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Forord
Denne oppgaven avslutter min bachelorutdanning i Utmarksforvaltning ved HiNT, avd Steinkjer. Jeg
har gjennomført studiet ved siden av 60 % nattevaktstilling som sykepleier. Det har vært veldig
interessant og veldig lærerikt, og veldig travelt
Jeg har vokst opp i tett kontakt med naturen, gjennom mine foreldre som tok meg med på ulike
aktiviteter i nærområdet. Interessen er fortsatt rødglødende; fjellturer med hund og fiskestang,
laksefiske og jakt, spesielt på elg og rev. Dette har jeg overført til mine barn.
Etter fullført studium i Natur- og kulturminneoppsyn i 2010, begynte jeg på bachelorstudiet. Planen
var å skrive en annen oppgave i forhold til rødrev, men denne ble av ulike årsaker forkastet. En av
mine tidligere lærere på studiet skal ta en mastergrad, og ville gjerne ha studenter som kunne skrive
en bacheloroppgave innen samme tema, men med litt ulik vinkling. Så lenge jeg kunne skrive om
rødrev, takket jeg derfor gladelig ja til tilbudet.
Jeg vil takke alle elgjaktlag, enkeltpersoner og medstudenter for velvillig assistanse ved oppsett og
nedtaking av viltkamera, utfylling av spørreskjema og feltskjema samt grunneiere som ga tillatelse til
oppsett av kamera på deres eiendommer. Jeg vil takke damene ved biblioteket på HiNT Steinkjer som
var suverene med å hjelpe til i søken etter litteratur. Stipendiat Gjermund Gomo (HiNT) og
medstudenter skal ha en stor takk for gjennomgang av viltkamerabilder (dere gjorde en kjempejobb).
Førstelektor Pål Fossland Moa (HiNT) får en stor takk for å koordinere feltarbeidet.
Forskningstekniker Bjørn Roar Hagen (HiNT) får den største honnør og takk for bidraget til at denne
oppgaven kom i mål, dine tips, veiledning, kommentarer og diskusjoner var av aller største verdi. En
stor takk til de som lånte bort viltkamera:



