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Tittel 
Aldersregistering og bestands-
vurdering av elg i Fredrikstad etter 
jakta 2018 

 Sammendrag 
 
I denne rapporten sammenstiller vi 
jegeropplysninger fra «sett elg» kombinert med 
alder- og vektdata fra felt elg. Det er gjort en 
vurdering av minstearealet for elg i 
kommunen. Avslutningsvis kommer vi med 
forslag og anbefalinger til jaktuttaket for 
kommende planperiode, samt forslag til 
kommunale forvaltningsmål.   
 
I 2018 ble det felt 32 elg i Fredrikstad, mot 35 
dyr høsten før. Kalv og ungdyr utgjorde 84 % 
av de felte dyra. Av dyr 1,5 år eller eldre 
utgjorde hanndyr 78 % av uttaket. Tildelt 
kvote var 39 dyr, noe som ga 82 % felling. Det 
lå ca. 5 450 daa tellende areal bak hver felte elg.  
 
Vi mottok komplett alder- og vektdata for 27 
av 32 felte elg i 2018, hvorav 14 kalv, 7 ungdyr, 
4 voksne okser og 2 voksne kuer. 
 
Etter jakta 2018 er det beregnet en elgtetthet 
på 74 elg i Fredrikstad, tilsvarende en 
vinterbestand på 0,42 elg per km2 tellende 
elgareal eller 0,74 elg per km2 produktivt 
skogareal. Det ble observert 0,58 elg per 
jegerdag i 2018 etter ny sett elg instruks. 
 
Kjønnsforholdet har blitt merkbart jevnere 
etter 2010, noe som trolig skyldes en dreining 
mot hodyr i uttaket. I 2018 ble det observert 
1,3 ku per okse i Fredrikstad. 
 
Kalv- og tvillingraten var på hhv. 0,84 og 1,73 
i 2018. Kalveproduksjonen i Fredrikstad har 
holdt seg på et stabilt høyt nivå over lang tid. I 
2018 var slaktevektene for kalv og ungdyr på 
hhv. 57 og 131 kg.  
 
Fra dagens nivå anbefales en svak reduksjon i 
elgtetthet, og vi har ut ifra dette anbefalt et 
uttak i 2019 på minimum 40 elg. Dette vil bidra 
til færre elgpåkjørsler og et styrket 
beitegrunnlag. Reduksjonen i elgtetthett bør 
fortrinnsvis skje i Rolvsøy og Onsøy. 
 
 

 
Rapportnummer 
R012-2019 
 

 

Forfatter 
Morten Meland & Ole Roer 
 

 
 

Årstall 
2019 
 

 

ISBN 
978-82-8389-051-8 

 

 
Tilgjengelighet 
Fritt 
 

 

Oppdragsgiver  
Fredrikstad kommune 
 

 

Prosjektansvarlig oppdragsgiver 
Line Hansen Alsaker 
 

 

Prosjektleder i Faun 
Morten Meland 

 

 
Kvalitetssikret av 
Ole Roer 
 

 

Emneord  
Aldersanalyse, bestandsvurdering, elg, 
bestandskondisjon, jaktuttak 
 

 

Antall sider 
25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bestandsvurdering av elg i Fredrikstad etter jakta 2018| Faun | R012-2019 
 

3 
 

 
 

Forord 

 
Vi vil rette en takk til Fredrikstad kommune v/ Line Hansen Alsaker for bestilling av 

bestandsvurderingsrapport etter jakta 2018.  

 

En takk rettes også til alle jegerne for arbeid med innsamling av et fyldig tannmateriale for elg, 

samlet inn årlig siden 2011. Takk også til Utmarksavdelingen i Akershus og Østfold for 

oversendelse av tannmateriale fra Fredrikstad for 2018.  

 

Vi håper rapporten faller i smak og kan gi et nyttig utgangspunkt for videre forvaltning av 

elgbestanden i Fredrikstad.   

 

Fyresdal, 8.4.2019 

 
Morten Meland 
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Innledning 
 

Hjorteviltartene er de økonomisk sett viktigste viltartene våre, både i form av verdier gjennom 

salg av jakt og kjøtt, men også som en potensiell kostnad gjennom trafikkpåkjørsler og 

skadegjørere på skog og innmark. Gjennom sin tilstedeværelse påvirker også hjorteviltet en rekke 

andre arter i naturen. Kommunen har hovedansvaret for den offentlige forvaltningen av elg. I tillegg til å 

bidra til ivaretagelse av bestandene og deres leveområder, har kommunen et stort ansvar for offentlige 

interesser knyttet til hjortevilt, blant annet opplevelsesverdier, biologisk mangfold og hensyn til trafikk.  

 

Kunnskap om struktur, produksjonsevne og vilttetthet er viktig i norsk hjorteviltforvaltning. Alt 

hjortevilt kan aldersregistreres ved tannsnitting. Sammen med jegeropplysninger fra «sett elg» og 

kunnskap om beitenes sammensetning og tilstand, dannes det kunnskapsgrunnlaget vi har til 

rådighet i dagens forvaltning.  

 

I denne rapporten sammenstiller vi jegeropplysninger fra «sett elg» kombinert med alder- og 

vektdata fra felt elg. Vi har også gjort en bestandsvurdering av elgbestanden på regionnivå (øst og 

vest for Glomma). Avslutningsvis kommer vi med forslag til uttak for kommende 

bestandsplanperiode (2019-2021) og forslag til forvaltningsmål for kommunen som helhet.  

