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Forord
Vi vil takke Aust-Agder fylkeskommune for oppdraget med å utarbeide den årlige rapporten
om elg og hjort i Aust-Agder.
Tilsvarende rapport er skrevet i mange år, og dette er tredje gang undertegnede er
hovedforfatter. Etter beste evne forsøker vi stadig å belyse relevante temaer for
forvaltningen av elg og hjort i fylket. Noe nytt kommer med hvert år, samtidig som vi bygger
videre på våre grunnleggende synspunkter som er fremhevet i tidligere rapporter.
Vi ønsker å være konsekvente og tydelige i våre råd. Vi opprettholder vårt fokus på
tetthetsavhengige faktorer som det viktigste virkemiddelet vi som jegere og forvaltere aktivt
selv kan gjøre noe med, dersom en ønsker å legge til rette for en sunnere og mer produktiv
bestand på sikt. Like klare er vi fremdeles på at vi ikke ønsker å fremme detaljerte
forvaltningsstrategier og «strenge» jegerkrav. Vi klarer fortsatt ikke å dokumentere noen
god sammenheng mellom avskytingsstrategier og kvaliteten på elgstammene i Norge. At
ulike strategier kan gi enkelte en bedre jaktopplevelse, er derimot hevet over tvil. Vi vil
derfor at rettighetshaverne selv skal få bestemme hvordan de ønsker å forvalte og utforme
bestanden innen sitt handlingsrom.
Opp gjennom årene har fokuset på øvrige samfunnsinteresser stadig fått en mer
fremtredende rolle i den offentlige debatt. Dette synes vi er viktig, og en forutsetning for en
god og helhetlig forvaltning. Av samme grunn ønsker vi igjen å påpeke de positive og
målbare effektene en har oppnådd i Agder-fylkene siden 90-tallet.
Også i år er det utarbeidet rapporter for både Aust- og Vest-Agder, og siden en del av
resultatene er allmenngyldige for begge fylker er også en del av stoffet felles for de to
fylkene.
Om rapporten fremdeles vekker interesse og engasjement, tolker vi det som et godt tegn!

Fyresdal 14.03.2014

Magnus Stenbrenden

Forsidefoto: Ole Martin Aanonsen. Elgokse i Fyresdal
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Sammendrag
Vurdering av elg og hjortebestanden i Aust-Agder er gjennomført med grunnlag i data
samlet inn av elgjegerne under jakta. Det er gjort vurderinger på fylkes-, region- og
kommunenivå.
Fellingsresultat
I 2013 ble det i følge tall fra Hjorteviltregisteret felt 1057 elg i Aust-Agder. Dette tilsvarer en
nedgang på 72 dyr fra 2012. Det ble i 2013 felt 99 oksekalv, 107 kukalv, 220 stk. 1,5-årige
okser, 171 stk. 1,5-årige kyr, 259 eldre okser og 201 eldre kyr. Dette gir en andel kalv på 19,5
%, en andel ungdyr på 37 %, en andel eldre okse på 24,5 % og en andel eldre ku på
19 %. Av dyr 1,5 år eller eldre ble det felt en andel hanndyr på 56 %.
Bestandsutvikling
Sett per dag viser et jevnt fall i elgtetthet i Aust-Agder fra 1991 til godt ut på 2000-tallet. De
siste år ser man en tendens til stabilisering. I 2013 ble det sett 0,35 elg per dag, mot hhv.
0,35 og 0,38 elg per jegerdag i 2012 og -11. Kjønnsforholdet har vært relativt stabilt siden
2005. I 2013 ble det observert 1,74 ku per okse. I perioden 1993-2001 hadde man et
skjevere kjønnsforhold (>2 ku per okse).
Bestandskondisjon
Den observerte kalv- og tvillingraten var i 2013 på hhv. 0,55 og 1,09. Samlet sett er dette en
marginal oppgang fra 2012, da tilsvarende verdier var på hhv. 0,53 og 1,08. Siden
tusenårskiftet har kalveratene holdt seg på et nokså stabilt nivå. Slaktevektene for kalv og
ungdyr hadde et gjennomsnitt på hhv. 49 og 113 kg. Samlet er dette de laveste vektene som
er registrert i hele perioden vi har data for. I 2013 veide de eldre oksene i snitt 185 kg, mens
kyrne hadde en snittvekt på 162 kg.
Elg/ hjort og trafikk
I 2012/13 ble det til sammen drept 37 elg i Aust-Agder som følge av påkjørsler. Dette er det
laveste antall trafikkdrept elg i hele perioden 1987-2013, med unntak av forrige år
(2011/12). Kostnadene knyttet til trafikkulykker med elg involvert er betydelig redusert
gjennom siste 20-års periode. Antall felte elg i forhold til antall trafikkdrepte elg, er på et
høyt nivå i Aust-Agder sammenliknet med de fleste andre fylker i Norge. Konfliktnivået elgtrafikk, er per i dag tilfredsstillende i henhold til de fylkeskommunale mål.
Flått og Hjortelusflue
Utbredelsen av flått og hjortelusflue vurderes på bakgrunn av opplysninger om innsendte
dyr til aldersregistrering. Etter jakta 2012 har vi per dato mottatt tannkonvolutter for felt elg
og hjort fra kommunene Risør, Grimstad, Froland og Vegårshei. Registeringene de siste år
gir ingen tydelige indikasjoner på økt utbredelse av parasittene. Flått forekommer vanlig,
særlig i kystnære strøk, mens hjortelusflue forekommer sporadisk på noen få individer.
Basert på siste års resultater er det i første rekke i Lillesand en finner hjortelusflua, mens
det er enkelte forekomster i Froland. Sannsynligvis finnes også hjortelusflua fåtallig langs
kysten, fra Lillesand til grensa mot Telemark.
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Hjort
I 2013 ble det ifølge fellingsrapportene til Statistisk sentralbyrå felt 258 hjort i Aust-Agder.
Dette er en nedgang på fem dyr fra 2012. Av de felte dyra utgjorde kalv og ungdyr 49 %,
voksen bukk 30 % og voksen hind 21 %. Av dyr 1,5 år eller eldre ble det felt en hanndyrandel
på 63 %. Sammenliknet med 2012 ble det felt færre hodyr, både ungdyr og eldre dyr.
Antallsmessig ble det felt både flere kalver og bukker enn forrige år. Dette innebærer igjen
at kjønnsfordelingen i jaktuttaket var noe skjevere i 2013, enn i 2012.
I alt er det registrert 5 312 jegerdager fra hjortejakt i 2013. «Sett per dag» har i hele
perioden 2009-13 ligget mellom 0,1 og 0,18. I 2013 ble det observert 786 hjort, noe som gir
en «sett per dag» verdi på 0,15. Kalveraten var på 0,54 kalv per kolle, mens det ble sett
1,66 hind per bukk. Slaktevektene synes fremdeles å holde seg stabile, for alle kategorier
dyr. I 2013 var gjennomsnittlig slaktevekt for kalv 28 kg (n = 36), ungdyr 53 kg (n = 50),
voksen bukk 92 kg (n = 51) og voksen hind 62 kg (n = 34).
Det ble felt 61 hjort i «Kyst», 157 hjort i «Skog» og 40 hjort i «Setesdal». Bakgrunnsarealet
for hver felte hjort i 2013 var lavest i «Kyst», med ca. 17 000 daa bak hvert felte dyr. I
«Skog» lå det ca. 25 000 daa bak hver felte hjort, mens tilsvarende areal i «Setesdal» var ca.
37 000 daa.
Konklusjon
Utviklingen i elg- og hjortebestanden i Aust-Agder er analysert ved bruk av data samlet inn
av jegerne. Tetthetsreduksjonen i elgbestanden man opplevde frem til siste halvdel av 2000tallet, synes å være nær stabilisert. Det samme gjelder nedgangen i bestandskondisjon.
Slaktevektene gikk noe ned i 2013, mens kalveratene viste en marginal økning fra forrige år.
Samlet er bestandskondisjonen på et lavt nivå, med et stort forbedringspotensiale.
Kostnadene elgbestanden medfører gjennom skader på skog og innmark, samt påkjørsler
lang vei og jernbane, er kraftig redusert over mange år. I forhold til antall trafikkdrept elg,
har man et relativt høyt jaktutbytte i Agder.
Mulighetene for å holde seg med et stabilt høyere fellingstall, samtidig som kostnadene
holdes nede på dagens nivå, er absolutt til stede. Dette forutsetter imidlertid en bedret
bestandskondisjon med høyere kalveproduksjon.
Vi er fortsatt klare på at det beste virkemiddelet for å oppnå dette, ligger i å redusere, eller
holde elgtettheten nede på et lavt nivå, til en ser effekter i bestanden. Dess raskere en
oppnår dette, dess raskere tror vi også man kan reetablere et høyere jaktutbytte på sikt.
Antall felte hjort har stagnert noe de siste år. Fellingstallet i 2013 var imidlertid kun
marginalt lavere enn fellingsrekorden fra 2012. Bestandskondisjonen synes fremdeles å
holde seg på et stabilt, høyt nivå, og vi anser det derfor som svært sannsynlig at
hjortetettheten vil øke på sikt med dagens jaktpress. Gode rapporteringsrutiner for «sett
hjort» vil gi de beste mulighetene for å følge utviklingen i hjortebestandene, og dermed
også iverksette forvaltningsmessige tiltak om nødvendig.

Faun Naturforvaltning AS

6

Materiale og metode
Materiale
Sett elg
Data fra sett elg (og hjort) i Agder-fylkene er lagt direkte inn i Hjorteviltregisteret
(www.hjortevilt.no) av hver enkelt kommune. For de kommunene i Vest-Agder som er
inkludert i «Overvåkingsprogrammet for hjortevilt», har Faun Naturforvaltning AS lagt inn
«sett elg» skjemaene og/eller slaktevektdata. Dette gjelder i 2013 kommunene Vennesla,
Songdalen, Marnardal og Audnedal. Data for sett hare og skogsfugl er ikke lenger
systematisk registrert. Etter jakta 2012 ble det vedtatt at disse dataene kun samles inn i de
kommuner en fortsatt ønsker disse registreringene, men uten noen form for
viderebehandling i de fylkesvise rapportene.
Data for tidligere år ligger også inne i Hjorteviltregisteret etter at de ble overført fra
”elgbasen”. For en mer detaljert beskrivelse av Hjorteviltregisteret vises det til deres
hjemmeside (www.hjortevilt.no).
Data til Statistisk sentralbyrå
Rapportering av felt elg og hjort til Statistisk sentralbyrå er gjort gjennom
hjorteviltregisteret. Disse tallene er gjengitt i egne tabeller for den enkelte kommune.
Tellende areal for kommunene i Agder er også hentet fra disse rapportene.
I tillegg har vi hentet data fra www.ssb.no på kommune og fylkesnivå for:
-Antall elg og hjort drept på vei og jernbane (tabell 03501).
For enkelte år og andre fylker er antall felte hjort hentet fra:
-Felte hjort (Fylker) (tabell 06037).
Sett hjort
Data for sett hjort fra ”sett elg-skjema” er lagt inn i Hjorteviltregisteret siden 2008. Data for
sett hjort i perioden 2002-07 er hentet fra egne data (vi har bare på kommunenivå), og er
presentert for den enkelte kommune i tabellform i denne rapporten. Som i fjor er det for
enkelte kommuner lagt inn egne «sett hjort» data. Dette gjelder kommunene Risør, Arendal,
Lillesand, Birkenes, Åmli, Iveland, Evje og Hornnes, Valle og Bykle i Aust-Agder. I Vest Agder
kommunene Farsund, Flekkefjord, Åseral, Lyngdal, Kvinesdal og Sirdal. For disse kommunene
vises antall sette hjort som summen av hva som er observert i elgjakt, samt egen hjortejakt.
I de tilfeller det vises gjennomsnittlige slaktevekter og «sett hjort per dag» på fylkesnivå, er
disse verdiene basert på samledata fra de nevnte kommuner i de respektive fylker. Felt hjort
er hentet fra Statistisk sentralbyrå (www.ssb.no) frem til 2013. For 2008 foreligger ikke data
på kommunenivå. Totalt antall felte er derfor hentet fra egne data.
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Metode
Datapresentasjon
Vi har igjen valgt å bruke svart og hvitt i figurene så langt det går an. For de figurer og kart
der det er hensiktsmessig, har vi brukt noe farge. Disse er ment å være i «utskriftsvennlig»
layout.
Tabellpresentasjon
Vi har valgt å presentere dataene på liknende måte som i tidligere rapporter, men oppsettet
inneholder noen «småforandringer» fra år til år. Det er rådata og ikke ferdig utregnede
indekser som er presentert i tabellene. Dette for å gjøre beregningene etterprøvbare for
andre. Alle data for kommune/ fylke/ region er presentert i en egen tabell.
I den øverste delen av tabellen vises det opplysninger for sette og felte elg (hentet fra
Hjorteviltregisteret), samt registrert avgang langs vei og jernbane fordelt på år (hentet fra
SSB). Under sette og felte elg, er SSB talla for tellende areal, antall fellingstillatelser og de
offisielle fellingstallene oppgitt. Disse kan avvike noe fra fellingstallene oppgitt i
Hjorteviltregisteret, dersom for eksempel ikke alle «sett elg» skjema er lagt inn. For 2013
mangler fellingsrapport og tellende areal for Arendal. Dette vil også påvirke
arealberegningen for «Kyst», samt Aust-Agder fylke som helhet.
I den nedre del av tabellen vises slaktevekter for elg, sett hjort og felte hjort fordelt på alder
og kjønn. Vi mangler fordelingen på kommunenivå for felte hjort i 2008. Nederst i denne
tabellen vises SSB talla for tellende areal, antall fellingstillatelser og de offisielle
fellingstallene for hjort.
Figurpresentasjon
Det er presentert 8 figurer for hver kommune. De er satt opp i samme mønster for den
enkelte kommune. Figurene viser data for perioden 1991-2013. Slaktevektfigurene viser
bare data for de år/ periode den enkelte kommune har data for, og dette varierer fra
kommune til kommune. I fellingstallfigurene har vi benyttet tall lagt inn i Hjorteviltregisteret
for felte elg siste år (det kan derfor være avvik mellom figurene og SSB-talla for felte elg
siste år). For felte hjort benyttes SSB-talla for alle år, med unntak av 2008 hvor egne (totale
tall) er benyttet.





