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1. Innledning
For å kunne gjennomføre en målrettet bestandsforvaltning av elgen kreves det at man har
kunnskap om tre forhold:
I.
II.
III.

Bestandsutviklingen fram til i dag.
Dagens bestandsstatus.
Konkrete mål for den framtidige bestandsutviklingen.

Sett - Elg gir ikke et eksakt mål på hvor stor elgbestanden er, men en rekke indekser som
beskriver bestandssituasjonen. Sett - Elg baserer seg på jegerobservasjoner som samles inn
gjennom hele jaktperioden. Tanken bak dette er at sammenstillingen av et stort antall
observasjoner av elg skal gi et representativt bilde av kjønns- og alderssammensetningen i
bestanden.

Slaktevekter brukes for å kunne gi et bilde på elgbestandens kondisjon. Klima,
bestandstetthet og jakt, er de tre viktigste faktorene som påvirker elgbestandens kondisjon
over tid. Vektutviklingen blir brukt som mål på bestandens overlevelse og produktivitet. Det
er vektutviklingen på ungdyr og kalv som gir det beste bildet på de øyeblikkelige/ seneste
endringene i bestanden, mens utviklingen hos eldre dyr er sterkt påvirket av hvilke årsklasser
som er i utvalget i denne kategorien.

Kvaliteten på de bearbeidede resultatene av Sett- elg- og

slaktevektdataene blir aldri bedre

enn det innsamlende datagrunnlaget. Dvs. at kvaliteten på de indeksene som presenteres i
denne rapporten ikke har en høyere kvalitet enn de innsendte skjemaene fra jegerne. Derfor er
det viktig at alle jegere/jaktlag tar Sett- Elg og slaktevekter på alvor, og utfører en best mulig
innsamling og innrapportering av sine observasjoner. Alle data finnes på:
www.hjorteviltregisteret.no.

Husk også på at det ikke er kommunen man lurer ved å slurve med sett elg registreringen,
men seg selv og alle de andre jegerne. Derfor er det viktig at den enkelte jeger, det enkelte
jaktfelt og de enkelte vald, fokuserer på at et viktig element i elgforvaltningen er en best
mulig gjennomført Sett- Elg- og slaktevektregistrering.
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Det er fremdeles et forbedringspotensial i Lierne, og valdene må klart gi uttrykk for at det
ikke er akseptabelt å slurve med dette arbeidet. Samtidig er det viktig å understreke at mange
av sett - elg skjemaene vitner om en grundig og samvittighetsfull oppslutning om Sett - Elg
som forvaltningsverktøy. Det siste året har registrering og rapportering blitt enda enklere for
både jeger og kommune. All data kan nå registreres på www.settogskutt.no. Det oppfordres til
at alle jaktfelt går inn her og registrerer Sett- Elg og slaktevekter.

2. Resultater og vurderinger
2.1 Jaktinnsats
Det vil være flere ulike faktorer som påvirker jaktinnsatsen. Antall fellingstillatelser, tettheten
i elgbestanden (hvor enkelt det er å finne skytbare dyr), jegernes kunnskap og effektivitet,
vilje til å prioritere elgjakt, økonomi (pris, betalingsvilje/-evne), m.m. Sammenligner vi
jaktinnsats (jegerdagsverk) med indeksen, sett elg per jegerdagsverk, er det en klar tendens til
at jaktinnsatsen øker de årene hvor det er sett mindre elg enn i andre år. Dette tyder på at
jegerne tilpasser jaktinnsatsen til tilgjengeligheten av elg. Se figur 1.

Figur 1: Rød = jegerdager. Grønn = Sett - elg pr jegerdagsverk.
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2.2 Bestandsstørrelse
Sett elg per jegerdagsverk uttrykker den relative utviklingen i bestandsstørrelsen, men sier
ikke noe om det faktiske antall elg i bestanden. Trender i historiske data sier om bestanden
øker eller avtar.