Høgskolen i Hedmark
HiNT, avd Steinkjer

En stor klem får Tiril (hunden min). Takk for at du fins. Takk for ditt gode selskap innendørs og
utendørs.
Salsnes 22.05.2013
Inger Anita Aune
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Sammendrag
Rødreven har hatt en stor bestandsøkning de siste 50 årene i Norge, og det er sannsynligvis årsaken
til bestandsnedgangen hos småviltet. Da reveskabben kom til hit på slutten av 70 – tallet, økte
bestandene av både småvilt og mår. Det er derfor sannsynlig at rødreven er en begrensende faktor
på disse artene. Rødrevens bestandsøkning kan skyldes en kraftig reduksjon av store rovdyr. Det kan
også skyldes at bestandsskogbruket har bedret tilgangen på dens hovedbyttedyr, markmusa. Fallvilt
av hjortevilt og økende mengder slakteavfall etter hjorteviltjakta kan også være en av årsakene.
Søppel fra mennesker kan også ha gitt den økt tilgang til næring, samt at jakt og fangst på rødrev har
gått sterkt tilbake de senere år.
Store antall elg (Alces alces)skytes i Norge hvert år. I Steinkjer kommune ble det i 2012 felt 789 elg,
noe som gjør Steinkjer til en av Norges største elgkommuner målt i antall felte elg. Størstedelen av
slakteavfallet legges trolig igjen i utmarka. Dette er sannsynligvis med på å opprettholde store
bestander av rødrev (Vulpes vulpes) og mår (Martes martes). Både rødrev og mår nyttiggjør seg
mange ulike næringsemner, også slakteavfall etter elgjakta.
Det ble brukt viltkamera for å undersøke besøksfrekvensen av rødrev og mår på slakteavfallet. De 29
kameraene sto ute i 800 kameradøgn. Noe overraskende viste det seg at måren hadde første besøk
på slakteavfallet og høyest besøksfrekvens, både på dagtid og natt. Spørreskjema sendt ut til
jaktlagene ga en oversikt over hvordan 106 av 244 slakteavfall etter elgjakta ble behandler. Hode,
bein og skinn ble i 95 % av tilfellene kastet i en container satt ut til dette formålet. Noen tok med seg
lever og lunger hjem, men dette utgjorde lite av den totale mengden slakteavfall.
Slakteavfallsmengden utgjorde i 2012 omtrent 39, 5 tonn. Dette er anselige mengder, som potensielt
kan holde liv i anslagsvis 326 rødrev eller 542 mår gjennom ett år. Slakteavfallsmengdene ble
beregnet over et tidsrom på 13 år, og det viste seg at antall kilo har holdt seg noenlunde stabil i
denne perioden. Hvis alle levre og lunger hadde blitt tatt med fra utmarka i Steinkjer kommune, kan
dette gi en potensiell bestandsnedgang hos både rødrev og mår. Beregninger av høstbestandene av
rødrev og mår, basert på gjennomsnittlige revirstørrelser, kan potensielt være 2737 rødrev og 1003
mår.
Det var i studieområdet i Ogndal (Steinkjer kommune) også 210 andre slakteavfall som det ikke var
montert viltkamera ved, noe som kan ha påvirket resultatet ved at disse ble foretrukket å besøke.
Besøksfrekvensen kan også være påvirket av at revirgrenser opprettholdes mindre strengt i perioden
det ikke er valping.
Selv om slakteavfallsmengdene har holdt seg noenlunde stabile over flere år, er den totale mengden
slakteavfall i utmarka i Steinkjer kommune trolig mye høyere, fordi det ikke er plassert ut
oppsamlingscontainere alle steder og slakteavfallet da trolig legges tilbake i skogen. Det kan være
viktig å fjerne de mest næringsrike delene, som lever og lunger, men dette har trolig liten betydning
da disse også prefereres av andre arter som også spiser åtsel og det da trolig vil spises opp først.
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Ut i fra besøksfrekvens, konkurranse med andre arter og det sene tidspunktet for første besøk ved
slakteavfallet, kan det stilles spørsmål ved om rødrev og mår virkelig er avhengig av dette ekstra
mattilskuddet. Trolig brukes det bare som et substitutt når tilgangen til smågnagere forverres ved
økende snømengder. Mår ble observert å ha store biter av slakteavfall i munnen, som kanskje ble
lagret for senere bruk.
I tillegg til slakteavfallet har rødrev og mår tilgang til fallvilt og vilt som dør i ulykker, på grunn av
sykdom og høy alder, søppel etter mennesker og annet vilt som dør på grunn av påkjørsel eller
kollisjoner med høgspentledninger, samt andre spiselige dyr, insekter, amfibier, frukt og bær. Å
fjerne slakteavfallet trenger derfor ikke å bety at bestandene av rødrev og mår reduseres. Men trolig
virker slakteavfallet inn på vinteroverlevelse og reproduksjonen hos rødrev og mår, såfremt det blir
lagret. Store bestander av rødrev og mår påvirker småviltet negativt, noe som kommer i konflikt med
jegerne som også jakter småvilt. Selv om disse småviltpredatorene ønskes redusert, trenger man
nødvendigvis ikke å drepe dem. Endring av habitater kan bedre forholdene for småviltet og redusere
predasjonen på dem.
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Abstract
The population of Red Fox has increased a lot over the last 50 years, and this may well be the reason
why the population of small game hunting bags has declined. When the sarcoptic mange came to
Norway at the end of the 70’s, the population in both small game hunting bags and Pine Marten
increased. The Red Fox is probably the limiting factor in both species. The increase in the Red Fox
population may be caused by a huge reduction of larger predators. It can also have been influenced
by modern forestry, which gave better access to its main prey, the field vole. Dead deer and a
increasingly amount of offal from hunting deer may also be one of the reasons. Garbage from
humans may also have given the Red Fox increased access to food, plus, hunting and trapping the
Red Fox has decreased a lot during the last years.
Huge amount of moose (Alces alces) are shot in Norway every year. 789 moose were shot in Steinkjer
Municipality in 2012, which make Steinkjer to one of the largest counties measured in the number of
shot moose. Most of the offal (intestines) is probably left in the outlying fields, and can probably
sustaine a huge population of Red Fox (Vulpes vulpes) and Pine Marten (Martes martes). Both Red
Fox and Pine Marten can eat many different sorts of food, including offal from hunting moose.
Triggered digital game cameras were used to investigate the number of visits by Red Fox and Pine
Marten on the offal. 29 cameras were active for 800 camera days. Surprisingly the Pine Marten
visited the offal first and most frequent, both in day and during nighttime. Questionnaire sent to the
hunting teams gave a summary about how 106 out of 244 offal from the moose hunting was treated.
In 95 % of the cases, the head, bone and skin were thrown into a container placed for this purpose.
Some took liver and lungs back home, but it didn’t affect the total amount very much.
The offal left after 789 shot moose in Steinkjer county in 2012, equals about 39,5 metric tons. This is
a large quantity, who potentially can feed approximately 326 Red Foxes or 542 Pine Martens
throughout a year. The amount of offal were calculated for a period of 13 years. It turned out that
the amount (in kilos), has been relatively stable in this period. If 100 % of the livers and lungs were
brought out of the outlying fields, it could give a potentially decrease in the population for both the
Red Fox and the Pine Marten. Calculations of the population in the autumn, based on average size of
territory, can potentially be 2737 Red Foxes and 1003 Pine martens.
At the same time there was 210 other offal which wasn’t monitored. This could have affected the
results if the Red Fox and Pine Marten had preferred to visit them. The frequency of visits could also
have been affected by territory borders being held less strict because there were no pups.
Even if the amount of offal has been relatively stable, the total amount in Steinkjer Municipality is
probably much more, because containers is not available all over. Removal of the most nutrient
parts, such as liver and lungs can be important, but most probably not, because these parts also may
be preferred by other species.
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Frequency of visits on the offal, competition with other species and the late first visit, necessitate
the question if Red Fox and Pine Marten really are dependent on this extra food resources. It is more
likely to be used as a substitute, when the access to field vole is more difficult because of increasingly
snowdepth. Pine Marten was observed with large pieces of offal in its mouth, which may have been
stored to be eaten later.
The Red Fox end Pine Marten also have other food resources when cervids die from accidents, illness
or high age, garbage from humans, insect, amphibians, fruit and berries. Removal of the offal from
the outlying fields doesn’t necessary mean that the population of Red Fox and Pine Marten is being
reduced, because of all the other food resources they can feed on. The offal, however, may affect the
survival during winter and reproduction. Large populations of Red Fox and Pine Marten negatively
affect the small game hunting bags. This is in conflict with hunting interests. Even if hunters want to
reduce the population of Red Fox and Pine Marten, it doesn’t necessary means to kill them. Changing
habitats can improve the conditions and survival of the small game hunting bags and reduce the
predation on them.
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1 Innledning
Elgstammen har hatt en sterk vekst i Norge de siste 40 årene. Fra 2928 skutte elg i 1951, til 27487 i
2012, en økning på 938 %. Toppåret var i 2000, da det ble skutt 39 423 elg i Norge
(Hjorteviltregisteret.no, SSB.no). Den sterke økningen i elgbestanden hevdes å være et resultat av
innføringen av bestandsskogbruket på 1950 – tallet. Flatehogst har økt beitearealet, i tillegg har
andelen av husdyr på utmarksbeite blitt redusert. Dette har gitt elgen bedre tilgang på mat. (Hjeljord
2008). I tillegg er det innført rettet avskyting. Dette har endret kjønnsfordelingen i elgstammen, ved
at det skytes bare en liten andel produktive kyr, noe som har bidratt til en økning i tilveksten
(Hjeljord 2008).
Årlig felles det nesten 110 000 hjortevilt i Norge, ca 30 - 40 000 av disse er elg som felles under
ordinær jakt. I tillegg kommer avgang utenom ordinær jakt på 3 – 4 000 individer hvert år (SSB.no).
I 2012 ble det i Nord – Trøndelag felt 4663 elg, og i Steinkjer kommune ble det felt 789 elg (SSB.no).
Det gjør Steinkjer til en av Norges største elgkommune målt i antall felte elg (Hjorteviltregisteret.no).
I den grad slakteavfallet etter elgjakta legges igjen i utmarka, er det rimelig å anta at det vil være med
på å opprettholde eller kanskje på sikt øke bestanden av blant annet rødrev, ved at en ikke får så stor
nedgang i rødrevtettheten som man kunne forvente ved eventuell nedgang i byttedyrtettheten
(Smedshaug og Sonerud 1997). Rødreven får mulighet til å legge opp fettreserver før vinteren, og
den kan lagre slakteavfallet til senere bruk. I byttedyrenes yngletid på våren, vil en økt revebestand
kunne få store konsekvenser ved økt predasjon på blant annet egg og kyllinger av hønsefugl (Hagen
1952, Smedshaug og Sonerud 1997). Dette kan medføre at det tar lengre tid før tettheten av
byttedyr kommer opp på et tilsvarende nivå som tidligere (Smith og Smith 2009). I områder hvor det
ikke er tilgang på ekstra og forutsigbare matressurser som for eksempel slakteavfall, kan man
forvente en nedgang i rødrevens reproduksjonsrate og dermed anta en økning i byttedyrbestanden,
såfremt predasjon fra rødrev er utslagsgivende for reproduksjon og overlevelse hos byttedyrene.
Rødrev og mår er viktige predator på hønsefuglegg. En undersøkelse som ble gjennomført i Nord –
Trøndelag og Hedmark i årene 2012 - 2012 viste at rødrev og mår var hovedrøverne av egg og stod
for henholdsvis 25 og 20 dokumentert røvede stor- og orrfuglreir av totalt 88 kameraovervåkede reir
(Jahren 2012, Moa m.fl.2013). Dette gir en eggrøvingsandel på 51,14 %. Jahren (2012) påpeker også
slakteavfall fra elgjakta som en mulig forklaring på økte tap av hønsefuglegg til rødrev og mår, og i
tillegg kommer predasjon på hønsefuglkyllinger, hvor en fant at 70 % av kyllingene kan bli predatert
av smårovvilt (Kastdalen og Wegge 1988, 1991).
Mår (Martes martes) er en generalistpredator med ulike næringsemner på menyen; smågnagere,
hare, ekorn, fugler (mest rype, skogsfugl og hakkespetter), samt noe bær om høsten (Bjärvall og
Ullström 1997). Opptil 10 % av føden kan bestå av åtsler (Bjärvall og Ullström 1997). Måren hamstrer
også mat for senere bruk, spesielt hønsefuglegg (Hjeljord 2008). Måren lever solitært og hevder revir
opp til 7 km², og den har døgnvandringer på opptil 65 km (Hjeljord 2008). Måren er kjønnsmoden
først 2 år gammel og den får 2 – 4 unger i kullet (Bjärvall og Ullström 1997, Hjeljord 2008). Måren er
en dyktig klatrer, men den beveger seg også mye på bakken. Den kan noen steder holde til i åpent
terreng, men er hovedsakelig knyttet til skog. Hogstflater blir unngått (Bjärvall og Ullström 1997).
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Rødreven (Vulpes vulpes) er en generalistpredator som kan benytte mange ulike næringsemner
(Hjeljord 2008, Lindström 1982, Smedshaug og Sonerud 1997). Dette gjør den i stand til å leve i ulike
biotoper, og dens utbredelsesområde strekker seg fra alpine områder og ut til kysten. (Bjärvall &
Ullström 1997, Englund 1965, Hegglin m.fl. 2004, Lindström 1982). Unge hanner vandrer ut av
foreldrenes territorium. Unge hunner kan vandre ut eller de kan bli igjen i territoriet for å hjelpe til
med å få fram fremtidige kull. Familiene har territorier som de forsvarer. Rødreven jakter mye i
kanthabitater, har et aktivitetsmønster som er tilpasset byttet og den kan lagre føde for senere bruk
(Bjärvall og Ullström 1997, Hjeljord 2008, Macdonald 1977, Punsvik og Storås 2002). Rødrev er en
nøkkelart i nordisk fauna fordi den i stor grad påvirker andre arter. Mer rev i løpet av de siste 50
årene er mest sannsynlig den direkte årsaken til småviltets bestandsnedgang i Nord – Europa
(Lindström m.fl. 1994, Smedshaug m.fl. 1999). Disse artene har stor interesse i forbindelse med jakt,
og mange ønsker at revebestanden skal reduseres, slik at småviltbestandene kan øke igjen.
Da reveskabben kom til Norge i 1976, fikk man muligheten til å undersøke hvordan en ”naturlig”
reduksjon av revebestanden påvirket småviltet. En fant at rødreven var en begrensende faktor på
både hare- og skogsfuglbestanden (Danell & Hörnfeldt 1987, Lindström m.fl. 1994, Selås m.fl. 1995,
Smedshaug 1999). Komparative studier, hvor intens rovviltbekjempelse ble utført, viste en økt
rekruttering av unge småviltindivider. Effekten på den voksne bestanden var derimot mindre tydelig
(Kauhala m.fl. 2000, Marcstrøm m.fl. 1988). Også måren opplevde en bestandsøkning under
reveskabbperioden, men det så ikke ut til at den hadde nevneverdig påvirkning på
byttedyrbestandene (Hjeljord 2008, Punsvik og Storaas 2002, Smedshaug m.fl. 1999).
Skuddpremieutbetalinger kan tyde på at rødreven har hatt en stor bestandsøkning etter krigen
(SSB.no). Dette kan ha mange årsaker; blant annet har bestanden av store rovdyr har gått kraftig
tilbake, slik at ovenfra og ned – predasjon på rødrev er sterkt redusert, og noen steder helt borte, slik
at rødreven blir det største rovdyret i området (Smedshaug og Sonerud 1997).
Bestandsskogbruket har gitt bedret tilgang på markmus og bedret vilkårene for rødreven i det
halvåpne landskapet. Økt tilgang på fallvilt av hjortevilt og økende mengder slakteavfall kan også
være en årsak. Økt menneskelig bruk av naturen og forsøpling gir også reven økt mengde næring, og
jakt og fangst på den har gått tilbake de senere år (Punsvik og Storaas 2002). Dette til tross for at
antall jegere har økt jevnt hvert år (SSB.no).
Målet med denne oppgaven er å estimere hvor mange kilo slakteavfall som legges igjen i utmarka i
Steinkjer kommune under elgjakta i perioden 25. september – 31. oktober. Ved å sammenligne
rødrevens og mårens næringsbehov og antall kilo slakteavfall, skal jeg også prøve å gi et estimat over
hvor mange rødrev og mår denne mengden kan livnære i løpet av ett år. For å underbygge dette, er
det også nødvendig å se på i hvor stor grad disse artene opptrer på utvalgte slakteavfall.
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1.2 Hovedproblemstilling
Hvor mange kilo slakteavfall fra elgjakta legges igjen i skogene i Steinkjer kommune i 2012?
1.2.1 Underproblemstillinger
a) Med bakgrunn i utvalgte slakteavfallsplasser, se på i hvor stor grad slakteavfallet blir oppsøkt av
rødrev og mår
b) Hvor mange rødrev og mår kan total slakteavfallsmengde i 2012 potensielt livnære i løpet av ett
år?
c) Med bakgrunn i størrelsen på Steinkjer kommune, og gjennomsnittlige revirstørrelser hos rødrev
og mår, hvor mange individ av rødrev og mår kan høstbestanden av disse artene potensielt bestå
av?