”Felte elg”. Øvre venstre figur viser antall felte elg fordelt på kalv, ungdyr, eldre
okser og eldre kyr. Kalv- og ungdyr er ikke fordelt på kjønn.
”Skutt av sett”. Øvre høyre figur viser ”skutt av sett” for henholdsvis okser, kyr og
kalv. Indeksen er presentert i % og viser forholdet mellom antall skutte og antall
«sette» elg i de tre kategoriene. ”Skutt av sett” er et mål for jaktpress. Forskjellene i
”skutt av sett” mellom de ulike kategoriene viser hvilke dyr som lever «farligst»
under jakta. For å vurdere det totale jaktpresset må ”skutt av sett” også vurderes i
sammenheng med antall jegerdager. Under praktisk jakt er ikke en hver observasjon
en reell skuddsjanse. Når skutt av sett nærmer seg 50 % kan dette erfaringsmessig
tolkes som at nær alle reelle skuddsjanser benyttes.
Elgtetthet og trafikkdrepte. Nest øverste venstre figur viser elgtettheten målt som
”sett per dag”. ”Sett per dag” = ”antall elg sett totalt dividert med antall
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jegerdagsverk”. Samtidig vises antall trafikkdrepte elg fordelt på veg og jernbane i
samme delfigur.
Kjønnsforhold. Nest øverste høyre figur viser kjønnsforholdet målt som ”ku sett per
okse”. ”Ku sett per okse” = ”Antall sette kyr totalt dividert med antall sette okser”.
Kalverate. Nest nederste venstre figur viser kalveraten målt som ”kalv sett per ku”.
”Kalv sett per ku” = Antall sette kalver dividert med totalt antall sette kyr (enslig ku,
ku med en kalv, og ku med 2 kalver).
Nest nederste høyre delfigur viser kalv per kalveku (tvillingraten) med 95 %
konfidensintervall (jamfør forklaring under). ”Kalv per kalveku” = ”((2*antall sette ku
med 2 kalv) + antall sette ku med 1 kalv)/ (antall sette ku med 2 kalv + antall sette ku
med 1 kalv)”.
Nedre venstre delfigur viser gjennomsnittlige vekter for kalver og ungdyr. Det er vist
95 % konfidensintervall (jamfør forklaring under).
Nedre høyre delfigur viser hjortetetthet målt som ”sett hjort per elgjaktdag”, og
antall felte dyr. ”Sett hjort per elgjaktdag” = ”totalt antall sette hjort dividert med
antall jegerdager på elg”. De felte dyra er vist fordelt etter antall eldre hind, eldre
bukk, ungdyr og kalv. I størst mulig grad har vi prøvd å la skalaen på ”sett hjort per
dag” tilsvare skalaen til ”sett elg per dag” justert med en 10-gang.

Anbefalinger/ kommunale og fylkeskommunale mål
Etter den nye hjorteviltforskriften, som trådte i kraft den 15. februar 2012, er kommunenes
rolle i forvaltningen ytterligere fremhevet. Kommunene skal nå vedta målsettinger for
utviklingen av bestandene av hjortevilt, som også skal være etterprøvbare. Målene skal
blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på jordog skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane. De fylkeskommunale målsettingene,
som ble vedtatt for perioden 2012-2015, er videre sentrale som ramme for de vurderinger
og anbefalinger vi gir. Disse tas i første rekke på bakgrunn av bestandskondisjon for elg og
hjort, øvrige «sett elg» data, samt trafikkulykker med hjortevilt inkludert. På generelt
grunnlag vurderes skogskader/beitepress både med tanke på økonomisk tap for grunneier,
forringelse av fremtidig fôrproduksjon, og ut i fra et «biologisk mangfold» perspektiv. Andre
momenter som kan være aktuelle er problematikken rundt hjortevilt- hjortelusflue og flått.
Konfidensintervall
I flere av figurene blir det benyttet konfidensintervall. Under gitte forutsetninger (ikke alltid
oppfylt!) viser disse intervallene yttergrensene hvor man med 95 % sikkerhet vet at den
reelle verdien befinner seg innenfor. Dess større antall observasjoner som ligger bak, dess
sikrere blir datagrunnlaget. Dette fører igjen til at konfidensintervallene blir smalere.
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Mål for forvaltning av elg og hjort i Aust-Agder 20122015
Overordnet målsetting:
Aust-Agder fylke skal ha biologisk sunne bestander av elg og hjort som utgjør en berikelse i
naturen. Bestandene skal være bærekraftige i forhold til beitetilgang og skal ikke medføre
uakseptable konflikter med trafikk, landbruksnæring og friluftsliv. Innenfor disse rammene
skal elg og hjort forvaltes til beste for verdiskapning, lokale jegerinteresser og allmenne
naturinteresser.
Elgens bestandskondisjon og produksjonsevne skal forbedres slik at jaktutbyttet over tid er
stabilt og betydelig. Hjortebestanden skal økes til en tetthet hvor hjorten bidrar som et
viktig jaktobjekt over hele fylket.

Delmål:
1. Fylkeskommunen som tilrettelegger og kontrollør
Fylkeskommunen skal gi kommuner, organisasjoner og bedrifter bistand, råd og veiledning i
saker om viltforvaltning. Fylkeskommunen skal aktivt bidra med faglige innspill til
kommunene, bestandsplanområder og jegere, samt legge til rette for samarbeid og FoUarbeid i regionen.
Alle kommunene skal innen 2013 benytte det nasjonale Hjorteviltregisteret til rapportering
av fallvilt, ”sett elg/sett hjort” og fellingsresultater. ”Sett hjort” skal benyttes i alle
kommuner med høyere fellingstall enn 30 hjort per år. Fylkeskommunen skal kontrollere at
kommunene gjennomfører sine plikter i hjorteviltforvaltningen, med særlig vekt på å følge
opp bruken av Hjorteviltregisteret.
2. Jaktorganisering
Etablere en forvaltningsstruktur hvor jaktfeltene (jaktlagene) inngår i bestandsplanområder
som kan drive reell ”stammevis” forvaltning. Det er et mål at innen
2015 skal 75 % av tellende areal ligge i bestandsplanområder som dekker hele kommunen,
utgjør en naturlig avgrenset enhet eller har et areal som er minst 30x minstearealet for
elg. Grunneiere som organiserer jaktrettighetene i slike bestandsplanområder skal ha et
reelt og betydelig handlingsrom i forvaltningen av elg og hjort.
3. Bestandskondisjon
Elgens kondisjon skal forbedres i løpet av målperioden 2012-15. Jaktutbyttet skal på denne
måten økes i forhold til antall dyr i vinterstammen. Slaktevekten til 1,5-årige elg felt i
målperioden skal vise stigende tendens og overstige 120 kg i 2015.
Hjortebestandens høye produktivitet skal opprettholdes. Man skal i løpet av målperioden
legge grunnlaget for å overvåke hjortens bestandskondisjon ved å samle inn slaktevekter for
hjort.
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4. Elg/ hjort og trafikk
Minst mulig påkjørsler av elg og hjort både på vei og jernbane. Målet er at antall
trafikkdrepte elg og hjort ikke skal overstige 3 % av jaktuttaket på fylkesnivå, eller 10 % i
noen enkeltkommune, i perioden 2012-2015. Uavhengig av jaktuttakets størrelse er målet
at maksimalt 60 elg og hjort årlig drepes som følge av kollisjoner med bil og motorsykkel i
målperioden.
Alle kommunene skal dokumentere og kartfeste trafikkulykker med elg og hjort i det
nasjonale Hjorteviltregisteret.
5. Elg/ hjort og skog/innmark
Det lave konfliktnivået mellom elg og hjort og skader på skog og innmark i Aust-Agder skal
opprettholdes. Dersom mindre enn 5 elg og hjort årlig felles i nødverge eller som skadedyr
tas det som tegn på et akseptabelt konfliktnivå.
6. Elg/ hjort som næring
Det er et mål at det tilbys et større spekter og omfang av jakttilbud. Jakttilbudet med høy
grad av tilrettelegging og fokus på arbeidsplasser og inntjening for landbruksnæringen skal
økes. Samtidig skal det være et godt tilbud av ”tradisjonell bygdejakt” med lavere grad av
tilrettelegging som aktivum for lokalbefolkningen.
7. Elg/ hjort og biologisk mangfold
Elg og hjort skal ikke utgjøre noen trussel mot det biologiske mangfoldet. Beiting fra elg og
hjort skal ikke i utilbørlig grad fortrenge nøkkelarter for biologisk mangfold i skog som
eksempelvis osp, eik og rogn.
8. Naturopplevelser og jegerrekruttering
Elgjakta (og hjortejakta) skal være et høydepunkt for jegere og lokalsamfunn. Jakta skal ha
stor samfunnsaksept og føre lokale jakttradisjoner videre. Det skal være god spredning i
kjønn og alder blant jegerne. I 2015 er målet at det skal være minst 3000 elgjegere og
2000 hjortejegere i Aust-Agder. Elg og hjort skal gi friluftsfolket fine naturopplevelser.
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Resultater
Hjortevilt og trafikk
Antall trafikkdrept elg har vist en gradvis nedgang i Agder-fylkene, i takt med den gradvise
bestandsreduksjonen man har gjennomført siden tidlig 90-tall (Figur 1). I perioden 1990-95
ble det i gjennomsnitt drept 117 elg årlig langs vei og jernbane i Aust-Agder. I 1993 ble totalt
269 elg drept i møte med bil eller tog i Agder, hvorav 179 i av disse i Aust-Agder. Utviklingen
over tid er i store trekk som en skulle forvente, da det er godt dokumentert at antall
påkjørsler av elg har sammenheng med elgtetthet, vinterklima (snø og temperatur) og
trafikkbelastning1.
I 2012/13 ble det til sammen drept 37 elg i Aust-Agder og 14 elg i Vest-Agder som følge av
påkjørsler. Dette er det laveste antall trafikkdrept elg i hele perioden 1987-2013, med
unntak av forrige år (2011/12). Kostnadene knyttet til trafikkulykker med elg involvert er
betydelig redusert gjennom siste 20-års periode, og utviklingen i de to fylkene samsvarer
godt med hverandre.
Trafikkdrept elg 1987-2012
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Figur 1. Totalt antall trafikkdrept elg (bil og tog) i Aust- og Vest Agder i perioden 1987-2012.
Merk at årstalla ikke stemmer fullstendig, men følger jaktåret. Dvs. søylen for 1987
representerer tidsrommet 1. april 1987 til 31. mars 1988 osv. Tall fra www.ssb.no.
Som i foregående rapporter presenterer vi forholdet mellom antall felt elg under ordinær
jakt, med antall trafikkdrept elg, oppdatert for siste treårsperiode (Figur 2). Man merker seg
at det fremdeles er store forskjeller mellom kommunene, men utviklingen for fylket samlet
synes stadig å være positiv. I Aust-Agder utmerker kommunene Åmli, Grimstad og Bygland
seg, med et høyt jaktutbytte i forhold til antall trafikkdrepte elg. I Vest-Agder er det i
kommunene Farsund og Audnedal, ikke registrert trafikkdrept elg i siste treårsperiode.

1

Solberg, E. J., Rolandsen, C. M., Herfindal, I. & Heim, M. 2007. Hjortevilt og trafikk i Norge: En analyse av hjorteviltrelaterte trafikkulykker i perioden 1970-2007. NINA rapport 463. Norsk Institutt for Naturforskning.
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I Aust-Agder ble det i 2012 felt 1393 elg og hjort, mens i alt 40 individer ble registrert drept i
trafikken. Dette tilsvarer ca. 2,9 % av jaktuttaket. I Vest-Agder ble det i alt felt 987 elg og
hjort, mens 17 individer ble registrert trafikkdrept, noe som tilsvarer om lag 1,7 % av
jaktuttaket. Dette er innenfor de målene man har satt seg om jaktuttakets størrelse i
forhold til antallet trafikkdrepte dyr, i begge fylker.
2010-2012: Felt elg per trafikkdrept per kommune i Aust-Agder
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2010-2012: Felt elg per trafikkdrept per kommune Vest-Agder

Figur 2. Antall felt elg under jakt per trafikkdrepte for perioden 2010-2012 for kommuner i
Aust- (øvre delfigur) og Vest-Agder (nedre delfigur). I kommunene Farsund og Audnedal i
Vest-Agder er det ikke registrert trafikkdrept elg i perioden. Andel bildrepte med svart og
andel togdrepte med grått. Merk forskjell i akseverdier for de to delfigurene. Data fra
Statistisk sentralbyrå (www.ssb.no).
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Sett i forhold til de fylkesvise målsettingene om at antall trafikkdrepte elg og hjort ikke skal
overstige 10 % i noen enkeltkommune i perioden 2012-2015, er nær alle kommuner
innenfor målet basert på gjennomsnittstallene for perioden 2010-2012. I Kristiansand
utgjorde antall trafikkdrept elg 11 % av jaktutbyttet i denne perioden. Samtidig er det
naturlig at man i tett befolkede kommuner, med større trafikkbelastning på flere veier, er
mer utsatt for elgpåkjørsler enn i andre områder, gitt samme elgtetthet.
Selv om tettheten av hjort utvilsomt er i økning, og jaktutbyttet stadig blir større, er antall
påkjørsler fremdeles på et nokså lavt nivå i Agder. I siste tiårsperiode ser en imidlertid tegn
til økning, og dette gjelder særlig i Aust-Agder. I siste tiårsperiode er det gjennomsnittlig
drept hhv. 2,8 og 1,3 hjort årlig i Aust- og Vest-Agder, mens gjennomsnittet for siste treårs
periode i de to fylkene er hhv. 5,7 og 1,3 dyr årlig.

Trafikkdrept hjort 1987-2012
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Figur 3. Totalt antall trafikkdrept hjort (bil og tog) i Aust- og Vest Agder i perioden 19872012. Merk at årstalla ikke stemmer fullstendig, men følger jaktåret. Dvs. søylen for 1987
representerer tidsrommet 1. april 1987 til 31. mars 1988 osv. Tall fra www.ssb.no.
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Flått og hjortelusflue
Per dato har vi mottatt og lagt inn tenner til aldersanalyse fra elg og hjort felt i 2013 for
kommunene Risør, Grimstad, Froland og Vegårshei (Tabell 1). Av disse er det kun gjort funn
av hjortelusflue på ett individ felt i Froland. Også de to foregående år ble det gjort funn av
hjortelusflue i Froland, men også da kun på en felt elg. Flått forekommer på litt over
halvparten av de felte dyra, der forekomst/eventuelt ikke forekomst, er registrert. Per dato
har vi mottatt en tannkonvolutt fra Lillesand (ikke vist i tabell). På denne elgen ble det
registrert både flått og hjortelusflue. Funn av parasittene på felte dyr i Agder, er omtrent
identisk med foregående år. Per i dag kan vi ikke se noen tydelig trend i endring av
forekomst, verken av flått eller «flue». For mer informasjon om flått og hjortelusflue, viser vi
til www.flattogflue.no, samt tidligere rapporter2 3.
Tabell 1: Oversikt over registrerte flått og hjortelusflue på felt elg og hjort i Aust Agder i
2013, som er innlevert til Faun Naturforvaltning AS for aldersanalyse.
RISØR
Ingen
Få
En del
Mange
Sum
Ikke reg.
GRIMSTAD
Ingen
Få
En del
Mange
Sum
Ikke reg.
VEGÅRSHEI
Ingen
Få
En del
Mange
Sum
Ikke reg.
FROLAND
Ingen
Få
En del
Mange
Sum
Ikke reg.
Aust-Agder
Ingen
Få
En del
Mange
Sum
Ikke reg.

