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Forord 
 
Vi har skrevet flere rapporter av denne typen tidligere, men det begynner å bli en del år 
siden vi skrev tilsvarende rapport for Telemark. På vegne av Faun Naturforvaltning AS, vil 
undertegnede takke Telemark fylkeskommune ved Ole Bjørn Bårnes for oppdraget med 
bestandsvurdering av elg og hjort i Telemark etter jakta 2012. 
 
Årets rapport er i hovedsak viet elg, men vi ser også på utviklingen i hjortebestanden. Den 
historiske utviklingen til de to artene er nokså ulik i fylket. Selv om hjorten er i fremmarsj, er 
det likevel ingen tvil om at elgen er den «store» hjorteviltarten, noe den sannsynligvis vil 
være i mange år ennå.  
 
Vi håper rapporten blir interessant lesning, og vil ønske alle jegere i Telemark skitt jakt i 
2013!  
 
 
 
 
 
  
 

Fyresdal 15.04.2013       
  

 
 Magnus Stenbrenden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forsidefoto: Magnus Stenbrenden.   
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Sammendrag 
Materiale og metode 
Vurderingene bygger på ”sett elg/hjort” hentet fra Hjorteviltregisteret (www.hjortevilt.no), 
for enkelte fellingstall er Statistisk Sentralbyrå benyttet (www.ssb.no). Vurderinger av 
utvikling i tetthet, kjønnsforhold og bestandskondisjon i perioden 1986-2012 er utført for 
Telemark fylke som helhet, samt for hver enkelt kommune. Det er gitt kortfattede 
kommentarer til utviklingen i hver enkelt kommune.   
 
Bestandsutvikling 
Elgtettheten i Telemark steg frem til slutten av 90-tallet. I 1998 ble det observert 0,58 elg per 
dag. Frem til 2006 ble tettheten redusert i et jevnt tempo, før «sett per dag» igjen steg noe. 
Deretter har man opplevd en videre tetthetsreduksjon og i 2012 så man 0,33 elg per dag. 
Kjønnsforholdet var skjevest i perioden rett etter tusenårsskiftet, men har aldri vært skjevere 
enn ca. 1,8 ku per okse. Siden den gang er kjønnsforholdet jevnet noe ut og det ble i 2012 
observert 1,64 ku per okse. 
 
Bestandskondisjon 
Den observerte kalv- og tvillingraten var i 2012 på hhv. 0,56 og 1,06. Tvillingraten har vært 
nokså stabil siden siste halvdel av 90-tallet, men falt noe i 2012, og er aldri registrert på et 
lavere nivå. Også kalvraten har de siste årene vært relativt stabil rundt dagens nivå. 
Slaktevektene for kalv og ungdyr var i 2012 på hhv. 58 og 119 kg. Vektene på nevnte 
kategorier dyr har vært stabile siden 2007. I 2012 veide de eldre oksene i snitt 187 kg, mens 
kyrne hadde en snittvekt på 162 kg. 
 
Hjort 
Det ble felt 539 hjort i Telemark i 2012, noe som er ny fellingsrekord, og 27 dyr flere enn den 
forrige «toppnoteringen» fra 2010. Fellingstallet steg i et relativt hurtig tempo frem til 2008. 
Antall fellinger har deretter stagnert noe, men viser fremdeles en stigende tendens. Mens 
det i 2002 ble felt 27 elg per hjort, ble det i 2012 felt mindre enn 5 elg per hjort i Telemark. 
Bestandskondisjonen synes fremdeles å være god. Selv om hjorten er ujevnt fordelt, ser 
dagens jaktpress ut til å sørge for en kontrollert vekst i bestandene, samtid som jaktuttaket, 
og de verdiene hjortejakta representerer, stadig øker. I tillegg til jakt, vil trolig også 
snøforholdene vinterstid påvirke den videre bestandsutviklingen. Dette gjelder da spesielt 
indre- og høyereliggende deler av fylket.  
  
Utfordringer i Telemark 
Hovedutfordringen i Telemark per i dag, synes utvilsomt å være den fortsatt lave 
bestandskondisjonen man har over store deler av fylket. Vi mener det viktigste 
virkemiddelet man har for å bedre bestandskondisjonen, er å opprettholde et relativt høyt 
jaktuttak. Tiltak for å fremme en positiv jegerseleksjon kan gjerne gjennomføres parallelt.  
Konfliktnivået mellom elg og trafikk er betydelig redusert, og kostnadene elgbestanden 
medfører for andre samfunnsinteresser må sies å være på et «akseptabelt» nivå. Antall felt 
elg per elg registrert avgått utenom ordinær jakt, har vist en positiv utvikling i Telemark.   
  
 

http://www.hjortevilt.no/
http://www.ssb.no/
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Materiale og metode 
 
Sett og felt elg  
Data fra «sett elg» i Telemark finnes i Hjorteviltregisteret (HVR) for perioden 1985 frem til i 
dag. Dette gjelder «sett og felt elg», mens slaktevektdata er lagt inn fra og med 1999. 
Kvaliteten på de innlagte data fra de ulike kommuner varierer noe, men er i stor grad 
komplett. «Sett og felt elg» dataene fra 1985 er imidlertid noe ufullstendige og vi har derfor 
benyttet de tilgjengelige data for perioden 1986-2012. Slaktevekter vises for perioden 1999-
2012, mens «sett hjort» i elgjakta vises for perioden 2000-2012. Disse dataene har ingen 
egen innsynsløsning i HVR, og er derfor oversendt Faun fra Naturdata AS.  
 
For enkelte kommuner har vi en del vektdata registrert gjennom innsending av 
tannkonvolutter. For år der vektdata finnes både i HVR og vår database, er basen med flest 
opplysninger valgt.  
 
Data fra Statistisk sentralbyrå 
Rapportering av felt elg og hjort til Statistisk sentralbyrå (SSB) er gjort gjennom 
hjorteviltregisteret. Disse tallene er gjengitt på siste linje i tabellen over «sette og felte elg» 
for Telemark fylke som helhet og for hver enkelt kommune. I de tilfeller det er avvik mellom 
antall felte elg lagt inn fra «sett elg» og fellingsrapporten til SSB, benytter vi oss av den 
offisielle fellingsstatistikken til SSB. Tellende areal for kommunene i Telemark er også hentet 
fra disse rapportene. 
 
I tillegg har vi hentet data fra SSB (www.ssb.no) på kommune og fylkesnivå for: 
-Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt (tabell 03501). 
-Skogavvirkning, «Avvirkning for salg etter sortiment» (tabell 03895 og 06966).  
 
Sett hjort 
I fylkes- og kommunefigurer benytter vi oss av «sett hjort under elgjakt», og fellingstallene er 
basert på de tall kommunene har meldt inn til SSB.  
 
Egne «sett hjort» skjema er imidlertid lagt inn i Telemark siden 2006, og disse dataene får et 
stadig større omfang. Under kapittelet om hjort er det disse dataene som er benyttet, og 
også slaktevektdataene er hentet herfra. Det er imidlertid ikke alle kommuner som benytter 
seg av egne «sett hjort» skjema. I 2012 ble det lagt inn sett hjort» fra kommunene Siljan, 
Bamble, Kragerø, Drangedal, Nome, Bø, Sauherad, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Nissedal, 
Fyresdal, Tokke og Vinje. Det er altså data fra disse kommunene som danner grunnlaget for 
Telemark fylke som helhet, der «sett hjort data» er benyttet. Vi benytter også vektdata vi 
har fått oversendt fra ulike kommuner i fylket gjennom aldersregistreringer av felt hjort. 
  

 
 

 
 
 

http://www.ssb.no/
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Resultat 
Telemark fylke 
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Vurdering Telemark 
 
Fellingsresultat 
I 2012 ble det i følge fellingsrapportene til Statistisk sentralbyrå felt 2 473 elg i Telemark. Det 
høyeste fellingstallet hadde man i 1999 med 4 764 felte elg. Deretter falt avskytningen kraftig 
frem til 2006, og er deretter gradvis redusert i et noe roligere tempo frem til i dag. I 2012 ble 
det felt 339 oksekalv, 300 kukalv, 335 stk. 1,5-årige okser, 305 stk. 1,5-årige kyr, 679 eldre 
okser og 515 eldre kyr. Dette gir en andel kalv på 26 %, en andel ungdyr på 26 %, en andel 
eldre okse på 27 % og en andel eldre ku på 21 %. Av dyr 1,5 år eller eldre ble det felt en andel 
hanndyr på 55 %.  
 
Det ble felt 539 hjort i Telemark i 2012, noe som er ny fellingsrekord, og 27 dyr flere enn den 
forrige «toppnoteringen» fra 2010.  
 
Jaktpress 
I 2012 ble det i følge «sett elg» skjemaene lagt ned 41 948 jegerdagsverk. Dette er litt mer 
enn gjennomsnittet for perioden 1986-2012 på 40 895 dagsverk. «Skutt av sett» indeksene 
viser at jaktpresset på okser over tid er noe redusert, fra om lag 40, til i underkant av 30 % 
«skutte av sette» siden 1986. For kyr har man holdt et nokså jevnt jaktpress i hele perioden. 
«Skutt av sett» økte for kalv frem til tusenårsskiftet, men er siden den gang igjen noe 
redusert, men gikk riktignok noe opp i 2012.  
 
Bestandsutvikling 
Sett per dag viser en jevn økning i elgtetthet frem mot slutten av 90-tallet. I 1998 ble det 
observert 0,58 elg per dag. Frem til 2006 ble tettheten redusert i et jevnt tempo, før «sett per 
dag» igjen steg noe. Deretter ble det en ny tetthetsreduksjon og i 2012 så man 0,33 elg per 
dag. Kjønnsforholdet ble stadig skjevere frem til perioden rett etter tusenårsskiftet, men har 
aldri vært skjevere enn ca. 1,8 ku per okse. Siden den gang er kjønnsforholdet jevnet noe ut 
og det ble i 2012 observert 1,64 ku per okse. 
 
Bestandskondisjon 
Den observerte kalv- og tvillingraten var i 2012 på hhv. 0,56 og 1,06. Både kalv- og 
tvillingraten har vært nokså stabile siden sist på 90-tallet, men tvillingraten falt noe i 2012, og 
er aldri registrert på et lavere nivå. Slaktevektene for kalv og ungdyr hadde i 2012 en 
gjennomsnittsvekt på hhv. 58 og 119 kg. Disse har vært stabile siden 2007. I 2012 veide de 
eldre oksene i snitt 187 kg, mens kyrne hadde en snittvekt på 162 kg. Gjennom siste 
tiårsperiode kan man se tegn til en større nedgang i vektene for okser enn for kyr.  
 
Sett hjort i elgjakta 
Man ser stadig mer hjort under elgjakta og nærmer seg en «sett per dag» verdi rundt 0,1. Det 
ligger altså ca. 10 elgjaktdager bak hver observasjon av hjort i Telemark fylke samlet. 
Fellingstallet steg i et relativt hurtig tempo frem til 2008. Antall fellinger har deretter stagnert 
noe, men viser fremdeles en stigende tendens. Mens det i 2002 ble felt 27 elg per hjort, ble 
det i 2012 felt mindre enn 5 elg per hjort i Telemark.  
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Sammenlikninger med øvrige fylker i Norge 
 
For 2012 har vi sammenliknet «sett per dag», kalverate, kjønnsforhold og slaktevekter for 
kalv i Telemark med tilsvarende gjennomsnittsverdier for andre fylker i Norge (Figur 1 og 2). 
 
Elgtettheten, målt som «sett per dag, er per 2012 på et lavt nivå i Telemark, sammenliknet 
med landet for øvrig. Det er nå i Trøndelagsfylkene, sammen med Nordland og Troms det 
observeres flest elg per jegerdag. Når det gjelder kalvrater ser man at Østfold ligger klart 
høyere enn alle andre fylker. Nærmest følger Akershus, Nordland og Troms, alle med en 
observert kalvrate > 0,7.  Vestfold, Telemark og Agder-fylkene hadde de laveste kalvratene i 
2012. 
 
Kjønnsforholdet er «skjevest» i Østfold, Hedmark og Trøndelagsfylkene. I disse fylkene ser 
man 2 kyr eller mer per okse. Finnmark utmerker seg med et jevnt kjønnsforhold. Det ble her 
observert 1,05 ku per okse i 2012.  
 
De tyngste kalvene finner man i Østfold og Troms. Så følger Akershus, Hedmark og Nordland. 
Vestfold, Agder-fylkene og Telemark hadde de laveste slaktevektene for kalv i 2012.   
 