2 Materiale og metode
2.1 Områdebeskrivelse
2.1.1 Steinkjer kommune
Steinkjer kommune ligger i Nord – Trøndelag fylke og dekker et areal på 1564,2 km² (Steinkjer
kommune.no). Kommunen ligger omtrent midt i Norge, og grenser mot kommunene Snåsa,
Overhalla, Namsos, Namdalseid, Verran, Inderøy og Verdal. Kommunen ligger i tillegg innerst i
Trondheimsfjorden og det høyeste geografiske punkt er Brandsåsen på 886 m.o.h. Berggrunnen
består hovedsakelig av granitt, gneis og omdannet sandstein, men det fins også kalkstein- og
grønnsteinområder. Topografien er veldig variert og kupert, fra tette, fuktige granskoger til snaufjell.
Furuskoger og løvskog i ulike suksesjonsfaser finnes i rikt monn. Hogstfelt og oppdyrkede områder gir
landskapet et mosaikklignende preg. Steinkjer er Norges nest største kommune med hensyn til daa
dyrka mark. Jordbruket har til sammen 1608 årsverk. Snåsavatnet, Norges sjette største innsjø ligger
også her. Større elver og skogsbilveier bryter gjennom terrenget. Store og mange nedbørsmyrer
danner åpne områder i terrenget. Steinkjer kommune har 11 naturreservat, 3 dyrefredningsområder,
1 landskapsvernområde og deler av nasjonalparken Blåfjell – Skjækerfjella nasjonalpark (NGU.no,
SSB.no, Statens Kartverk.no, Steinkjer kommune.no).
2.1.2 Ogndal tildelingsområde i Steinkjer kommune
Ogndal ligger øst i Steinkjer kommune og ble brukt som område for montering av viltkamera på
slakteavfall. Ogndal er ett av 6 tildelingsområder for elg i Steinkjer kommune og består av 21 vald.
Størrelsen på området er samlet 355 000 daa. (Hjorteviltregisteret.no, Steinkjer kommune.no).
Ogndal ligger i den østligste delen av Steinkjer kommune og grenser mot Snåsa i nord og Verdal i sør.
Innerst i Ogndal ligger Norges geografiske midtpunkt, og her ligger også deler av Blåfjell –
Skjækerfjella nasjonalpark. Bergartene er gneis og granitt, men det er også store områder med
moreneavsetninger. Topografien er kupert, med dype daler, elvegjel og fjelltopper. Vegetasjonen
består av fuktige granskoger, tørre fururabber og løvskoger av ulik høyde. Det er mange fuktige
myrer i området og det er mye jordbruksland ned mot hovedveien, hogstfelt gir store åpne områder,
noe som gir store kantsoneområder i distriktet ( NGU.no, Statens kartverk.no).
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Figur 1 Kart over Steinkjer kommune og viltkameraplassering i Ogndal tildelingsområde
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2.2 Undersøkelsesobjekt
Med slakteavfall menes i denne oppgaven vom med spiserør og tarmer, lunger inklusive pusterør,
lever, nyrer og milt. Elghjertet er utelatt da det er vanlig at det brukes til menneskemat. Alle elger ble
felt i tidsrommet 25. september – 31. oktober.
2.3 Spørreundersøkelse
Det ble sendt ut i alt 37 spørreskjema til jaktledere og jaktområdeledere for å avdekke i hvor stor
grad slakteavfallet ble lagt igjen i skogen (Vedlegg 2). 20 skjema ble returnert i utfylt tilstand, en
svarprosent på 54 %. Disse ga svar på hvordan slakteavfallet fra 106 av 244 felte elg (Ogndal 2012)
ble håndtert (Tabell 3).
2.4 Utstyr og innstillinger
Viltkameraene som ble brukt i denne oppgaven var av typen Moultrie Gamespy I – 45, Reconyx
Hyperfire PC900 og Bushnell Trophy Camera. Kameraene har en sensorbrikke som tar bilder både på
natt og dag.
Moultrie Gamespy I – 45 registrerer viltet ved
hjelp av en passiv varme- og
bevegelsessensor, med en rekkevidde på inntil
12 meter. Bevegelse utløser 3 bilder med ca 5
sekunder mellom hvert bilde (avhengig av
batterikapasitet), deretter 1 minutts
forsinkelse før eventuelt en ny bildeserie tas.

Figur 2 Moultrie Gamespy I - 45 (Foto: Inger Aune)

Reconyx Hyperfire PC900 kan programmeres
som tidsutløst kamera, som tar 1 bilde hvert
10 minutt, eller som bevegelsesutløst, med 3
bilder med 1 sekunds mellomrom og 1 minutts
forsinkelse før eventuelt ny utløsning av
bildeserie.
Figur 3 Eksempel på oppsett av kamera ved slakteavfall
(Foto: Inger Aune)

Bushnell Trophy Camera drives med 8 stk 1,5 V AA batteri. Det har en infrarød bevegelsesdetektor og
et SD minnekort som kan ta fra 4 – 32 GB.
Bildene viser i tillegg dato, tid, temperatur, månefase og kameranavn. I feltarbeidet ble det benyttet
en håndholdt GPS av typen Garmin GPSmap 60CSx for å kartfeste og finne tilbake til viltkameraene.
Stillbilder ble tatt av slaktavfallet manuelt med et speilreflekskamera av typen Canon EOS1000DC.
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2.5 Oppsett og sjekk av viltkamera
Det hadde på forhånd blitt utarbeidet en liste hvor jaktledere med telefonnummer stod, til telefonisk
kontakt for å avtale hvordan kontakt ved elgfall skulle foregå, og hvem som skulle sette opp
viltkamera på de ulike vald de ulike periodene. Det ble også laget et spørreskjema til jaktledere og
jaktområdeledere (Vedlegg 2) med undertegnede som kontaktperson.
Det var også utarbeidet et feltskjema for fysisk oppsett og kontroll av kamera og diverse data som
skulle noteres på skjemaet. (Vedlegg 1). Kameraene ble satt opp så raskt som mulig etter at elgen var
utvommet. Kameraene ble satt opp innenfor en avstand på maksimalt 10 meter fra vomma i en
høyde på ca 1 meter over bakken. Vegetasjonen mellom kamera og slakteavfall ble i noen tilfeller
fjernet for å unngå at sensoren ble utløst av bevegelse fra disse. Dette antas ikke å ha påvirket
besøket av arter, da det i forbindelse med utvomming og transport også blir nedtrampet / nedklemt
vegetasjon ved slakteavfallet. Eventuell påbegynt avfallsspising eller istykkerskutt slakteavfall ble
notert og dette var det bare 1 tilfelle av (lever skutt hull på), og ingen for påbegynt spising.
Sjekk av viltkameraene var nødvendig for å kontrollere batterinivå og eventuelt skifte batteri, samt se
hvor mange bilder som var tatt for eventuelt å skifte minnebrikke. Sjekk av kamera ble holdt på et
minimum for å unngå forstyrrelser som kunne skremme eventuelle åtselspisere fra stedet, og
dermed påvirke resultatet. Kameraene ble festet i et tre eller på stedet tillagde påler hvis det ikke
var tre i nærheten. Kameraene ble festet med ståltråd eller original rem. Kameraene ble ikke
kamuflert. De var merket med navn og telefonnummer for informasjon til publikum i henhold til
Personopplysningsloven av 2000.
Slakteavfallet ble fotografert for å se at kamera ble satt opp riktig, også området rundt i alle 4
himmelretninger med slakteavfallet som sentrum, ble fotografert for å dokumentere i hvilket habitat
slakteavfallet lå.
2.6 Utregning av antall kilo slakteavfall
Sundli (1993) ligger til grunn for beregninger av antall kilo slakteavfall. Hjorteviltregisteret gir
opplysninger om hvor mange elg som er blitt ble felt over flere år, både nasjonalt og ned på
tildelingsområde, samt alder og kjønn på disse. Slakteavfallsvekten utgjør omtrent 34 kilo for kalver,
65 kilo for ungdyr, 80 kilo for kyr og 55 kilo for okser (Sundli 1993). Slakteavfallsmengden ble
beregnet for 13 år for å se om det var store ulikheter i antall kilo slakteavfall over en periode.
På bakgrunn av innsamlet data gjennom spørreskjema, ble det avdekket at ikke alle indre organer blir
liggende igjen i skogen sammen med det andre slakteavfallet (Tabell 3). Alle tok med seg hjertet
hjem (100 %). I tillegg til hjertet, blir en del lever og lunger tatt med hjem. Disse er trukket fra i
beregningen av antall kilo slakteavfall, basert på Sundli’s (1993) veiinger av dem. Elg som ikke ble
utvommet i skogen (Tabell 2), er trukket fra i beregningene. Til sammen danner disse tallene
grunnlag for beregning av total slakteavfallsmengde i Steinkjer kommune (Tabell 1).
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Følgende beregning ble brukt:
X antall kalv x 34 kg
+ X antall ungdyr x 65 kg
+ X antall voksne okser x 55 kg
+ X antall voksne kyr x 80 kg
= Brutto kilo slakteavfall
- Kilo uttatte lever og lunger
= Netto kilo slakteavfall