 

Materiale og metode 
 

Områdebeskrivelse 

Fredrikstad kommune består av en høy andel landbruksareal og mye produktiv skog, noe som 

bidrar til et høyt potensielt mattilbud for elg (Figur 1). Totalt landareal i kommunen utgjør ca. 284 

km2  hvorav 100 km2 produktiv skog, 41 km2 uproduktiv skog, 68 km2 landbruksareal og om lag 38 

km2 bebygd areal1. Vestlige deler av kommunen består hovedsakelig av skogsmark og 

landbruksareal (Onsøy). Glomma deler kommunen i to, der hoveddelen av arealet langs Glomma 

er landbruksareal og bebyggelse. Firefelts motorveg (E6) gjennom Råde og Sarpsborg antas å 

utgjøre en markant barriere for elgbestanden i nord.   

Arealfordeling 

Tellende elgareal i Fredrikstad er 174 341 daa. Kommunen består av 6 godkjente jaktvald: Onsøy, 

Rolvsøy, Kråkerøy, Søndre Borge, Nordre Borge og Huseby. I siste planperiode (2016-18) ble 

elgbestanden hovedsakelig forvaltet gjennom en felles bestandsplan. Unntaket var Nordre Borge 

som tidligere var en del av Borge/Torsnes, men som ble etablert som vald med egen tildeling i 

2018. Arealfordelingen mellom de ulike valda er gitt i tabell 1.  

Tabell 1. Tellende elgareal i godkjente elgvald i Fredrikstad kommune.  

Vald Areal (daa)  

Huseby 9038 

Onsøy 68520 

Rolvsøy 33271 

Nordre Borge 7843 

Søndre Borge 40871 

Kråkerøy 14798 

                                                      
1 Nibio. 2019. http://kart13.skogoglandskap.no/arealressursstatistikk/xml_filer/2018/0106_arstat_2018.xml 
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Figur 1. 

Arealfordeling 

av skog (grønn), 

landbruksareal 

(gul) og 

bebyggelse (rød) i 

Fredrikstad 

kommune. 

AR50. Kilde: 

www.nibio.no  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. 

Godkjent 

elgareal 

(markert med 

blå skravur) for 

elgvald i 

Fredrikstad 

kommune. 

Kilde: 

Fredrikstad 

kommune 

http://www.nibio.no/
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Datagrunnlag 

Data fra sett og felt elg er benyttet. Data er hentet fra Hjorteviltregisteret 

(www.hjorteviltregisteret.no). Statistisk sentralbyrå (www.ssb.no) er benyttet for å illustrere 

irregulær avgang av elg (tabell 03501), tømmeravvirkning (tabell 03895) og produktivt skogareal 

(tabell 07366).  

 

Bestandsestimat og vektutviklingsfigurer er presentert med bakgrunn i aldersanalyser 

gjennomført i perioden 2011-2018. For denne perioden har Faun komplette alders- og vektdata 

for 253 elg (inkl. kalv og ungdyr). For 2018 har vi mottatt aldersdata fra Utmarksavdelingen i 

Akershus og Østfold.  

 

Aldersregistrering 

Alderen til elgene blir bestemt ved hjelp av tannsnitt. Kalken i de innsamlede tennene blir fjernet 

ved å sette tennene i 5 % saltsyre (HCl). Det blir så tatt snitt (tykkelse mindre enn 40 tusendels 

millimeter) på langs av tanna fra nederst på tannrota og ca. 1/3 opp på tannhalsen. Etter skylling i 

rennende vann, samt en prosess der tannsnittene blir farget, avleses alderen ved hjelp av lupe. 

Man kan da lese av «årringer» i kalklaget (Figur 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Det er området fra rotspissen og ca. 1/3 opp på tannhalsen som benyttes ved aldersregistreringen (venstre bilde). 

På ferdige fargede snitt kan man lese av «årringer» i kalklaget (høyre bilde). Individet på bildet ble skutt som 6,5-åring (5 

årssoner + 1). 

 

Kohortsanalyse 

Modellen tar utgangspunkt i at dersom man ser bort fra migrasjon og naturlig dødelighet vil alle 

elger før eller senere i det aktuelle valdet/kommunen bli skutt. Dersom vi i et område 

aldersbestemmer alle skutte dyr, vet vi i hvilken periode de har levd og hvor gamle de til enhver 

tid har vært. Dermed kan vi «rekonstruere» bestanden tilbake i tid, og beregne et 

minimumsestimat for den faktiske bestanden. For årene tidlig i perioden er en stor del av alle 

elger som levde skutt, ergo kjenner vi også bestandens sammensetning. For de siste åra blir 

beregningene mer usikre siden det fremdeles er mange elg i live etter jakta 2018. Nærmere 

http://www.hjorteviltregisteret.no/
http://www.ssb.no/
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beskrivelse av metoden er gjennomgått i tidligere fylkesrapporter for Østfold2 og i 

faglitteraturen3.  

 

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 smalere blir 

konfidensintervallene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Stenbrenden, M., Gangsei, L.E. og Roer, O. 2013 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Østfold etter 

jakta 2012. Faun rapport 006-2013. Faun Naturforvaltning AS, Fyresdal Næringshage, 3870 Fyresdal. 

3 Gangsei, L.E. 2013. A Bayesian method for estimating moose (Alces alces) population size based on hunter 

observations and killed at age data. Master Thesis 2013. Norwegian University of Life Sciences. 
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Resultat 

Hovedtall for de skutte elgene 2018 

I 2018 ble det felt 32 elg i Fredrikstad, mot 35 dyr høsten før. Kalv og ungdyr utgjorde 84 % av 

de felte dyra. Av dyr 1,5 år eller eldre utgjorde hanndyr 78 % av uttaket. Tildelt kvote var 39 dyr, 

noe som ga 82 % felling. Det lå 5 448 daa tellende areal bak hver felte elg.  