Flått
5
6
3
0
14
2
Flått
6
3
3
0
12
9
Flått
31
29
2
0
62
29
Flått
12
17
0
0
29
35
Flått
54
55
8
0
117
75

Andel (%) Hjortelusflue
36
13
43
0
21
0
0
0
100
13
3
Andel (%) Hjortelusflue
50
10
25
0
25
0
0
0
100
10
11
Andel (%) Hjortelusflue
50
48
47
0
3
0
0
0
100
48
43
Andel (%) Hjortelusflue
41
23
59
0
0
1
0
0
100
24
40
Andel (%) Hjortelusflue
46
94
47
0
7
1
0
0
100
95
97

Andel (%)
100
0
0
0
100
Andel (%)
100
0
0
0
100
Andel (%)
100
0
0
0
100
Andel (%)
96
0
4
0
100
Andel (%)
99
0
1
0
100

2

Gangsei, L.E. 2011. Elg og hjort i Aust-Agder 2011. Faun rapport 008-2011. Faun Naturforvaltning AS,
Fyresdal Næringshage, 3870 Fyresdal.
3
Stenbrenden, M. 2012. Elg og hjort i Aust-Agder 2012. Faun rapport 012-2012. Faun Naturforvaltning AS,
Fyresdal Næringshage, 3870 Fyresdal.
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Vurdering Aust-Agder
Fellingsresultat
I 2013 ble det i følge tall fra Hjorteviltregisteret felt 1057 elg i Aust-Agder. Dette tilsvarer en
nedgang på 72 dyr fra 2012. Det ble i 2013 felt 99 oksekalv, 107 kukalv, 220 stk. 1,5-årige
okser, 171 stk. 1,5-årige kyr, 259 eldre okser og 201 eldre kyr. Dette gir en andel kalv på 19,5
%, en andel ungdyr på 37 %, en andel eldre okse på 24,5 % og en andel eldre ku på
19 %. Av dyr 1,5 år eller eldre ble det felt en andel hanndyr på 56 %.
Det ble i Aust-Agder felt 258 hjort i 2013. Dette er fem dyr færre enn i 2012, og det nest
høyeste fellingstallet for hjort i fylket. De felte dyra fordelte seg på 57 kalv (22 %), 69 ungdyr
(27 %), 77 eldre bukk (30 %) og 55 eldre hind (21 %).
Jaktpress
I 2013 ble det i følge «sett elg» skjemaene lagt ned 21 217 jegerdagsverk. Gjennomsnittet for
hele perioden 1991-2013 er til sammenligning 22 976 jegerdagsverk årlig. I siste tiårsperiode
er jaktpresset (målt som skutt av sett) holdt på et relativt stabilt nivå for kalv og okser, mens
jaktpresset for kyr er noe redusert. I 2013 ble i underkant av 30 % av de sette oksene felt,
mens tilsvarende tall for kyr og kalv var i underkant av 15 %.
Bestandsutvikling
Sett per dag viser et jevnt fall i elgtetthet i Aust-Agder fra 1991 til godt ut på 2000-tallet. De
siste år ser man en tendens til noe mer stabilisering, selv om tettheten fortsatt er svakt
fallende. I 2013 ble det sett 0,35 elg per dag, mens det i 2012 og -11 ble sett hhv. 0,35 og
0,38 elg per jegerdag. Kjønnsforholdet har vært relativt stabilt siden 2005. I 2013 ble det
observert 1,74 ku per okse. I perioden 1993-2001 hadde man et skjevere kjønnsforhold (>2
ku per okse).
Bestandskondisjon
Den observerte kalv- og tvillingraten var i 2013 på hhv. 0,55 og 1,09. Samlet sett er dette en
marginal oppgang fra 2012, da tilsvarende verdier var på hhv. 0,53 og 1,08. Siden
tusenårskiftet har kalveratene holdt seg på et nokså stabilt nivå, rundt dagens verdier.
Slaktevektene for kalv og ungdyr hadde et gjennomsnitt på hhv. 49 og 113 kg. Samlet er
dette de laveste vektene som er registrert i hele perioden vi har data for.
Gjennomsnittsvektene for eldre kyr og okser har vært relativt stabile i siste 10-års periode,
riktignok med noe årlige variasjoner. I 2013 veide de eldre oksene i snitt 185 kg, mens kyrne
hadde en snittvekt på 162 kg.
Sett hjort
I perioden 2002-2013 ser man en forholdsvis jevn stigning i «sett hjort i elgjakta», men
tettheten målt som sett per dag har aldri vært over 0,08 (2012). Sett hjort i elgjakta viste
imidlertid en nedgang i 2013, og fellingstallet viser også tegn til stagnasjon. Basert på egne
«sett hjort data» ble det i 2013 sett 832 hjort, fordelt på 5505 jegerdager, noe som gir en
sett per dag verdi på 0,15.
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Regionene
Vi har fortsatt med den samme regioninndelingen fra tidligere år. «Kyst» består av
kommunene Lillesand, Grimstad, Arendal, Tvedestrand og Risør, ”skog” av kommunene Evje
og Hornnes, Iveland, Birkenes, Froland, Åmli, Vegårshei og Gjerstad og ”Setesdal” av
kommunene Bygland, Valle og Bykle. Kart over Aust-Agder fylke, med kommunenes
beliggenhet og antall felt elg per 10 km2 i 2013, er oversendt oss fra Aust Agder
fylkeskommune (Figur 4). Vi gjør oppmerksom på at vi mangler data for sette og felte elg i
Bygland i 1997, og for Arendal i 1991/92. Dette vil i noen grad påvirke resultatene for hhv.
regionene «Setesdal» og «Kyst», samt Aust-Agder fylke som helhet de aktuelle årene.

Figur 4. Kart over Aust-Agder fylke, med kommunegrenser og antall felt elg per 10km2 i
2013. Kartet er oversendt oss fra Aust-Agder fylkeskommune.
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Vurdering
De siste årene har vi påpekt at regionene ser ut til å bli likere og likere, både med hensyn til
elgtetthet, jaktpress og kalverater. Noen forskjeller er det imidlertid og dersom en går
tallmaterialet nærmere etter i sømmene ser en følgende:
Over tid har jaktuttaket relativt sett holdt seg mer stabilt i Setesdal, enn i «Kyst» og «Skog»,
og bestandstoppen inntraff her på et noe senere tidspunkt.
Når det gjelder jaktpress er også dette i det store og hele relativt jevnt i alle regioner, både
over tid, men også mellom de ulike kategorier dyr. I «Setesdal» har jaktrykket på okser
tradisjonelt vært noe høyere, men viser en markert nedgang i siste treårsperiode. I 2013
hadde man det høyeste jaktpresset på okser i «Kyst» hvor om lag 35 % av de sette oksene
ble felt.
I «Kyst» hadde man også i perioden 2004-11 et stabilt kjønnsforhold, på et noe jevnere nivå,
enn i «Skog» og «Setesdal». Men de to siste år ser man tegn til at kjønnsforholdet er noe
skjevere (1,8-1,9 ku per okse). I «Setesdal» ser det ut til at kjønnsforholdet de siste årene er
stabilisert rundt 1,6-1,7 ku per okse, selv om verdiene varierer mer fra år til år enn i de
andre regionene. I «Skog» er det observerte kjønnsforholdet også rundt dette nivået.
Man ser en god korrelasjon mellom gjennomsnittlige slaktevekter for kalv og ungdyr i de tre
regionene. Generelt ser en også at vektene er lavest i «Kyst», og øker innover i landet. I
2013 var slaktevektene for kalv og ungdyr som følger; «Kyst», hhv. 45 og 109 kg, «Skog»,
hhv. 47 og 113 kg, og «Setesdal» hhv. 55 og 116 kg. For alle regioner er dette en nedgang i
slaktevekter fra i fjor, og stemmer godt med den observerte nedgangen på fylkesnivå. Det
ser videre ut til at denne nedgangen derfor er jevnt fordelt over hele fylket.
I alle regioner ser nedgangen i kalveratene ut til å være nær stabilisert i siste 5-10 års
periode. Det er imidlertid verdt å merke seg at de årlige verdiene varierer mer i «Kyst» enn i
de andre regionene, og også fremdeles viser en noe sterkere tendens mot fortsatt fallende
verdier. Selv om slaktevektene er høyest i «Setesdal», har man her de laveste tvillingratene.
Imidlertid kan en her se noe klarere indikasjoner på at kalveraten er stabilisert, og kanskje
også viser en svak positiv utvikling de siste år.
Som for fylket som helhet synes trenden i både sette og skutte hjort å ha stagnert noe de
siste år i alle regioner. I 2013 viste fellingstallene en liten nedgang i «Kyst» og «Skog», mens
det ble en liten økning i «Setesdal». Det ble felt 61 hjort i «Kyst», 157 hjort i «Skog» og 40
hjort i «Setesdal». Bakgrunnsarealet for hver felte hjort i 2013 var lavest i «Kyst», med ca.
17 000 daa bak hvert felte dyr. I «Skog» lå det ca. 25 000 daa bak hver felte hjort, mens
tilsvarende areal i «Setesdal» var ca. 37 000 daa. Fellingsprosenten i de tre regionene var
imidlertid høyest i «Skog» (36 %), fulgt av «Kyst» (34 %) og «Setesdal» (28 %).
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Aust-Agder i Norgessammenheng
For å sette bestandssituasjonen i Aust-Agder i perspektiv med landet forøvrig, har vi
sammenliknet gjennomsnittlige verdier for «sett elg per jegerdag», «ku per okse», «kalv per
ku» og «kalv per kalvku» i siste treårsperiode, med tilsvarende verdier for de andre fylkene i
Norge (Figur 5 og 6).
Elgtettheten, målt som sett per dag, er nå relativt jevn i alle fylker sør for Trøndelag (Figur
5). I alle Sør- og Østlandsfylker har man i siste treårsperiode observert mellom 0,33
(Telemark) og 0,45 (Oppland) elg per jegerdag. Verdiene er nå gjennomgående høyere
nordover i landet. Særlig ser man mye elg i Nord-Trøndelag og Nordland med ca. 0,8 elg per
jegerdag i begge disse fylkene. Til sammenlikning ble det i perioden 1991-95 observert 0,9
elg per dag i Aust-Agder, altså om lag samme nivå som i Nordland de tre siste år. En skal
også være klar over at kalvraten påvirker «sett per dag» verdien relativt mye. Fylkene som
per i dag ligger lavest i «sett per dag», har også lave kalvrater. For eksempel ville Aust-Agder
og Østfold ligget på omtrent samme nivå, gitt lik kalvrate. Med andre ord ser man omtrent
like mange kyr og okser «per dag» i disse fylkene.
Kjønnsforholdet varierer også betydelig, men her er det og forskjeller innad i hver landsdel.
Østfold, Hedmark og Trøndelagsfylkene har de siste årene hatt det skjeveste
kjønnsforholdet. Aller skjevest er det i Nord-Trøndelag med i underkant av 2,5 ku per okse.
Finnmark utmerker seg med et jevnt kjønnsforhold, med ganske nøyaktig 1 ku per okse.
Over tid har man i begge Agder-fylkene hatt et relativt jevnt kjønnsforhold, omtrent «midt
på treet» i Norgessammenheng.
Kalveraten og tvillingraten er per i dag på et relativt høyt nivå i Østfold og Akershus,
Trøndelagsfylkene, samt Nordland og Troms, med Oppland og Finnmark i en mellomstilling.
De laveste kalv- og tvillingratene har man de siste årene hatt i Aust-Agder og Telemark.
Deretter følger Vest-Agder, Vestfold og Buskerud.
Selv om vi har brukt gjennomsnittsverdier for de tre siste år i disse figurene, er det viktig å
være klar over at disse i stor grad kun gir et øyeblikksbilde av situasjonen. Historien over
lengre tid har mye å si for hvordan verdiene bør tolkes. I mange av Sør- og Østlandsfylkene,
har man gradvis redusert elgtettheten gjennom de siste 10-20 år. I Østfold har en derimot
hatt en nær sammenhengende, svak økning i elgtetthet i samme periode.
Generelt ser man at elgtettheten er redusert på Øst- og Sørlandet, mens tetthetene er på
vei opp nord i landet. For 20 år siden hadde man langt høyere tettheter av elg på Øst- og
Sørlandet enn i de nordligste fylkene. Dette gjør sitt til at også påkjørselfrekvensen følger
samme mønsteret. Antall felt elg per trafikkdrept har som vi tidligere har vært inne på, vist
en positiv utvikling i Agder-fylkene siden tidlig 90-tall. Sammenliknet med andre fylker i
Norge for siste 5-årsperiode, ser en at man har et høyt jaktutbytte i forhold til antall
trafikkdrept elg i både Aust- og Vest-Agder (Figur 7). Sammenliknet med Nordland og
Akershus, feller en om lag 3 ganger så mange elg per trafikkdrept i Aust-Agder. Vestfold
ligger for siste 5-årsperiode «øverst» på lista, med om lag 50 elg felt under ordinær jakt per
elg drept i trafikken.
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Figur 5. Gjennomsnittlige verdier for «sett elg per dag» (øvre delfigur) og «sett ku per okse»
(nedre delfigur) i fylkene Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold,
Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Sør Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og
Finnmark i perioden 2011-13. Aust-Agder uthevet med grå farge. Data fra
Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no).
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Figur 6. Gjennomsnittlige verdier for «kalv per ku» (øvre delfigur) og «kalv per kalvku»
(nedre delfigur) i fylkene Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold,
Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Sør Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og
Finnmark i perioden 2011-13. Aust-Agder uthevet med grå farge. Data fra
Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no).
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Figur 7. Felt elg per trafikkdrept (bil og tog samlet) i fylkene Østfold, Akershus, Hedmark,
Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Sør Trøndelag, NordTrøndelag, Nordland, Troms og Finnmark i perioden 2008-2012. Agder-fylkene uthevet med
grå farge. Tall fra Statistisk sentralbyrå (www.ssb.no).
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Hjort
Fellingstallene for hjort på «Østlandet» fortsetter fremdeles å stige i et nokså jevnt tempo
(Figur 8). Selv om veksten i avskytingen stagnerte noe i 2011, steg fellingstallene igjen
merkbart i 2012 (de endelige fellingstallene for 2013 er ikke klare). Som vi har vært inne på i
tidligere rapporter, tilsvarer veksten i avskytingen om lag 14 % årlig i hele perioden fra 1985
frem til i dag. Dette innebærer igjen at den årlige veksten i absolutt antall, stadig blir større
år for år. Den samlede avskytningen i fylkene Akershus, Oppland, Buskerud, Vestfold,
Telemark, Aust- og Vest Agder viser at det ble felt 1952 hjort i 2011. I 2012 havnet
fellingstallet i disse fylkene på 2 169 dyr, altså en økning på drøye 200 hjort.
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Figur 8. Antall skutte hjort på ”Østlandet” (fylkene Akershus, Oppland, Buskerud, Vestfold,
Telemark, Aust- og Vest-Agder) i perioden 1986-2012. Tall fra Statistisk sentralbyrå
(www.ssb.no).

Av Øst- og Sørlandfylkene er det Telemark og Oppland som er de største hjortefylkene, målt
i antall fellinger. I Telemark er antall hjortefellinger nå passert 500 dyr årlig, og veksten var
særlig markant i perioden etter årtusenskiftet, frem til 2010 (Figur 9). Den samme
utviklingen ser en også i Agder, men mens veksten de siste årene har avtatt noe i AustAgder, synes den å vedvare i større grad i Vest-Agder. Frem til 2006 var fellingstallet i de to
Agder-fylkene relativt jevnt. Frem til 2011 ble det så felt flest dyr i Aust-Agder, men veksten
i Vest har de siste årene igjen ført til at fellingstallet er relativt jevnt de to fylkene imellom
(Figur 9).
I 2013 ble det ifølge fellingsrapportene til Statistisk sentralbyrå felt 258 hjort i Aust-Agder
(Figur 10). Dette er en nedgang på fem dyr fra 2012. Av de felte dyra utgjorde kalv og
ungdyr 49 %, voksen bukk 30 % og voksen hind 21 %. Av dyr 1,5 år eller eldre ble det felt en
hanndyrandel på 63 %. Sammenliknet med i 2012 ble det felt færre hodyr, både ungdyr og
eldre dyr. Antallsmessig ble det felt både flere kalver og bukker enn forrige år. Dette
innebærer igjen at kjønnsfordelingen i uttaket var noe skjevere i 2013, enn i 2012.
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Figur 9. Utviklingen i antall felte hjort i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark i perioden 19902013. Telemark kun frem til 2012. Tall fra Statistisk sentralbyrå (www.ssb.no).
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Figur 10. Felte hjort i Aust-Agder i perioden 2000-2013 fordelt på kalv, ungdyr, eldre hind og
eldre bukk. Data fra www.ssb.no.
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«Sett hjort» materialet lagt inn i Hjorteviltregisteret får et stadig større omfang. Dette gjør
at en etter hvert kan sammenstille data fra «sett hjort» skjema, og også studere trender og
utviklingstrekk over tid (Figur 11-13). I perioden fra og med 2009, er det lagt inn egne
hjorteobservasjoner av et visst omfang. Deretter har det vært en betydelig stigning i antall
innleverte skjema. I 2013 ble det i Aust-Agder innrapportert og lagt inn skjema fra 161
jaktfelt og 786 observasjoner av hjort (Figur 11). I alt er det registrert 5 312 jegerdager fra
hjortejakt i 2013. «Sett per dag» har i hele perioden 2009-13 ligget mellom 0,1 og 0,18
(Figur 12). I 2013 ble det observert 786 hjort, noe som gir en «sett per dag» verdi på 0,15.