Det er noe lite data i forhold til slakteavfallsvekten på voksne dyr hos Sundli (1993), men
avskytingsprosenten er allikevel større for kalver og unge dyr i samsvar med forvaltningens
bestemmelser, og vil derfor utgjøre størsteparten av slakteavfallsmengdene. I tillegg kan en anta at
et dyr av en type kjønn og størrelse tilsvarer et annet dyr av likt kjønn og størrelse, da prosent
slakteavfall er noenlunde det samme hvis en beregner forholdstallet mellom elgens kroppsvekt og
vekt på de indre organene som fjernes ved slakting.
Det kan være variasjoner mellom områder i forhold til slaktevekten med tanke på geografiske forhold
og ulik kvalitet på sommer- og vinterbeite (Elg – Skog – Samfunn 1992). De tall som fremkom hos
Sundli (1993) vil også være avhengig av siste matinntak (vekt av vom og tarminnhold). Disse
variasjonene vil trolig ikke gi noe større utslag på slakteavfallsmengden før man kommer opp i store
kvanta skutt elg. Det ble også beregnet endringer i antall voksne individer av rødrev og mår, hvis alle
jaktlag i hele Steinkjer kommune tar med seg lever og lunger fra slakteavfallsplassene, fordi det ifølge
Sundli (1993) er de mest næringsrike delene (lever og lunger) som spises først, og en antar at det kan
påvirke bestanden av rødrev og mår (Tabell 4).
2.7 Utregning av antall rødrev og mår basert på revirstørrelse
Størrelsen på Steinkjer kommune ble brukt som utgangspunkt for å beregne hvor mange revir av
rødrev og mår området potensielt kan inneholde, og deretter ble det beregnet et estimat over hvor
mange av hver av de to artene høstbestanden kan bestå av.
Størrelsen på rødrevrevir varierer fra 4 – 6/7 km² (Frafjord 2004, Goszczynski 1974, 1989, Lindström
1982, 1989). Det er funnet at mårens revir (Østlandet) er omtrent det samme som hos reven, ca 7
km² (Hjeljord 2008).
Ved å dele Steinkjer kommunes størrelse på revirstørrelsene hos disse to artene, fremkom antall
revir kommunen potensielt kan inneha. For rødrev ble det beregnet minste og største revirstørrelse.
Deretter ble det beregnet antall voksne individ pr revir. For rev ble det beregnet 1 hann og 1 hunn pr
revir, fordi ett revir oftest består av 1 par (Bjärvall og Ullström 1997, Frafjord 2004). Hos måren ble
det beregnet 50 % hanner fordelt på revirene fordi ett hanndyrrevir omfatter flere hunndyrrevir.
Hunnene tar seg av ungene alene hos denne arten (Hjeljord 2008).
Deretter ble antall valper estimert. Antall valper i et kull vil variere. Det er registrert 14 valper i et kull
i Norge (Smedshaug og Sonerud 1995). Det gjennomsnittlige revekull består imidlertid av 5 valper
(Lindström 1989). Reven kan reprodusere allerede 1 år gammel (Hjeljord 2008).
Måren reproduserer første gang ved 2 års alder og får forholdsvis små kull (1 – 5 unger), og har
dermed ikke samme vekstpotensialet som rødreven (Hjeljord 2008). I beregningen er det gått ut i fra
et gjennomsnitt på 3 unger pr kull hos måren. Så ble antall unger multiplisert med antall revir.
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Det ble deretter lagt til antall voksne individer. Tallene som fremkom ble estimert høstbestand av
disse artene (Tabell 5). Følgende beregning ble brukt:
Antall km² Steinkjer kommune
= Antall revir/ tisper
Antall km² gjennomsnittlig revirstørrelser
X antall tisper x gjennomsnittlig valpekullstørrelse =

antall valper
+ antall tisper
+ antall hanner
= antall individer i høstbestanden

2.8 Behandling av viltkamerabilder
Til sammen 29 viltkamera ble satt ut i Ogndal tildelingsområde. Det vil si at det ble satt opp
viltkamera ved 3,68 % av alle tilgjengelige slakteavfall i Steinkjer kommune. Bildene fra 4 kamera ble
grunnet teknisk feil ikke brukt i resultatet. Det ble gjennomsnittlig utført 0,3 antall sjekk før
nedmontering av viltkamera (9sjekk/29 kamera). Kameraene ble tatt ned etter at størstedelen av
elgslakteavfallet var oppspist. Korteste periode hvor viltkamera sto ute ved slakteavfallet var 13
døgn, lengste periode var 71 døgn. Kameraene sto ute i til sammen 800 døgn.
Antall besøk av rødrev og mår på slakteavfallene fra elg, ble beregnet ved å se på alle kamerabildene,
notere besøk, art, tidspunkt og tid på døgnet besøkene foregikk. Antall besøk ble så dividert på totalt
antall kameradøgn. Et besøk defineres ved at en art registreres på bilder ved slakteavfallet i en
periode på totalt 30 minutter. For eksempel ved at 1. bilde tas kl 23:11. Da vil alle bilder frem til kl
23:41 registreres som ett besøk, selv om det ikke nødvendigvis er samme individ. Døgnet deles i 2
deler: 07:00 – 18:59 regnes som dag og 19:00 – 06:59 regnes som natt. Med bakgrunn i disse
inndelingene ble det beregnet besøksfrekvens på dag og natt samt total besøksfrekvens pr døgn
(Figur 1).
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3 Resultat
3.1 Kilo slakteavfall i Steinkjer kommune etter elgjakt
I Steinkjer ble det felt 789 elg i 2012 av totalt 836 tildelte, noe som gir en fellingsprosent på 94,37 %.
(Hjorteviltregisteret.no). Av disse var det 378 kalver, 172 ungdyr, 129 voksne okser og 110 voksne
kyr. Basert på årlig fellingstall i perioden 2000 til og med 2012 har alle estimerte
slakteavfallsmengder vært i nærheten av avfallsmengden i 2012 ( 39582 kilo)(Tabell 1).
Tabell 1 Total mengde estimert elgslakteavfall i Steinkjer kommune i perioden 2000 – 2012.