Figur 2 viser utviklingen siden 2000, og det er det lagt inn en lineær trendlinje som
tydeliggjør utviklingstrenden. Det har vært en nedgang i sett elg per jegerdagsverk siden
2000, med en stabilisering på +/- 0,6 fra 2004. Den samme utviklingen har til dels de to
bestandsplanområdene vist i figurene 3 og 4.
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2.3 Produktivitet
Sett - Elg har to viktige rater for produktiviteten i bestanden. Sett kalv pr ku, og Sett kalv pr
kalvku (tvillingrate). Tvillingraten gir i tillegg et uttrykk for utviklingen i
alderssammensetningen av kyr i bestanden. Dersom en stor andel av sette kyr har
tvillingkalver indikerer dette at en stor andel kyr ligger i aldersklassen 4 år og eldre (Kilde: SettElg, Lierne kommune 1987-2007, NINA naturdata as).

Figurene (5 og 6 )illustrerer en (svak) negativ utvikling i bestandens produktivitet. Det er flere
mulige årsaker til denne trenden. Kondisjonen på kyrene en viktig faktor. Vær og klima på
vinteren spiller inn, og andelen store avlsokser er viktig for kalvenes vekt.

Det er behov for å sette inn tiltak for å snu den negative trenden i produksjonsratene. Det ser
kanskje ikke ut som det er store forandringer, men det er viktig og ikke la denne trenden
utvikle seg videre. Dette for å unngå for mer omfattende og vanskelige tiltak senere.
Se bakerst for figurer for Nordli og Sørli.
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2.4 Kjønnssammensetning
Kjønnssammensetningen er en viktig faktor når det gjelder kvaliteten (kondisjonen) i
bestanden. Målsetning er å ha en bestand med høy vekt og god produksjon. Da er det mest
ideelt å ha rundt enn 1,5 ku per okse. Denne kjønnsfordelingen vil over tid, føre til dyr med
høy slaktevekt i alle aldersklasser, da dette vil gi tidligere fødte kalver som får lengre tid å
vokse på, og et gunstig utgangspunkt som følger dem livet ut.

I figur 6, som er for hele kommunen, har kjønnsfordelingen stabilisert seg på ca 2 kyr pr okse.
Det bør være en målsetning om å komme ned på et stabilt nivå som ikke er høyere enn 2 kyr
pr okse.
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Mens det i Sørli er en god utvikling på kjønnssammensetningen(figur 8), har utviklingen i
Nordli de to siste årene helt motsatt utvikling(figur 7). Det er uheldig om utviklingen i Nordli
fortsetter, da uballansen vil gi negative virkninger som, sen drektighet, sen kalving og små
kalver som blir små av vekst resten av livet.

2.5. Avskyting
Ved å kombinere data fra fellingsstatistikken med Sett - Elg - indekser, vil man ha et godt
grunnlag for kommende års målsetninger og strategier for avskytningen.

Figur 9. Fellingsprosenten i kommunen er jevnt over god og ligger stort sett rundt 80 - 90 %.
Noe som tyder på at det er stor interesse for elgjakta og at innsatsen er god.

Figur 10. I følge figur 10, har uttaket vært jevnt stigende med en topp på midten av 2000tallet, med påfølgende nedgang og stabilisering på 350 - 400 dyr de siste årene.

Se bakerst for figurer for Nordli og Sørli.
8

Sett- Elg
Rapport 2014.
Lierne kommune

Figur 11. Kjønns- og aldersfordelingen på felte elg forholder seg relativt stabil, med en
overvekt av felling av ungdyr og kalv. Kjønnsmessig er det overvekt på uttak av hanndyr. På
kalv er avskytningsandelen mellom ku og okse nokså stabilt fordelt på 50/50, mens det på
ungdyr og eldre dyr er en tydelig overvekt av felling av okser. Dette er nok også en av
årsakene til at sett ku pr okse- indeksen stiger i noen områder.

2.6 Jakttrykk
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Figur 12, viser trenden i jakttrykket og hvordan det fordeler seg i alder og kjønn. På okser er
det et stabilt jakttrykk (svakt økende), ca 20- 25 % av sette okser blir skutt. På kalv og på kyr,
er det et økende jakttrykk over denne perioen.

Foto: Roy Nilsen
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2.7 Slaktevekter

Figur 13. Slaktevekter brukes som en indikator på kondisjonen i bestanden. Siden det er
naturlige forskjeller i slaktevekter fra område til område, p.g.a. naturgitte faktorer, er det
viktig at man forholder seg til endringer i vektene og ikke vektnivået.
En negativ utvikling i slaktevektene, kan være en indikasjon på at bestandstettheten er større
enn det beitgrunnlaget tilsier.