Omfang av "sett hjort" data Aust-Agder
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Figur 11. Antall innleverte «sett hjort» skjema (høyre y-akse), samt totalt antall sette hjort
(venstre y-akse) i Aust-Agder i perioden 2009-2013. Data hentet fra Hjorteviltregisteret
(www.hjorteviltregisteret.no).
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Figur 12. «Sett hjort per jegerdag» i Aust-Agder i perioden 2009-2013. Data hentet fra
Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no).
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Det ble i 2013 observert 0,54 kalv per hind, og kalvraten ser ut til å ha ligget relativt stabil i
perioden fra og med 2009. Det er imidlertid årlige variasjoner, men det er vanskelig å tolke
noen entydig trend over tid (Figur 13, øvre delfigur). Mens den observerte kalvraten i 2011
var så høy som 0,67, var den nede i 0,53 i 2012. For hjort må en likevel understreke at
grunnlaget er betydelig spinklere enn for elg, hvor man ser svært små utslag fra år til år for
fylket som helhet. Det er trolig at dette kan være en forklaring på at verdiene varierer
såpass mye fra år til år.
For kjønnsforholdet kan man se tegn til at andelen bukk viser en synkende tendens over tid
(Figur 13, midtre delfigur). I perioden 2009-13 har kjønnsforholdet gradvis blitt noe
skjevere. Mens det i 2009 ble observert 0,93 hind per bukk (altså en overvekt bukk), ble det
i 2013 observert 1,66 hind per bukk. Dette er på ingen måte noen dramatisk utvikling, men
den entydige trenden tyder på at kjønnssammensetningen med stor sannsynlighet er endret
over tid.
Slaktevektene synes fremdeles å holde seg stabile, for alle kategorier dyr (Figur 13, nedre
delfigur). I 2013 var gjennomsnittlig slaktevekt for kalv 28 kg (n = 36), ungdyr 53 kg (n = 50),
voksen bukk 92 kg (n = 51) og voksen hind 62 kg (n = 34).
Vektene må betegnes som gode, og man kan ikke se tegn til en synkende trend for perioden
man har vektdata for. I fjorårets rapport sammenstilte vi vektdata for hjort fra en rekke
fylker, og alle Øst- og Sørlandsfylker har relativt gode vekter i landssammenheng. I de tre
store hjortefylkene på Vestlandet, ligger vektene samlet til sammenligning på rundt 25-26
kg for kalv og i overkant av 80 kg for voksen bukk.
Omfanget av «sett hjort» data er nå så stort at det er mulig å fremstille figurer som viser
indikasjoner på trender og utvikling over tid. Likevel bør disse fremdeles tolkes med noe
varsomhet. Det er for eksempel et poeng at antall innsendte skjema stadig øker. Dette gjør
at det hvert år kommer til «sett hjort» skjema fra nye områder, og det geografiske området
dataene omfatter er derfor ikke likt fra år til år. Dette vil i noen grad kunne påvirke de
observerte verdiene, både med hensyn til kalvrate, kjønnsforhold og vekter.
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Figur 13. Sett kalv per hind (øvre delfigur) og hind per bukk (midterste delfigur) i perioden
2009-2013. Gjennomsnittlige slaktevekter for hjort fordelt på kalv, ungdyr, voksen bukk og
voksen hind i perioden 2010-2013 i nedre delfigur. Data hentet fra Hjorteviltregisteret
(www.hjorteviltregisteret.no).
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Kommunevurderinger
Generelle betraktninger
Vurderingene av hver enkelt kommune følger samme oppsett som tidligere, og er ment å gi
en kort og konsis fremstilling av bestandssituasjonen. Tabellene gir en oversikt over alle
innsamlede data, både sette og felte dyr, irregulær avgang m.m. Man har derfor et enkelt
og greit «oppslagsverk», og et godt utgangspunkt om en ønsker å se nærmere på tall og
statistikk fra egen eller andres kommune(r).
Tallmaterialet for «sette hjort» er i hovedsak hentet fra «sett elg» skjemaene (sett hjort
under elgjakt). Da enkelte kommuner også begynner å få et betydelig omfang av egne «sett
hjort» data, er disse i år inkludert i observasjonsmaterialet for hjort. «Sette hjort» i hver
tabell inkluderer derfor både «sett hjort under elgjakt» og eventuelle observasjoner
registrert på egne «sett hjort» skjema. Det samme gjelder for «sett hjort per jegerdag», som
er vist i figuren nederst til høyre for hver kommune.
Våre vurderinger er videre gitt på grunnlag av det tallmaterialet som er tilgjengelig i
Hjorteviltregisteret og SSB. For enkelte kommuner er det noe avvik mellom for eksempel
fellingstall lagt inn i Hjorteviltregisteret, og hva som er rapportert til SSB. Vi benytter talla
rapportert til SSB som offisielle fellingstall, men der det er åpenbare mangler benytter vi
dataene lagt inn i Hjorteviltregisteret.
Selve kommunevurderingene er kort sammenfattet, uten detaljerte forslag til videre
forvaltning. Rådene er basert på en helhetsvurdering av de inntekter og kostnader
hjorteviltstammene representerer. Vårt hovedfokus er rettet mot en bedring i elgens
bestandskondisjon, og fremdeles anser vi en regulering av elgtettheten som det viktigste
virkemiddelet vi som jegere og forvaltere aktivt selv kan påvirke og styre.
Som vi alltid har vært klare på, er vi derfor i hovedsak opptatt av rådgivning rundt hvilken
elgtetthet man bør holde seg med. Vi ønsker ikke å gi detaljerte anbefalinger om
eksempelvis kjønnsforhold og avskytingsprofiler. Innenfor de rammene kommunene setter
(som heller ikke skal være «detaljstyrte»), synes vi rettighetshaverne selv skal få bestemme
hvordan de ønsker å forvalte bestanden innen sitt handlingsrom. Vi vil påstå at det ikke
finnes grunnlag for å dokumentere en sammenheng mellom nevnte faktorer og
elgstammens kvalitet, målt etter kalvrater og slaktevekter. Vi understreker at dette gjelder
innen «rimelige» grenser. Blant annet kjenner en gjennom Overvåkingsprogrammet for
Hjortevilt til eksempler fra Nord-Trøndelag, der det ble observert en vesentlig nedgang i
andelen kyr med kalv i samme periode som kjønnsforholdet var meget skjevt4. Det er
sannsynlig at nedgangen i kalvandelen var en følge av begrenset bedekningskapasitet.
Kjønnsforholdet i disse områdene var imidlertid nærmere 4 kyr per okse, og vi antar de
færreste setter seg mål om et så skjevt kjønnsforhold.

4

Solberg, E. J., Strand, O., Veiberg, V., Andersen, R., Heim, M., Rolandsen, C. M., Langvatn, R., Holmstrøm, F.,
Solem, M. I., Eriksen, R., Astrup, R. & Ueno, M. 2012. Hjortevilt 1991-2011 – Oppsummeringsrapport
fra Overvåkingsprogrammet for hjortevilt. – NINA Rapport 885.

Faun Naturforvaltning AS

36

Rapportene sammenfattet etter jakta 20095 og 106, var de første med kortfattede
kommunevurderinger etter samme mal som de senere rapportene. Siden den gang har
bestandssituasjonen i mange kommuner holdt seg relativt stabil. Vurderingene og
anbefalingene gitt i disse rapportene står dermed fortsatt ved lag, om ikke annet er nevnt.
I mangel av eksakt kunnskap om den faktiske elgtettheten, benyttes «sett per dag» som en
indeks på denne. Vår erfaring fra bestandsvurdering og tetthetsberegninger av elg i en rekke
kommuner i Norge, tilsier at «sett per dag» er et godt mål på utvikling i elgtetthet over tid.
Vi mener også, som en tommelfingerregel, at en dobling av elgtettheten, medfører om lag
en dobling i «sett per dag», og vice versa. Samtidig understreker vi at indeksen ikke
nødvendigvis er direkte sammenliknbar mellom alle kommuner. Åpne fjellterreng, og
fragmenterte skogområder i kulturlandskapet, kan trolig gi andre verdier enn i rene
skogsområder, selv om den faktiske elgtettheten er den samme.
Hovedfokuset i rapporten er fremdeles rettet mot elg. Hjorten kommer likevel stadig inn
som en mer betydningsfull jaktressurs, selv om fellingstallene fortsatt er beskjedne i mange
kommuner. Inntil videre vil hjorten her være å betrakte som et «bonusvilt» under annen
jakt (elg- eller rådyrjakt), som vi mener man kan høste med god samvittighet de gangene
sjansen byr seg. Et typisk trekk for hjorten er imidlertid at den opptrer i varierende
tettheter, lokalt som regionalt. I enkelte kommuner felles det nå like mange (eller fler) hjort
som elg. En oppfordring er at man allerede nå begynner å tenke litt på aktuelle mål en
ønsker å sette for hjortebestanden på sikt. Her er det mye å lære fra den utviklingen man
har sett i andre landsdeler, for ikke å snakke om egne erfaringer fra den utviklingen man
opplevde i elgstammen frem til 90-tallet.
Vi har ikke full oversikt over arbeidet med konfliktdempende og avbøtende tiltak lang vei og
jernbane, som utføres. Selv om vi anbefaler å ha fokus på slike tiltak i enkelte kommuner, er
det derfor godt mulig at man selv har tatt tak i dette. Fallviltfunksjonen i Hjorteviltregisteret
kan være til god hjelp i dette arbeidet, forutsatt at rapporteringsrutinene er gode.
Forhold knyttet til skogavvirkning er relevant for produksjonen av elgfôr. Både utviklingen
de siste år, men også planlagt skogbruksaktivitet for nærmeste fremtid, kan etter vårt syn
være nyttig kunnskap når man skal legge planer for den videre forvaltningen. Våre
anbefalinger må derfor naturligvis vurderes i lys av egen lokalkunnskap.
Vi har sett nærmere på ulike «sett elg» observasjoner i de enkelte kommuner i Aust-Agder
for siste tiårsperiode. Dette for å se om en kan se tegn til sammenheng mellom blant annet
kjønnsforhold i bestanden og observerte kalvrater og slaktevekter for kalv.
I siste tiårsperiode varierer det gjennomsnittlige observerte kjønnsforholdet fra om lag 1,31,95 ku per okse blant de ulike kommunene i Aust-Agder. Det synes ikke å være noen klar
sammenheng mellom verken slaktevekter for kalv (Figur 14) eller de observerte kalvratene
(Figur 15), med det observerte kjønnsforholdet. For gjennomsnittlige slaktevekter ligger
5

Gangsei, L.E. 2010. Elgen i Aust-Agder 2010. Faun-rapport 018-2010. Faun Naturforvaltning AS, Fyresdal
Næringshage, 3870 Fyresdal.
6
Gangsei, L.E. 2011. Elg og hjort i Aust-Agder 2011. Faun-rapport 008-2011. Faun Naturforvaltning AS, Fyresdal
Næringshage, 3870 Fyresdal.
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verdiene jevnt fordelt uavhengig av kjønnsforhold. Bykle representerer imidlertid en liten
«utligger» i oversikten. Her har kjønnsforholdet vært relativt jevnt over tid, og
slaktevektene høye. Også for kjønnsforhold og kalvrate er det vanskelig å se noen
sammenheng. En ser blant annet at de to kommunene med hhv. lavest og høyest
gjennomsnittlig kalvrate i siste femårsperiode, begge har et kjønnsforhold rett i underkant
av 2 ku per okse.
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Figur 14. Gjennomsnittlig observert kjønnsforhold (ku per okse) i perioden 2002-12, og
gjennomsnittlige slaktevekter for kalv i perioden 2009-13, for kommunene i Aust-Agder. Ett
punkt per kommune. Tall fra Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no).
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Figur 15. Gjennomsnittlig observert kjønnsforhold (ku per okse) i perioden 2000-12, og
gjennomsnittlig observert kalvrate i perioden 2009-13, for kommunene i Aust-Agder. Ett
punkt per kommune. Tall fra Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no).
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Gode kalvvekter er en av de beste indikatorene på den generelle bestandskondisjonen, og
dersom disse er høye har man med stor sannsynlighet et godt grunnlag for en produktiv
bestand. Gode kalvvekter er derfor ofte synonymt med gode kalvrater. Denne
sammenhengen synes også å være tilstede i Aust-Agder (Figur 16), selv om den ikke er
veldig klar. Vi understreker også at de observerte kalvratene vil kunne variere med andelen
kalv i jaktuttaket. I områder med høy kalveavskyting, bør man generelt forvente en lavere
«kalv per ku» indeks gjennom jakta, kontra områder med lav kalveavskyting.
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Figur 16. Gjennomsnittlige slaktevekter for kalv og gjennomsnittlig observert kalvrate i
perioden 2009-13, for kommunene i Aust-Agder. Ett punkt per kommune. Tall fra
Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no).