 

Vi mottok komplett alder- og vektdata for 27 av 32 felte elg i 2018, hvorav 14 kalv, 7 ungdyr, 4 

voksne okser og 2 voksne kuer. Aldersfordelingen for felte dyr i 2011-2018 vises i tabell 2 og 

figur 4. For voksne dyr (2,5 år og eldre) er det felt flest elg i de yngste årsklassene, noe som antas 

å gjenspeile aldersstrukturen i bestanden. Det er ikke registrert elg eldre enn 7,5 år i Fredrikstad i 

nevnte periode.  

 

Tabell 2. Gjennomsnittlig vekt per aldersklasse for okser (til venstre) og kyr (til høyre) med kjent alder og vekt i perioden 

2011-2018.  

      

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Alderspyramide 

over aldersbestemte elg i 

Fredrikstad i perioden 

2011-2018, fordelt på 

kjønn (x-akse) og 

aldersklasse (y-akse). Felte 

dyr i hver aldersklasse vises 

som antall av alle felte 

individer av hvert kjønn. 

Alder Snittvekt Antall (n)

0,5 67 36

1,5 142 64

2,5 180 16

3,5 212 13

4,5 207 5

5,5 227 8

6,5 248 2

7,5 265 2

8,5 - -

9,5 - -

10,5 + - -

Alder Snittvekt Antall (n)

0,5 59 33

1,5 134 34

2,5 158 15

3,5 168 6

4,5 171 4

5,5 185 4

6,5 202 2

7,5 184 9

8,5 - -

9,5 - -

10,5 + - -
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Utvikling i fellingstall og elgtetthet 

I perioden 1994-2018 er det årlig felt mellom 29 og 57 elg i Fredrikstad (Figur 5, øvre del). Av 

ungdyr eller eldre er det felt en overvekt av hanndyr, spesielt de siste tre årene. Kalv og ungdyr 

har utgjort en økende andel over tid fra om lag 60 % på midten av 90-tallet til nær 80% av det 

totale jaktuttaket de siste årene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Antall felte elg 

fordelt på kategoriene 

kalv, ku og okse (øvre 

figur) og fordeling av 

jaktuttaket i prosent for 

ulike kategorier dyr i 

Fredrikstad i perioden 

1994-2018.  

 

Sett elg per dag viser en forholdsvis stabil utvikling over tid. Etter økte fellingstall i 2011-2015 ble 

tettheten av elg noe redusert. Noe lavere fellingstall de siste 3 årene synes å ha gitt svak vekst i 

bestanden. I 2018 ble det sett 0,58 elg per jegerdag, noe som var en betydelig oppgang fra 0,32 i 

2017 (Figur 6). Sett elg ble imidlertid ført etter ny instruks sist høst, og det antas at hoveddelen av 

økningen i sett elg per dag skyldes overgang til ny instruks. Det bemerkes likevel at oppgangen 

ble enda noe høyere enn forventet (endring i instruks antas å gi 43% økning i sett elg per dag gitt 

stabil bestand).  

 

Som følge av ny instruks antas indeksen «felt elg per dag» å kunne fungere som midlertidig 

styringsverktøy. Denne følger nær samme trend som sett per dag over tid, men påvirkes ikke av 

instruksendringen. I siste treårsperiode ble det felt 0,05 elg per dag i kommunen. Et begrenset 
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antall observasjoner i Fredrikstad gir generelt større usikkerhet og større årlig variasjoner i sett 

elg-data.  

Ved å analysere aldersdata for felte dyr bakover i tid, kan vi rekonstruere bestandsstørrelsen (jf. 

metodekapittelet). Den beregnede elgtettheten i Fredrikstad følger i grove trekk samme 

utviklingen som sett elg per jegerdag over tid (Figur 7). Etter jakta 2018 er det beregnet en 

elgtetthet på 74 elg i Fredrikstad, tilsvarende en vinterbestand på 0,42 elg per km2 tellende elgareal 

eller 0,74 elg per km2 produktivt skogareal.  

 

Figur 6. Antall sett elg per jegerdag, samt felt elg per jegerdag*10 i Fredrikstad i perioden 1994-2018  

 

 

Figur 7. Beregnet elgtetthet etter jakt i Fredrikstad i perioden 1995-2018 med svarte ruter (verdier på venstre loddrette 

akse). Sett per dag med røde kryss (verdier på høyre loddrette akse). 95 % -konfidensintervall for antall elg er vist med grå 

streker. Merk at sett elg per dag er ført etter ny instruks i 2018.  
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Kjønnsforhold  

Kjønnsforholdet, andelen ku per okse har ifølge sett elg-data blitt merkbart jevnere etter 2010, 

noe som trolig skyldes en dreining mot hodyr i uttaket. Det estimerte kjønnsforholdet basert på 

årsklasseanalysen viser samme utvikling som kjønnsforholdet som er observert fra sett elg data. I 

2018 ble det observert 1,3 ku per okse (Figur 8). Sett i lys av at det ble felt en overvekt av 

hanndyr 1,5 år eller eldre i 2018 forventer vi at kjønnsforholdet vil bli noe skeivere i 2019.  

 

 

Figur 8. Beregnet kjønnsforhold etter jakta i perioden 1995-2018 med svarte firkanter og 95 % konfidensintervall med 

grå strek. Ku per okse fra sett elg med røde kryss.  

 

Utvikling med alder 

Vekt og gevirstørrelse hos okser 

Aldersdataene i perioden 2011-2018 tyder på at elgoksene i Fredrikstad vokser frem til minimum 

7,5 års alder, både med tanke på slaktevekt (Figur 9) og gevirstørrelse (Figur 10). Her gjøres det 

oppmerksom på at tallmaterialet per aldersklasse er noe begrenset og at det ikke er registrert 

okser eldre enn 7,5 år i perioden med data. Undersøkelser av aldersdata fra andre områder tyder 

på at elgokser generelt har utholdende vekst frem til 8-9 års alder. En gjennomsnittlig fireårig 

elgokse i Fredrikstad veide 207 kg i perioden 2011-2018 (n=5). Den tyngste oksen som ble felt i 

2018 var 260 kg og ble aldersbestemt til 5,5 år.  