År

Kalv

1 ½ åring

Okse > 2,5 år

Ku > 2,5 år

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

365
379
401
420
431
398
384
358
358
360
341
334
378

182
160
190
187
201
187
196
162
180
156
206
200
172

89
102
104
106
107
108
100
115
108
108
105
124
129

75
58
64
101
78
121
90
58
68
80
78
90
110

Totalt antall kg
slakteavfall
35135
33536
36824
40345
39844
41307
38496
33667
35252
34720
36999
38376
39582

3.1.1 Håndtering av slakteavfall og indre organer fra felte elg
Svar fra 20 jaktlag i Ogndal i 2012 avdekket at henholdsvis 23,6 % levre og 16,0 % lunger fra 106 elg
ble tatt med hjem. 5 elg ble ikke utvommet i skogen.
Tabell 2 Prosentvis fordeling av ikke utvommet elg i skogen og indre organer medbrakt ut av skogen, basert
spørreundersøkelse blant jaktlagende

Antall felte elg

106

Antall lever tatt med
hjem (%)

Antall lunger tatt med
hjem (%)

25 stk (23,6 %)

17 stk (16,0 %)

16

Antall elg ikke
utvommet i skogen
(%)
5 stk (4,72 %)

Av 106 rapporterte slakteavfall, ble 61,3 % av hode, bein og skinn kastet i en container satt ut for
innsamling av dette avfallet. 7,54 % ble lagt tilbake i skogen mens 8,49 % ble gravd ned. Kun 1
slakteavfall ble levert til slaktemottak. Slakteavfall fra 4 elg ble lagt i eget deponi. For 20 av
elgslakteavfallene ble det ikke oppgitt hvordan de ble håndtert.
Tabell 3 Rapportert håndtering av elgslakteavfall fra spørreskjema fra jaktlagene i Ogndal i antall og prosent av totalt antall
dyr basert på spørreundersøkelse fra jaktlagene

Antall
rapporterte
slakteavfall

Slakteavfallsrester kastet i
container (%)

Slakteavfall
lagt tilbake i
skogen (%)

106

65 (61,3 %)

8 (7,54 %)

Slakteavfall
gravd ned
(%)
9 (8,49 %)

Levert
slaktemottak
(%)
1 (0,94 %)

Eget
deponi
(%)

Ikke
rapportert
(%)

4 (3,77 %)

20 (18,86 %)

3.2 Antall rødrev og mår slakteavfallet kan ernære i ett år
1 rev har behov for omkring 333 gram føde pr døgn. Mår har behov for ca 200 gram føde (Hjeljord
1980). Basert på antall kilo slakteavfall vil dette potensielt gi næring til 326 rødrev eller 542 mår pr år.
Hvis 100 % av levre og lunger fjernes, vil dette kunne gi bestandsnedgang hos rødrev og mår til
henholdsvis 282 og 470 individer. Bestandsnedgangen utgjør 13,5 % for rødrev og 13,3 % for mår.
Tabell 4 Redusert slakteavfallsmengde ved fjerning av lever og lunger og potensiell bestandsnedgang.

Antall rødrev pr døgn
Antall rødrev pr år
Antall mår pr døgn
Antall mår pr år

100 % slakteavfall
39 582 000 gram
118 864
326
197 910
542

Fjerne lever og lunger:
86,84 % slakteavfall
103 227
282
171873
470
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Potensiell
bestandsnedgang i %
-

13,5

-

13,3

3.3 Rødrev og mår på slakteavfallet
Mår besøkte slakteavfallene oftest både på dag og natt, henholdsvis 210 og 77 besøk. Rødrevene
besøkte slakteavfallene 7 ganger på dagtid og 88 ganger på natt. Dette gir en besøksfrekvens på 0,36
besøk pr døgn av mår og 0,12 besøk pr døgn av rødrev.
250
210

Antall besøk

200
150
Dag

88

100

77

Natt

50
7
0
Rødrev

Mår
Smårovviltart

Figur 4 Antall besøk på slakteavfall av rødrev og mår fordelt på dag og natt i Ogndal studieområde (Steinkjer) i 2012

3.4 Territoriestørrelse og høstbestand av rødrev og mår
Steinkjer Kommune dekker et areal på 1564,2 km² (Steinkjer kommune.no ). Det estimert antall
individ hos rødrev på høsten medregnet gjennomsnittlige valpekull, kan ved minste og største
revirstørrelser gi henholdsvis 2737 og 1820 individ. For måren kan dette gi en estimert høstbestand
på 1003 individ.
Tabell 5 Sum individ i høstbestand av rødrev og mår i Steinkjer komune basert på revirstørrelser hos den enkelte art

Tisper
Hanner
Valper
Sum individ i høstbestand

Rødrev
Revir –
Revir –
størrelse størrelse
6 km²
4 km²
260
391
260
391
1300
1955
1820
2737
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Mår
Revir –
størrelse
7 km²
223
111
669
1003