I takt med at elgtettheten over tid er redusert på Øst- og Sørlandet, har mange også erfart
at elgtettheten varierer lokalt. Mens noen synes å ha «mye» elg, synes andre at terrenget er
«tomt». Mønsteret med ujevn fordeling av dyr i takt med en redusert tetthet, kan trolig ofte
forklares med et varierende beitetilbud. Dette gjelder ikke minst i områder med en
jaktfeltstruktur bestående av mange, relativt små jaktfelt. Det er lett å tenke seg at et
terreng på > 5 000 daa, i løpet av et par tiår kan forandre seg radikalt sett med «elgøyne».
Større hogster på gode boniteter, vil skape store matfat på kort tid. Granbestand kan
imidlertid utvikle seg raskt, og når de «lukker» seg går fôrproduksjonen fra høy til minimal.
I Aust-Agder som helhet er tømmeravvirkningen betydelig redusert i perioden fra 1990frem til i dag. I forhold til elgtetthet har imidlertid utviklingen snudd, da reduksjonen i
elgtetthet (målt som fellingstall) relativt sett er større enn fallet i tømmeravvirkning. Her er
det også variasjoner kommunene i mellom. Generelt synes det å være en tendens til at
elgtettheten i større grad er opprettholdt i de kommunene som også har en høy
tømmeravvirkning (Figur 17). Sammenhengen er likevel ikke klar. Vi ville i utgangspunktet
forvente en bedre sammenheng om en utførte tilsvarende undersøkelser ned på valdnivå,
men dette har vi ingen dokumentasjon på. Vi understreker at «Setesdal-kommunene» er
unnlatt i Figur 17, da de har et forholdsvis lite produktivt skogareal.
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Figur 17. Gjennomsnittlig tømmeravvirkning per felt elg (m3) og sett elg per jegerdag i
perioden 2002-2012 for alle kommuner i «Kyst» og «Skog» regionen i Aust-Agder. Ett punkt
per kommune. Tall fra Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no) og Statistisk
sentralbyrå (www.ssb.no).
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Fellingsresultat
Etter tall fra Hjorteviltregisteret ble det i 2013 felt 28 elg i Arendal, mot 26 i 2012. Kalv og
ungdyr utgjorde 61 % av fellingen. Av dyr 1,5 år eller eldre ble det skutt en andel hanndyr på
70 %.
Det ble kun felt en hjort i 2013. De to foregående år ble det felt hhv. 6 og 4 hjort.
Jaktpress
Det ble lagt ned 522 jegerdagsverk i 2013. Dette er godt under gjennomsnittet på 711
jegerdagsverk i perioden 1993-2013. Skutt av sett indeksen varierer til dels betydelig fra år til
år. Over tid er jaktpresset på de ulike kategorier dyr holdt på relativt stabile nivå. De siste totre årene er imidlertid jaktpresset på kyr tydelig redusert. «Skutt av sett» for okse og kalv
gikk litt opp fra foregående år.
Bestandsutvikling
De siste 7-8 år har elgtettheten, målt som sett per dag, ligget nokså stabilt rundt 0,35- 0,4 elg
sett per dag. I 2013 ble det observert 0,35 elg per dag, noe som tilsvarer gjennomsnittet for
Aust-Agder. Det observerte kjønnsforholdet var på ca. 1,7 ku per okse. Selv om
kjønnsforholdet har gått litt opp og ned de siste årene, er det de to siste år felt en klar
overvekt av hanndyr. Et noe skjevere kjønnsforhold må derfor trolig forventes frem til neste
jakt.
Elg og trafikk
Som bemerket i tidligere rapporter, ser en at konflikten elg-trafikk over tid er redusert i
Arendal. I siste 5-årsperiode er gjennomsnittlig 2 elg drept i trafikken årlig. I 2011 og 12 ble
det kun registrert 1 trafikkdrept elg.
Bestandskondisjon
Kalveratene i Arendal er år om annet på nokså gode nivå, sett i forhold til fylket for øvrig. I
2013 ble det observert en kalvrate på 0,56 og en tvillingrate på 1,27. Særlig tvillingraten var
på et godt nivå i 2013. Slaktevektene for kalv og ungdyr var på hhv. 47 og 117 kg i 2013. For
gjennomsnittsvektene er grunnlaget begrenset (særlig for kalv), og må tolkes med
varsomhet.
Tilrådning
Bestandssituasjonen i Arendal synes å være inne i en relativt stabil fase. «Brukbare»
kalverater, samt det faktum at jaktpresset på kyr har avtatt de siste år, vil trolig medføre en
økt elgtetthet om jaktuttakene holdes < 30 dyr. Grunnleggende sett mener vi en naturlig
målsetting i Arendal bør være å holde seg med en relativt tynn og produktiv elgstamme, da
konfliktnivået (trafikk, skader på innmark etc.) fort gjør seg gjeldende ved en økt elgtetthet.
Hjort
Selv om fellingstallet falt i 2013, økte «sett per dag» noe. Vi antar det lave fellingstallet i stor
grad skyldes tilfeldigheter. Samtidig ligger det derfor til rette for en økt tilvekst frem mot
neste års jakt.
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Fellingsresultat
Etter tall fra Hjorteviltregisteret ble det i 2013 felt 143 elg i Birkenes, mot 154 i 2012.
Birkenes er med dette per 2013 Aust-Agders største elgkommune målt i antall fellinger. Kalv
og ungdyr utgjorde 55 % av fellingen. Av dyr 1,5 år eller eldre ble det skutt en andel hanndyr
på 54 %. Fellingstallet har i perioden 2006-13 holdt seg på et stabilt nivå.
Det ble felt 41 hjort i 2013, mot 43 stk. i 2012 (noe som også er fellingsrekord i kommunen).
Jaktpress
Det ble i 2013 lagt ned 3029 jegerdagsverk, og dette er svært nær gjennomsnittet på 3040
jegerdager årlig i perioden 1991-2013. «Skutt av sett» verdiene ligger relativt stabilt for alle
kategorier dyr, men man ser likevel tendenser til at jaktpresset på okse og kalv har økt noe
de siste år.
Bestandsutvikling
Det store fallet i «sett per dag» avtok midt på 2000-tallet. Siden 2005 har ”sett per dag”
ligget nokså stabilt, med en fortsatt svakt fallende tendens. I 2013 ble det sett 0,31 elg per
jegerdag (det samme som i 2012.). Elgtettheten, målt som sett per dag, er nå under
gjennomsnittet i Aust-Agder. Kjønnsforholdet har de siste år blitt noe skjevere, og i 2013 ble
det observert ca. 2,1 ku per okse.
Elg og trafikk
Konflikten mellom elg og trafikk er per i dag på et relativt lavt nivå i Birkenes, og utviklingen
over tid er positiv. Dette gjelder særlig for antall bildrepte elg. Siden 2009 er i alt 11 elg
registrert drept i trafikken, hvorav 8 av disse langs jernbanen.
Bestandskondisjon
Kalveraten og tvillingraten var i 2013 hhv. 0,58 og 1,14. Dette er en liten økning fra 2012 og
man ser fremdeles tegn på en positiv utvikling siden «bunnårene» i 2006 og 07. Kalv- og
ungdyrvektene var i 2013 på hhv. 46 og 115 kg. Man ser ikke den samme positive trenden i
vekter som for kalvrater.
Tilrådning
Både fellingstall og elgtetthet, målt som «sett per dag», har vært på stabile nivå i perioden
etter 2006. Selv om slaktevektene for kalv og ungdyr fremdeles ikke viser klare tegn til
bedring, synes utviklingen i kalvratene å være positiv. Jaktuttak rundt 140-150 dyr er trolig
nær tilveksten i stammen. Om en ønsker å sikre et kjønnsforhold jevnere enn 2 kyr per okse,
bør en vurdere å redusere andelen okser i jaktuttaket.
Hjort
Antall felte hjort har stabilisert seg rundt 40 dyr årlig. I følge egne «sett hjort» data, ble det i
2013 observert 0,16 hjort per jegerdag. Selv om «sett per dag» har stagnert noe de siste
årene, ser en at det stadig observeres antallsmessig flere dyr. Slaktevektdataene indikerer
at hjorten er i god kondisjon, som i fylket for øvrig. Vi anbefaler å holde jakttrykket oppe for
å sikre en kontrollert vekst i stammen på sikt.
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Fellingsresultat
Det ble i 2013 felt 109 elg i Bygland, mot 117 i 2012. Fellingstallet synes fremdeles å vise en
svakt, fallende trend. I 2013 utgjorde kalv og ungdyr 62 % av fellingen. Av dyr 1,5 år eller
eldre ble det skutt en andel hanndyr på 54 %.
Det ble i 2013 felt 21 hjort, det samme antall som i 2012.
Jaktpress
I 2013 ble det lagt ned 1 813 jegerdagsverk, noe som er litt under gjennomsnittet på 1 842
jegerdagsverk årlig for perioden 1991-2013. Skutt av sett indeksene har i hele perioden
1991-2012 vært relativt stabile for alle kategorier dyr. I 2013 falt skutt av sett indeksene noe
for alle kategorier dyr. Nedgangen var særlig markert for okser.
Bestandsutvikling
I 2013 ble det observert 0,42 elg per jegerdag. Dette er en oppgang fra 2012 og klart over
gjennomsnittet for Aust-Agder. Kjønnsforholdet ble gradvis skjevere i perioden frem mot
årtusenskiftet, men har de senere år blitt jevnet betydelig ut. I 2013 ble det observert 1,57
ku per okse. Det relativt jevne uttaket av kyr og okser i 2013, vil trolig sikre et kjønnsforhold
rundt dette nivået frem mot neste jakt.
Elg og trafikk
I perioden etter år 2000 har trafikkulykker med elg involvert stort sett vært på et lavt nivå i
Bygland. I 2012 ble det ikke registrert trafikkdrept elg.
Bestandskondisjon
Som i 2012, ble det knapt registrert tvillingkyr i jakta 2013. Man har eller aldri hatt en høy
tvillingrate i Bygland. For kalveraten kan man imidlertid ane en svak positiv utvikling etter
2005. I 2013 ble det observert en kalvrate på 0,54. De gjennomsnittlige kalve- og
ungdyrvektene var i 2013 på hhv. 53 og 111 kg, noe som er blant de laveste vektene som er
registrert.
Tilrådning
Elgtettheten synes å holde seg relativt stabil, selv om jaktuttakene stadig reduseres. Det
reduserte jaktuttaket i 2013 synes å skyldes i første rekke et redusert jaktpress. Vår
oppfatning er fortsatt at det beste virkemiddelet for å bedre produktiviteten i stammen
ligger i å redusere elgtettheten. Med mål om å bedre bestandskondisjonen anbefales derfor
å snu trenden med fallende jaktuttak i 2014.
Hjort
Fellingstallet har holdt seg rundt 20 dyr de siste sesongene, og sett hjort i elgjakta synes
også være stabilisert. Dagens jaktuttak ser ut til å kompensere for årlig tilvekst, men de
årlige variasjonene vil sannsynligvis også påvirkes av forholdene vinterstid.
Kjønnsfordelingen i jaktuttaket er relativt jevn, det samme gjelder forholdet mellom kalv og
eldre dyr.
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Fellingsresultat
Etter fellingsrapporten til SSB ble det i 2013 felt 46 elg i Bykle, mot 53 felte dyr i 2012. Kalv
og ungdyr utgjorde 59 % av fellingen. Av dyr 1,5 år eller eldre ble det skutt en andel hanndyr
på 61 %.
Det ble felt 2 hjort i 2013, mot 3 felte dyr i 2012. Fellingsrekorden er på 4 dyr og skriver seg
fra 2011.
Jaktpress
I 2013 ble det lagt ned 623 jegerdagsverk, noe som er betydelig høyere enn gjennomsnittet
for perioden 1991-2013 på 484 jegerdagsverk årlig. Skutt av sett indeksene har vist en
stigende tendens over tid, men har de siste år stabilisert seg. «Skutt av sett» for kyr, viser
imidlertid en nedgang de to siste år.
Bestandsutvikling
Det ble i 2013 observert 0,47 elg per jegerdag, noe som er en liten nedgang fra 2012, men
fremdeles langt over snittet for Aust-Agder. Kjønnsforholdet har tradisjonelt sett vært meget
jevnt i Bykle, men viser stadig tendenser til å bli noe skjevere. I 2013 ble det observert 1,66
ku per okse. Dette er det skjeveste kjønnsforholdet som er observert i Bykle, men fortsatt
jevnere enn gjennomsnittet for fylket.
Elg og trafikk
Bykle skiller seg ut ved at elgtettheten, i forhold til «toppnivået», er relativt sett mindre
redusert enn i fylket for øvrig. Samtidig har antall trafikkdrept elg også holdt seg på et
relativt stabilt nivå over tid. I siste treårsperiode er det felt 21 elg per trafikkdrept.
Utfordringen er knyttet til Rv 9, som går gjennom hele kommunen og har en relativt stor
trafikkbelastning.
Bestandskondisjon
Som i 2012, ble det ikke registrert tvillingkyr i 2013. Kalvraten var på 0,51, og dette er en
liten nedgang fra de to foregående år (0,56 kalv per ku). De gjennomsnittlige kalve- og
ungdyrvektene var i 2013 på hhv. 60 og 129 kg. Vektene har tradisjonelt sett vært høye i
Bykle, også for eldre dyr.
Tilrådning
Vi anbefaler som tidligere å holde jakttrykket oppe, for både å legge til rette for en bedret
bestandskondisjon, samt redusere kostnadene knyttet til påkjørsler av elg på sikt. Jaktuttak
rundt 50 elg, ser med dagens produktivitet ut til å ligge nært årlig tilvekst.
Hjort
Tettheten av hjort viser en stigende tendens, i alle fall målt ut i fra «sett per dag». Egne
«sett hjort data» trekker opp verdien i 2013, da det er registrert 74 sette hjort fordelt på
160 jegerdager (0,46 hjort sett per dag). Fellingstallene har ligget på 2-4 dyr siden 2009. I
forhold til antall observasjoner, felles det lite hjort i Bykle. Det er trolig rom for økte
jaktuttak, men hjorten må fremdeles betegnes som et «bonusvilt». Som for andre
høyereliggende områder i Agder og Telemark, vil trolig snørike vintre være en begrensende
faktor for den videre vekst og etablering.
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Fellingsresultat
Etter fellingstallene rapportert til Statistisk sentralbyrå ble det i alt felt 83 elg i Evje og
Hornnes i 2013, mot 86 felte dyr i 2012. Kalv og ungdyr utgjorde 58 % av fellingen. Av dyr
1,5 år eller eldre ble det skutt en andel hanndyr på 52 %.
Det ble videre felt 14 hjort. Fellingsrekorden er fra 2010 med 22 felte hjort.
Jaktpress
Det ble lagt ned 1 843 jegerdagsverk i 2013, noe som er godt under gjennomsnittet for
perioden 1991-2013 med 2 250 jegerdagsverk årlig. Over tid er jaktpresset på okser noe
redusert, men det motsatte er tilfellet for kyr. Dette stemmer med at kjønnsforholdet er
betydelig utjevnet siden siste halvdel av 90-tallet.
Bestandsutvikling
Det ble i 2013 observert 0,41 elg per jegerdag, og dette er en liten økning fra de to
foregående år. Kjønnsforholdet har de siste årene ligget på et stabilt nivå, og i 2013 så man
1,83 ku per okse.
Elg og trafikk
Som tidligere bemerket er sammenhengen mellom elgtetthet og trafikkdrepte elg dårlig i
Evje og Hornnes. De tre siste år er det felt 27 elg per bildrept. Registreringene i
Hjorteviltregisteret viser at påkjørslene er fordelt over hele kommunen, og på mange ulike
veistrekninger. En relativt høy trafikkbelastning, blant annet på Rv 9, bidrar til at påkjørslene
er relativt mange.
Bestandskondisjon
Den observerte kalv- og tvillingraten var i 2013 på hhv. 0,58 og 1,11. De to siste årene har
kalveratene samlet sett vist en oppgang, etter lave verdier de foregående år.
Gjennomsnittsvektene var 48 kg for kalv og 113 kg for åringer i 2013. Samlet sett synes
bestandskondisjonen å være på et stabilt lavt nivå, nær gjennomsnittet for Aust-Agder.
Tilrådning
Etter relativt stabile jaktuttak i perioden 2008-11, har antall felte dyr igjen falt de to siste