Det er viktig å merke seg at resultatene fremstilt i Figur 1 og 2, kun gir et øyeblikksbilde per 
2012. Historien har selvsagt mye å si for hvordan verdiene bør tolkes. I Telemark, Vestfold og 
Agder, har man gradvis redusert elgtettheten gjennom de siste 10-20 år. I Østfold har en 
hatt en nær sammenhengende økning i elgtettheten 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.  
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Figur 1.  «Sett elg per jegerdag» (øvre delfigur) og kalv per ku (nedre delfigur) i utvalgte 
fylker i Norge i 2012. Verdier fra Telemark markert med vannrett, rød strek. Data fra 
Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no). 
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Figur 2. Observert ku per okse (øvre delfigur) og slaktevekter for kalv (nedre delfigur) i 
utvalgte fylker i Norge i 2012. Verdier fra Telemark markert med vannrett, rød strek. Data fra 
Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no). 
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Elg og trafikk 
De samfunnsmessige kostnadene knyttet til hjortevilt gjør seg gjeldende blant annet 
gjennom viltulykker på vei og jernbane. Påkjørsler av elg (og annet hjortevilt) med bil eller 
motorsykkel, vil i tillegg til de materielle skadene, kunne medføre personskader, dødsfall og 
lidelser for dyra. Dyr som drepes i trafikken kan naturligvis heller ikke felles under jakt. Selv 
om det er et komplisert regnestykke, indikerer undersøkelser fra Skandinavia at èn ulykke 
mellom elg og bil koster samfunnet, omreknet til dagens pengeverdi, over 200 000 kr i 
gjennomsnitt1.  Konflikter knyttet til hjortevilt og trafikk er derfor noe man ikke kommer 
utenom i den offentlige forvaltning, og arbeidet med konfliktdempende og avbøtende tiltak 
må pågå kontinuerlig.      
 
Den viktigste faktoren for å forklare antall påkjørsler i større skala, synes ikke uventet å være 
bestandstettheten av hjortevilt. I Telemark ser vi at antall elg drept i trafikken, samsvarer bra 
med utviklingen i bestandstetthet (Figur 3). I årene 2008-10 var det imidlertid en relativt høy 
avgang i forhold til elgtetthet. Mens det i perioden 1990-99 gjennomsnittlig ble påkjørt og 
drept 147 elg langs vei og jernbane årlig i Telemark, er tilsvarende tall for siste tiårsperiode 
98 elg årlig.  
 
Enkelte år utmerker seg med et høyere antall trafikkdrept elg, dette er blant annet året 
1993/94 («OL-vinteren»). Det er godt dokumentert at særlig snøforholdene vil ha stor 
påvirkning på trafikkfaren vinterstid. 
 
I Telemark har man også en høy avgang av elg registrert omkommet av «andre årsaker». Vi 
ser likevel at denne i stor grad følger den generelle avgangen av elg for øvrig. Det totalt 
antall registrerte elg omkommet utenom ordinær jakt, er betydelig redusert siden 90-tallet. 
Selv om jaktutbyttet også er mye redusert i samme periode, er denne nedgangen relativt 
sett mindre. Dette illustreres ved at antall elg felt under ordinær jakt per elg registrert avgått 
gjennom irregulær avgang viser en positiv utvikling over tid (Figur 4). I 2012 var dette 
forholdstallet oppe i 45. Det skal likevel bemerkes at det i perioden 2008-10 var en relativt 
sett høy irregulær avgang av elg i forhold til elgtettheten.  
 
 
 

                                                      
1
 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. 1- 2010.  
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Figur 3: Registrert avgang av elg i Telemark i perioden 1987-2011 på venstre y-akse. Sett elg 
per jegerdagsverk på høyre y-akse. Data fra www.ssb.no og hjorteviltregisteret.no. Merk at 
årstalla følger jaktåret for trafikkdrepte. Søylen for 1987 representerer tidsrommet 1. april 
1987 til 31. mars 1988 osv.  
 

 
 

 
Figur 4. Antall felt elg (ordinær jakt) per trafikkdrept (bil og tog), og antall felt elg per totalt 
antall registrert elg avgått utenom ordinær jakt i Telemark i perioden 1987-2011. Merk at 
årstalla følger jaktåret for trafikkdrepte/irregulær avgang. Søylen for 1987 representerer 
tidsrommet 1. april 1987 til 31. mars 1988 osv.  
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Hjort 
Fellingstallene for hjort på «Østlandet» fortsetter å stige i et nokså jevnt tempo (Figur 5). 
Den samlede avskytningen i fylkene Akershus, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- 
og Vest Agder viser at det ble felt 2 177 hjort i 2012. Frem til årtusenskiftet lå den samlede 
avskytningen i disse fylkene på under 500 dyr årlig, og siden 1985 har den årlige 
avskytningen økt med ca. 14 % i gjennomsnitt frem til i dag. Etter en liten stagnasjon i 2011, 
økte fellingstallene igjen betydelig i 2012. Man legger også merke til nedgangen man fikk i 
fellingstall i 1994. Dette var altså jaktåret etter «OL-vinteren», og nedgangen kan med stor 
sannsynlighet tilskrives den tøffe vinteren 1993/94. Om man ser bort fra dette året har 
fellingstallene med få unntak vist en kontinuerlig økning år for år.  
 
Av «Østlandsfylkene» er det Oppland og Telemark som er de største hjortefylkene målt i 
antall fellinger, med hhv. 627 og 539 skutte hjort i 2012.   
 
 

 
Figur 5: Antall skutte hjort på ”Østlandet” (fylkene Akershus, Oppland, Buskerud, Vestfold, 
Telemark, Aust- og Vest-Agder) i perioden 1985-2012 etter data fra www.ssb.no.  
 
 
Som vist i figuren for Telemark fylke (s. 7) steg de årlige fellingene av hjort i et raskt tempo i 
perioden fra årtusenskiftet frem til 2008. Deretter har de årlige fellingstallene stagnert noe, 
men i 2012 ble det på ny fellingsrekord med 539 felte hjort. Av de felte dyra utgjorde kalv og 
ungdyr 45 %, voksen bukk 31 % og voksen hind 24 %. Av dyr 1,5 år eller eldre ble det felt en 
hanndyrandel på 56 %.  
 
«Sett hjort» materialet lagt inn i Hjorteviltregisteret får et stadig større omfang. I 2012 er det 
registrert 17 941 jegerdager, og 2 433 observasjoner. Dette gir 0,14 hjort sett per jegerdag. 
Det ble observert en kalverate på 0,57, mens det ble sett 1,25 hind per bukk. Sett spissbukk 
per bukk viser et forholdstall på 0,38.  
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Om man sammenlikner med de store hjortefylkene på Vestlandet, er tettheten, målt som 
«sett per dag», fortsatt på et lavt nivå i Telemark (Figur 6). Man ser omtrent like mange hjort 
per dag som i Aust-Agder, mens man i Buskerud ligger noe høyere i «sett per dag». I Vest-
Agder gikk verdiene en del opp i 2012, da man så 0,42 hjort per dag. For alle fylkene på Øst 
og Sørlandet er imidlertid utbredelsen av hjort ujevnt fordelt. Det innebærer at det i enkelte 
områder er nokså høye tettheter av hjort, mens man i andre områder knapt ser hjort under 
jakta. Således ligger det også en liten feilkilde i «sett hjort» dataene, da hjortetette områder 
nok er overrepresentert i dette materialet.  
 
Materialet indikerer at hjorten er i god kondisjon, og slaktevektene for både kalv og voksen 
bukk ligger betydelig høyere enn i vestlandsfylkene. For Telemark er gjennomsnittsvektene 
for kalv 31 kg, hunndyr 1,5 år 48 kg, spissbukk 58 kg, voksen bukk 94 kg og voksen hind 62 
kg. Slaktevektmaterialet begynner også å få et nokså stort omfang, da det i 2012 er lagt inn 
vekter for i alt 323 dyr (www.hjorteviltregisteret.no). De aller tyngste hjortene synes man 
per 2012 å ha i Buskerud, der de gjennomsnittlige kalvvektene i 2012 var på 32 kg, og de 
voksne bukkene i snitt veide 103 kg.  
 
Per 2012 har vi vekt og aldersdata for i alt 336 hjort felt i Telemark i perioden 2006-2012 i 
vår «aldersdatabase». Av disse er det 121 bukker 2,5 år eller eldre, med kjent vekt. Disse har 
en gjennomsnittsvekt på 93 kg. De «godt voksne» bukkene blir store i Telemark. Om vi ser på 
aldersklassene 4,5 år eller eldre ligger snittvekta på 114 kg (n = 48), og av disse er det felt 11 
bukker med en slaktevekt > 130 kg (23 %), og den aller tyngste hadde en slaktevekt på 170 
kg! Bukker på 2,5 år og eldre har et gjennomsnittlig taggantall på 9 tagger (n = 111). 
 
De gjennomsnittlige slaktevektene for øvrige aldersklasser i perioden vi har alders- og 
vektdata for, ligger for øvrig nært opp til gjennomsnittsvektene lagt inn i Hjorteviltregisteret 
for felte dyr i 2012. Man kan slå fast at hjorten i Telemark har god bestandskondisjon.  De 
høye vektene bidrar til en høy andel «trofedyr» i bestanden. Dette betyr også at jaktverdien 
hjortebestanden representerer er høy i forhold til den generelle tettheten av hjort i fylket.  

 
 
 

  
 

http://www.hjorteviltregisteret.no/
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Figur 6. «Sett hjort per dag» (øvre delfigur), slaktevekter for kalv (midtre delfigur) og 
slaktevekter for voksen bukk (nedre delfigur) i utvalgte fylker i Norge i 2012. Verdier for 
Telemark markert med rød, vannrett strek. Data hentet fra Hjorteviltregisteret 
(www.hjorteviltregisteret.no). 
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Diskusjon 
 
Bestandskondisjon og elgtetthet 
Vi er i hovedsak opptatt av rådgivning rundt hvilken elgtetthet man bør holde seg med. I 
tillegg til at elgtettheten er avgjørende for bestandskondisjonen og produksjonsevnen i 
elgbestanden, vil den påvirke kostnadene den påfører resten av samfunnet. Med et 
bærekraftig beitepress over tid, vil med stor sannsynlighet også kostnadene holdes på et 
akseptabelt nivå.  
 
Hovedutfordringen i Telemark per i dag, synes utvilsomt å være den fortsatt lave 
bestandskondisjonen man har over store deler av fylket. Dette gir en lav avkastning 
per dyr i vinterstammen (dårlige kalvrater og lave snittvekter). Den generelt dårlige 
bestandskondisjonen bidrar også til at det er langt mellom de store oksene, også blant de 
som faktisk får lov til å vokse ut sitt potensiale. Situasjonen for Telemark er langt i fra unik. I 
de fleste områder (det finnes unntak) «sør og vest for Mjøsa» hvor nedgangen i 
bestandskondisjon gjorde seg gjeldende gjennom 90-tallet, står man i stor grad overfor den 
samme utfordringen.   
 
Det har vært fundert en del på årsakene til de store forskjellene man finner i elgens 
bestandskondisjon i Østfold sammenliknet med områdene på vestsiden av Oslofjorden2. I 
Østfold foretok man rundt 1980 en tøff reduksjonsavskyting før tetthetene rakk å nå de aller 
største høydene, og før bestandskondisjonen ble svekket. Dette er etter vår oppfatning 
hovedforklaringen på de forskjellene man ser i dag. Gjennom hele 90-tallet hadde Østfold en 
langt lavere tetthet, målt som «sett per dag» enn Vestfold, Telemark og Agder-fylkene. Det 
finnes få gode eksempler fra andre (større) områder, hvor man har fått til en like «tøff» 
reduksjonsavskytning på et tidlig tidspunkt.  
 
Det er også verdt å ta en titt på utviklingen innen skogbruket, som sett med «elgøyne» ikke 
har vært særlig positiv de siste tiårene. Det er ingen tvil om at foryngelsesflater skaper økt 
produksjon av elgfôr, og at skogavvirkningen derfor kan brukes som en «grov indeks» på 
utviklingen i fôrproduserende areal. Tømmeravvirkningen var relativt høy i Telemark 
gjennom 80-tallet, men har deretter falt gradvis i hele perioden frem til i dag (Figur 7). 
Allerede på tidlig 90-tall begynte kondisjonsnedgangen å gjøre seg gjeldende, mens 
elgtettheten fortsatte å øke i ennå et tiår. I samme periode falt tømmeravvirkningen og man 
havnet etter alt å dømme i en situasjon hvor det ble mindre mat som skulle fordeles på flere 
elger.  
 
Mens det samme var tilfellet i f.eks. Aust-Agder har man over tid opprettholdt høy 
tømmeravvirkning i Østfold. Omregnet til mengde avvirket tømmer per felte elg, ser vi at 
trenden i Østfold har vært flat frem til i dag, mens man i Telemark og Aust-Agder fikk en 
kraftig nedgang i samme periode hvor elgens bestandskondisjon også ble svekket (Figur 8).  
Fra ca. 1993 frem til i dag har dette forholdstallet vært relativt stabilt i Telemark, og det er 
først de siste årene elgtettheten er redusert til et nivå som begynner å gi en «positiv» 
utvikling!           

                                                      
2
 Wam, H.K., Hjeljord, O., Solberg, E.J. 2011. Stadig nye mysterier i elgforskningen! Artikkel i Hjorteviltet 

2011. s. 72. 
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Figur 7. Total mengde avvirket tømmer (m3) i Telemark fylke i perioden 1980-2011, fordelt på 
gran og furu og lauvtre. Tall fra Statistisk sentralbyrå (www.ssb.no). 
 