 

Sammenhengen mellom alder og gevirstørrelse målt etter antall tagger er ikke like tydelig, og det 

er stor variasjon i antall tagger for de enkelte årsklassene. Taggantall er med andre ord en 

dårligere indikasjon for alder, sammenlignet med slaktevekt. Det høyeste taggantallet for felte 

okser i Fredrikstad ble oppnådd ved 6,5 års alder, da med 10 tagger i geviret (n=2). I forrige 

bestandsplanperiode (2016-2018) var det forbud mot å felle okser med 8-12 tagger i geviret, noe 

som selvsagt vil ha innvirkning på figuren.  
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Figur 9. Gjennomsnittsvekter i forhold til alder for okser skutt i Fredrikstad i perioden 2011-2018 med svarte ruter (n = 

146). Svarte streker viser øvre og nedre grense for 95 % konfidensintervall for forventet vekt til de samme aldersklassene. 

Enkeltindivid vist med grå punkter og gjennomsnittlig vekt for okser felt i 2018 (n = 15) vist med røde kryss. 

 

 

Figur 10. Gjennomsnittlig antall tagger i forhold til alder for okser skutt i Fredrikstad i perioden 2011-2018 med svarte 

ruter (n = 92). Svarte streker viser øvre og nedre grense for 95 % konfidensintervall for antall tagger til de samme 

aldersklassene. Gjennomsnittlig antall tagger for okser felt i 2018 (n = 8) vist med røde kryss. 
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Vekt og produktivitet hos kyr 

Veksten til kyrne flater ut ved 2 års alder, og den gjennomsnittlige vektøkningen er deretter 

begrenset (Figur 11). Vektstagnasjonen til elgkuene tyder på at en betydelig andel av hodyra blir 

kjønnsmodne som åringer og i snitt starter å produsere kalv allerede ved 2 års alder. 

Vektstagnasjonen skyldes investering av energi i eget avkom, noe som går på bekostning av 

økning i egen kroppsvekt. I elgbestander med lavere bestandskondisjon (for eksempel i 

Agder/Telemark) skjer vektstagnasjonen først etter 3-4 årsalder, da kuene her starter å produsere 

kalv på et senere tidspunkt. Dette illustrerer tidsforskjellen kyrne bruker på å nå kjønnsmoden 

alder, som i stor grad er betinget av kroppsvekt4, mattilgang og elgtetthet. Tyngre kyr innenfor 

hver årsklasse er dessuten mer produktive. Det synes også å være en alderskomponent med i 

bildet; ved samme kroppsvekt øker sjansen for kjønnsmodning med økende alder. Fra tidligere 

undersøkelser er det anslått at åringskyr må opp i en slaktevekt på om lag 150 kg før omkring 50 

% av dem blir kjønnsmodne og potensielt kan produsere kalv ved 2,5 års alder5. I Fredrikstad er 

denne andelen som nevnt høy, jf. figur 11.  

 

Figur 11. Gjennomsnittsvekter i forhold til alder for kyr skutt i Fredrikstad i perioden 2011-2018 med svarte ruter 

(n=107). Svarte streker viser øvre og nedre grense for 95 % konfidensintervall for forventet vekt til de samme alders-

klassene. Enkeltindivid vist med grå punkter og gjennomsnittlig vekt for kyr felt i 2018 (n = 12) vist med røde kryss. 

 

 

 

 

                                                      
4 Sæther, B.E. et.al. 1993. Ecological correlates of individual variation in age at maturity in female moose (Alces 
alces): the effects of enviromental variability. Journal of Animal Ecology 62: 482-489 
5 Andersen, R. & Sæther, B.E. 1996. Elgen i Norge. Biologi, atferd og forvaltning. ISBN 82-512-0448-8. Teknologisk 
forlag. 
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Gjennomsnittsalder 

Gjennomsnittsalderen til eldre okser (2,5 år og eldre) har holdt seg like i underkant av 4 år i 

perioden 2011-2018, og var i 2018 på 4,0 år (n =4). Kyrnes snittalder har vært mer variabel og var 

i 2018 på kun 2,5 år (kun to individ) (Figur 12).  

 

Figur 12. Gjennomsnittsalder for felte kyr (røde kryss, n = 42) og okser (svarte punkter, n = 50) minst 2,5 år gamle felt 

i Fredrikstad i perioden 2011-2018. 

 

Bestandskondisjon 

Kalv- og tvillingrate 

Kalv- og tvillingraten var ifølge sett elg-data på hhv. 0,84 og 1,73 i 2018 (Figur 13). 

Kalveproduksjonen i Fredrikstad har holdt seg på et stabilt høyt nivå over lang tid og må 

betegnes som svært god. Til sammenligning var kalve- og tvillingraten i Østfold fylke på hhv. 0,66 

og 1,25 i 2018.  

 

Figur 13. Kalv per ku (hvite sirkler) og kalv per kalvku (svarte sirkler) fra sett elg i Fredrikstad i perioden 1995-2018.  
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Kalv- og ungdyrvekter 

Slaktevektene for kalv og ungdyr var i 2018 på hhv. 57 og 131 kg (Figur 14). Utviklingen i 

slaktevekter for både kalv og ungdyr har holdt seg på et stabilt nivå over lengre tid, selv om 

slaktevektene for 2018 er de laveste registrerte vektene for perioden. Den varme og tørre 

sommeren har trolig hatt negativ påvirkning på slaktevektene i 2018. Vi synes likevel at 

kalvevektene er lavere enn det vi skulle forvente ut ifra en svært høy kalveproduksjon. Det 

bemerkes videre at ungdyrvektene trolig er noe overestimert, da ikke alle «ungdyr» er kontrollert 

ved hjelp av tannsnitt og at noen dyr i realiteten kan ha vært 2,5 år eller eldre.   