4 Diskusjon
4.1 Datamateriale
Av 29 kamera er det 4 som ikke ble brukt i resultatet på grunn av teknisk feil. Ut i fra bildemateriale
kunne en se at noen kamera var montert feil, ved at de ikke viste bilde av slakteavfallet, men hadde
for høy kameravinkel. På disse kameraene ble det ikke tatt bilde av rødrev og mår. Dette kan ha
påvirket resultatet noe, men sannsynligvis ikke veldig mye hvis en hadde foretatt samme beregning
på besøksfrekvens med alle kamera korrekt montert, fordi dette kun gjaldt 5 kamera med
gjennomsnittlig viltkameradøgn på 32 (4 % av alle kameradøgn til sammen).
I tillegg ble besøksfrekvensen lav både for rødrev og mår (henholdsvis 0,12 og 0,36 pr døgn), noe som
kan indikere at slakteavfallet ikke var så viktig som supplement i dietten denne høsten.
På enkelte bilder kan en se at rødrev og mår titter rett inn i kamera, tydelig oppmerksomme på at de
er der. Viltkameraene gir fra seg en liten lyd når de tar bilder, noe de kan ha hørt og som kan ha
skremt dem fra å besøke slakteavfallene for ofte. Men samtidig var det slik at måren så rett inn i
kamera, men allikevel fortsatte å spise av slakteavfallet. Rødreven og måren kan også ha besøkt
slakteavfallene uten å spise av dem. Dette var mest markert hos rødreven hvor man i løpet av en
bildeserie kunne se at den forflyttet seg og heller ikke besøkte slakteavfallet mer det døgnet.
På noen bilder er det tydelig at viltkamera ikke har tatt bilder ved besøk. En kan se nylig avsatte spor i
snøen, men bilder av arten mangler. Hvis det var rødrev eller mår som var der, kan besøksfrekvensen
være litt høyere enn resultatet tilsier.
Både rødrev og mår er revirhevdende arter, og fins i et begrenset antall innenfor et visst område. Det
kan være at revirgrensene hevdes mindre strengt i perioder hvor maten er ujevnt og klumpvis
fordelt, som under elgjakten, men strengere når valpene er født og disse begynner å spise fast føde.
I parringsperioden vil det nok være flere hanner i området, fordi de er på utkikk etter enslige tisper
og ledige revir. Reviret hos rødreven består av 1 hann og 1 hunn, samt eventuelle valper. Hos måren
dekker 1 hann flere hunnrevir. Reven har parringstid i Januar – Februar, mens måren har parringstid i
Juli – August, begge perioder utenfor elgjakten. En må derfor anta at området innehar flere individ
enn kun de som hevder revir, på bakgrunn av at det er utenfor valpingssesongen.
En svarprosent på 54 % på spørreskjema kan være noe lite for å kunne uttale seg med stor sikkerhet i
forhold til behandling av slakteavfallet i Steinkjer kommune, men en må gå ut fra at de fleste jegere
behandler slakteavfallet omtrent likt. Dette fordi topografien kan virke som en hindring for å ta med
slakteavfallet ut av skogen, samt at de slipper å ta stilling til hvordan de skal bli kvitt det. Det er
forholdsvis kuperte områder, og til dels lange avstander, noe som kan være til hinder for å ta med
seg slakteavfallet til destruksjon.
Det er heller ikke satt ut containere alle steder, slik at man har mulighet til å kaste slakteavfallet i
slike. Det er derfor trolig at hode, bein og skinn blir lagt i skogen for at de arter som spiser åtsel, kan
ta seg av det. I følge spørreskjema var det også noen som valgte denne metoden for å bli kvitt
slakteavfallet (7,54 %). Det er også helt legalt å la slakteavfallet ligge åpent i terrenget jamfør
Avfallsforskriften (Lovdata.no).
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Resultatet viser at over 95 % av de felte elgene ble utvommet på skuddplassen, noe som viser at
dette er ofte forekommende. 8,49 % oppga å grave ned slakteavfallet. Dette kan nok hindre de
artene som spiser slikt i å komme til slakteavfallet, men samtidig kan det være fare for forurensing,
ved at oppløst slakteavfall etter hvert siver ut i grunnen, noe som kan forurense drikkevann og
eventuelt spre sykdommer. Under 1 % leverte elgen til slaktemottak, hvor de har egne prosedyrer for
behandling av slakteavfallet. Dette tyder på at de fleste elgjaktlag foretrekker å behandle viltkjøttet
selv. Under 4 % oppga å legge slakteavfallet i eget deponi. Det er usikkert hva som ble ment med
dette, men det kan ha blitt brukt til for eksempel åtejakt. For 20 elgslakteavfall ble det ikke opplyst
hvordan de ble behandlet.
Tallene fra spørreundersøkelsen angående behandling av slakteavfallet (Tabell 3) kan avvike noe fra
realiteten, da det kun finnes data fra 2012. Antall skutte elg som ligger bak spørreundersøkelsen
utgjør også bare 13,4 % av det totale antall skutte elg i Steinkjer kommune i 2012. Samtidig er det vel
hos de fleste jaktlag en tradisjon for hvordan de behandler slakteavfallene, så tallene fra Ogndal kan
være representative for Steinkjer kommune som helhet. Tallene representerer som sagt kun
behandling av de indre organer vedrørende slakteavfallet fra elg. Øvrig slakteavfall (hode – skinn –
bein) er ikke tatt med i beregningen. I og med at ikke alle har tilgang til containere for å kaste dette
slakteavfallet i, er sannsynligvis mengden slakteavfall i Steinkjer kommune mye høyere.
Ifølge Sundli (1993) spises de mest næringsrike delene først (lever og lunger). Disse har en
gjennomsnittlig samlet vekt på 6,6 kilo. Hvis 100 % av disse ble fjernet fra slakteavfallsstedene, ville
det for 2012 utgjøre ca 5200 kilo. Ved å ta med seg disse reduseres mattilgangen og kan dermed gi
lavere bestandstall (Tabell 4). Dette ble regnet ut som en illustrasjon på hvor mye det kan ha å si at
de mest næringsrike delene blir tatt med ut av skogen. Trolig har det liten betydning, da også andre
arter som spiser åtsel også vil preferere disse, og de vil derfor spises opp først. Ingen hjerter er tatt
med i beregningen da 100 % av hjertene ble oppgitt å være tatt med hjem.
Slakteavfallsmengden ble beregnet over en periode på 13 år (Tabell 1), og viser at antall kilo har
holdt seg noenlunde stabil, i hvert fall i denne perioden. Det er liten grunn til å tro at mengdene vil
reduseres i fremtiden, såfremt at elgkvotene ikke reduseres drastisk eller det innføres regler som sier
at slakteavfallet ikke skal ligge igjen i utmarka.
4.1.1 Metode
Bruken av viltkamera for å registrere besøk på slakteavfall etter elgjakt av ulike arter på viltkamera
kan nok gi svar på en del spørsmål, blant annet hvilke arter som besøker slakteavfallet,
besøksfrekvens, tid på døgnet besøkene fant sted, forsvinningshastighet og oppholdstid. Men det
kan stilles spørsmål ved om man kan registrere om de enkelte arter er avhengig av dette
mattilskuddet. For rødrev og mår burde man antagelig bruke en metode for å registrere om de
virkelig lagrer noe av slakteavfallet til bruk i vinterhalvåret, for eksempel ved å legge små
radiosendere i slakteavfallet og deretter bruke radiopeiler for å registrere lager av mat. Selv om
Macdonald (1976,1977) påviste at rødrev lagrer mat for senere bruk, og mår er kjent for å lagre egg
til bruk i vinterhalvåret, spesielt egg av hønsefugler (Bjärvall & Ullström 1997, Hjeljord 2008), trenger
ikke dette nødvendigvis å være tilfelle i studieområdet. Selv om bilder viste at mår tok med seg store
biter av slakteavfallet (Vedlegg 3), kan en ikke si om den dro til et for den tryggere sted å spise, eller
om den tok det med seg til et dertil egnet lagringssted. Ingen bilder viste at rev tok med seg store
biter slakteavfall fra stedet. Men metoden anses å være holdbar for å vise at rødrev og mår faktisk
bruker slakteavfall fra elgjakt som en matkilde når det er tilgjengelig.
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4.2 Besøksfrekvens på slakteavfallet
Kameraene ble sjekket til sammen 9 ganger mellom oppsett og nedmontering. Dette antas ikke å ha
påvirket besøket av rødrev og mår på slakteavfallet, fordi at ved utvomming og fremkjøring av elgen,
vil det bli nedtrampet vegetasjon og gjensatt menneskelukt på stedet. Det kan ha påvirket
tidspunktet for første besøk ved slakteavfallet, selv om dette er lite trolig da Johnsen (2012) kunne
vise til at disse artene besøkte slakteavfallene allerede litt over et døgn etter at kameraene var
montert. I tillegg sjekket han kameraene hver tredje dag uten at det så ut til å påvirke
besøksfrekvensen.
Både rødrev og mår besøkte slakteavfallene mest på natten (Figur 1). I tillegg var det i studieområdet
også 210 andre elgslakteavfall som det ikke var montert kamera ved. Det kan være slik at rødrev og
mår oftere frekventerte disse, det kan en ikke vite noe om. Hvis det hadde vært montert viltkamera
ved alle disse, kunne resultatet gitt en annen besøksfrekvens, enten mer eller mindre.
Også andre undersøkelser viser at natten er det foretrukne tidspunkt for å besøke slakteavfall av
disse artene (Johnsen 2012, Sundli 1993). Dette kan ha sammenheng med at på denne tiden unngår
de konkurranse av fuglene som frekventerer slakteavfallene kun på dagtid. Rødrev og mår slipper da
å bruke så mye energi på å jage fuglene vekk fra slakteavfallet. I tillegg unngår de konfrontasjoner
med kongeørn, som også ble avbildet ved slakteavfallet, og som kan drepe både rødrev og mår hvis
den får sjansen (Hjeljord 2008). I denne undersøkelsen var det mår som besøkte slakteavfallene
oftest. Viltkameraovervåkingen av slakteavfall i 2011 viste derimot at rødrev oftest besøkte
slakteavfallene av disse 2 artene (Johnsen 2012). Dette kan ha sammenheng med at