 

 
Figur 8. Avvirket mengde tømmer (m3) per felt elg i fylkene Østfold, Telemark og Aust-Agder i 
perioden 1980-2011. Tall fra Statistisk sentralbyrå (www.ssb.no). 
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Våre erfaringer tilsier, som en «tommelfingerregel», at tømmeravvirkningen bør være rundt 
400-500m3 per felte elg for å opprettholde en brukbar bestandskondisjon over tid. Dette er 
grove estimat, og det er også klart at avvirkning på høye boniteter, gir et større 
fôrproduksjonspotensial enn avvirkning på lave boniteter. Det samme gjelder også 
avvirkning gjennom «flatehogst» vs. tynning.  
 
Det er også naturlig å tenke seg at hogstaktiviteten spiller en større rolle i rent 
«skogdominerte» områder, enn der hvor innmarksarealer eller fjellterreng også inngår som 
en betydelig del av arealet. Dette stemmer overens med vårt inntrykk av at det i 
«skogdominerte» områder har vært vanskeligst å få en positiv respons i 
bestandskondisjonen. Dette har antakelig sammenheng med at det i høyereliggende 
områder kan være et større innslag av f.eks vier, urter og ettårige vekster som gir gode 
sommerbeiter,  i områder der elgen i liten grad oppholder seg vinterstid. I Telemark har man 
slike områder nord i fylket, f.eks i Tinn og Vinje, og nettopp Vinje er et godt eksempel på at 
man har klart å snu den negative trenden i bestandskondisjon. I «skogen» henter elgen i 
større grad føden fra de samme planteemnene året rundt, og beitebelastningen på disse 
artene kan derfor bli stor. 
 
Overvåkingsprogrammet for Hjortevilt 
I 2012 publiserte NINA sin oppsummeringsrapport fra Overvåkingsprogrammet for hjortevilt 
1991-20113. Her gis en oversikt over utviklingen til elg, hjort og villrein på ulike geografiske 
nivå, samt avskytning, bestandstetthet og bestandsstruktur. Her drøftes også ulike faktorer 
som kan tenkes å forklare den utviklingen man har sett. Vestfold/Telemark har vært med i 
programmet i hele perioden 1991-2011. Data er samlet inn fra felte dyr i kommunene Lardal, 
Siljan, Andebu, Larvik og Re.  
 
Noen av resultatene er kort oppsummert som følger: 

 Basert på fellingstallene er antakelig bestanden mer enn halvert gjennom 
overvåkningsperioden. 

 Man kan ikke se en positiv endring i andelen kyr med kalv eller andelen kyr med 
tvillingkalv i løpet av perioden. 

 Gjennomsnittsalderen for både eldre kyr og okser har økt relativt mye gjennom 
perioden, med hhv. ca. 1,5 og 1 år. 

 Nedgangen i kalv og ungdyrvekter tilsvarer en årlig nedgang på hhv. 0,53 (totalt 18 %) 
og 0,74 kg (totalt 12 %) gjennom perioden. 

 Kun 9 av 10 kyr i den eldste aldersgruppen (5-12 år) kommer med kalv hvert år, og 
kun en 1 av 10 to år gamle kyr gjør det samme. 

 Det har vært en nedgang i andelen kyr som produserer kalv(er), men ingen 
tilsvarende trend i andelen kyr som har hatt eggløsning. 

 
Årsakene til den generelle nedgangen i vekter og rekrutteringsrater drøftes. Forskerne tror 
de viktigste årsakene til de observerte endringene skyldes endringer i klima og 
bestandstetthet. At mye av variasjonen fra år til år i slaktevekter og rekrutteringsrater kan 
forklares av varierende værforhold og start på vekstsesongen, er sannsynlig. Det er derimot 

                                                      
3
  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. 156 s. 
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usikkert hvorvidt klimavariasjon også kan forklare den omfattende nedgangen i 
bestandskondisjon man har sett over tid. Den generelle trenden med økende 
sommertemperatur, vil i utgangspunktet være negativt, da dette er antatt å føre til at 
plantenes veksthastighet øker, og tilsvarende reduserer perioden plantene er 
lettfordøyelige. Samtidig er det slik at en tidlig vår er positivt for å oppnå gode vekter om 
høsten. Dette skyldes sannsynligvis at elgen tidligere kan gå over fra vinter- til sommerbeite. 
En optimal sommer for en elg vil således være en tidlig start på vekstsesongen, etterfulgt av 
en kjølig sommer som strekker ut perioden plantene er i vekst. Det konkluderes med at 
betydningen av disse motstridende effektene og andre klimatiske forhold på vekst og 
reproduksjon i overvåkingsprogrammene bør vies mer detaljerte analyser.  
For mer informasjon om resultatene fra Overvåkingsprogrammet, henviser vi til denne 
rapporten. 
 
Avskytingsstrategier og jegerseleksjon 
Et stadig tilbakevendende tema innen elgforvaltningen er ulike avskytningsstrategier, og 
dette er også noe som diskuteres i mange jegerkretser. Særlig er temaet kalveskyting en 
kilde til mange diskusjoner. Hvilken avskytningsprofil man ønsker kan derfor variere mellom 
områder, og innenfor de rammene kommunene setter, ligger dette også til 
rettighetshavernes og bestandsplanområdenes handlingsrom. Innen rimelige grenser har vi 
ingen klare oppfatninger av hva som f.eks. er «riktig» kalvandel eller kjønnsforhold. Dette 
betyr selvsagt ikke at virkemidlene er uvesentlige for en spesiell måloppnåelse. Om en 
ønsker en høy kjøttproduksjon, bør en holde seg med et skjevt kjønnsforhold og tilstrebe en 
høy andel ungdyr i jaktuttaket. Ønsker en å skyte antallsmessig mange dyr, velger en heller 
en høy kalvandel i uttaket. Dersom tilgangen på store okser er det viktigste, er et 
virkemiddel å jevne ut kjønnsforholdet, siden dette vil redusere jaktpresset på den enkelte 
okse, og sørge for at flere får anledning til å vokse ut sitt potensial. For å nå hva vi mener bør 
være et overordnet allmenngyldig mål, en god bestandskondisjon, finner vi imidlertid ikke 
gode indikasjoner på at avskytningsprofilen spiller en vesentlig rolle.  
 
Vi har sett på det observerte kjønnsforholdet og andelen kalv i jaktuttaket for alle 
kommuner i Telemark i perioden 2000-12, satt opp mot de observerte kalvratene og 
gjennomsnittlige slaktevekter for kalv i perioden 2008-12. Selv om trenden ikke er tydelig, 
kan man for kommunene i Telemark se tegn på at det er en positiv korrelasjon mellom et 
jevnere kjønnsforhold knyttet opp mot både kalvvekter og kalvrater (Figur 9). 
Sammenhengen mellom andel kalv i jaktuttaket, og kalvrater- og vekter, er svak (Figur 10). Et 
høyt uttak av kalv, vil imidlertid kunne påvirke de observerte kalvratene noe, og dette kan 
være en liten feilkilde i denne sammenhengen. Den tydeligste sammenhengen finner man 
som ventet mellom gjennomsnittlige slaktevekter for kalv, og observert kalvrate (Figur 11). 
Gode kalvvekter er en god indikator på den generelle bestandskondisjonen, og dersom disse 
er høye har man med stor sannsynlighet et godt grunnlag for en produktiv bestand.    
 
Trøndelagsfylkene har over tid hatt et skjevt kjønnsforhold og høyt uttak av kalv. Her har 
man opprettholdt brukbare kalvrater, mens vektene per 2012 er på noe lavere nivå. I Østfold 
har man hatt et skjevt kjønnsforhold og lavt uttak av kalv, og her har de både gode kalvrater 
og høye vekter. I Telemark er man i en mellomstilling både med tanke på kjønnsforhold og 
uttak av kalv. Man kan tilsynelatende finne eksempler på områder med både skjevt og jevnt 
kjønnsforhold, høyt og lavt uttak av kalv, med både god og mindre god bestandskondisjon.     
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Figur 9. Øvre delfigur viser gjennomsnittlig observert kjønnsforhold (ku per okse) i perioden 
2000-12, og gjennomsnittlige slaktevekter for kalv i perioden 2008-12, for kommunene i 
Telemark. Ett punkt per kommune. Nedre delfigur viser gjennomsnittlig observert 
kjønnsforhold (ku per okse) i perioden 2000-12, og gjennomsnittlig observert kalvrate i 
perioden 2008-12, for kommunene i Telemark. Ett punkt per kommune (Tall fra 
Hjorteviltregisteret, www.hjorteviltregisteret.no). 
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Figur 10. Øvre delfigur viser gjennomsnittlig andel kalv i jaktuttaket (%) i perioden 2000-12, 
og gjennomsnittlige slaktevekter for kalv i perioden 2008-12, for kommunene i Telemark. Ett 
punkt per kommune. Nedre delfigur viser gjennomsnittlig andel kalv i jaktuttaket (%) i 
perioden 2000-12, og gjennomsnittlig observert kalvrate i perioden 2008-12, for kommunene 
i Telemark. Ett punkt per kommune (Tall fra Hjorteviltregisteret, 
www.hjorteviltregisteret.no). 
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Figur 11. Gjennomsnittlige slaktevekter og gjennomsnittlig observert kalvrate i perioden 
2008-12, for kommunene i Telemark. Ett punkt per kommune (Tall fra Hjorteviltregisteret, 
www.hjorteviltregisteret.no). 
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Hjort 
Det ble igjen en ny, solid fellingsrekord for Telemark. Hjortebestanden er i vekst, og inntar 
stadig nye områder. For «Østlandet» generelt, er vi opptatt av at veksten i hjortebestanden 
skjer mest mulig kontrollert. I kombinasjon med gode overvåkingsrutiner, kan man følge 
utviklingen nøye, og foreta eventuelle forvaltningsmessige grep på et tidlig tidspunkt. Lokalt 
kan det være høye tettheter av hjort, og i slike områder bør man holde et øye til utviklingen i 
beitepress og eventuelle skader på skog/innmark. 
 
Som vist i Figur 6, ser man at hjorten på øst- og sørlandet har mye bedre vekter enn i de tre 
vestlandsfylkene. Gjennom Overvåkingsprogrammet for Hjortevilt er det dokumentert en 
stor reduksjon i kroppsvekt og reproduksjon i overvåkingsregionene i Hordaland, Sogn og 
Fjordane og Møre og Romsdal. Blant annet er toåringenes kalvingsrate redusert med hhv. 
80, 55 og 42 % i disse områdene gjennom perioden 1991-20114. Den kraftig svekkede 
bestandskondisjonen tilskrives tetthetsavhengige faktorer og man kan trekke tydelige 
paralleller til utviklingen elgstammen i Telemark/sør Norge har gjennomgått.  
 
Som jaktobjekt vil hjorten høyst sannsynlig stadig spille en større rolle. Foruten en god 
kondisjon, kjennetegnes hjorten ved at den forekommer meget ujevnt fordelt. Sannsynligvis 
må tetthetene være høye i enkelte områder, før hjorten sprer seg videre til nye 
«delbestander». I områder hvor det finnes en del hjort, begynner man å få erfaring med 
hjort og hjortejakt i sitt område, og utøver jakta mer effektivt. Dette vil for det første bremse 
veksten i stammen, men sannsynligvis også spredningen. I tillegg er hjorten en sosial art som 
gjerne slår seg ned i områder hvor det fra før finnes artsfrender5. Dette er også en årsak til at 
hjorten bruker tid på å kolonisere nye områder. Videre mener enkelte å ha gjort erfaringer 
med at jakt i «ny-etablerte» bestander, kan føre til ny spredning og at hjorten forsvinner. 
Om målet er å etablere en hjortebestand, virker det således som at det kan være lurt å 
avvente litt med jakta, eventuelt nøye seg med å ta ut kalv/ungdyr, inntil bestanden er bedre 
etablert. Vi understreker at dette i stor grad er vår «synsing», og ikke dokumenterte 
påstander.  
 
Mens man i enkelte områder i stor grad kan bedrive ren hjortejakt, vil det for mange andre 
kun være snakk om mer eller mindre tilfeldige dyr å jakte på, ennå en god stund. For indre 
og høyereliggende deler av fylket, vil nok også utviklingen i betydelig grad påvirkes av 
vinterforholdene.  
 
Enn så lenge ser det ut til at tetthetene for fylket samlet sett fortsetter å øke i et jevnt 
tempo. Kondisjonen er god, og det er en høy andel «trofedyr» blant bukkene. Vi oppfordrer 
til å ta i bruk gode registrerings- og rapporteringsrutiner for sett og felt hjort, noe man også 
er godt i gang med. Vi ser ingen grunn til å legge særskilte restriksjoner på hjortejakta. 
Dagens jaktuttak vil neppe kompensere for tilveksten. Samtidig har man etter alt å dømme 
en god avkastning av både kjøtt og trofedyr i forhold til vintertettheten av hjort.   
  