 

 

Figur 14. Gjennomsnittsvekter for kalver (n = 70) (øvre figur) og ungdyr (n =99) (nedre figur) skutt i Fredrikstad i 

perioden 2011-2018 med svarte ruter (ikke verifisert med tannsnitt). Svarte streker viser øvre og nedre grense for 95 % 

konfidensintervall for forventet vekt i tilsvarende periode. Slaktevekter for enkeltindivid vist med grå punkt.  
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Andel hannkalv  

I en elgbestand med høy bestandskondisjon blir det normalt født en liten overvekt av hannkalv6. 

Tilsvarende fødes det en overvekt av hokalv i en elgbestand med lavere bestandskondisjon. Vi vil 

derfor tolke en høy andel hannkalv i jaktuttaket som et positivt tegn for bestandskondisjonen. 

Dette er under forutsetning av at andelen hannkalv i jaktuttaket er representativ for 

kjønnsfordelingen i den totale kalvebestanden. Høy andel hannkalver i bestanden vil i tillegg 

utjevne effekten av en overvekt av eldre hanndyr i jaktuttaket. Det har over tid blitt felt en 

overvekt av hannkalv i Fredrikstad, med få unntak. De siste to årene har imidlertid hokalv vært i 

overvekt. I siste treårsperiode er det i snitt felt 48 % hannkalv av det totale kalveuttaket (Figur 

15).  

 

Figur 15. Kjønnsforhold blant de skutte kalvene i Fredrikstad i perioden 1995-2018. 95 % konfidensintervall med grå 

streker. På y-aksen tilsvarer 0,5 = 50 % hannkalvandel osv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6 Bjørneraas, K et.al. 2009. Large-scale spatiotemporal variation in calf sex ratio in moose (Alces alces): an effect of 
density-dependent decrease in maternal condition? Canadian Journal of Zoology 87: 346-355. 



Bestandsvurdering av elg i Fredrikstad etter jakta 2018| Faun | R012-2019 
 

18 
 

Elg og trafikk 
De viktigste faktorene som påvirker antall elgpåkjørsler er elgtetthet, vinterklima (snø og 

temperatur) og trafikkbelastning7. For Fredrikstad sitt vedkommende er sistnevnte av særlig 

betydning.  

 

I Fredrikstad har konfliktnivået mellom elg og trafikk vært betydelig i lang tid (Figur 16). Særlig 

høyt konfliktnivå ble registrert i årene 2010 og 2011 da det ble registrert hhv. 10 og 11 trafikk-

drepte elg langs veg i kommunen. I 2017/18 er det registrert 5 trafikkdrepte elg, hvorav 4 langs 

veg og 1 langs jernbanen. I tillegg er det registrert 2 elg omkommet av andre årsaker (fallvilt).  

 

Det totale jaktutbyttet i Fredrikstad er lavt sett opp mot andelen elg som blir drept i trafikken 

(andelen trafikkdrept av felt elg) (Figur 17). I «jaktårene» 2016 og 2017 var denne andelen over 

10%. Til sammenligning ble 4,2 % av felte elg registrert som trafikkdrept (veg eller jernbane) i 

Østfold fylke i 2017.  

 

 

 

Figur 16. Registrert irregulær 

avgang av elg i Fredrikstad i 

perioden 1995-2017 på venstre y-

akse. Data fra www.ssb.no og 

hjorteviltregisteret. Merk at 

årstalla følger jaktåret for 

trafikkdrepte. Søylen for 1995 

representerer tidsrommet 1. april 

1995 til 31. mars 1996 osv. 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Andelen 

trafikkdrept av felt elg i prosent i 

Fredrikstad for perioden 1995-

2017. Data fra www.ssb.no og 

hjorteviltregisteret.  

 

                                                      
7 Solberg, E. J., Rolandsen, C. M., Herfindal, I. & Heim, M. 2007. Hjortevilt og trafikk i Norge: En analyse av 
hjorteviltrelaterte trafikk- ulykker i perioden 1970-2007. NINA rapport 463. Norsk Institutt for Naturforskning. 

http://www.ssb.no/
http://www.ssb.no/
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Det påkjøres en betydelig andel elg som ikke blir registrert som trafikkdrept i SSB. I figur 18 er 

alle registrerte elgpåkjørsler langs veg og jernbane i perioden 1. april 2012- 31. mars 2019 

avmerket. En stor andel av elgpåkjørslene skjer langs Fv116 og Rv110 på Onsøy. I tillegg 

påkjøres det en del elg langs Fv381 på Rolvsøy. I nevnte periode er det registrert 95 elgpåkjørsler 

langs veg og 7 langs jernbanen. I tillegg er 64 elg rapportert døde av andre årsaker (sykdom, skade 

etc) (Figur 19).   

 

Figur 18. Antall registrerte påkjørsler av elg langs veg og jernbane i Fredrikstad (uansett utfall) i perioden 1. april 2012-

31. mars 2019. Kartutsnitt hentet fra fallviltfunksjonen i hjorteviltregisteret.  