årene. Dette synes å være en følge av redusert jaktpress, snarere enn en redusert
elgtetthet. Sett per dag viser de to siste år en oppgang, noe som indikerer at jaktuttak rundt
85 dyr er lavere enn tilveksten. Vi opprettholder vår oppfatning om at en økt elgtetthet
verken er gunstig for utviklingen i stammens produktivitet, eller kostnader knyttet til
påkjørsler. Vi anbefaler derfor å snu trenden med fallende jaktuttak i 2014.
Hjort
Både antall felte hjort, og «sett per dag», synes å ha stabilisert seg de senere år. Man har
gode «sett hjort» data fra Evje og Hornnes. Det ble i 2013 observert 0,1 hjort per jegerdag,
mot hhv. 0,08 og 0,09 hjort i 2012 og 2011. Kalveraten var i 2013 på 0,6, mens det ble sett
2,82 hind per bukk. Kjønnsforholdet er gradvis blitt skjevere, noe som stemmer overens
med en høy andel bukk i jaktuttaket over flere år. Dette ble riktignok noe utjevnet i 2013.
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Fellingsresultat
Det ble i 2013 felt 123 elg i Froland, mot 138 felte dyr i 2012. Kalv og ungdyr utgjorde til
sammen 58 % av fellingen. Av dyr 1,5 år eller eldre ble det felt en andel hanndyr på 62 %.
Det ble felt 29 hjort, mot 26 stk. i 2012. Fellingsrekorden på 33 felte hjort stammer fra 2009.
Jaktpress
I 2013 ble det lagt ned 2 351 jegerdagsverk. Dette er svært nær gjennomsnittet for hele
perioden 1991-2013, og jaktinnsatsen har vært stabil over tid. Skutt av sett indeksen viser at
jakttrykket på okser tradisjonelt har vært høyt, men at denne er redusert over tid. Samtidig
ser en at jaktpresset på kalv har økt, og at jaktpresset på kyr er redusert de siste år.
Bestandsutvikling
Elgtettheten, målt som «sett per dag», synes å være i en stabil fase i Froland. I 2013 ble det
observert 0,37 elg per jegerdag. Det ble videre observert 1,61 ku per okse, og
kjønnsforholdet har de siste årene holdt seg relativt stabilt rundt dette nivået.
Elg og trafikk
I alt er konflikten mellom elg og trafikk på et moderat nivå i Froland. Det er imidlertid en lav
påkjørselsfrekvens langs vei. De fleste elgene som drepes i trafikken i Froland, har de siste
årene gått med langs jernbanen. I Froland ser man over tid en god sammenheng mellom
antall trafikkdrepte elg og utviklingen i elgtetthet.
Bestandskondisjon
I 2013 ble det observert en kalv og tvillingrate på hhv. 0,61 og 1,09, mens de
gjennomsnittlige slaktevektene for kalv og ungdyr var på hhv. 55 og 117 kg. En ser tegn til at
bestandskondisjonen er noe bedret de siste årene, dette gjelder særlig for perioden etter
2007-08. Dette gjelder både for kalvrater og gjennomsnittsvekter.
Tilrådning
Samlet sett synes den negative trenden i bestandskondisjonen å være stabilisert, og man
kan også ane tendenser til en positiv utvikling de siste årene. Kjønnsforholdet vil trolig bli
noe skjevere frem mot neste jakt, da andelen felte kyr var relativt lav i 2013. Dette
innebærer også at tilveksten vil kunne øke, om kalvratene holder seg på samme nivå eller
bedres. Vi råder igjen til å holde jakttrykket og fellingstallet oppe, for å legge grunnlag for en
videre positiv utvikling i bestandskondisjonen.
Hjort
Fellingstallene for hjort har de siste årene stabilisert seg rundt 30 felte dyr. Vi mangler
observasjonsdata for hjort, men frem til og med 2011, synes «sett per dag» å følge samme
utvikling som antall fellinger, altså tegn til stabilitet. Fellingsprosenten er på over 50 % i
Froland, og dette er relativt høyt for Aust-Agder å være. Fordelingen av felte dyr er relativt
jevnt fordelt på kjønn og aldersgrupper. Etter et høyt uttak av hodyr i 2012, ble det igjen felt
en overvekt bukker i 2013.
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Fellingsresultat
Det ble i 2013 feIt 55 elg i Gjerstad, mot 67 i 2012. Fellingstallet har blitt gradvis redusert
hvert år siden år 2000. I 2013 utgjorde kalv og ungdyr 58 % av fellingen og for dyr 1,5 år eller
eldre ble det felt en andel hanndyr på 64 %.
Det ble felt 17 hjort, mot 13 i 2012. Fellingsrekorden på 43 dyr ble satt i 2009.
Jaktpress
I 2013 ble det lagt ned 1 769 jegerdagsverk, dette er godt under gjennomsnittet på 2 078
jegerdagsverk årlig i perioden 1991-2013. Jaktpresset, målt som «skutt av sett» viser et
redusert jaktpress på kyr siden første del av 2000-tallet, mens jaktpresset på kalv økte
betydelig i 2013. For okser varierer jaktpresset mer over hele perioden fra 1991, men den
langsiktige trenden viser et redusert jaktpress over tid.
Bestandsutvikling
Det ble i 2013 sett 0,22 elg per jegerdag, en nedgang fra 0,25 i 2012. Kjønnsforholdet har
vært nokså stabilt de siste årene, men viser tegn til å bli noe skjevere. I 2013 ble det
observert 1,77 ku per okse. Overvekten av hanndyr i jaktuttaket i 2013, vil trolig føre til en
noe skjevere kjønnsforhold frem til neste jakt, uten at det nødvendigvis er noe galt i dette.
Elg og trafikk
I perioden 2010-12 er det felt 24 elg per trafikkdrepte elg, mot 65 elg i perioden 2000-2010.
Mens jaktuttaket har falt betydelig, er antall trafikkdrept elg relativt sett mindre redusert.
Konfliktene knyttet til påkjørsler langs vei er imidlertid redusert, og de siste årene er de
fleste trafikkdrepte elg påkjørt av tog.
Bestandskondisjon
Både kalvraten og tvillingraten viste en liten økning fra 2012 til 13. De observerte verdiene i
2013 var for kalv og tvillingraten hhv. 0,55 og 1,13. De gjennomsnittlige slaktevektene for
kalv og ungdyr var på hhv. 43 og 117 kg. Samlet sett synes nedgangen i bestandskondisjon å
være stabilisert i siste periode, selv om kalvvektene var svært lave i 2013.
Tilrådning
Elgtettheten, målt som «sett per dag», er nede på et relativt lavt nivå, godt under snittet i
Agder. Vi synes en stabilisering av elgtettheten kan være en naturlig målsetting per i dag.
For 2014 tilsvarer dette trolig jaktuttak på om lag samme nivå som i 2013. Det lave uttaket
av kyr i 2013, kan føre til en økt tilvekst frem mot neste jakt, men vil også avhenge av
kommende års kalvrate.
Hjort
Fellingstallene for hjort ble redusert de tre første årene etter «toppåret» i 2009, men steg
igjen noe i 2013. «Sett per dag» viser den samme trenden. Av de felte dyra i 2013 var det en
høy andel kalv og ungdyr (82 %). Det ble med andre ord tatt ut få produksjonsdyr, og
hjortetettheten vil trolig øke frem mot neste års jakt.
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Fellingsresultat
Det ble i 2013 felt 43 elg i Grimstad, mot 40 elg i 2012. Grimstad er en av få kommuner i
Aust-Agder som økte fellingstallet fra 2012 til 13. Kalv og ungdyr utgjorde 56 % av fellingen.
Av dyr 1,5 år eller eldre ble det felt en andel hanndyr på 50 %.
Det ble felt 19 hjort, noe som er svært nær fellingsrekorden på 20 dyr fra 2011.
Jaktpress
I 2013 ble det lagt ned 641 jegerdagsverk, noe som er godt under gjennomsnittet på 806
jegerdager i perioden 1991-2013. Jaktpresset på alle kategorier dyr gikk noe opp i 2013. Det
er til dels store årvisse variasjoner i «skutt av sett».
Bestandsutvikling
I siste tiårsperiode har «sett per dag» gått ned i et stadig roligere tempo, og synes nå å være
nær stabilisert. I 2013 så man 0,33 elg per dag, det samme som i 2012. Etter at
kjønnsforholdet lå stabilt i perioden 2009-12, ble det observert et skjevere kjønnsforhold i
2013 (2,15 ku per okse).
Elg og trafikk
Konflikten mellom elg og trafikk har tidligere vært på et relativt høyt nivå i Grimstad, men
antall trafikkdrept elg er markant redusert i siste treårsperiode. Mens man i perioden 20002010 felte 20 elg per trafikkdrepte elg, felte man 128 elg per trafikkdrepte i perioden
2010-12. Vi antar dette har sammenheng med ny E-18 trase med viltgjerde gjennom
kommunen.
Bestandskondisjon
I 2013 ble det observert en kalv og tvillingrate på hhv. 0,51 og 1,19. Særlig tvillingraten har
de siste årene ligget jevnt over snittet for Aust-Agder. Den negative trenden for kalvratene
ser ut til å være stabilisert. Vektene for kalv og ungdyr falt i 2013 (hhv. 49 og 109 kg) etter at
man foregående år så tegn til at også disse utviklet seg positivt i perioden etter 2007.
Tilrådning
Vi synes utviklingen i Grimstad har vært positiv ved at en nærmer seg god stabilitet i både
jaktuttak og elgtetthet. Et annet positivt trekk er at antall trafikkdrept elg viser en
reduksjon. Vi anbefaler fortsatt et høyt jaktuttak for legge til rette for en bedring i
bestandskondisjonen, samt opprettholde kostnadene på et akseptabelt nivå. Utviklingen i
kjønnsforholdet er noe vanskelig å tolke. Det skjevere kjønnsforholdet i 2013 kan skyldes
tilfeldigheter i observasjonene, men om man vil sikre et kjønnsforhold jevnere enn 2 kyr per
okse, kan man opprettholde en jevn andel kyr og okser i jaktuttaket.
Hjort
Fellingstallet synes å ha etablert seg på rundt 20 dyr årlig, og trolig ligger det til rette for en
videre vekst. Dette gjør at felte elg og hjort samlet sett kan vise en fortsatt stigende trend.
Vi mangler «sett hjort» data, men avskytingen indikerer en kontrollert vekst i
hjortebestanden.
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Fellingsresultat
I 2013 ble det felt 52 elg i Iveland. Fellingstallet er det høyeste siden 2007, og har ligget
relativt stabilt i denne perioden. I 2013 utgjorde kalv og ungdyr 54 % av fellingen og av dyr
1,5 år eller eldre ble det felt en andel hanndyr på 60 %. Man har tradisjonelt hatt en meget
lav kalvandel i jaktuttaket, i 2013 var den på 4 %.
Det ble felt 3 hjort i 2013, dette er en nedgang fra 2012 da det ble felt 7 hjort (også
fellingsrekord i kommunen).
Jaktpress
I 2013 ble det lagt ned 922 jegerdagsverk, noe som er godt under gjennomsnittet på 1 138
jegerdager i perioden 1991-2013. Skutt av sett indeksen viser de siste år en stigende tendens
for okser, mens den for kyr holder seg stabil. Jaktpresset på kalv er lavt.
Bestandsutvikling
Både jaktuttakene og elgetettheten, målt som «sett per dag», viser fortsatt tegn til stabilitet.
I 2013 ble det observert 0,42 elg per jegerdag, noe som fremdeles er godt over
gjennomsnittet i Aust-Agder. Kjønnsforholdet målt som ”ku sett per okse” ble mye jevnere i
perioden 1995-2005 på grunn av økt jaktpress på kyr og redusert jaktpress på oksene. De
siste årene har kjønnsforholdet ligget rundt 1,5 ku per okse, og i 2013 så man rundt 1,4 ku
per okse. Overvekten av hanndyr i jaktuttaket siste år, vil trolig endre dette noe frem til
neste jakt.
Elg og trafikk
Det er fortsatt en del påkjørsler av elg i Iveland, og konflikten er utelukkende knyttet til vei.
I perioden 2000-2010 ble det felt 21 elg per trafikkdrepte elg i Iveland, mot kun 15 stk. i siste
treårsperiode. Konfliktene er relativt store, og mulighetene for avbøtende tiltak bør
vurderes. Reduksjon av elgtettheten er likevel generelt det viktigste virkemiddelet om en
ønsker å redusere antall påkjørsler.
Bestandskondisjon
Bestandskondisjonen viser tegn til stabilitet på et nivå nært, eller noe over, snittet for AustAgder. Det ble i 2013 observert 0,58 kalv per ku og 1,09 kalv per kalvku. De gjennomsnittlige
slaktevektene var i 2013 for kalv og ungdyr hhv. 38 og 118 kg. Kalvvektene må tolkes med
stor varsomhet grunnet et svært begrenset grunnlagsmateriale. Ungdyrvektene synes å
være stabile på nivå i underkant av 120 kg.
Tilrådning
Man har oppnådd en god stabilitet i elgtetthet og jaktutbytte de siste år. Vår anbefaling er
fremdeles å få til denne stabiliseringen på et noe lavere nivå enn i dag. Både for å legge til
rette for en bedret bestandskondisjon, men også for å redusere antall påkjørsler langs vei.
Hjort
Fellingstallene for hjort er fortsatt så lave at tilfeldigheter spiller inn fra år til år. «Sett hjort»
per dag, viser stadig tegn til en økning, og representerer trolig en reell, men rolig vekst i
hjortetetthet.
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Fellingsresultat
Etter fellingsrapporten sendt til Statistisk sentralbyrå, ble det i 2013 felt 18 elg i vald
administrert fra Lillesand kommune (det felles også noen dyr fra vald som er administrert fra
Birkenes kommune). Det ble felt 4 kalv, 4 ungdyr og 10 voksne dyr. Av de felte dyra 1,5 år
eller eldre var det en andel hanndyr på 50 %. Det ble felt 18 hjort, noe som også er ny
fellingsrekord, og det første året antall hjortefellinger er like høyt som felte elg.
Jaktpress
Jaktpresset på de ulike kategorier varierer noe fra år til år, men har i siste treårsperiode
ligget relativt stabilt for både okser, kyr og kalv.
Bestandsutvikling
Sett per dag viser et jevnt fall i elgtetthet i Lillesand i hele perioden 1991-2012. Det ble i
2013 sett 0,22 elg per dag, en liten oppgang fra 0,19 i 2012. Kjønnsforholdet har de siste
årene ligget meget skjevt og i 2013 så man 3,48 ku per okse.
Elg og trafikk
Antall elg drept i trafikken er redusert over tid. I siste treårsperiode er det felt 24 elg per
trafikkdrept, noe som innebærer at 3 elg er drept langs veiene. Som tidligere bemerket
skyldes den positive utviklingen trolig en kombinasjon av en redusert elgtetthet, og bedre
sikret hovedfartsåre (E18) gjennom kommunen med viltgjerde.
Bestandskondisjon
Både kalv og tvillingraten viste en oppgang i 2013, til hhv. 0,51 kalv per ku og 1,09 kalv per
kalvku. Slaktevektmaterialet er begrenset, men viser vekter for kalv og ungdyr på hhv. 50 og
99 kg.
Tilrådning
Både elgtettheten og jaktuttakene har de siste år vist tegn til å være noe stabilisert.
Grunnleggende sett mener vi en naturlig målsetning i Lillesand bør være å holde seg med en
relativt tynn og produktiv elgstamme, da konfliktnivået bl.a. opp mot påkjørsler fort gjør seg
gjeldende ved en økt elgtetthet. En fortsatt lav elgtetthet synes også å være helt nødvendig
for å legge til rette for en bedret bestandskondisjon på sikt. Jaktuttak rundt 20 dyr årlig
ligger trolig nært årlig tilvekst, og vi anbefaler å opprettholde jaktuttak på dette nivået.
Hjort
For første gang var antall hjortefellinger like høyt som antall elgfellinger i Lillesand. Etter hva
vi kjenner til, er hjorten i god kondisjon, og stammen er produktiv. Selv om «sett per dag»
synes å være noe stabilisert, vil trolig hjortetettheten fortsatt øke på sikt med dagens
jaktuttak. Således vil hjorten komme inn som en stadig mer betydningsfull jaktressurs, og
«kompensere» noe for en redusert avkastning av elgjakta.