                                                      
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.  
5
 Meisingset, E.L. 2008. Hjort. Biologi jakt forvaltning. Tun forlag AS 2008. Pb. 9303 Grønland 0135 Oslo. 
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Kommunevurderinger 
Vi gir våre råd basert på en helhetsvurdering av de inntekter og kostnader bestandene av 
hjortevilt medfører. Jegerinteressene må veies opp mot øvrige samfunnsinteresser, men det 
behøver heller ikke bety at disse er uforenlige. I det lange løp vil kondisjonen og 
produktivitet i stammen være av større betydning for hvor mange elg man kan høste, en 
elgtettheten på et gitt tidspunkt.  
 
Våre erfaringer tilsier at en vintertetthet rundt 1 elg (eller lavere) per km2 produktivt 
skogareal, er et fornuftig nivå for å opprettholde en brukbar kondisjon, samtidig som 
kostnadene holdes på et rimelig nivå, over tid. Dette tilsvarer gjerne 0,2-0,3 elg sett per dag.  
Dette gjelder hovedsakelig i «skogdominerte» områder, og er naturligvis heller ikke absolutt. 
Med den situasjonen man har per i dag, tror vi likevel at man nok må belage seg på relativt 
sett lave tettheter av elg for en periode, om man ønsker å bedre bestandskondisjonen på 
sikt. 
 
Vi har ikke lokal kjennskap til hvordan arbeidet med konfliktdempende og avbøtende tiltak 
lang vei og jernbane prioriteres for alle områder. 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 allerede. 
Som vist for fylket som helhet, kan forhold knyttet til skogavvirkning være annen relevant 
kunnskap. Vi har ikke sett på slike data for alle kommunene. 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! 
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Konklusjon 
Utviklingen i elg- og hjortebestanden i Telemark er analysert ved bruk av data samlet inn av 
jegerne. Etter høye jaktuttak rundt årtusenskiftet, ble elgtettheten betydelig redusert de 
påfølgende år. Tetthetsreduksjonen flatet deretter noe ut, men synes fremdeles å være 
vedvarende. Nedgangen i bestandskondisjon synes for fylket samlet sett å være mer eller 
mindre stabilisert de siste årene, på et lavere nivå enn ønskelig.  
 
Konfliktnivået mellom elg og trafikk er betydelig redusert, og kostnadene elgbestanden 
medfører for andre samfunnsinteresser må per dato sies å være på et «akseptabelt» nivå. 
Antall felt elg per registrert elg avgått utenom ordinær jakt, har vist en positiv utvikling over 
tid.   
 
Hovedutfordringen i Telemark er å få en bedring i bestandskondisjonen. For å oppnå dette 
tror vi man må belage seg på relativt sett lave tettheter av elg for en lengre periode. For 
fylket samlet anbefaler vi å opprettholde et relativt høyt jaktuttak. Tiltak for å fremme en 
positiv jegerseleksjon, kan gjerne gjennomføres parallelt.      
 
Tettheten av hjort synes fortsatt å øke, og hjorten blir stadig et viktigere jaktobjekt. Mens det 
for fylket samlet i 2002 ble felt 27 elg per hjort, ble det i 2012 felt mindre enn 5 elg per hjort.   
Hjortebestanden er i god kondisjon. Dagens jaktpress ser ut til å sørge for en kontrollert vekst 
i bestandene, samtid som jaktuttaket, og de verdiene hjortejakta representerer, stadig øker. 
Hjorten er imidlertid ujevnt fordelt, og for mange er hjorten ennå som et «bonusvilt» under 
elg- eller rådyrjakt å regne. I tillegg til jakt, vil trolig også snøforholdene vinterstid påvirke den 
videre bestandsutviklingen. Dette gjelder da spesielt indre- og høyereliggende deler av fylket.  
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Kommunevurderinger 
Porsgrunn 
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Fellingsresultat 
I 2012 ble det i følge fellingsrapporten til SSB felt 17 elg i Porsgrunn. Etter høye jaktuttak i 
perioden 1999-01, har fellingstallet vært svært stabilt i de siste 6 årene. I 2012 utgjorde kalv 
og ungdyr 29 % av fellingen, og 59 % av de felte elgene var hanndyr. Det ble felt 5 hjort i 
2012, mot 7 i 2011. 
 
Jaktpress 
I 2012 ble det lagt ned 484 jegerdagsverk, og jaktinnsatsen har vært på et stabilt nivå i 
Porsgrunn de siste sesongene. Jaktpresset på okser (skutt av sett) falt i perioden frem til 
2004, men har deretter igjen økt noe. For kyr og kalv ser man ingen tydelig trend over tid, 
men antall skutte av sette dyr varierer en del fra år til år. Dette skyldes sannsynligvis i 
betydelig grad et begrenset statistisk materiale.  
 
Bestandsutvikling 
«Sett per dag» viser en markert økning gjennom 90-tallet, frem til en topp rundt 
tusenårsskiftet da det årlig ble observert ca. 0,6 elg per jegerdag. De høye jaktuttakene og de 
reduserte kalvratene førte til en betydelig tetthetsreduksjon, og sett per dag har falt mer 
eller mindre jevnt frem til i dag. I 2012 ble det observert 0,28 elg per jegerdag. 
Kjønnsforholdet ble stadig skjevere frem mot tusenårsskiftet, men har etter det blitt jevnet 
noe ut. De siste tre årene har det blitt observert ca. 1,5-1,75 ku per okse.  
 
Elg og trafikk 
I perioden 1987- 1991 var det en særskilt høy avgang av elg i trafikken. Foruten en høy 
avgang også i 1997 har utviklingen de siste årene vært positiv. De 6 siste årene er det 
gjennomsnittlig påkjørt og drept 2 elg i Porsgrunn, de fleste av disse langs jernbanen.  
 
Bestandskondisjon 
Både kalv og tvillingraten falt kraftig gjennom 90-tallet. Deretter ser man tegn til at trenden 
for kalvrate har flatet noe ut (selv om det er store årvisse variasjoner), mens det er sett svært 
få tvillingkyr de siste årene. I 2012 ble det observert 0,47 kalv per ku, mens det ikke ble 
observert tvillingkyr. Kalvraten har tidligere år vært nede i 0,3-0,4. De gjennomsnittlige 
slaktevektene for kalv- og ungdyr var på henholdsvis 41 og 102 kg i 2012. Vi understreker at 
slaktevektmaterialet er svært begrenset, og at verdiene fra år til år derfor også varierer en 
god del. Dette gjelder særlig for ungdyr.   
 
Tilrådning 
Man har de siste årene hatt en god stabilitet i avskytingen, og bestandskondisjonen synes 
også å være mer eller mindre stabilisert, riktignok på et langt lavere nivå enn ønskelig. Som 
følge av lave kalvrater synes tettheten å avta selv om jaktuttakene er tilnærmet konstante. 
Vi anbefaler å opprettholde dagens jaktuttak, for å legge til rette for en stabil eller noe 
redusert tetthet. Trolig må man belage seg på relativt lave tettheter, for å få en bedret 
bestandskondisjon og avkastning på sikt.  
 
Hjort 
Både fellingstallene og «sett hjort i elgjakta» viser en klart stigende tendens over tid, selv om 
fellingstallet falt noe fra 2011. Tetthetene kan trolig økes betydelig på sikt, uten at dette 
antas å være negativt for bestandskondisjonen til verken hjort eller elg. 
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Skien 
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Fellingsresultat 
I 2012 ble det i følge fellingsrapporten til SSB felt 186 elg i Skien, mot 196 i 2011. Etter 
«toppnoteringen» i 1999, med 426 felte elg, falt fellingstallene kraftig frem til 2007. Deretter 
har fellingstallet ligget nokså stabilt de siste 6 årene. I 2012 utgjorde kalv og ungdyr 49 % av 
fellingen, og 51 % av de felte elgene var hanndyr. Det ble felt 22 hjort i 2012, mot 30 i 2011. 
 
Jaktpress 
I 2012 ble det lagt ned 2 998 jegerdagsverk. Dette er en liten økning fra 2011, og den høyeste 
jaktinnsatsen siden 2006. Den tydeligste trenden i «skutt av sett» er et gradvis redusert 
jaktpress på okser over tid. I Skien har man et høyt jaktpress på kalv, som økte i perioden 
frem til årtusenskiftet. Skutt av sett for kyr ligger relativt stabilt og i 2012 ble om lag 15 % av 
de sette kyrne skutt.  
 
Bestandsutvikling 
Som for store deler av Telemark for øvrig, økte elgtettheten målt som «sett per dag» frem til 
slutten av 90-tallet. Deretter synes tettheten å være betydelig redusert, og det ble i 2012 
observert 0,32 elg per jegerdag. Kjønnsforholdet ble stadig skjevere frem mot tusenårsskiftet, 
men ble etter det betydelig jevnere. I 2010 ble det observert 1,3 ku per okse. De siste to 
årene viser kjønnsforholdet igjen tegn til å bli noe skjevere og det ble i 2012 observert 1,74 
ku per okse.  
 
Elg og trafikk 
Konflikten elg-trafikk viser en god sammenheng med utviklingen i elgtetthet i Skien. 
Avgangen var meget høy i perioden fra 1993-2000. Deretter er antall trafikkdrepte elg 
betydelig redusert, men året 2010/11 skiller seg ut med en særlig høy avgang. Konflikten er i 
første rekke knyttet til jernbanen, og antallsmessig drepes relativt få elg langs vei per 2012.   
 
Bestandskondisjon 
Både kalv og tvillingraten falt markert gjennom 90-tallet. I perioden etter årtusenskiftet viser 
kalvratene tegn til å være mer eller mindre stabilisert. For tvillingraten ser man fortsatt tegn 
til en negativ utvikling. I 2012 ble det observert en kalv og tvillingrate på hhv. 0,51 og 1,06. 
De gjennomsnittlige slaktevektene for kalv- og ungdyr var på henholdsvis 56 og 117 kg i 2012. 
Kalvvektene har de siste årene vært relativt stabile, mens ungdyrvektene fortsatt viser tegn 
til en svakt fallende trend.  
 
Tilrådning 
Avskytningen, og elgtettheten målt som sett per dag, har i siste 5 årsperiode vært relativt 
stabil. Man har en høy andel kalv i jaktuttaket i Skien, noe som er en god strategi om man 
ønsker å skyte antallsmessig mange dyr. Jaktuttaket ser ut til å ligge nær årlig tilvekst og vi 
anbefaler å opprettholde avskytningen rundt minst 200 dyr. En ytterligere tetthetsreduksjon 
er trolig nødvendig for å legge til rette for en bedret bestandskondisjon på sikt.  
 
Hjort 
Både fellingstallene og «sett hjort i elgjakta» viser tegn til stagnasjon de siste årene. 
Jaktuttak rundt 20-30 dyr årlig ser ut til å ha bremset veksten i stammen, uten at det 
nødvendigvis er noe negativt i dette. Hjorten har etter hva vi kjenner til en god 
bestandskondisjon.  
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Fellingsresultat 
Det ble i alt skutt 349 elg i Notodden i 2012, mot 367 i 2011. Fellingstallet steg frem til 1999, 
med 573 felte elg. Deretter falt fellingstallet frem til 2006, før det igjen viser en økning de 
siste åra. I 2012 utgjorde kalv og ungdyr 47 % av fellingen, og 54 % av de felte elgene var 
hanndyr. Det ble felt 44 hjort i 2012, noe som er en solid fellingsrekord. 
 
Jaktpress 
I 2012 ble det lagt ned 3976 jegerdagsverk, og jaktinnsatsen har vært forholdsvis stabil de 
siste årene. Jaktpresset på okser falt til et relativt lavt nivå i perioden 2006-09, men har de 
siste årene økt kraftig. «Skutt av sett» for kyr og kalv ligger i siste tiårs-periode mellom 10 og 
20 %, med noe årlige variasjoner. De siste tre-fire årene viser «skutt av sett» for alle 
kategorier tegn til at jaktpresset generelt sett har økt noe. 
 
Bestandsutvikling 
Elgtettheten i Notodden var på det høyeste i perioden 1995-97. Deretter ble tettheten 
gradvis redusert frem til 2003. Etter en ny bestandsøkning frem til 2007, er tettheten igjen 
redusert frem til i dag. Det ble i 2012 observert 0,47 elg per jegerdag, noe som fortsatt er 
godt over gjennomsnittet for Telemark. Det ble i 2012 observert ca. 1,7 ku per okse. Selv om 
kjønnsforholdet er blitt skjevere over tid, har man tradisjonelt sett hatt et relativt jevnt 
kjønnsforhold i Notodden.  
 
Elg og trafikk 
Gjennom 90-tallet steg den irregulære avgangen av elg i Notodden. Deretter fulgte en 
periode rundt 2005 med noe lavere avgang, før tallene igjen steg noe. Bildet «forstyrres» 
imidlertid av enkeltår med høy avgang. Dette er særlig 1993/94, 2000/01, 2002/03 og 
2010/11. År om annet har man et relativt høyt antall påkjørsler i Notodden. 
 
Bestandskondisjon 
Den tydeligste nedgangen i kalverater hadde man i perioden 1986-1996. Etter dette har 
kalveraten vært relativt stabil, men viser på ny tegn til en svakt fallende trend. Den 
observerte kalv- og tvillingraten var i 2012 på hhv. 0,49 og 1,03, mens gjennomsnittlige 
slaktevekter for kalv og ungdyr var på hhv. 58 og 118 kg.  
 