 

For hver elgpåkjørsler langs veg (mellom elg og bil) er det i tidligere beregninger fra Skandinavia 

vist at hver kollisjon utgjør en kostnad på om lag NOK 260 000,- i gjennomsnitt8,9 (omregnet til 

dagens kroneverdi). Estimat fra forsikringsselskapet If antyder en kostnad på NOK 150 000,- per 

elgpåkjørsel i reine materiellkostnader. Sistnevnte beregning tar imidlertid ikke høyde for tap av 

jaktinntekter eller kostnader knyttet til ettersøk, personskader, destruksjon av påkjørt vilt, samt 

det dyrevelferdsmessige aspektet forbundet med viltpåkjørsler. Et forsiktig estimat tilsier at hver 

elgpåkjørsel i Fredrikstad utgjør en samfunnskostnad på NOK 200 000,-. I jaktåret 2018 tilsvarte 

dette en samfunnskostnad for elgpåkjørsler langs veg på NOK 1 600 000,- (8 registrerte 

elgpåkjørsler i hjorteviltregistreret). Konflikter knyttet til hjortevilt og trafikk er derfor noe som 

etter vårt syn bør tillegges betydelig vekt i den offentlige forvaltningen, og ha et kontinuerlig 

fokus.  

                                                      
8 Mysen, A. B. 1996. Elgulykker på nye riksveg 35. TØI notat 1931/1996 Revidert 
9 Solberg, E. J., C. M. Rolandsen, I. Herfindal og M. Heim. 2009. Hjortevilt og trafikk i Norge; En analyse av 
hjorteviltrelaterte trafikk-ulykker i perioden 1970-2007. NINA Rapport 463 
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Figur 19. Antall registrerte påkjørsler av elg langs veg og jernbane i Fredrikstad (uansett utfall), samt fallvilt (antall elg med 

sykdom, skade eller andre årsaker) i perioden 1. april 2012-31. mars 2019.  

 

Delområder 
Vi har undersøkt variasjon i sett elg-parameterne (sett elg per dag, kjønnsforhold og tvillingrate) i 

de tre delområdene i kommunen: «Borge/Torsnes» (valdene Borge/Torsnes og Nordre Borge), 

«Onsøy» (valdene Onsøy grunneierlag og Huseby) og «Rolvsøy» (valdet Rolvsøy) for å belyse 

lokale variasjoner i elgtetthet, kjønnsforhold og kalveproduksjon (Figur 20). Kråkerøy er holdt 

utenfor denne sammenligningen da datagrunnlaget her er svært begrenset.  

 

Elgtettheten, målt ut ifra sett elg per dag har vært høyest på Rolvsøy, særlig i perioden rundt 

2010. I 2018 økte sett elg per dag indeksen i samtlige delområder som følge av overgang til ny 

sett elg-instruks. I 2018 ble det i Borge/Torsnes, Onsøy og Rolvsøy sett hhv. 0,76, 0,59 og 0,47 

elg per dag (Figur 20, øvre venstre figur). Vi minner om at andel sett-elg data er noe begrenset i 

områdene, spesielt i Borge/Torsnes. Tallmaterialet blir dermed usikkert.  

 

Det er felt et høyt antall elg per 10 km2 over tid i Fredrikstad, men med variasjon mellom 

områdene (Figur 20, nedre høyre figur). I Rolvsøy felles det flest elg per areal, etterfulgt av 

Onsøy. I perioden mellom 2008-2013 ble det felt omtrent like mye elg i Borge/Torsnes som 

Onsøy, men i førstnevnte område er det de siste par årene felt betydelig færre elg. I 2018 ble det 

felt 1,4 ,1,9 og 2,7 elg per 10 km2 i hhv. Borge/Torsnes, Onsøy og Rolvsøy.  

 

Utviklingen i kjønnsforhold har vært relativt lik mellom områdene, selv om det har vært til dels 

store årlige variasjoner i observerte verdier. I Borge/Torsnes og Onsøy var ku-okse forholdet 

svært skeivt i deler av perioden mellom 2000-2010, men har senere utjevnet seg som følge av 

justeringer i uttaket. I 2018 var ku-okse forholdet i Borge/Torsnes, Onsøy og Rolvsøy hhv. 0,8, 

1,3 og 2,8 ku per okse Figur 20, øvre høyre figur).  

 

Observert andel kalv per kalvku (andel tvillingkalv) har hatt store årlige variasjoner i samtlige 

områder. Langtidstrenden innad i områdene indikerer uansett en stabil utvikling med høye 

tvillingrater (Figur 20, nedre venstre figur). I 2018 ble en svært høy andel av kalveførende kuer 

observert med tvillingkalv. 
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Figur 20. Utviklingen i sett elg per jegerdag (øvre venstre figur), kjønnsforhold (øvre høyre figur), kalv per 

kalvku/tvillingrate (nedre venstre figur) og felt elg per 10 km2 (nedre høyre figur) i perioden 1995-2018 for Borge/Torsnes, 

Onsøy (inkl. Huseby) og Rolvsøy. Tall fra www.hjorteviltregisteret.no.  

 

Minsteareal for elg i Fredrikstad 
 

Minsteareal er etter hjorteviltforskriften definert som størrelsen på det tellende arealet som skal legges til 

grunn for hvert dyr det gis fellingstillatelse på. §6 i hjorteviltforskriften åpner videre for at det kan 

fastsettes ulikt minsteareal i ulike deler av en kommune.  

 

Minsteareal for elg i Fredrikstad er per i dag på 3000 daa. Som beskrevet i forrige avsnitt, er det 

forholdsvis stor variasjon i elgtetthet mellom områdene, og vi ønsker av den grunn å undersøke 

om det kan være behov for å endre og evt. differensiere minstearealet i kommunen.  

 

Vi vurderer det som naturlig å forvalte elgbestanden i kommunen i maksimum fire delområder på 

bakgrunn av geografiske forhold og barrierer (bebyggelse, veg og jernbane): Rolvsøy, Onsøy, 

Borge/Torsnes og Kråkerøy. For de to førstnevnte er elgtettheten høyere enn i resten av 

kommunen med hhv. 3200 daa og 5300 daa bak hver elgfelling i siste treårsperiode (Figur 22). 