Faun Naturforvaltning AS

70

Risør

Faun Naturforvaltning AS

71

Faun Naturforvaltning AS

72

Fellingsresultat
I 2013 ble det felt 19 elg i Risør, mot 23 i 2012. Fellingstallet falt kraftig fra 1991 til 2002.
Etter dette var fellingen relativt stabil frem til 2009, men har igjen falt de siste årene. Kalv og
ungdyr utgjorde 63 % av uttaket. Av dyr 1,5 år eller eldre ble det felt en andel hanndyr på 79
%.
Det ble videre felt 6 hjort.
Jaktpress
I 2013 ble det lagt ned 366 jegerdagsverk, noe som er den klart laveste jaktinnsatsen i hele
perioden 1991-2013. Jaktpresset på okser og kalv gikk merkbart opp i 2013, mens det gikk
ned for kyr.
Bestandsutvikling
Det ble i 2013 sett 0,32 elg per jegerdag, dette er en økning fra de to foregående år. Man
observerte et kjønnsforhold på 1,56 ku per okse i 2013. Den store overvekten av okser i
jaktuttaket, vil trolig føre til et skjevere kjønnsforhold frem mot neste jakt.
Elg og trafikk
I perioden 2000-2010 ble det felt 36 elg per trafikkdrepte elg, mens det i siste treårsperiode
er felt 27 elg per trafikkdrepte. Problemet er kun knyttet til vei, og antall påkjørsler viser en
positiv utvikling over tid. Så sent som i 2011 ble imidlertid 3 elg påkjørt og drept av bil, noe
som er det høyeste årlige antallet siden 2004.
Bestandskondisjon
Kalveratene falt til svært lave nivå i 2012, men man observerte en markert oppgang i 2013.
Det ble da sett 0,67 kalv per ku og en tvillingrate på 1,20. Dette er godt over gjennomsnittet
for Aust-Agder i 2013, og den høyeste kalveraten i Risør siden 1999. Slaktevektene for kalv
og ungdyr var på hhv. 39 og 110 kg. Grunnlaget er imidlertid spinkelt så snittvektene må
tolkes med varsomhet. En ser imidlertid ingen tegn til bedring i vektene over tid.
Tilrådning
Etter noen år med tydelig tegn til redusert elgtetthet, ser denne trenden ut til å være snudd.
Jaktuttaket på 19 dyr i 2013, vil trolig føre til en svak økning i elgtetthet frem mot neste jakt.
Dette trolig også som følge av bedrete kalvrater i 2013, samt et lavt uttak av kyr. Vi
anbefaler derfor å øke jaktuttaket i 2014.
Hjort
Fellingstallet har over tid vist en rolig, men stabil økning. Fellingstall rundt 5-8 dyr er trolig
nær årlig tilvekst. Hjorten vil trolig komme inn som en stadig mer betydningsfull jaktressurs i
Risør i åra som kommer.
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Fellingsresultat
I 2013 ble det felt 42 elg i Tvedestrand, mot 44 felte dyr i 2012. Kalv og ungdyr utgjorde 48 %
av fellingen. Av dyr 1,5 år eller eldre ble det felt en andel hanndyr på 67 %.
Det ble felt 17 hjort, mot 22 i 2012 (noe som også er fellingsrekorden i Tvedestrand).
Jaktpress
I 2013 ble det lagt ned 630 jegerdagsverk, noe som er godt under gjennomsnittet på 862
jegerdager i hele perioden 1991-2013. Jaktpresset, målt som «skutte av sette» dyr, har gått
opp for okser de siste årene. Jaktpresset på kyr har også gått noe opp de to siste årene, men
er allikevel redusert over tid. Jaktpresset på kalv var meget høyt i 2012, og gikk tilbake til
«normalt» nivå i 2013.
Bestandsutvikling
Det ble i 2013 sett 0,42 elg per jegerdag, og elgtettheten, målt som «sett per dag», har ligget
relativt stabil de siste tre år, noe over snittet for Aust-Agder. Det ble videre observert et
kjønnsforhold på 1,51 ku per okse. Kjønnsforholdet ser ut til å holde seg relativt stabilt, selv
om en stadig har en klar overvekt av hanndyr i jaktuttaket.
Elg og trafikk
Konflikten mellom elg og trafikk har vært stor i Tvedestrand, selv om utviklingen over tid er
positiv. I perioden 2000-2010 er det felt 18 elg per trafikkdrepte, mens det i siste
treårsperiode er felt 17 elg per trafikkdrepte. Problemet er utelukkende knyttet til vei. Så
sent som i 2010 ble i alt 7 elg registrert drept i trafikken.
Bestandskondisjon
Det ble i 2013 observert en kalv- og tvillingrate på hhv. 0,48 og 1,07, mens vektene for kalv
og ungdyr var i gjennomsnitt 40 og 106 kg. Bestandskondisjonen har over tid vært på et lavt
nivå, under gjennomsnittet for Aust-Agder. En ser fremdeles ikke klare tegn til at den
negative trenden er i ferd med å snu.
Tilrådning
Vi vil igjen anbefale å øke jaktuttaket for å redusere tettheten, dersom bestandskondisjonen
skal bedres på sikt. Grunnleggende sett mener vi en naturlig målsetting i Tvedestrand bør
være å holde seg med en relativt tynn og produktiv elgstamme, da konfliktnivået fort vil
gjøre seg gjeldende ved en økt elgtetthet.
Hjort
Fellingstallene har stabilisert seg rundt 20 dyr årlig, og hjorten er i ferd med å bli en
betydelig jaktressurs, som i stor grad kan «kompensere» noe for en redusert avkastning av
elgjakta. «Sett hjort» per dag viser stadig tegn til en økende trend. De fleste år har en hatt
en høy andel bukk i jaktuttaket, ergo er jaktpresset på eldre hind gjennomgående lavt.
Sammen med snøfattige vintre (som for resten av «kystkommunene» i Agder) ligger det
trolig til rette for økte tettheter av hjort i åra som kommer.
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Fellingsresultat
Det ble i 2013 felt 73 elg i Valle, mot 65 elg i 2012. For første gang siden 2006 økte
jaktuttaket fra foregående år. Av de felte elgene utgjorde kalv og ungdyr 51 %. Av dyr 1,5 år
eller eldre ble det felt en andel hanndyr på 54 %.
Det ble felt 17 hjort i 2013, noe som er nye fellingsrekord og en økning på 5 dyr fra 2012.
Jaktpress
I 2013 ble det lagt ned 1 283 jegerdagsverk, noe som er litt høyere enn gjennomsnittet på
1 191 jegerdagsverk i perioden 1991-2013. Skutt av sett indeksen viser at jaktpresset på
både kyr og okser er noe redusert gjennom siste 5-års periode, mens jaktpresset på kalv
varierer mer fra år til år.
Bestandsutvikling
Det ble i 2013 sett 0,37 elg per jegerdagsverk, og dette er en liten oppgang fra 2012. Siden
2004 har tettheten tilsynelatende holdt seg relativt stabil. Kjønnsforholdet målt som ”ku sett
per okse” har gradvis blitt skeivere i Valle, men varierer noe fra år til år. Mens det i 2012 ble
observert 1,5 ku per okse, ble det i 2013 observert 1,7 ku per okse.
Elg og trafikk
I perioden 2000-2010 ble det felt 27 elg per bildrepte, mens det i siste treårsperiode er felt
24 elg per bildrepte. Det er en tendens til noe reduserte antall påkjørsler de senere år, men
sammenhengen mellom elgtetthet og antall ulykker er ikke så klar i Valle. Snøforhold antas å
spille en betydelig rolle i forhold til antall påkjørsler, der påkjørslene i all hovedsak skjer
langs Rv 9 nede i dalen.
Bestandskondisjon
Den observerte kalvraten var i 2013 på hhv. 0,62 kalv per ku. Tvillingraten var på 1,02, og det
er første gang siden 2010 at det er blitt observert tvillingkyr. Kalvraten viste imidlertid en
god oppgang og er den høyeste som er observert siden 2001. Snittvektene for kalv og ungdyr
var i 2013 på hhv. 56 og 121 kg, nøyaktig det samme som i 2012. Siden 2006 ser en tegn til at
vektene, særlig for ungdyr, viser en svak, positiv utvikling.
Tilrådning
Vi synes det var godt at man snudde trenden med stadig fallende jaktuttak i Valle. Trolig kan
elgtettheten opprettholdes rundt dages nivå, med stabile jaktuttak rundt 70 dyr årlig. Vår
oppfatning er imidlertid fremdeles at en stabilisering på et noe lavere nivå vil lønne seg på
sikt. Tegnene man ser til noe bedre ungdyrvekter er positiv og vi tror mulighetene for en
positiv respons i bestandskondisjonen i stor grad er til stede.
Hjort
Fellingstallene krabber stadig oppover. Tall fra egne «sett hjort» data, viser 80
observasjoner fordelt på 235 jegerdager, noe som gir en «sett per dag» verdi på 0,34. Som
for andre høyereliggende områder i Agder og Telemark, er trolig snørike vintre en
begrensende faktor for den videre vekst og etablering. Uansett ser hjorten ut til å bli en
stadig mer betydningsfull jaktressurs.
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Fellingsresultat
I 2013 ble det skutt 99 elg i Vegårshei, mot 93 felte dyr i 2012. I perioden 2007-11 lå
jaktuttaket relativt stabilt rundt 110-120 dyr, men falt på nytt i 2012. Det reduserte uttaket
da skyldes i stor grad et redusert uttak av okser. I 2013 utgjorde kalv og ungdyr 54 % av
jaktuttaket. Av dyr 1,5 år eller eldre ble det felt en andel hanndyr på 48 %.
Det ble felt 7 hjort, mot 10 i 2012 (noe som også er fellingsrekorden i Vegårshei).
Jaktpress
I 2013 ble det lagt ned 1 978 jegerdager, noe som er litt under gjennomsnittet på 2 100
jegerdager i perioden 1991-2013. I siste 10-års periode har jaktpresset på kalv økt, og ligger
nå stabilt rundt 10-15 % «skutt av sett». For kyr er verdien den samme, og har ligget stabilt i
en årrekke. Jaktpresset på okser er redusert de siste to åra, særlig ble det felt få okser i 2012.
Bestandsutvikling
Elgtettheten, målt som «sett per dag», har de fem siste år ligget relativt stabilt, med en
fortsatt svakt fallende trend. I 2013 ble det sett 0,42 elg per dag. Kjønnsforholdet ble
betydelig skjevere fra 2007 til 2011, grunnet en overvekt av hanndyr i jaktuttaket. I 2012 og
13 er dette justert ned og i 2013 så man 1,81 ku per okse. Trolig vil det jevnes mer ut frem til
neste jakt, grunnet en fortsatt overvekt av kyr i jaktuttaket i 2013.
Elg og trafikk
I perioden 2000-2010 ble det felt 21 elg per trafikkdrepte elg på Vegårshei, mot 26 felte elg
per trafikkdrepte i siste treårsperiode. Det har de siste år vært få kollisjoner med elg langs
vei.
Bestandskondisjon
Den observerte kalv- og tvillingraten var i 2013 på hhv. 0,49 og 1,12. Kalvraten er den laveste
som er registrert, mens tvillingraten økte noe fra 2012. De gjennomsnittlige slaktevektene
for kalv og ungdyr var i 2013 på hhv. 43 og 106 kg. Dette er de laveste vektene som er
registrert. Bestandskondisjonen synes samlet sett å være inne i en fortsatt negativ trend.
Tilrådning
Kjønnsforholdet er jevnet ut de siste årene. En relativt høy andel eldre ku i jaktuttaket vil
trolig bidra til at elgtettheten holdes stabil, selv om det totale uttaket er redusert de siste to
år. Vi anbefaler fremdeles å holde jakttrykket oppe for å redusere elgtettheten. Dette er
først og fremst for å legge til rette for en bedret bestandskondisjon, som fortsatt ser ut til å
vise en negativ trend.
Hjort
I perioden fra og med 2008 så man at hjorten ble hyppigere observert under jakta. Både
fellingstallene og «sett per dag» har imidlertid stagnert noe siste år. Også antall
observasjoner gikk ned i 2013, noe som indikerer en redusert tetthet. Vi forventer en sakte,
men sikker økning i antall fellinger de kommende år, som nok vil gå litt i «rykk og napp».
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Fellingsresultat
I 2013 ble det felt 127 elg i Åmli, mot 152 felte dyr i 2012. Kalv og ungdyr utgjorde 57 % av
uttaket. Av dyr 1,5 år eller eldre ble det felt en andel hanndyr på 57 %. Nedgangen i jaktuttak
skyldes i første rekke færre felte kalver enn tidligere.
Det ble felt 46 hjort, noe som er tangering av fellingsrekorden fra 2012. Fellingstallet for
hjort har ligget på 40 dyr eller mer de fem siste årene.
Jaktpress
I 2013 ble det lagt ned 2 805 jegerdagsverk, noe som er nært gjennomsnittet på 2 894
jegerdagsverk årlig i perioden 1991-2013. Andel «skutte av sette» kyr har over tid vært stabil
i Åmli. Det klareste trekket i 2013 var et redusert jaktpress på kalv, noe som også gjenspeiles
i fellingsresultatet.
Bestandsutvikling
Det ble i 2013 sett 0,28 elg per jegerdag, det samme som i 2012. Trenden viser en jevn og
rolig nedgang år for år i siste 10-års periode. Det ble observert 1,6 ku per okse, og
kjønnsforholdet har i siste treårsperiode gradvis blitt jevnere.
Elg og trafikk
Åmli har relativt lave kostnader knyttet til påkjørsler av elg, målt opp mot jaktutbyttet. De
siste 5 år er i alt 13 elg registrert drept i trafikken, og disse fordeler seg jevnt mellom vei og
jernbane.
Bestandskondisjon
Etter lave kalvrater i 2012, bedret disse seg noe i 2013, da det ble observert 0,51 kalv per ku
og 1,06 kalv per kalvku. De gjennomsnittlige slaktevektene for kalv- og ungdyr var på
henholdsvis 45 og 110 kg i 2013.
Tilrådning
De lave vektene i 2013 gjenspeiler trenden for hele Aust-Agder. Forut for 2013 så man
indikasjoner på en stabilisert, eller så smått noe bedret utvikling i siste 5-6 års periode.
Elgtettheten, målt som «sett per dag», viser en meget jevn og rolig nedgang over mange år.
Vi påpekte i fjorårets rapport at man begynte å nærme seg et nivå vi tidligere har anbefalt
som nødvendig for å legge til rett for en bedret bestandskondisjon på sikt. Vi foreslo videre
et jaktuttak rundt 150-160 elg, for å holde tettheten under 0,3 sett per dag. Denne
anbefalingen står fortsatt.
Hjort
Åmli er en av de store «hjortekommunene» i Aust-Agder, og har fremdeles det høyeste
antall fellinger. I 2013 ble det felt en andel kalv og ungdyr på 46 %, en andel eldre bukk på
30 %, og en andel eldre hind på 24 %. Jaktuttakene ser fremdeles ut til å være nært årlig
tilvekst, og økningen i hjortetetthet skjer tilsynelatende i et kontrollert tempo.
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Diskusjon
Årets fellingsresultat og observasjoner underbygger igjen det inntrykk av at
bestandssituasjonen på de fleste måter er inne i en relativt stabil fase i Aust-Agder.
Fellingstallene synker fremdeles, men også denne nedgangen synes å avta. Dette er i store
trekk som en skulle forvente ut i fra at elgtettheten (målt som «sett per dag»), ligger relativt
stabilt, og kalveproduksjonen gjør det samme. Vi tror det er sannsynlig at jaktuttak på rundt
1 000 dyr årlig i Aust-Agder de kommende år, vil balansere tilveksten med dagens
bestandskondisjon. Mulighetene for å holde seg med et stabilt høyere fellingstall, samtidig
som kostnadene holdes nede på dagens nivå, er absolutt til stede. Dette forutsetter
imidlertid en bedret bestandskondisjon med en høyere kalveproduksjon.
Årets resultater indikerer en marginal oppgang i kalveratene, mens slaktevektene igjen falt
til lavere nivå. Vi bemerket i fjor at slaktevektene viste en oppgang, noe som i enda større
grad gjorde seg gjeldende i Vest-Agder. Det samme mønsteret var tydelig over store deler
av Sør og Østlandet. I år ser vi at noe reduserte slaktevekter har vært
gjennomgangsmelodien. Det synes klart at 2012 var et spesielt godt år, og det er
nærliggende å anta at dette skyldes beitebetingelsene. Det er tidligere vist at slaktevektene
for elg i norske bestander, kan variere fra år til år som følge av varierende værforhold7.
Nedgangen i vektene fra 2012 til 13, kan derfor skyldes en sommer med dårligere
beitekvalitet. En optimal sommer for en elg kan tenkes å være en tidlig start på
vekstsesongen, etterfulgt av en kjølig sommer som strekker ut perioden plantene er i vekst.
Uavhengig av de årlige variasjonene, er selvsagt vektene allikevel langt lavere enn ønskelig.
Vi ønsker også i år i å peke på de positive utviklingstrekk en har oppnådd over tid. Selv om
bestandsreduksjonen ennå ikke har gitt seg utslag i en bedret bestandskondisjon, er
kostnadssiden elgstammen representerer vesentlig redusert. Jaktutbyttet i begge Agderfylkene er på høye nivå, om en samtidig tar høyde for antall elg som drepes langs vei og
jernbane (Figur 7). Vi synes dette er et viktig poeng å være klar over.
Undersøkelser fra Norge indikerer at om lag 60 % av elgpåkjørslene medfører at elgen dør,
enten direkte eller ved at den blir avlivet under ettersøk6. Dette tallet stemmer godt med
våre undersøkelser av registrerte fallvilthendelser i enkelte kommuner i Norge. Vi har også
sett eksempler på at det er en overvekt av hendelser der elgen ikke blir drept. Det er med
andre ord en stor andel påkjørsler hvor elgen ikke blir funnet død eller avlivet, og dermed
heller ikke blir registrert som trafikkdrept til Statistisk sentralbyrå. Kostnadene vil likevel
være høye ved alle påkjørsler. Det kan dreie seg om materielle skader, kostnader ved
gjennomføring av ettersøk, påkjenninger for de involverte m.m. Beregninger tyder på det
kan dreie seg om summer i størrelsesorden 200 000 kr8 per påkjørsel, uavhengig av utfall.
Når en skal gjøre overslag over hvor mye påkjørsler medfører i kostnader, er det derfor
viktig at en ikke bare ser på antall trafikkdrept elg. Naturligvis vil antall trafikkdrepte elg
likevel gi et godt bilde på det generelle konfliktnivået.
7