Tilrådning 
Vi har i 2012 skrevet en egen rapport om elg i Notodden kommune. Vi har foreslått en 
tetthet tilsvarende rundt 0,3 elg sett per dag som et naturlig siktepunkt for å legge til rette 
for en bedret bestandskondisjon, samt reduserte kostnader knyttet til trafikk og skogbruk. 
For mer om elg i Notodden henviser vi til denne rapporten6. 
Hjort 
Vi mangler «sett hjort data» for Notodden, men fellingstallene har økt kraftig de siste 4 
årene. Notodden er en av kommunene i Telemark hvor hjortebestanden synes å være i 
størst vekst. Vi anbefaler å opprettholde et høyt jaktuttak, for å sørge for en mest mulig 
kontrollert bestandsvekst. Trolig vil hjorten spille en økt og betydelig rolle som jaktobjekt i 
Notodden fremover. Bestandsutviklingen bør overvåkes med «sett hjort»/slaktevekter.  

                                                      
6
 Stenbrenden, M. 2013. Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Notodden etter jakta 2012. Faun 

rapport 004-2013. Faun Naturforvaltning, Fyresdal Næringshage, 3870 Fyresdal. 
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Fellingsresultat 
I 2012 ble det i følge fellingsrapporten til SSB felt 105 elg i Siljan. Det er noe «støy» i dataene 
og tallene i Hjorteviltregisteret varierer mye fra år til år. I 2012 utgjorde kalv og ungdyr 59 % 
av fellingen, og 55 % av de felte elgene var hanndyr. Det ble felt 29 hjort i 2012, og 
fellingstallet de siste tre årene har vært meget stabilt.  
 
Jaktpress 
Utviklingen i jaktinnsats er vanskelig å tolke da materialet i Hjorteviltregisteret variere en del 
fra år til år. I 2012 er det registrert i alt 631 jegerdager. I perioden 2008-10 ble det 
gjennomsnittlig registrert 1 430 jegerdager. Man har et høyt jaktpress på kalv i Siljan, og de 
siste årene er om lag 30-40 % av de observerte kalvene blitt skutt. Over tid er jaktpresset på 
okse noe redusert, mens det for kyr har holdt seg nokså stabilt over tid. En ser likevel at det i 
perioden fra ca. 2000-2009 var et noe høyere jaktpress også på kyr. 
 
Bestandsutvikling 
Elgtettheten, målt som «sett per dag» viser et fall over tid i hele perioden fra tidlig 90-tall 
frem til i dag. Frem til tusenårskiftet hadde man svært høye elgtettheter i Siljan. I 2012 ble 
det sett 0,42 elg per dag, noe som fremdeles er godt over snittet for Telemark. 
Kjønnsforholdet ser ut til å være noe jevnere etter tusenårskiftet og det ble i 2012 observert 
1,76 ku per okse.  
 
Elg og trafikk 
Konflikten elg-trafikk viser en sammenheng med utviklingen i elgtetthet i Siljan. 
Antallsmessig har påkjørslene likevel aldri vært på høye nivå i Siljan. I de siste 9 årene er det 
kun påkjørt og drept 3 elg.  
 
Bestandskondisjon 
Fra midten av 90-tallet har både kalv og tvillingratene vært relativt stabile, på lavere nivå enn 
ønskelig. De senere årene kan man se tendenser til bedre verdier enkelte år. I 2012 ble det 
observert en kalv- og tvillingrate på hhv. 0,49 og 1,09. Mens slaktevektene for kalv har vært 
på et relativt stabilt nivå siden tusenårskiftet, kan man fortsatt ane en negativ trend for 
ungdyrvektene. De gjennomsnittlige slaktevektene for kalv- og ungdyr var på henholdsvis 56 
og 117 kg i 2012.  
 
Tilrådning 
Selv om elgtettheten er kraftig redusert i Siljan, har man tradisjonelt hatt høye tettheter 
(målt som sett per dag) sammenliknet med andre kommuner i fylket. Også per 2012 ligger 
man godt over snittet for fylket, i alle fall målt som sett per dag. Det viktigste virkemiddelet 
for en bedret kondisjon på sikt, vil trolig være en tetthetsreduksjon. Tall fra SSB 
(www.ssb.no) viser også at skogavvirkningen i kommunen har falt betydelig fra 2003 frem til 
i dag, noe som også er relevant i denne sammenhengen, da areal foryngelsesflater som 
produserer elgfôr er tilsvarende redusert.   
Hjort 
Frem til 2010 steg fellingstallene for hjort, men har i siste treårs-periode ligget stabilt rundt 
30 felte dyr årlig. Man har også en relativt høy andel hind i jaktuttaket, noe som også trolig 
bidrar til å bremse bestandsveksten. Vi understreker at det ikke er noe galt i dette, men at 
dette tvert om kan være lurt om man ønsker å ha bedre «kontroll» på veksten i stammen.  
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Fellingsresultat 
I 2012 ble det i følge fellingsrapporten til SSB felt 67 elg i Bamble. Siden 2007 har fellingstallet 
vært nokså stabilt, men viser en svak fallende trend. I 2012 utgjorde kalv og ungdyr 58 % av 
fellingen, og 48 % av de felte elgene var hanndyr. Det ble felt 37 hjort i 2012, og fellingstallet 
de siste tre årene har vært t stabile.  
 
Jaktpress 
I 2012 ble det lagt ned 1 659 elgjaktdager. Jaktinnsatsen har i takt med reduserte fellingstall, 
vist en nedgang over tid. Mens jaktpresset på kalv og kyr har vært nokså stabilt over tid, er 
jaktpresset på okser redusert. I 2012 ble 15 % av de observerte kalvene skutt, mens 
tilsvarende tall for kyr og okser var hhv. rundt 20 og 25 %. 
 
Bestandsutvikling 
Elgtettheten, målt som «sett per dag», nådde en topp i 1999, da det ble observert 0,67 elg 
per dag. Deretter er elgtettheten gradvis redusert og det ble i 2012 observert 0,24 elg per 
dag. Kjønnsforholdet er over tid blitt jevnere og har de siste årene ligget på et stabilt nivå i 
overkant av 1,5 ku per okse.  
 
Elg og trafikk 
Kostnadene knyttet til påkjørsler (bil) var meget høye i Bamble gjennom 90-tallet. Etter 
tusenårskiftet skiller årene 2004/05 og 2007/08 seg ut med et høyt antall ulykker. De siste 
årene er imidlertid utviklingen meget positiv. Fokus på konfliktdempende og avbøtende 
tiltak kan likevel fortløpende vurderes.  
 
Bestandskondisjon 
Kalv og tvillingratene viser en negativ utvikling i hele perioden fra tidlig 90-tall frem til i dag. 
De siste årene ser man likevel indikasjoner på at den negative trenden kan være noe 
stabilisert, i alle fall for kalveraten. Det ble i 2012 observert en kalv og tvillingrate på hhv. 0,5 
og 1,01 (Det ble sett 1 ku med 2 kalver). De gjennomsnittlige slaktevektene for kalv- og 
ungdyr var på henholdsvis 46 og 113 kg i 2012.  
 
Tilrådning 
Elgtettheten, målt som sett per dag, er nå nede på et nivå vi ofte anbefaler som nødvendig 
for å legge til rette for en bedret kondisjon. Jaktuttak rundt 60-70 dyr, vil trolig stabilisere 
eller redusere tettheten noe. Kjønnsforholdet er nokså stabilt og jaktuttaket i 2012 vil trolig 
bevare kjønnsforholdet rundt dagens nivå.    
 
Hjort 
Bamble er en av kommunene i Telemark hvor man ser mest hjort i elgjakt, og dessuten har 
det laveste bakgrunnsarealet per felte dyr. Som jaktobjekt har, og vil hjorten også videre, 
kompensere noe for en redusert avkastning fra elgjakta. Ut i fra slaktevektmaterialet på 
hjorteviltregisteret synes hjorten å være i brukbar kondisjon. Etter en kraftig vekst i 
avskytningen frem til 2010, synes nå også veksten i stammen å skje i et roligere tempo.    
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Fellingsresultat 
I 2012 ble det i følge fellingsrapporten til SSB felt 57 elg i Kragerø. Fellingstallet har falt jevnt 
og trutt siden «toppnoteringen» i 1999 da det ble felt 158 elg. I 2012 utgjorde kalv og ungdyr 
54 % av fellingen, og 63 % av de felte elgene var hanndyr. Det ble felt 13 hjort i 2012, mot 16 i 
2011.  
 
Jaktpress 
I 2012 ble det lagt ned 1 266 jegerdager, det laveste antallet i hele perioden 1991-2012. 
Jaktpresset på okser, målt som «skutt av sett» ble gradvis redusert frem til 2007. Deretter har 
«skutt av sett» steget noe de siste år. For kyr og kalv er utviklingen motsatt. Frem til 2006 
steg jaktpresset på kalv og kyr, mens «skutt av sett» for disse er svakt redusert de siste år.  
 
Bestandsutvikling 
Elgtettheten, målt som «sett per dag», nådde en topp i perioden rundt år 2000, da det ble 
observert ca. 0,4-0,45 elg per dag. Deretter er elgtettheten gradvis redusert og det ble i 2012 
observert 0,23 elg per dag. Kjønnsforholdet var relativt skjevt rundt årtusenskiftet, men er 
de senere år jevnet betydelig ut. I 2012 ble det observert 1,3 ku per okse. Overvekten av 
hanndyr i jaktuttaket i 2012 vil trolig føre til et noe skjevere kjønnsforhold frem mot jakt 
2013, uten at det nødvendigvis er noe galt i dette. 
 
Elg og trafikk 
Kostnadene knyttet til påkjørsler (bil) viser en god sammenheng med elgtettheten i Kragerø. 
I takt med en redusert elgtetthet er også antall påkjørsler betydelig redusert. De siste 9 
årene er det gjennomsnittlig påkjørt og drept ca. 4 elg per år. Kartlegging av 
problemstrekninger og andre konfliktdempende og avbøtende tiltak, bør fortløpende 
vurderes.   
 
Bestandskondisjon 
Kalv og tvillingratene viser en markert negativ utvikling frem til midten av 90-tallet. Deretter 
er nedgangen mindre markert. I 2012 ble det observert en kalv- og tvillingrate på hhv. 0,64 
og 1,12. Særlig kalveraten var god, godt over snittet for Telemark og den høyeste i Kragerø 
siden 2002. Slaktevektene for kalv og ungdyr var i 2012 på hhv. 47 og 115 kg. Mens 
ungdyrvektene gikk noe opp i 2012, var kalvvektene på nivå med gjennomsnittet for de siste 
5-6 år.  
 
Tilrådning 
Elgtettheten, målt som sett per dag, er nede på et nivå vi ofte anbefaler som nødvendig for å 
legge til rette for en bedret kondisjon på sikt. Den gode kalvraten i 2012, gir sannsynligvis 
rom for å opprettholde et jaktuttak rundt 60 dyr, uten at tettheten reduseres vesentlig. 
Overvekten av hanndyr i jaktuttaket i 2012 vil trolig føre til et litt skjevere kjønnsforhold 
frem mot jakt 2013, uten at det nødvendigvis er noe galt i dette, da kjønnsforholdet frem til 
nå stadig er blitt jevnere. 
 
Hjort 
Både avskytningen og tettheten, målt som «sett hjort i elgjakta», har siden årtusenskiftet økt 
betydelig. Selv om fellingstallet gikk noe ned i 2012 vil trolig hjorten stadig bli et viktigere 
jaktobjekt i Kragerø, og således kompensere noe for reduserte elgfellinger. 
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Fellingsresultat 
I 2012 ble det i følge fellingsrapporten til SSB felt 169 elg i Drangedal. Siden fellingsrekorden i 
2002 da det ble felt 600 elg i kommunen, har fellingstallet falt kraftig. I 2012 utgjorde kalv og 
ungdyr 49 % av fellingen, og 52 % av de felte elgene var hanndyr. Det ble felt 45 hjort i 2012, 
mot 63 stk. i 2011.  
 
Jaktpress 
I 2012 ble det lagt ned 4 128 jegerdagsverk. Jaktinnsatsen har i takt med reduserte 
fellingstall, vist en nedgang over tid. Mens jaktpresset på okser har falt jevnt og trutt, har 
jaktpresset på kalv og kyr vært nokså stabilt over tid.  
 
Bestandsutvikling 
Elgtettheten, målt som «sett per dag», nådde en topp i 1998-99, da det ble observert 0,65 
elg per dag. Deretter er elgtettheten gradvis redusert og det ble i 2012 observert 0,26 elg 
per dag. Selv om jaktpresset på okser er redusert over tid, ble kjønnsforholdet stadig 
skjevere frem mot 2007-08. De siste årene er det imidlertid jevnet ut og det ble i 2012 
observert 1,6 ku per okse.  
 