smågnagerbestandene var i vekst i 2010 og 2011, noe som kan ha ført til økt overlevelse hos
rødreven disse årene og dermed tettere bestand. Hvis gnagerbestandene i min undersøkelse var på
tur ned eller minimal, kan det være slik at en tettere bestand av rødrev førte til økt besøk på
slakteavfallet i 2011 på grunn av økende matmangel, mens mindre tilgang til mat etter hvert førte til
bestandsnedgang hos rødreven og dermed ga seg utslag i mindre besøk i min undersøkelse (jfr.
Hagens byttedyrhypotese 1952). Johnsen (2012) hadde bare 15 kamera montert, mens jeg hadde 29.
Hans kamera var fordelt over et større område i 2 kommuner, mens de i min undersøkelse var
tettere plassert og i et mindre område. Dette kan ha ført til færre besøk, i og med at det ifølge teorier
om revirstørrelser kun er et visst antall av en art i et område. I tillegg kan det være slik at våre
kamera var montert i ulike habitat, noe som kan ha påvirket besøksfrekvensen hos både rødrev og
mår. Johnsen (2012) hadde 11 av 15 kamera (73,3 %) montert ved myr, kant mot dyrkamark og
hogstfelt eller nyplanta plantefelt. Mens i min undersøkelse var 17 av 29 kamera montert i slike
habitat (58,6 %). For 8 kamera i min undersøkelse ble det ikke oppgitt hvilket habitat de var montert
i. Rødreven viser en preferanse for å jakte i disse habitatene, mens måren derimot helst unngår
hogstfelt og åpne områder (Gundersen og Rolstad 2000). Rohde (2012) fant også at slakteavfall i
kantsoner hadde høyest antall besøk. Dette kan ha gitt seg utslag i den ulike besøksfrekvensen.
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Mår besøkte slakteavfallene første gang etter gjennomsnittlig 9 dager, mens rødreven brukte i
gjennomsnitt 17 dager før den besøkte slakteavfallene. Johnsen (2012) hadde et gjennomsnitt på litt
over ett døgn før første besøk, samt at rødreven ankom raskere enn mår. Han fant også at rødreven
hadde selskap av andre arter i 6,9 % av tilfellene. Min undersøkelse viste at reven var alene på
slakteavfallet 100 % av tiden. Mår besøkte slakteavfallene 100 % alene i begge undersøkelsene.
Dette kan igjen ha sammenheng med ulikheter i bestandstettheten på grunn av svingninger i
smågnagerbestandene, ved at økende rødrevbestander fører til økt press på et minkende
næringsgrunnlag og dermed tvinger rødreven til å besøke slakteavfallene oftere på grunn av
matmangel, selv om andre arter også er tilstedeværende. Den lavere besøksfrekvensen i min
undersøkelse kan skyldes at det var nok mat til en mindre rødrevbestand slik at det ikke var så stort
behov for å supplere dietten med slakteavfall. At måren hadde høyere besøksfrekvens i denne
undersøkelsen kan ha flere årsaker. Det kan være at slakteavfallene lå i dens foretrukne habitat. Det
kan også være slik at hvis rødrevens bestand var på tur ned, så økte mårens bestand. Dette ble også
registrert under reveskabbperioden (Selås m.fl 1995, Smedshaug m.fl 1999). Måren ble kanskje mer
dristig i forhold til å besøke slakteavfallene, da risikoen for å bli drept av rev var mindre.
Ved tidspunkt for første besøk i min undersøkelse var stort sett vomma åpnet, samt at snøen hadde
lagt seg. Sundli (1993) registrerte også at reven besøkte slakteavfallet selv om det bare var vomrester
igjen. Undersøkelser har vist at rødrev (og sannsynligvis også mår), får økende problemer med å
fange mus med økende snødybder (Goszczynski 1974, Gundersen og Rolstad 2000, Selås og Vik 2005,
Selva m.fl 2005). Dette kan ha vært tilfelle også i denne undersøkelsen.
Besøk på slakteavfallet av andre arter roter opp og til dels fjerner snøen oppå det, slik at tilgangen
lettes. Viltkamerabildene viste også dette. Det kan derfor være slik at rødrev og mår bruker
slakteavfallet som substitutt når tilgangen til deres byttedyr, som for eksempel smågnagere,
forverres ved økende snømengder.
Subsidiering er et faguttrykk fra biologien som betyr at en art tilføres en ”unaturlig” matkilde. Med
unaturlig menes at denne matkilden ikke hadde vært der hvis ikke menneskene hadde tilført den,
enten tilsiktet eller utilsiktet.
Besøksfrekvensen var allikevel ikke veldig høy og forekom som sagt oftest etter at snøen hadde lagt
seg. Dette kan ha sammenheng med at rødrev og mår greide å finne nok mat før snøen la seg og
derfor ikke hadde behov for å supplere dietten med slakteavfall (Jędrzejewski og Jędrzejewska 1992).
Det kan også være at de ikke hadde oppdaget det aktuelle slakteavfallet før da.
4.3 Slakteavfall og andre åtselkilder knyttet til hjortevilt
I Steinkjer skytes det opp mot 800 elg årlig (789 stk i 2012). Tabell 1 viser at antall kilo slakteavfall har
vært noenlunde stabil de siste 13 årene, med mellom 33 – 41 tonn årlig. Den store andelen skutt
elgkalv utgjør brorparten, selv om de har mindre slakteavfallsvekter. Elgoksenes lave
slakteavfallsvekt skyldes nok at de skytes midt i parringsperioden og derfor ikke prioriterer å spise.
Slakteavfallet fra elg i 2012 kan gi næring til 326 rødrev eller 542 mår på helårsbasis (Hjeljord 1980).
Dette forutsetter imidlertid at ingen andre arter spiser av det, og at slakteavfallet fordeles over hele
året. Dette er nok ikke reelt, fordi Johnsen’s (2012) undersøkelse viste at 11 arter besøkte
slakteavfallet og Rohde (2012) observerte at et av slakteavfallene ble oppspist/fjernet i løpet av 48
timer (dette slakteavfallet var det ikke montert viltkamera ved).
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I tilegg til slakteavfall fra elg, kommer også slakteavfall fra rådyr og eventuelt hjort. Det blir totalt sett
en anselig mengde med føde tilgjengelig for rødrev og mår gjennom høsten i forbindelse med
storviltjakt, og utover vinteren i form av fallvilt. Vinteren er en tøff tid for alle arter, og mange dyr dør
i denne årstiden som følge av sult, sykdom og ulykker. Flere undersøkelser har vist at åtsel (ved
påvisning av hår fra hjortedyr) utgjør en signifikant andel i rødrevens avføring vinterstid (Christensen
1985, Englund 1965, Goszczynski 1974, Jędrzejewski og Jędrzejewska 1992, Kauhala 2004,
Lundstadsveen 2011). En må derfor anta at rødrev og mår aktivt oppsøker slakteavfallene, der slike
er tilgjengelig, som en metode for å opprettholde livet i en årstid som også er tøff for dem.
De trenger allikevel ikke å være avhengig av denne matkilden, det vil muligens variere med mengden
snø. Det er vist at prosentandelen åtsler varierer med tilgjengeligheten av smågnagere og snødybde
(Dell’Arte 2007, Gundersen og Rolstad 2000, Kauhala 2004, Lindström og Hörnfeldt 1994, Selås og Vik
2005). I min undersøkelse ble også besøksfrekvensen forhøyet når snøen hadde lagt seg.
Rødrev og mår lagrer mat, både i form av fett på kroppen og i form av forråd skjult i terrenget
(Lindström 1982, Macdonald 1976, 1977). Det ble på flere viltkamerabilder observert at mår hadde
store biter av slakteavfall i munnen, så forsvant den en liten stund før den vendte tilbake. Det kan
være en indikasjon på at den lagret slakteavfall i terrenget omkring. Dette ble ikke observert hos rev.
Det er for eksempel funnet at mår har gjemt skogsfuglegg om våren, som den så spiser den
påfølgende vinteren (Smedshaug & Sonerud 1997).
Lindström (1982) fant at oppbyggingen av fettreserver hadde sammenheng med mengden bær og
frukt som ble spist om høsten, ikke tilgangen på smågnagere. Det kan derfor være slik at
slakteavfallsrester gjemt i terrenget fungerer som vedlikeholdsfór og nødrasjoner i tilfelle jakten
mislykkes et døgn. Det har sannsynligvis stor betydning for vinteroverlevelsen hos rødrev og mår at
redusert tilgang til byttedyr på vinteren kan suppleres med lagret mat.
En kan forsøke å fjerne så mye som mulig av rødreven og mårens tilgang til slakteavfall og fallvilt om
høsten og vinteren. Smedshaug og Sonerud (1997) foreslo at slakteavfall og fallvilt kunne fjernes om
høsten og vinteren, fryses ned og så legges ut igjen om vår og på forsommeren for å lette
predasjonstrykket i småviltets yngletid. Lakterende tisper trenger mye næring og kan da spise
slakteavfall i stedet for å jakte på småvilt. En annen mulighet er å bruke innsamlet slakteavfall til å
produsere hundefór, for eksempel tørket vom etc. dette kan bli en ekstrainntekt for jaktlagene som
betaler mye penger for å jakte. I tillegg kan det skape noen ekstra arbeidsplasser.
Der det ikke er mulig å få med seg avfallet for lagring eller destruering, bør det gjøres mest mulig
utilgjengelig. Analyser utført ved HiHM (Sundli 1993), viste at det er spesielt viktig at de mest
næringsrike delene fjernes, som hjerte, nyrer, lever og vomskinn. Ifølge tabell 2 er det en del jegere
som tar med seg lever og lunger hjem, men for 2012 reduserte dette slakteavfallsmengden bare med
knappe 1000 kilo.
I Ogndal kan slakteavfallet, i form av hode, skinn og bein, kastes i containere satt ut til dette formål,
men vom, tarmer etc. blir liggende igjen på skuddplassen. Ved å åpne vomma og fjerne innholdet vil
vekten på slakteavfallet lettes betydelig og kan fraktes sammen med den skutte elgen og kastes i
containere sammen med det andre slakteavfallet. Ifølge Sundli (1993), vil vekta på vomskinnet ikke
utgjøre mer enn 4 – 5 kg hos en kalv, og ikke mer enn 8 kg hos en voksen okse. Tarmskinnet veier ca
50 % av samlet tarmvekt.
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Slakteavfallsvekten vil da medregnet de andre organene (unntatt hjertet) bli:
Lever
Lunger
Tarmer
Vomskinn
Sum