Figur 14. Utviklingen i slaktevekt hos kalv representerer den seneste (nyeste) reaksjon på
forandringer i bestandens kondisjon, og er derfor viktigst å følge med på. I perioden har
kalvevektene (og ungdyrvektene) en (svak) negativ trend(sort trendlinje).
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4. Sammendrag
Jaktinnsats
Jaktinnsatsen i elgjakta er god over hele kommunen. Dette gjenspeiler seg i fellingsprosenten.
En god jakt innsats er også viktig for de dataene som jegerne registrerer. God jaktinnsats
vitner om en interesse for elgen, og elgbestanden, som igjen gjør at de fleste jaktlagene gjør
en god jobb med Sett - Elg og skaltevekter. Forsett med det!!

Bestandsstørrelse
Elgbestandens utvikling representeres ved hjelp av sett elg pr jegerdagsverk. Trenden i
bestandsstørrelsen er nedadgående, noe som trolig er nødvendig med tanke på trendene i
kondisjon og produktiviteten, som også har samme utvikling.

Produktivitet
Sett kalv pr ku og sett kalv pr kalvku (tvillingraten) er indekser som gjenspeiler bestandens
produktivitet. Begge disse indeksene viser at produktiviteten i bestanden har en (svak) negativ
utvikling. En økt avskytning vil trolig hjelpe på å snu disse trendene, da det ofte er
næringstilgangen i forhold til bestandstørrelsen som bestemmer bestandens produktivitet. Her
vil også klima spille inn, men dette er en faktor som vi ikke kan gjøre noe med.

Kjønnssammensetning
Sett ku pr okse er indeksen for kjønnsfordelingen i bestanden. I dette datagrunnlaget finnes
okser, kyr, kviger og fjorokser. Den optimale fordelingen ligger fra 2 kyr pr okse eller mindre.
Da unngår man de fleste problemer som kommer av en skjev kjønnsfordeling. Herunder kan;
sen brunst, små kalver og dårlige gener, nevnes som resultat av for få avlsokser i en bestand.
Ku/ okse- forholdet i kommunen ligger på ca 2 kyr pr okse i dag, og har en økende andel av
kyr siden 2004. Ser man på Nord- og Sørli har trendene forskjellige utvikling. Sørli en
minkende andel av kyr (< 2), som er bra, mens Nordli har en økende andel kyr (>2), som ikke
er like bra.

Avskyting
Som sagt er fellingsprosenten i kommunen bra. Denne ligger på rundt 80- 90 %, og det skal
man være fornøyd med. Antall felte dyr ligger stabilt på ca 350- 400 dyr årlig, og det
anbefales at avskytningen holder seg opp mot 400 dyr årlig slik at de negative trendene i
produksjonsratene og slaktevekter på kalv og ungdyr snur. Avskytningen har en overvekt på
hanndyr, og dette er trolig en av årsakene til at sett ku pr okse har en stigende utvikling.
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Jakttrykk
Jakttrykket er størst på okser, den er svakt stigende, jakttrykket på kyr og kalv er også økende
siden 2000, dog en andel lavere av disse felt, men andelen kalv er økende.

Slaktevekter
Det er hovedsaklig slaktevektene på ungdyr og kalv som er sier noe om kondisjonen i
bestanden. Det er her signaler om endringer i bestanden først vises. Det er svakt negative
trender i slaktevektene, og det er vanskelig å sette fingeren en eksakt årsak. Her må det
fokuseres på de faktorene som forvaltningen kan gjøre noe med, og vi vet at bestandsstørrelse
og kjønnssammensetning er to viktige faktorer som har innvirkning på slaktevektene.
Budskapet må derfor være at forvaltningen må strebe etter å ha en bestand med god
kjønnssammensetning (sett ku pr okse), på samme tid som bestandstettheten ikke er høyere
enn det næringsgrunnlaget tilsier (sett elg pr jegerdagsverk og slaktevekter).

Foto: Roy Nilsen
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3. Tilleggsdata.
Se også på www.hjorteviltregisteret.no hvor alle kan gå inn på kommune, vald og jaktfelt, og
ta ut data om Sett- Elg, slaktevekter, og fellingsdata.

Figurer for Lierne bestandsplanområde (Nordli).
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Figurer for Sørli tildelingsområde (Sørli):
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Skitt jakt!!
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