Elg og trafikk 
Kostnadene knyttet til påkjørsler var høye i Drangedal gjennom 90-tallet. Særlig ble mange 
elg drept langs jernbanen. De siste årene er antall påkjørsler kraftig redusert og i løpet de tre 
siste årene er kun tre elg registrert drept i trafikken.  
 
Bestandskondisjon 
Kalv og tvillingraten falt kraftig frem til 2004-05, og har deretter stabilisert seg rundt dagens 
nivå. Det ble i 2012 observert en kalv- og tvillingrate på hhv. 0,52 og 1,06, mens de 
gjennomsnittlige slaktevektene for kalv- og ungdyr var på henholdsvis 51 og 108 kg. 
Kalvvektene har de siste årene vært relativt stabile, mens ungdyrvektene ikke tidligere har 
vært registrert på lavere nivå.  
 
Tilrådning 
Elgtettheten, målt som sett per dag, er nede i nivå vi ofte anbefaler som nødvendig for å 
legge til rette for en bedret kondisjon. Også i Drangedal er tømmeravvirkningen betydelig 
redusert siden slutten av 90 tallet. Frem til ca. 2007 holdt avvirket mengde tømmer per felt 
elg seg nærmest konstant, til tross for at avskytingen ble nær halvert i samme periode. Vi 
anbefaler å opprettholde dagens jaktpress, for å stabilisere tettheten under 0,3 elg sett per 
dag. Forhåpentligvis vil en kunne bedre kondisjonen i stammen, og dermed også 
avkastningen på sikt. 
 
Hjort 
Både avskytningen og «sett hjort i elgjakta» indikerer at veksten i hjortestammen stagnerte i 
2011. Dette underbygges også av egne «sett hjort» data. Hjorten synes å være i god 
kondisjon, med blant annet gjennomsnittlige slaktevekter for voksen bukk på 104 kg i 2012 
(www.hjorteviltregisteret.no). Den gode bestandskondisjonen gir et høyt jaktutbytte i 
forhold til vintertettheten og hjorten vil kunne kompensere for en redusert avkasting av 
elgstammen. 
 

http://www.hjorteviltregisteret.no/
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Fellingsresultat 
I 2012 ble det i følge fellingsrapporten til SSB felt 110 elg i Nome. Fellingstallet har siden 2008 
vært relativt stabilt. I 2012 utgjorde kalv og ungdyr 52 % av fellingen, og 48 % av de felte 
elgene var hanndyr. Det ble felt 50 hjort i 2012, mot 54 i 2011.  
 
Jaktpress 
I 2012 ble det lagt ned 2451 jegerdager, noe som er nært gjennomsnittet for hele perioden 
1991-2012. Jaktpresset på okser, målt som «skutt av sett» viser en gradvis reduksjon 
gjennom tilsvarende periode. Etter årtusenskiftet er jaktpresset på kalv betydelig redusert, 
mens «skutt av sett» for kyr har vært relativt stabilt over tid.  
 
Bestandsutvikling 
Elgtettheten, målt som «sett per dag», nådde en topp i perioden rundt år 2000, da det ble 
observert ca. 0,7 elg per dag. Deretter er elgtettheten gradvis redusert og det ble i 2012 
observert 0,33 elg per dag, identisk med gjennomsnittet for Telemark. Man har over tid hatt 
et relativt jevnt kjønnsforhold i Nome, som aldri har vært «skjevere» enn ca. 1,9 ku per okse. 
I 2012 ble det observert et kjønnsforhold på 1,66 ku per okse.  
 
Elg og trafikk 
Antall påkjørsler viser en god sammenheng med elgtettheten i Nome. År 2000 skiller seg ut i 
så måte da det ble påkjørt 13 elg både på hhv. jernbane og vei. I takt med en redusert 
elgtetthet er også antall påkjørsler betydelig redusert. De siste 5 årene er det 
gjennomsnittlig påkjørt og drept 3 elg årlig, hvorav 33 % av disse langs jernbanen. 
Kartlegging av problemstrekninger og andre konfliktdempende og avbøtende tiltak, bør 
likevel fortløpende vurderes.   
 
Bestandskondisjon 
Kalv og tvillingratene viser en markert negativ utvikling frem til årtusenskiftet. Deretter er 
nedgangen mindre markert, og i 2007-10 så man tegn til bedring både i kalv og tvillingraten. 
De siste årene har i midlertid kalvratene igjen vært nede på svært lave nivå og i 2012 ble det 
observert 0,45 kalv per ku og en tvillingrate på 1,04. Slaktevektene for kalv og ungdyr var i 
2012 på hhv. 55 og 115 kg. De siste årene synes slaktevektene for kalv og ungdyr å ha vært 
relativt stabile.  
 
Tilrådning 
Man har de siste årene hatt en god stabilitet i jaktuttak og bestandsstørrelse. Det er trolig 
nødvendig å stabilisere tettheten på et litt lavere nivå om man ønsker å bedre kondisjonen i 
stammen på sikt. En tetthet tilsvarende i underkant av 0,3 kan være et naturlig siktepunkt i 
første omgang.   
 
Hjort 
Nome er en relativt stor hjortekommune i Telemark-sammenheng, og fellingstallet har vært 
betydelig i en årrekke. Veksten i stammen synes å være stabilisert, uten at det er noe galt i 
dette. Bestandskondisjonen synes å være god, og avkastningen er dermed høy i forhold til 
tettheten. Jaktuttak rundt 50-60 dyr ser ut til å ligge nær årlig tilvekst. 
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Fellingsresultat 
I 2012 ble det i følge fellingsrapporten til SSB felt 47 elg i Bø. Etter «toppnoteringen» med 95 
felte elg i 2000, falt fellingstallet betydelig frem til 2004. Deretter lå fellingstallet nokså stabilt 
frem til 2010, før det igjen har falt de to siste årene. I 2012 utgjorde kalv og ungdyr  
47 % av fellingen, og 62 % av de felte elgene var hanndyr. Overvekten av hanndyr skyldes 
riktignok en høy andel hannkalv, og ikke høyt uttak av eldre okser. Det ble felt 9 hjort i 2012.  
 
Jaktpress 
I 2012 ble det lagt ned 838 jegerdager, og jaktinnsatsen var noe lavere enn foregående år. 
Jaktpresset på alle kategorier dyr har vært relativt stabilt over tid, riktignok med årlige 
variasjoner.  
 
Bestandsutvikling 
Elgtettheten, målt som «sett per dag», nådde en topp i 1998, da det ble observert 0,75 elg 
per dag. I 2012 ble det observert 0,34 elg per dag, og et kjønnsforhold på 1,89 ku per okse. 
Kjønnsforholdet er blitt noe skjevere over tid, men har de to siste årene likevel vært jevnere 
enn i 2009 og 10, da man så ca. 2,2-2,3 ku per okse.  
 
Elg og trafikk 
Antall påkjørsler viser ingen veldig god sammenheng med utviklingen i elgtetthet i Bø. 
Konfliktene er i hovedsak knyttet til vei, selv om det år om annet også blir påkjørt noe elg 
langs jernbanen. De siste tre årene har det årlig blitt påkjørt og drept 4-6 elg med bil.  
Kartlegging av problemstrekninger og eventuelt andre konfliktdempende og avbøtende 
tiltak, bør vurderes.   
 
Bestandskondisjon 
Kalv og tvillingratene falt betydelig på tidlig 90-tall, men har aldri falt til spesielt lave nivåer i 
Bø. De årlige variasjonene er relativt store, men man ser tegn til positive trekk. I 2012 ble det 
observert en god kalverate på 0,67 kalv per ku, og en tvillingrate på 1,13. Slaktevektene for 
kalv og ungdyr har de siste årene vært relativt stabile og var i 2012 hhv. 57 og 127 kg. Et 
annet trekk verdt å nevne er den høye andelen hannkalv, som vi generelt vurderer som et 
positivt tegn. Dette underbygger også at 2012 var et «positivt» år i Bø.  
 
Tilrådning 
Med bakgrunn i den gode kalvraten i 2012 bør en trolig øke avskytningen noe til neste år, for 
å sikre en stabil tetthet. Om en ønsker en bedring i bestandskondisjonen anbefaler vi å 
redusere elgtettheten noe. Slaktevekter og kalvrater er isolert sett på et nivå med stort 
forbedringspotensial, men allikevel over gjennomsnittet for Telemark. Vi tror muligheten og 
potensialet for en bedring i kondisjonen derfor også er tilsvarende store.  
 
Hjort 
Både fellingstallene og sett per dag er fremdeles på et lavt nivå. Selv om det ikke ble ny 
fellingsrekord i 2012, viser «sett hjort i elgjakta» utvilsomt en stigende tendens over tid. I 
2012 var også en større andel av de felte dyra kalv, og det ligger trolig til rette for økte 
tettheter av hjort i Bø på sikt.  
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Fellingsresultat 
I 2012 ble det i følge fellingsrapporten til SSB felt 86 elg i Sauherad. Fellingstallet falt noe, 
men har siden 2006 vært relativt stabilt. I 2012 utgjorde kalv og ungdyr 55 % av fellingen, og 
56 % av de felte elgene var hanndyr. Det ble felt 13 hjort i 2012, mot 8 i 2011.  
 
Jaktpress 
I 2012 ble det lagt ned 1 694 jegerdager, og jaktinnsatsen har over tid vært relativt stabil i 
Sauherad. «Skutt av sett» viser at jaktpresset på både okse, kyr og kalv, har vært på et nokså 
jevnt nivå over tid, men man ser at jaktpresset på okser er svakt redusert fra siste halvdel av 
80-tallet. For kyr og kalv kan man se en motsatt tendens, men de årlige variasjonene er store.  
 
Bestandsutvikling 
Elgtettheten, målt som «sett per dag», steg markert fra slutten av 80-tallet. Mot slutten av 
90-tallet lå sett per dag rundt 0,5 i flere år, men er deretter redusert og det ble i 2012 
observert 0,26 elg per dag. Man har over tid hatt et relativt jevnt kjønnsforhold i Sauherad, 
som aldri har vært «skjevere» enn ca. 1,7 ku per okse. I 2012 ble det observert et 
kjønnsforhold på 1,32 ku per okse.  
 
Elg og trafikk 
Antall påkjørsler viser en god sammenheng med elgtettheten i Sauherad over tid, men 2009 
og 10 skiller seg ut med et stort antall påkjørsler langs jernbanen. Det har vært relativt få 
kollisjoner langs vei de siste årene, kun 6 elg er drept av bil i siste 5 års periode. 
 
Bestandskondisjon 
Kalv og tvillingratene viser en markert negativ utvikling frem til årtusenskiftet. Deretter er 
nedgangen mindre markert, men det er store årlige variasjoner særlig i kalvraten. Som i Bø, 
hadde man en god kalverate i Sauherad i 2012. Det ble observert 0,69 kalv per ku, godt over 
gjennomsnittet i Telemark. Tvillingraten var på 1,10. De gjennomsnittlige slaktevektene for 
kalv og ungdyr var i 2012 var på hhv. 59 og 119 kg, dette er nært snittet i Telemark. 
 
Tilrådning 
Man har aldri hatt de høyeste elgtetthetene i Sauherad, og jaktuttaket har også holdt seg 
relativt stabilt over tid, sammenliknet med mange andre områder. Bestandskondisjonen har 
stort forbedringspotensial, selv om kalvraten år om annet er på gode nivå. Vi tror muligheten 
og potensialet for en bedring i kondisjonen derfor også er tilsvarende store. Tettheten, målt 
som sett per dag, falt noe i 2012 og vi anbefaler å stabilisere den rundt dette nivået for å 
legge til rette for en bedret bestandskondisjon på sikt. Med bakgrunn i de gode kalvratene i 
2012, bør en økning i jaktuttak i 2013 vurderes. 
 
Hjort 
Selv om fellingstallene har stagnert noe de siste årene, viser «sett hjort i elgjakta» en stadig 
økning, og var i 2012 på et relativt høyt nivå. Fellingstallene er lave i forhold til antall 
observasjoner (det ses ca. 15 hjort per felling/6,7 % «skutt av sett»). Potensialet for å øke 
antall fellinger synes derfor å være stort, uten at dette skulle være «skadelig» for 
hjortestammen.   
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Fellingsresultat 
Tinn er en av kommunene i Telemark som har opprettholdt jevnest jaktuttak over tid, og det 
ble i 2012 felt 222 elg. Jaktuttaket bestod av 55 % kalv og ungdyr, og 50 % av de felte elgene 
var hanndyr. Det ble felt 69 hjort i 2012, noe som er ny fellingsrekord. 
 
Jaktpress 
I 2012 ble det lagt ned 3 655 jegerdager, og jaktinnsatsen har de tre siste årene vært relativt 
stor. «Skutt av sett» viser at man tradisjonelt har hatt et høyt jaktpress på kalv i Tinn, som er 
opprettholdt over tid. Siden midt på 90-tallet viser «skutt av sett» for okser og kyr en svak 
nedgang, men verdiene varierer en del fra år til år.  
 