Fellingsprosenten har også vært vedvarende høy over tid, særlig på Rolvsøy. Bakgrunnsarealet 

bak hver felling er noe høyere i Borge/Torsnes, særlig for de siste par årene. På Kråkerøy er det 

ikke felt elg siden 2011 (Figur 21 og 22).  

 

http://www.hjorteviltregisteret.no/
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Figur 21. Antall felte elg i 

Borge/Torsnes, Onsøy, Rolvsøy og 

Kråkerøy i perioden 1995-2018. Tall fra 

www.hjorteviltregisteret.no. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22. Antall dekar per felt elg i 

Borge/Torsnes, Onsøy og Rolvsøy i perioden 

1995-2018. Tall fra 

www.hjorteviltregisteret.no. 

 

 

 

Med bakgrunn i en betydelig andel elgpåkjørsler på Rolvsøy og Onsøy foreslås det her et 

minsteareal på 2500 daa. I Borge/Torsnes indikerer både utvikling i fellingstall og færre 

elgpåkjørsler at tettheten av elg er lavere, og det foreslås ut fra dette et minsteareal på 3500 daa i 

denne delen av kommunen. Mye bebyggelse og lite tilgjengelig skogareal gjør Kråkerøy mindre 

aktuell som elgbiotop. Av denne grunn foreslås det et minsteareal på 7500 daa på Kråkerøy. 

Forslag til differensiert minsteareal i godkjente elgvald er opplistet i tabell 3.  

 

Tabell 3. Forslag til minsteareal for elg for godkjente jaktvald i Fredrikstad kommune.  

Vald Areal (daa)  

Huseby 2500 

Onsøy 2500 

Rolvsøy 2500 

Nordre Borge 3500 

Søndre Borge 3500 

Kråkerøy 7500 

 

http://www.hjorteviltregisteret.no/
http://www.hjorteviltregisteret.no/
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Diskusjon 

Tetthetsberegninger og usikkerhet 

Som omtalt i metodekapittelet er det knyttet usikkerhet til tetthetsberegningene, og at siste års 

tetthetsestimat erfaringsmessig blir noe underestimert. Generelt gjelder at dess lenger tid vi går 

tilbake, dess sikrere blir estimatene. Dette har sammenheng med at en større andel av elgstammen 

fremdeles er i live inneværende år, jf. metodekapittelet.  

 

Det er også sannsynlig at noen dyr vandrer ut og etablerer seg i en av nabokommunene, mens 

noen elg trolig vandrer inn. Dette begrepet kalles «spredning» og omfatter forflytning fra området 

kalven blir født, til der dyret etablerer sitt leveområde som voksen. Vi har satt en forutsetning om 

at denne utvekslingen av dyr er identisk, og at innvandring - utvandring = 0. Det er trolig noe 

inn- og utvandring av dyr mellom Råde, Sarpsborg og Fredrikstad, men i mangel av eksakt 

kunnskap er dette forutsetninger vi må stille.  

Forslag til jaktuttak i 2019 og i planperioden 2019-2021 

Vi har for jaktåret 2019 skissert et jaktuttak på 40 elg fordelt på 16 kalv, 12 kyr (inkl. åring) og 12 

okser (inkl. åring) (Tabell 4), med mål om en svak reduksjon i elgtetthet. Forslaget må anses som 

et minimumsuttak og anbefales for å redusere de høye samfunnsmessige kostnadene mellom elg 

og trafikk. En svak reduksjon i elgtetthet vil også legge til rette for økt produksjon av høykvalitets 

elgbeite (ROS-arter). Reduksjonen bør fortrinnsvis gjennomføres i Rolvsøy og Onsøy.  

Tabell 4. Beregninger for antall elg fra og med før jakt 2018 til etter jakt 2019. Det er lagt til grunn en naturlig 

dødelighet på 7,5 %, kalverate før jakt på 1 kalv per ku og en hannkalvandel på 48 % (snittverdier siste tre år).  

 

For å gi et eksempel på hvordan fremtidig avskyting kan legges for å stabilisere tettheten av elg på 

et noe lavere nivå enn i dag, har vi skissert et forslag til avskyting for perioden 2019-2021 i tabell 

5. I 2019 har vi lagt opp til en høyere andel hodyr i uttaket for å oppnå en mer effektiv 

bestandsreduksjon. I planperioden er det foreslått økt uttak av hodyr for å stabilisere 

kjønnsforholdet på ønsket nivå. En stabilisering av vinterbestanden av elg i Fredrikstad på i 

overkant av 60 dyr, vurderes som fornuftig nivå. For å oppnå dette har vi foreslått et uttak på 40 

dyr i 2019 og et uttak på 33 dyr i 2020 og 2021. Vi understreker likevel at utfallet av skisserte 

jaktuttak kun inntreffer dersom alle forutsetningene (kalverater og kjønnsforhold) i beregningene 

faktisk «slår til». Det er dermed viktig å gjøre løpende vurderinger av disse forholdene. 

Tabell 5. Beregninger for antall elg fra og med før jakt 2018 til etter jakt 2021. Forutsetningene er 7,5 % naturlig dødelighet 

og 1 kalv per ku før jakt. Det er lagt til grunn en hannkalvandel på 48 % (snittverdier siste 3 år). 