Herfindal, I., Sæther, B. E., Solberg, E. J., Andersen, R. & Høgda, K. A. 2006. Population
characteristics predict responses in moose body mass to temporal variation in the
environment. Journal of Animal Ecology 75: 1110-1118.
8
Sivertsen, T.R., Gundersen, H., Rolandsen, C.M., Andreassen, H.P., Hanssen, F. Hanssen, M.G. & Lykkja, O.
2010. Evaluering av tiltak for å redusere elgpåkjørsler på veg. Høgskolen i Hedmark – oppdragsrapport nr. 12010.

Faun Naturforvaltning AS

86

Avkastningen av elgstammen, målt utelukkende etter for eksempel «felt elg per
arealenhet», eller «kg kjøtt per arealenhet», er naturligvis redusert, og per i dag på høyere
nivå i mange andre fylker. I et helhetlig, samfunnsmessig perspektiv er likevel vår påstand at
elgen i Agder-fylkene utgjør en større ressurs enn i mange av disse, nettopp fordi
kostnadssiden er vesentlig lavere. Det er ikke slik at jaktverdien øker proporsjonalt med
elgtettheten. Det store spranget i jaktverdi får en i det øyeblikket en går fra en «ikke jaktbar
bestand» til en «jaktbar bestand». Ved en videre økt tetthet øker også jaktverdien raskt i
starten. Per elg man kan felle avtar derimot jaktverdien ved en ytterligere økt tetthet9.
Dette kan illustreres ved at verdien av å få felle en elg til, er relativt stor om en har ei kvote
på 2 elg. Om kvota derimot er 10 elg, vil verdien av få felle en elg til ikke være så stor. Et
viktig poeng er at kostnadene derimot vil holde seg relativt proporsjonalt med elgtettheten,
enten denne er på et lavt eller høyt nivå.
Når felles elgen i Agder?
Hvilke ukedager og datoer det felles elg, vil i stor grad gjenspeile hvordan jaktinnsatsen
fordeles gjennom tillatt jaktperiode. En stor andel av dyra i Aust-Agder felles i første del av
jaktperioden. I noen kommuner starter jakta 25. september, og man ser en fallende trend i
antall felte dyr per dag frem til «hovedjaktstart» 5. oktober. I perioden 5-10 oktober felles
mange dyr, mens det deretter utmerker seg topper for hver helg, som blir mindre markerte,
dess lenger ut i jakta en kommer. Samtidig ser en at antall felte elg på ukedager, også avtar
etter samme mønster. Av i alt 1026 registrerte fellingsdatoer i perioden 25. september-15.
november, er 84 dyr (ca. 8 %) registrert felt i utvidet jaktperiode (1-15. november). Samlet
for hele jaktperioden felles klart flest dyr på lørdager, etterfulgt av søndag (Figur 19). Dette
stemmer naturligvis med at mange gjerne tar fri noen dager eller ei uke i første del av jakta,
mens det deretter blir mest tid til jakt i helgene.
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Figur 18. Felte elg i Aust-Agder i 2013, fordelt på dato. Tall fra Hjorteviltregisteret
(www.hjorteviltregisteret.no).
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Lohmander, P. 2011. Hur många älgar har vi råd med? Vi Skogsägare, Debatt nr 1. 2011.
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Felte elg fordelt på ukedager (Aust og Vest Agder)
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Figur 19. Felte elg i Aust- og Vest-Agder samlet, fordelt på ukedager i perioden 2008-2013.
Tall fra Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no).

Elgbeitetakseringer i Agder 2013
Vårt inntrykk er at konflikter knyttet til elgskader på skog og innmark i Agder, generelt er på
et akseptabelt nivå. Vi kjenner likevel til eksempler på at det lokalt ønskes en økt avskyting
for å redusere skader på innmark. De senere år har vi ikke kjennskap til gjennomførte
beitetakseringer i Aust-Agder, men i 2013 gjennomførte vi (Faun) beitetakseringer i Åseral10
og Sirdal11 kommuner i Vest-Agder. Da vi mener dette er kunnskap som generelt kan være
av interesse og har overføringsverdi for andre Agder-kommuner, oppsummerer vi kort
resultatene fra disse prosjektene.
Sirdal er ingen typisk «skogkommune». Her er relativt lite produktiv skog, og
skogbruksaktiviteten er begrenset til enkelte områder i dalførene.
Vi antar at
høyereliggende områder representerer mye av de fôrproduserende arealene sommerstid.
Som ventet var plantetettheten på et moderat nivå. Tilgangen på furu var relativt lav, mens
tilgangen på bjørk var noe bedre. Imidlertid skiller Sirdal seg ut med mye einer og en meget
høy dekningsgrad av blåbær. Dessuten var forekomsten av ROS-artene, og da i all hovedsak
rogn, på et overraskende høyt nivå. Rogna var imidlertid meget hardt utnyttet og stort sett
holdt nede på høyde med blåbærlyngen. Det er hevet over tvil at ROS-artenes rolle som
fôrprodusent, i stor grad er satt ut av spill som følge av et hardt beitetrykk over tid (Figur
20).

10

Libjå, L.E. & Stenbrenden, M. 2013. Elgbeitetaksering i Åseral 2013. Faun rapport 021-2013. Faun
Naturforvaltning AS, 3870 Fyresdal.
11
Stenbrenden, M. 2013. Elgbeitetaksering i Sirdal 2013. Faun rapport 020-2013. Faun Naturforvaltning AS,
3870 Fyresdal.
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I Åseral finnes noe mer produktive skogområder, og plantetettheten var også høyere.
Beitepresset synes gjennomgående å være på et noe lavere nivå i Åseral enn i Sirdal per
2013. Både bjørk, furu og einer utnyttes i mindre grad, og beitepresset ser ut til å ligge godt
innenfor et «bærekraftig» nivå for disse artene (Figur 21). ROS artene er fremdeles utsatt
for et betydelig beitepress, men på et relativt sett lavt nivå. Uttaket av ROS er blant de
absolutt laveste vi har registrert under beitetakseringer i Norge, uavhengig av område.
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Figur 20. Gjennomsnittlig uttaksprosent av indikatorartene furu, bjørk, ROS og einer i Sirdal i
2013. Kritisk beitenivå, 35 % er vist med vannrett, rød strek.
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Figur 21. Gjennomsnittlig uttaksprosent av indikatorartene furu, bjørk, ROS og einer i Åseral
i 2013. Kritisk beitenivå, 35 % er vist med vannrett, rød strek.
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Inntrykket etter de gjennomførte beitetakseringene bekrefter et helhetsinntrykk av at
beitepresset er innenfor et nivå som er akseptabelt med tanke på skogskader. Mindre
prefererte arter som bjørk og einer utnyttes innenfor et bærekraftig nivå, og granbeiting er
så godt som fraværende. For de prefererte ROS-artene ser en også positive tegn (Åseral). Et
viktig poeng er at utviklingen i elgtetthet i disse kommunene har fulgt det samme mønsteret
som i Agder-fylkene for øvrig. Elgtettheten per 2013 er den laveste i «nyere tid», og det er
dermed en sannsynlig antakelse at også beitepresset er redusert i tilsvarende periode.
Likevel ligger en fremdeles høyere enn hva som synes å være biologisk optimalt. Selv om
uttaket av ROS siste år var nært et bærekraftig nivå i Åseral, bærer fortsatt plantene tydelig
preg av tidligere års overbeite, og er kuet på lave gjennomsnittshøyder. En må anta at
dagens beitepress må opprettholdes, eller helst ytterligere reduseres over flere år, før dette
gir seg utslag i en økt skuddproduksjon av kvalitetsbeite. Utviklingen i hogstkvantum, og
dermed produksjonen av nye fôrproduserende arealer, vil naturligvis også ha betydning for
den videre utvikling.
Vi mener at beitetakseringer er et viktig hjelpemiddel i forvaltningen, som gir et godt
grunnlag for å kunne dokumentere endringer i beitepress over tid. I områder med
betydelige reduserte elgtettheter, kan dette være særlig interessant. Nye takseringer for å
følge opp tidligere undersøkelser, er noe vi gjerne oppfordrer flere til å gjennomføre.
Hjort
Den raske, stigende trenden man opplevde i fellingstall i perioden frem til og med 2010, har
stagnert. Vi tror det er sannsynlig at dette for en stor grad reflekterer den reelle utviklingen
i hjortetetthet i fylket. Dette stemmer overens med at de observerte verdiene i stor grad
følger den samme utviklingen. Det er imidlertid noen faktorer som kan nyansere dette
bildet. For det første er observasjonsmaterialet (sett hjort og «sett hjort i elgjakta») ikke
komplett, og varierer noe fra år til år (Det er imidlertid ingen tvil om at materialet sakte men
sikkert blir bedre). Samtidig kan det være slik at hjorten stadig får en økt utbredelse uten at
dette reflekteres i jaktuttaket. Brorparten av fellingene finner sted i de områder man over
tid har hatt jaktbare bestander. Vi antar man her over tid har utviklet en kultur for
hjortejakt, og har utviklet lokal kunnskap om hjorten i sitt område. Selv om hjorten stadig
dukker opp i nye områder, tar det likevel tid før fellingstallene blir mer en «tilfeldige».
Vi ser ingen grunn til at ikke veksten i stammen vil fortsette på sikt. Selv om en også ønsker
en økt tetthet, ser vi bare fordeler ved at denne utviklingen ikke går for fort. Det ser stadig
ut til at bestandskondisjonen holder seg på et stabilt, høyt nivå. Fra 2012 til 13 holdt
fellingstallet seg på et nær stabilt nivå, for fylket sett under ett. Fordelingen av dyr i uttaket
endret seg imidlertid mot en høyere andel bukk og kalv i 2013. Med andre ord ble jaktrykket
på produksjonsdyrene (eldre hind) redusert. En annen faktor vi tror vil ha betydning for
bestandsutviklingen er de klimatiske forhold. Inneværende vinter har i de lavereliggende og
kystnære strøk vært snøfattig og relativt mild. Det blir spennende å se om disse faktorene
vil gi seg utslag i merkbart økte tettheter frem mot neste jakt, og derved høyere fellingstall.
Vi synes man har en fin stigning i antall innleverte «sett hjort» skjema og kan bare anbefale
å fortsette med dette. Dette vil igjen gi best mulig forutsetninger for å oppdage og
dokumentere eventuelle endringer i bestands- størrelse, struktur og kondisjonsutvikling.
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Konklusjon
Utviklingen i elg- og hjortebestanden i Aust-Agder er analysert ved bruk av data samlet inn
av jegerne. Tetthetsreduksjonen i elgbestanden man opplevde frem til siste halvdel av 2000tallet, synes å være nær stabilisert. Det samme gjelder nedgangen i bestandskondisjon.
Slaktevektene gikk noe ned i 2013, mens kalveratene viste en marginal økning fra forrige år.
Samlet er bestandskondisjonen på et lavt nivå, med et stort forbedringspotensiale.
Kostnadene elgbestanden medfører gjennom skader på skog og innmark, samt påkjørsler
lang vei og jernbane, er kraftig redusert over mange år. I forhold til antall trafikkdrept elg,
har man et relativt høyt jaktutbytte i Agder.
Mulighetene for å holde seg med et stabilt høyere fellingstall, samtidig som kostnadene
holdes nede på dagens nivå, er absolutt til stede. Dette forutsetter imidlertid en bedret
bestandskondisjon med en høyere kalveproduksjon.
Vi er fortsatt klare på at det beste virkemiddelet for å oppnå dette, ligger i å redusere, eller
holde elgtettheten nede på et lavt nivå, til en ser effekter i bestanden. Dess raskere en
oppnår dette, dess raskere tror vi også man kan reetablere et høyere jaktutbytte på sikt.
Antall felte hjort har stagnert noe de siste år. Fellingstallet i 2013 var imidlertid kun
marginalt lavere enn fellingsrekorden fra 2012. Bestandskondisjonen synes fremdeles å
holde seg på et stabilt, høyt nivå, og vi anser det derfor som svært sannsynlig at
hjortetettheten vil øke på sikt med dagens jaktpress. Gode rapporteringsrutiner for «sett
hjort» vil gi de beste mulighetene for å følge utviklingen i hjortebestandene, og dermed
også iverksette forvaltningsmessige tiltak om nødvendig.
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