Bestandsutvikling 
Elgtettheten, målt som «sett per dag», har aldri vært spesielt stor i Tinn, og det er aldri sett 
mer enn ca. 0,35 elg per dag. I 2012 ble det observert 0,24 elg per dag.  Også 
kjønnsforholdet har vært relativt stabilt over tid på et jevnt nivå. De siste årene ser man 
indikasjoner på at kjønnsforholdet er blitt noe skjevere, og i 2012 ble det observert 1,62 ku 
per okse.  
 
Elg og trafikk 
Konflikten knyttet til elgpåkjørsler er på et lavt nivå i Tinn, men år om annet blir det påkjørt 
og drept noen dyr. Utviklingen er imidlertid positiv og siden 2005 er kun 5 elg registrert 
drept i trafikken.  
 
Bestandskondisjon 
«Sett elg» materialet indikerer en tydelig nedgang i kalveratene gjennom 90-tallet, og 
bunnivået ble nådd i 1999, med 0,54 kalv per ku. Deretter kan man se tegn til en positiv 
utvikling. I 2012 ble det observert 0,62 kalv per kalvku. Tvillingraten følger i store trekk det 
samme mønsteret. Forskjellen er at man her kan se et kraftig fall de tre siste årene. Den 
observerte tvillingraten i 2012 var på lave 4 %. De gjennomsnittlige slaktevektene var i 2012 
for kalv og ungdyr hhv. 65 og 129 kg. Vektene har over tid vært på stabile nivå, og man kan 
ikke se tegn til negativ utvikling. Dette er på nivå godt over gjennomsnittet i Telemark. 
 
Tilrådning 
Man ser ut til å være inne på et stødig spor i Tinn, og bestandskondisjonen er god i 
Telemarkssammenheng. Det er allikevel et forbedringspotensiale, men vi mener man har 
gjort det godt gjennom å øke jaktuttakene de tre siste årene. Vi anbefaler videre jaktuttak 
som stabiliserer bestanden rundt dagens nivå. For mer om elg i Tinn henviser vi til rapporten 
utarbeidet etter jakt 20127 
 
Hjort 
Tinn er per 2012 Telemarks største hjortekommune målt i antall fellinger, og avskytningen 
har steget i et raskt tempo siden slutten av 90-tallet. Jaktuttakene ser ut til å gi en passe 
vekst i stammen og hjorten vil sannsynligvis stadig bli et viktigere jaktobjekt i Tinn på sikt.    
 

                                                      
7 Stenbrenden, M. 2013. Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Tinn etter jakta 2012. Faun rapport 
007-2013. Faun Naturforvaltning AS, Fyresdal Næringshage, 3870 Fyresdal. 
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Fellingsresultat 
I 2012 ble det skutt 152 elg i Hjartdal. Fellingstallet falt betydelig etter at det rundt 
årtusenskiftet ble felt om lag 210-220 dyr i en fireårsperiode. Siden 2005 har fellingstallet 
igjen vist en stigende tendens. I 2012 utgjorde kalv og ungdyr 51 % av fellingen og 53 % av de 
felte elgene var hanndyr. Det ble i 2012 felt 37 hjort.  
 
Jaktpress 
I 2012 ble det lagt ned 2 137 jegerdagsverk i Hjartdal. I 2012 skjøt man om lag 35 % av de 
oksene man så, mens tilsvarende tall for kalv og ku var hhv. rundt 15 og 20 %. Jaktpresset på 
okser har vært nokså stabilt over tid, mens jaktpresset på kalv økte gjennom 90-tallet. 
Deretter har «skutt av sett» indeksen falt noe for kalv. For kyr ser man tegn til en svak økning 
i jaktpress over tid. 
 
Bestandsutvikling 
Elgtettheten, målt som sett per dag, økte jevnt og trutt frem mot årtusenskiftet, men falt 
deretter markert frem til 2003, som en følge av harde jaktuttak. Deretter steg tettheten igjen 
noe, og har ligget relativt stabilt de siste årene. I 2012 så man 0,37 elg per jegerdagsverk.   
Frem mot slutten 90-tallet lå kjønnsforholdet relativt stabilt rundt 1,5 ku per okse, men ble 
deretter noe skjevere. I 2006 så man ca. 2,1 ku per okse, men frem til i dag har 
kjønnsforholdet igjen blitt jevnere, og det ble i 2012 observert 1,6 ku per okse.  
 
Elg og trafikk 
Man ser en tydelig tendens til at antall påkjørsler samsvarer med elgtettheten, og de siste 
årene er utviklingen positiv. I 2009 ble det påkjørt og drept 4 elg, men antallet har for øvrig 
vært på 0-2 trafikkdrepte elg årlig siden 2003. 
 
Bestandskondisjon 
Både kalv og tvillingraten viser en negativ tendens helt frem til i dag. I 2012 ble det observert 
en kalv og tvillingrate på hhv. 0,57 og 1,05. Dette er omtrent som gjennomsnittet for 
Telemark. De gjennomsnittlige slaktevektene for kalv og ungdyr var på hhv. 63 og 126 kg. 
Mens kalvvektene har vært relativt stabile de siste årene, ser man fortsatt en negativ 
tendens i ungdyrvektene. 
 
Tilrådning 
Bestandskondisjonen hos elg i Hjartdal er per i dag på et «brukbart» nivå, over 
gjennomsnittet for Telemark. Det er likevel ikke tvil om at de langsiktige trendene er 
negative. Det beste virkemiddelet man har for å bedre kondisjonen mener vi ligger i å 
redusere tettheten noe for kommunene samlet sett. For mer om elg (og hjort) i Hjartdal 
viser vi til rapporten utarbeidet etter jakt 20128. 
 
Hjort 
Man har over tid hatt en del hjort i kommunen, men utbredelsen er ujevnt fordelt. Selv om 
avskytningen har stagnert noe de siste årene, ser bestanden fortsatt ut til å være i vekst, og 
bestandskondisjonen er på et godt nivå.  

                                                      
8
 Stenbrenden, M 2013. Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Hjartdal etter jakta 2012. Faun rapport 

012-2013. Faun Naturforvaltning AS, Fyresdal Næringshage 3870 Fyresdal. 
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Fellingsresultat 
I 2012 ble det i følge fellingsrapporten til SSB felt 91 elg i Seljord, og fellingstallet har vært 
relativt stabilt de siste 5 årene. I perioden 1999-2007 lå fellingstallet mellom 130 og 180 dyr 
årlig. I 2012 utgjorde kalv og ungdyr 46 % av fellingen, og 55 % av de felte elgene var 
hanndyr. Det ble felt 27 hjort i 2012, mot 17 i 2011.  
 
Jaktpress 
I 2012 ble det lagt ned 2 082 jegerdager, omtrent som gjennomsnittet for perioden 1991-
2012. «Skutt av sett» viser at jaktpresset på oksene er noe redusert over tid. I perioden 2003-
07 økte jaktpresset på kyr, før det igjen falt noe. For kalv ser man at «skutt av sett» er 
redusert til lave nivå i perioden etter 2006.   
 
Bestandsutvikling 
Elgtettheten, målt som «sett per dag», steg markert fra slutten av 80-tallet frem til 1998, da 
det ble observert 0,55 elg per dag. Siden den gang har man holdt seg med en relativt jevn 
elgtetthet, og i 2012 så man 0,35 elg per jegerdagsverk. 
 
Elg og trafikk 
Antall påkjørsler var høyest i perioden 1992/93-2004/05, og har deretter blitt noe redusert. 
De siste 5 årene er til sammen 9 elg registrert drept som følge av bilpåkjørsel. Selv om 
utviklingen er positiv, kan kartlegging av problemstrekninger og eventuelt avbøtende tiltak 
likevel vurderes.    
 
Bestandskondisjon 
Kalv og tvillingraten viste en tydelig negativ utvikling frem til årtusenskiftet. Deretter er 
nedgangen mindre markert, men trenden synes fortsatt å være svakt negativ. Det ble i 2012 
observert 0,60 kalv per ku, noe som er høyere enn gjennomsnittet i Telemark. Tvillingraten 
var på 1,07. De gjennomsnittlige slaktevektene for kalv og ungdyr var i 2012 var på hhv. 64 og 
125 kg. Dette er over snittet for Telemark, men vi understreker at vi kun har vektdata for 2 
kalver, så grunnlaget for kalv er svært spinkelt.  
 
Tilrådning 
Man har aldri hatt de høyeste elgtetthetene i Seljord, og selv om trenden er negativ har man 
likevel opprettholdt en «brukbar» bestandskondisjon i Telemarksammenheng. Potensialet 
for en bedring bør være til stede og vi foreslår en tetthet tilsvarende rundt 0,3 elg sett per 
dag, som et virkemiddel for å legge til rette for dette på sikt. 
 
Hjort 
Fellingstallet økte kraftig i 2009, men har deretter stagnert noe. «Sett hjort i elgjakta» viser 
derimot en stigende tendens over tid, og egne «sett hjort» data viser at det ble sett 0,16 
hjort per jegerdag i 2012. Det er lagt inn slaktevekter for 11 dyr, og som for Telemark for 
øvrig, synes hjorten å være i god kondisjon. Man har de to siste årene hatt en høy overvekt 
av bukk i jaktuttaket, men kjønnsforholdet synes stadig å være nokså jevnt. Det ligger høyst 
sannsynlig til rette for økte tettheter av hjort på sikt.  
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Fellingsresultat 
I 2012 ble det i følge fellingsrapporten til SSB felt 197 elg i Kviteseid. Etter de høye 
fellingstallene i 2003-04, har fellingstallet falt i et rolig og jevnt tempo frem til i dag. I 2012 
utgjorde kalv og ungdyr 50 % av fellingen, og 55 % av de felte elgene var hanndyr. Det ble felt 
40 hjort i 2012, mot 27 i 2011.  
 
Jaktpress 
I 2012 ble det lagt ned 3 079 jegerdagsverk, og jaktinnsatsen har vært relativt stabil de siste 
årene. «Skutt av sett» viser at jaktpresset på de ulike kategorier dyr har vært nokså stabilt i 
hele perioden 1986-2012. Gjennom 90-tallet falt jaktpresset på okser noe, mens jaktpresset 
på kalv økte.   
 
Bestandsutvikling 
Elgtettheten, målt som «sett per dag», økte kraftig frem til årtusenskiftet, da det ble 
observert så mye som 0,9 elg per dag. De høye jaktuttakene reduserte elgtettheten raskt de 
påfølgende år. Siden 2006 har elgtettheten vært relativt stabil, selv om «sett per dag» falt 
noe i 2012, til 0,43. Dette er fremdeles godt over snittet i Telemark per 2012 på 0,33. 
Man har tradisjonelt hatt et nokså jevnt kjønnsforhold i Kviteseid, som også har vært stabilt 
over tid. I 2012 ble det observert 1,58 ku per okse. 
 
Elg og trafikk 
Antall påkjørsler viser ingen entydig sammenheng med utviklingen i elgtetthet, og antall 
bilpåkjørsler er fremdeles på et relativt høyt nivå. De siste fem årene er det registrert til 
sammen 38 elg drept i trafikken.  Mulige konfliktdempende og avbøtende tiltak bør 
vurderes. 
 
Bestandskondisjon 
Kalv og tvillingraten falt betydelig gjennom 90-tallet, men har siden stabilisert seg rundt 
dagens nivå. Man kan ikke se tydelige tegn til fallende trender de siste 10-15 årene sett under 
ett. Det ble i 2012 observert en kalv- og tvillingrate på hhv. 0,55 og 1,04, mens de 
gjennomsnittlige slaktevektene for kalv og ungdyr var på hhv. 56 og 121 kg.   
 
Tilrådning 
Kondisjonen synes å være nokså stabil på et nivå lavere enn ønskelig. Målt som sett per dag, 
ligger man relativt høyt i elgtetthet i Telemark-sammenheng. Vi anbefaler å redusere 
tettheten gjennom økte jaktuttak, om man vil legge til rette for en bedret bestandskondisjon 
på sikt. Vi mener dette er det viktigste virkemiddelet for å bedre bestandskondisjonen på 
sikt, og en tetthet tilsvarende 0,3 elg sett per dag kan være en målsetning.   
 
Hjort 
Hjortestammen synes stadig å øke i et rolig tempo. Selv om fellingstallet er stagnert siden 
den raske veksten frem til 2007, viser «sett hjort i elgjakta» en marginal økning. Basert på 
egne «sett hjort» data så man i 2012 om lag 0,25 hjort per dag. Slaktevektmaterialet lagt inn 
i Hjorteviltregisteret indikerer også at bestandskondisjonen er god.  
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Fellingsresultat 
I 2012 ble det i følge fellingsrapporten til SSB felt 94 elg i Nissedal. Fellingstallet falt kraftig i 
perioden 2003-08. Etter en liten økning i 2011, ble det en ny nedgang i antall fellinger i 2012 
og jaktuttaket bestod av 54 % kalv og ungdyr. Av de felte dyra var 59 % hanndyr. Det ble felt 
1 hjort i 2012, og fellingstallet har aldri vært høyere enn 3 felte hjort (2009). 
 
Jaktpress 
I 2012 ble det lagt ned 2 113 jegerdager, den laveste jaktinnsatsen siden 1998. «Skutt av 
sett» viser at jaktpresset på oksene er noe redusert etter årtusenskiftet. For både kyr og kalv 
økte jaktpresset betydelig i perioden frem til 2005. Deretter viser «skutt av sett» verdiene en 
nedgang. 
 