 

Før jakt 2018 Jaktuttak 2018 Etter jakt 2018 Før jakt 2019 Jaktuttak 2019 Etter jakt 2019

Kalver 42 14 28 39 16 23

Kyr 32 4 28 39 12 27

Okser 32 14 18 29 12 17

Sum 106 32 74 107 40 67

Kalv per ku 1,31 1,00 1,00 0,85

Ku per okse 1,00 1,56 1,34 1,59

Eksempel på uttak i bestandsplanperioden 2019-2021

Før jakt 

2018

Jaktuttak 

2018

Etter jakt 

2018

Før jakt 

2019

Jaktuttak 

2019

Etter jakt 

2019

Før jakt 

2020

Jaktuttak 

2020

Etter jakt 

2020

Før jakt 

2021

Jaktuttak 

2021

Etter jakt 

2021

Kalver 42 14 28 39 16 23 36 14 22 36 14 22

Kyr 32 4 28 39 12 27 36 9 27 36 9 27

Okser 32 14 18 29 12 17 26 10 16 25 10 15

Sum 106 32 74 107 40 67 98 33 65 97 33 64

Kalv per ku 1,31 1,00 1,00 0,85 1,00 0,81 1,00 0,81

Ku per okse 1,00 1,56 1,34 1,59 1,38 1,69 1,44 1,80
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Forvaltningsmål 
 

I januar 2016 vedtok Miljødirektoratet ny forskrift om forvaltning av hjortevilt. Her er det i § 3 

fastsatt at kommunen skal vedta målsetninger for utviklingen av bestandene av hjortevilt, 

herunder elg. Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, 

bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg 

og bane. Sammen med andre sentrale lover og forskrifter (naturmangfoldloven §1, viltloven §1, 

forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, skogbruksloven §1 og §9) er dette styrende for 

forvaltning av hjorteviltet vårt.   

 

Med bakgrunn i eksisterende kunnskapsgrunnlag har vi foreslått fremtidige forvaltningsmål for 

elg i Fredrikstad. For å nå hovedmålet er det angitt en rekke delmål (tabell 6, 7, 8, 9 og 10), samt 

tiltak for å oppnå fastsatte delmål for ulike temaer. De fleste fastsatte delmål er målbare. På denne 

måten kan en evaluere om delmålene er oppnådd for de aktuelle parameterne. Måloppnåelsen 

defineres ut ifra snittstall for siste tre år. Ved utgangen av neste planperiode anbefaler vi at 

målene i planen evalueres, og evt. behov for revidering av fastsatte mål. Da bør også nivået på 

indeksen «sett elg per dag» revurderes etter noen år med «ny tidsserie».  

 

Hovedmål 

• Fredrikstad kommune skal ha en sunn og produktiv elgstamme som er bærekraftig i forhold 

til beitetilgang, skade på innmark og trafikk og på et nivå som ivaretar leveområdenes 

produktivitet og biologiske mangfold. Innenfor disse rammene skal hjorteviltet forvaltes til 

det beste for verdiskapningen i landbruksnæringen og lokale jegerinteresser.  

 

Tabell 6. Delmål bestandstetthet av elg 

Målparameter Mål 
Dagens 

situasjon 
(2016-18) 

Måloppnåelse Tiltak 

Felt elg per 
jegerdag*10 

 
          > 0,5 

 
0,49 Ikke oppnådd 

 
Svak reduksjon i 

elgtetthet 
 

Sett elg per dag < 0,5 
0,58 

(2018) 
Ikke oppnådd 

 
Svak reduksjon i 

elgtetthet 
 

 

Tabell 7. Delmål elgbeite 

Målparameter Mål 
Dagens 

situasjon 
(2016-18) 

Måloppnåelse Tiltak 

 
 

Beitetrykk ROS 

Beitetrykket skal 
ikke overstige 35 
% av siste års 
skuddproduksjon.  

 
55 % 
(2016) 

 
Ikke oppnådd 

Gjennomføre 
elgbeitetaksering 

hvert 3. år. 
 

Beitetrykk bjørk 
Beitetrykket skal 
ikke overstige 10 
% av siste års 
skuddproduksjon 

5 % Oppnådd 
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Tabell 8. Delmål Trafikk 

Målparameter Mål 
Dagens 

situasjon 
(2016-18) 

Måloppnåelse Tiltak 

 
 
 
 
 

Viltpåkjørsler 
 

Antall 
elgpåkjørsler langs 
vei skal ikke 
overstige 8 elg 
årlig 

 
11 

 
Ikke oppnådd Økt avskyting 

Reduksjon i 
elgtetthet 

Trafikksikringstiltak 
 

Antall trafikkdrept 
elg skal ikke 
overstige 7,5 % av 
årlig jaktuttak 

 
12,5 % 

 
 

 
Ikke oppnådd 

 
 

 

Tabell 9. Delmål Bestandskondisjon 

Målparameter Mål 
Dagens 

situasjon 
(2016-18) 

Måloppnåelse Tiltak 

 
Sett kalv per 

ku 

 
> 0,80 

 
0,86 

    Oppnådd 
 
 

 
Sett kalv per 

kalvku 

 
 > 1,40 (40 % 
tvillingandel) 

 
1,58 

    Oppnådd 
 
 

 
Slaktevekt 

kalv 

 
 > 60 kg 

 
60 kg 

 

 
Oppnådd 

 
 

 

 

Tabell 10. Delmål alders- og kjønnsstruktur 

Målparameter Mål 
Dagens 

situasjon 
(2016-18) 

Måloppnåelse Tiltak 

 
Sett ku per okse 

Antall ku per okse 
skal holdes under 
2,0 for kommunen 
samlet 

1,7 
 

Oppnådd 

Antall 
hodyr/hanndyr i 

jaktuttaket 

 
Gjennomsnittlig 
alder for eldre 

dyr 

 
  
    Minimum 4 år 
 

Okse: 
3,7 år 
Ku: 

4,3 år 

Delvis 
oppnådd 

 
Gjennomføre 

aldersregistreringer 
Lavere jakttrykk på 

eldre okser 
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