Bestandsutvikling 
Elgtettheten, målt som «sett per dag», steg i et nokså rolig tempo frem til 1998, da det ble 
observert 0,55 elg per jegerdag. Deretter ble tettheten gradvis redusert frem til 2007, før 
«sett per dag» igjen økte noe. De siste årene synes tettheten igjen å være redusert og i 2012 
så man 0,31 elg per dag. Kjønnsforholdet ble stadig skjevere frem til 2002, da man så ca. 2,2 
ku per okse. I takt med et redusert jaktpress på oksene, er også kjønnsforholdet blitt 
jevnere. I 2012 ble det observert 1,58 ku per okse.  
 
Elg og trafikk 
Om man ser bort i fra årene 1993/94 og 97/98, da det ble påkjørt og drept 8 elg, har man 
aldri hatt de største konfliktene knyttet til påkjørsler i Nissedal. Utviklingen er positiv over 
tid, og de siste 5 årene er det registrert til sammen 6 trafikkdrepte elg.  
 
Bestandskondisjon 
Kalveraten viste jevn nedgang frem til litt ut på 2000-tallet, men synes deretter å være nokså 
stabil. Tvillingraten har vist en synkende tendens helt frem til i dag. I 2012 var den 
observerte kalv- og tvillingraten hhv. 0,53 og 1,02. Slaktevektene for kalv og ungdyr har i 
perioden fra 1999 ligget relativt stabilt, men falt ytterligere i 2012, til gjennomsnittsvekter på 
hhv. 46 og 109 kg.   
 
Tilrådning 
Vi anbefaler også for Nissedal å opprettholde jaktuttakene for fortsatt å redusere tetthetene 
noe, som det viktigste virkemiddelet for å bedre bestandskondisjonen på sikt. En tetthet 
tilsvarende 0,25-0,3 elg sett per dag over tid, kan være et siktepunkt.   
 
Hjort 
Hjorten må fortsatt karakteriseres som en mer eller mindre sporadisk forekomst. Både 
fellingstall og «sett hjort i elgjakta» er fremdeles på et meget lavt nivå. Det er registrert i alt 
6 observasjoner under hjortejakt i 2012, mot 20 observasjoner i 2011. Det vil nok ta tid før 
hjorten etablerer seg som et betydelig jaktobjekt, og enn så lenge er den som et «bonusvilt» 
å regne.  
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Fellingsresultat 
Det ble i 2012 felt i alt 165 elg i Fyresdal. Fellingstallet er det laveste siden 1993, og falt 
betydelig fra 2011, da det ble felt 208 elg. I 2012 utgjorde kalv og ungdyr 50 % av fellingen, og 
52 % av de felte elgene var hanndyr. Det ble felt 11 hjort i 2012, mot 8 i 2011.   
 
Jaktpress 
I 2012 ble det lagt ned 3 296 jegerdager, og jaktinnsatsen har de to siste årene gått litt ned. 
«Skutt av sett» viser at jaktpresset på oksene ble noe redusert frem til årtusenskiftet, men 
har igjen steget til nær 40 % «skutt av sett» i 2012. Både jaktpresset på kyr og kalv har i hele 
perioden 1986-2012 ligget rundt 20 % «skutt av sett», riktignok med årlige variasjoner. Det 
samlede jaktpresset har tradisjonelt vært relativt høyt i Fyresdal, sammenliknet med de fleste 
andre kommuner i Telemark.  
 
Bestandsutvikling 
Elgtettheten, målt som «sett per dag», steg jevnt på første halvdel av 90-tallet og i perioden 
1996-2004 lå man rundt 0,4 elg sett per dag. Deretter er tettheten gradvis redusert, men 
«sett per dag» hopper litt opp og ned i perioden frem til i dag. I 2012 ble det observert 0,24 
elg per dag. Kjønnsforholdet synes å ha blitt noe skjevere over tid, men de årlige 
variasjonene er store. Kjønnsforholdet har likevel aldri vært skjevere enn ca. 2 ku per okse, 
og i 2012 ble det sett 1,81 ku per okse. 
 
Elg og trafikk 
Antall trafikkdrept elg samsvarer ikke så godt med utviklingen i elgtetthet i Fyresdal. Frem til 
2006 ser man en tendens til at ulykkesfrekvensen stadig viste en økning. Fyresdal er «utsatt» 
i den forstand at en del trekkelg har vinterbeiteområder spesielt i nordlig del av kommunen, 
og dette gjør seg ekstra gjeldende i snørike vintre. De siste årene er imidlertid trenden 
positiv og i 2011 ble det for første gang på 20 år ikke påkjørt og drept elg i kommunen.    
 
Bestandskondisjon 
Trenden i både kalv- og tvillingrate synes fremdeles å vise negative tegn, og det ble i 2012 
observert en kalv- og tvillingrate på hhv. 0,51 og 1,02. Den samme trenden gjør seg 
gjeldende for slaktevektene, som for kalv og ungdyr i 2012 var på hhv. 54 og 115 kg (data fra 
aldersregistreringer).   
 
Tilrådning 
«Sett per dag» falt igjen noe fra 2011, og er nede på et nivå vi tidligere har anbefalt som 
nødvendige for å legge til rette for en bedre bestandskondisjon på sikt. Vi anbefaler å 
opprettholde jaktuttak som vil stabilisere elgtettheten rundt dette nivået.  
 
Hjort 
Tettheten av hjort synes å øke i et rolig tempo i Fyresdal. Etter «toppnoteringen» med 13 
fellinger i 2009, har avskytningen stagnert, og «sett hjort i elgjakta» er fortsatt på et meget 
lavt nivå. Det er registrert i alt 252 jegerdagsverk i form av «sett hjort» i 2012, og 67 
observasjoner. Dette gir en sett per dag verdi på 0,27. Trolig ligger det til rette for økte 
tettheter på sikt. Som for andre kommuner i indre og høyereliggende deler av fylket, vil også 
snøforholdene vinterstid kunne påvirke den videre utviklingen.  



 Faun Naturforvaltning AS 75 

Tokke  

 

 
 



 Faun Naturforvaltning AS 76 

 



 Faun Naturforvaltning AS 77 

Fellingsresultat 
I følge fellingsrapporten til SSB ble det i alt felt 200 elg i Tokke i 2012. Selv om fellingstallet 
har falt en del siden perioden rundt tusenårskiftet, har man opprettholdt en nokså stabil 
avskytning. I 2012 utgjorde kalv og ungdyr 57 % av fellingen, og 58 % av de felte elgene var 
hanndyr. Det ble felt 60 hjort i 2012, noe som er ny fellingsrekord.   
 
Jaktpress 
I 2012 er det registrert 2 162 jegerdagsverk, en nedgang fra tidligere år (en forklaring kan 
være at «sett elg» dataene vi besitter ikke synes å være komplette). «Skutt av sett» viser at 
jaktpresset på okser er holdt relativt stabilt mellom 20 og 30 % skutt av sett i hele perioden 
1986-2012. Man har tradisjonelt hatt et høyt jaktpress på kalv og i 2012 ble om lag 20 % av 
de sette kalvene felt. Jaktpresset på kyr ligger stabilt på ca. 10 % skutt av sett. 
Kjønnsforholdet ble gradvis skjevere frem til rundt 2005. Deretter har kjønnsforholdet ligget i 
underkant av 2 ku per okse, og i 2012 så man 1,95 ku per okse. 
  
Bestandsutvikling 
Elgtettheten, målt som «sett per dag», nådde en topp i 1999, da det ble sett 0,71 elg per 
dag. Deretter ble tettheten redusert de påfølgende år, men har siden 2004 ligget i intervallet 
0,49-0,58 elg sett per dag. I 2012 så man 0,54 elg per dag. Dette er den høyeste verdien av 
alle kommuner i Telemark.  
 
Elg og trafikk 
Konflikten mellom elg og trafikk er på et relativt høyt nivå i Tokke og i siste tiårs periode er til 
sammen 117 elg drept som følge av bilpåkjørsel. Kartlegging av problemstrekninger og 
eventuelle konfliktdempende og avbøtende tiltak bør vurderes. 
 
Bestandskondisjon 
Kalv og tvillingraten falt betydelig gjennom 90-tallet, men den nedadgående trenden er 
deretter stabilisert. Særlig kalvraten har de siste årene vært på et «brukbart» nivå i 
Telemarksammenheng. I 2012 ble det observert en kalv- og tvillingrate på hhv. 0,62 og 1,07. 
Slaktevektene for kalv og ungdyr har vært relativt stabile de siste år, men for ungdyr kan 
man ane tegn til en nedadgående trend. De gjennomsnittlige slaktevektene var i 2012 hhv. 
60 og 119 kg for kalv og ungdyr.  
 
Tilrådning 
Selv om man ligger svært høyt i «sett per dag», har man opprettholdt en brukbar 
bestandskondisjon over snittet for Telemark. Det tolker vi som at man har et godt potensial 
for en god elgstamme i kommunen. For å legge til rette for økt bestandskondisjon, samt 
redusere kostnadene elgbestanden medfører, særlig da i forhold til trafikk, råder vi til å 
vurdere en tetthetsreduksjon. 
 
Hjort 
Tokke er en av de større hjortekommunene i Telemark, og både avskytningen, og «sett hjort 
i elgjakta» viser stadig en stigende trend. «Sett hjort» dataene fra 2012 viser at det ble 
observert 412 hjort fordelt på 2 154 dagsverk. Tilveksten synes fremdeles å være større en 
avskytning, og hjorten synes å ha en god bestandskondisjon.  
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Fellingsresultat 
I følge fellingsrapporten til SSB ble det i alt felt 159 elg i Vinje i 2012. Etter høye jaktuttak i 
perioden rundt årtusenskiftet, ble både elgtettheten og avskytningen redusert frem til 2008. 
Deretter har både tettheten og avskytningen igjen økt noe. I 2012 utgjorde kalv og ungdyr 57 
% av fellingen, og 66 % av de felte elgene var hanndyr. Det ble felt 27 hjort i 2012, det samme 
som i 2011.   
 
Jaktpress 
I 2012 ble det registrert 3 299 jegerdagsverk, noe som er den høyeste jaktinnsatsen siden 
2006. «Skutt av sett» viser at jaktpresset på okser er holdt relativt stabilt rundt 30 % «skutt 
av sett» fra tidlig 90-tall frem til i dag. Mens jaktpresset på kalv viste en stigende tendens 
gjennom 90-tallet, er jaktpresset noe redusert siden. Siden årtusenskiftet har også 
jaktpresset på kyr avtatt noe.  
  
Bestandsutvikling 
Elgtettheten, målt som «sett per dag», ble gradvis høyere frem til siste halvdel av 90-tallet. 
Det høye jaktuttaket i påfølgende periode reduserte tettheten betydelig frem til 2006. 
Deretter har tetthetene igjen økt noe og det ble i 2012 sett 0,36 elg per dag. Man har 
tradisjonelt hatt et jevnt kjønnsforhold i Vinje, selv om dette gradvis er blitt skjevere over 
tid. I 2012 ble det observert 1,71 ku per okse. 
 
Elg og trafikk 
Konflikten mellom elg og trafikk viser en god sammenheng med utviklingen i elgtetthet i 
Vinje. Antall påkjørsler lå relativt høyt i perioden 1996-2003, før de deretter ble redusert til 
lavere nivå. De tre siste årene har antall påkjørsler igjen steget noe, med samlet 15 registrert  
trafikkdrepte elg.  
 
Bestandskondisjon 
Vinje synes å være den kommunen i Telemark som tydeligst har snudd den negative trenden 
i bestandskondisjon man opplevde på tidlig 90-tall. I 2012 ble det observert en kalv- og 
tvillingrate på hhv. 0,64 og 1,11. Også slaktevektene for kalv og ungdyr viser tegn til en 
positiv utvikling og i 2012 var gjennomsnittsvektene på hhv. 65 og 131 kg.  
 
Tilrådning 
Tetthetsreduksjonen man gjennomførte rundt årtusenskiftet var vellykket, og man har i dag 
en nokså god bestandskondisjon. Det ser ut som en tetthet tilsvarende 0,3-0,35 elg sett per 
dag kan være passende i Vinje. Vi vil anbefale å sørge for jaktuttak som sikrer en 
bestandsstørrelse rundt dette nivået, og tror utsiktene for en fortsatt produktiv elgstamme 
er gode. En svak tetthetsreduksjon vil også være fordelaktig for å redusere kostnadene 
knyttet til trafikkulykker.    
 
Hjort 
Avskytningen har de siste årene ligget på et nokså stabilt nivå. «Sett hjort» dataene viser at 
det i 2012 ble observert 215 hjort, fordelt på 1 008 dagsverk, tilsvarende 0,21 hjort sett per 
dag. Selv om bakgrunnsarealet bak hver hjort er stort, er hjorten et betydelig jaktobjekt, 
særlig med tanke på at bestandskondisjonen er god og andelen «trofedyr» er høy.  