3,0 kg
3,6 kg
6,85 kg
8
kg
21,45 kg hos et voksent dyr

Dette avfallet er mulig å ta med seg i en sekk eller et motorisert kjøretøy som nok de fleste har
tilgang til i dag.
4.4 Alternative matkilder for rødrev og mår
Fallvilt, rovdyrdrept elg og elg som har dødd av sykdom, ulykker eller høy alder er ikke tatt med i
beregningen, fordi det er vanskelig å beregne tall for dette. Heller ikke skadeskutt elg som ikke blir
funnet og avlivet er tatt med fordi det er meget vanskelig å få tall på dette. Det kan allikevel være en
ikke uanselig andel når det skal skytes så mange elg.
Fallvilt kan i noen tilfeller, hvor de blir raskt funnet og ikke har for store skader, brukes som
menneskemat. Disse dyrene kan enten utvommes på stedet, eller tas med hele for slakting på dertil
egnet sted. Hvis dyret derimot er uegnet som menneskemat, blir dyret avlivet og hele kadaveret blir
liggende igjen, såfremt det ikke vil være til sjenanse for menneskelig aktivitet (pers med. Bjørn Roar
Hagen).
Rovdyrdrept elg vil nok forekomme i et mindretall, da de største rovdyra våre (bjørn og ulv) som kan
ta livet av elg, ikke er særlig tilstedeværende i området, og da helst som streifdyr. Jerv og gaupe fins
imidlertid, men jerven trives best i høgfjellet. Gaupe kan drepe rev og mår hvis den får sjansen
(Hjeljord 2008). Dette er nok mer fordi de er næringskonkurrenter enn at gaupa dreper dem som
byttedyr, selv om det nok også kan forekomme. En økt rev- og mårbestand kan nok føre til at flere
kan bli drept av gaupe fordi sjansen for trefninger øker med økende bestander. Gaupa har imidlertid
også en begrenset bestand og ferdes over store områder, slik at sjansen for trefninger kanskje ikke
øker dramatisk. Det er nok helst unge og uerfarne individer av rev og mår som har størst sjanse for å
bli drept av gaupa. Rødrev og mår som blir drept av gaupe vil trolig derfor ikke ha noen vesentlig
effekt på bestandene av disse.
Jerv er kjent for å samle matforråd, og kan bære med seg store stykker. Johnsen (2012) fant også at
jerven spiste mest pr. tidsenhet og ga høy forsvinningshastighet på slakteavfallet. Det er derfor ikke
sikkert at det blir så mye til overs til rødrev og mår i de tilfeller hvor jerven er tilstedeværende. Gaupa
har en strategi med å dekke over bytte den har drept, og i tillegg holde seg i nærheten av det inntil
det er spist opp. Gaupa foretrekker også å spise dyr den har drept selv fremfor åtsel.
Selva m.fl (2005) mente at noen dyr som spiser åtsel, utvikler en strategi for å følge etter større
rovdyr og spise rester etter disse. I tillegg kunne de vise til at generalistene foretrakk kadaver fra dyr
som var drept fremfor dyr som var døde av andre årsaker, muligens for å unngå smittsomme
sykdommer. Elg som blir skutt på elgjakt er også i utgangspunktet friske dyr. Det kan være at
rødreven og måren har utviklet en strategi for å oppsøke slakteavfallssteder når de merker at det er
jakt, og på den måten øker i antall i området. Rovdyrdrept vilt og vilt som har dødd av andre årsaker
er imidlertid vanskelig å beregne uten en intensiv saumfaring av terrenget over tid. Kadaver av dyr i
naturen er dessuten normalt, og ville ha forekommet uten menneskenes påvirkning.
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Fraværet av store rovdyr kan også være en av årsakene til rødrevens ekspansjon de siste årene: den
unngår å bli drept av dem, samt at den blir det største rovdyret på slakteavfall fra hjortevilt og annet
vilt og stort sett bare trenger å dele de ekstra matressursene med måren og diverse kråkefugler.
Rødrev og mår har også andre næringskilder på menyen: søppel fra mennesker, amfibier, insekter,
frukt og bær og det de ellers måtte komme over at andre næringsemner, selv om både rødrev og mår
har smågnagere som en vesentlig del av dietten (Bjärvall og Ullström 1997, Christensen 1985,
Dell’Arte 2007, Englund 1965, Goszczynski 1974, Hjeljord 2008, Kauhala 2004).
I tillegg blir en god del småvilt drept langs veier og av høgspentledninger. På grunn av alle disse
ekstra næringskildene, trenger derfor ikke lite smågnagere å virke negativt på bestandstettheten av
rødrev og mår.
Weber m.fl (1999) kunne vise at selv om rødreven i sentral – Europa hadde vannrotte som
hovedbyttedyr, virket ikke endringer i bestandene på disse inn på bestanden av rødrev eller antall
kull. Dette viste seg å ha sammenheng med at rødreven da flyttet næringssøket over til søppel etter
mennesker. Ifølge Hjeljord (2008) påvirkes rødreven av smågnagerbestandene, mens man hos måren
ikke finner noen sammenheng mellom smågnagere og reproduksjon / bestandstetthet og følgelig
ikke er næringsbegrenset av disse. Men på grunn av de store mengdene elgslakteavfall i utmarka, kan
en tenke seg at det vil bidra til økt vinteroverlevelse hos rødrev og mår, gi økte vårbestander av disse
og forhøye overlevelsen hos valpene.
Økte bestander av rødrev og mår kan påvirke bestandene av småvilt. Undersøkelser i Sverige og
Finland, hvor rødrev og mår ble kraftig redusert eller helt fjernet, viste tydelig at rødreven påvirket
skogsfuglbestandene. Konklusjonen derfra ble at skogsfuglbestandene økte i fravær av smårovvilt,
men at det hovedsakelig var høstbestandene av ungfugl som økte, mens hekkebestandene syntes
nesten upåvirket (Marström .fl 1988).
Å fjerne slakteavfall etter elgjakt og andre næringskilder som ikke fins naturlig i utmarka, kan nok
redusere bestandene av rødrev og mår, men det kan også ha en utilsiktet effekt, i hvert fall inntil
bestandene av disse er kraftig redusert: de kan endre byttedyrfokus til småvilt, noe som kan redusere
bestandene av disse. En bør derfor ikke sette i gang slike tiltak uten å nøye vurdere konsekvensene,
og samtidig sette inn andre tiltak i en overgangsperiode.
4.4.1 Numerisk respons på slakteavfall i utmarka
Slakteavfallsmengden i utmarka i Steinkjer kan påvirke bestanden av rødrev og mår på ulike måter.
De kan øke i antall ved at individer fra andre områder trekker inn til slakteavfallsstedene. Denne
formen for numerisk respons vil flate ut fordi revirene setter en grense for antall individer i området.
Både rødrev og mår hevder revir. Revirene er ”todelt”; et større revir og et kjerneområde inne i
dette. I dette kjerneområdet tolereres ikke individer av samme art som ikke hører hjemme i reviret.
(Bjärvall & Ullström1997, Frafjord 2004, Hjeljord 2008). For revens vedkommende, kunne Lindström
(1982) vise til at når det er overflod av mat i området, kan døtre få lov til å bli i reviret for å hjelpe til
med å fostre opp fremtidige kull. De store mengdene slakteavfall kan gi nettopp en slik virkning. I
tillegg fins nok en del unge hanner som er jaget ut av reviret og ennå ikke har funnet et ledig område
å etablere seg i. Disse vil nok lett kunne tiltrekkes slakteavfallene fordi de må ta til takke med den
maten som byr seg fordi de ikke er så godt kjent i området at de vet hvor de lettest kan finne andre
byttedyr.
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Den andre formen for numerisk respons, og den mest sannsynlige, er at den økte matmengden fører
til økt overlevelse og økt antall unger i kullet. Dette vil nok ha mest betydning når det gjelder
rødreven, fordi den kan få forholdsvis store kull (14 valper er registrert i ett kull i Norge) mens mår
får mindre kull (2 – 4 valper) i tillegg til at den er utsatt for predasjon av rødreven (Bjärvall og
Ullström 1997,Hjeljord 2008, Selås m.fl 1995).
Undersøkelser har vist at territoriestørrelsen ikke reguleres av tilgjengelig føde, men holdes konstant
på det nivå som er tilpasset optimal reproduksjonssuksess, uavhengig av smågnagernes
bestandsnedgang eller –oppgang. Slakteavfallet kan derfor bidra til at:
1.
2.
3.
4.

Revirstørrelsene holdes på et minimumsnivå
Antall valper i et kull holdes på et maksimumsnivå hvert år
Voksendødeligheten minker i vinterhalvåret
Flere valper overlever til voksen alder

Hvis disse antagelsene holder stikk, betyr det at det totale antall individer i høstbestanden hos rev og
mår potensielt kan bestå av henholdsvis 2737 og 1003 individer i Steinkjer kommune (Tabell 5). Hvis
en i tillegg sammenligner bestandstallene som fremkom ved å beregne antall individer basert på
slakteavfallsmengde og revirstørrelser kan en se at tallene er ulike. For rev er forskjellen 65 individer i
favør revirstørrelsen og for mår 319 individer i favør slakteavfallet. Ut i fra resultatet på
besøksfrekvenser stemmer disse tallene. Mår så ut til å være mer ”avhengig” av slakteavfallet enn
rødreven.
4.4.2 Funksjonell respons på slakteavfall i utmarka
Et høyt antall rødrev og mår vil kunne påvirke byttedyrbestandene negativt. Dette kommer i konflikt
med jegere som jakter på småvilt og ønsker at predasjonen på dem reduseres til et minimum.
Bestandene av predator og byttedyr vil være i likevekt hvis predatorens uttak tilsvarer tilveksten hos
byttedyret. Hvis predasjonen er mindre/større, vil byttedyrbestandene øke/minke. Predasjonstakten
øker normalt med økning i tettheten av byttedyr. Vi har 3 typer funksjonell respons:
-

Type I respons – predasjonstakten øker proporsjonalt med økningen i bestanden av byttedyr
Type II respons – som type I, men predasjonen flater ut ved en viss tetthet av byttedyr
Type III respons – predasjonstakten øker raskere enn tilveksten i bestanden av byttedyr

Det er kun type III respons som potensielt kan stoppe veksten i byttedyrbestandene ved at
predatorer ved økende bestander av dette byttedyret skifter over til å jakte på dette, eller
predatoren kan spesialisere seg på dette byttedyret og bli mer effektiv i uttaket av det (Smith og
Smith 2009).
Økte smårovviltbestander kan føre til økt beskatning av småviltarter som for eksempel orrfugl og
storfugl. Dette fordi at ved nedgang i smågnagerbestandene går de over til å jakte på annet småvilt.
At rødrev og mår har betydning for bestandsvekst og bestandsnedgang hos disse artene er påvist i
flere undersøkelser (Jahren 2012, Marcström m. fl 1988, Kastdalen og Wegge 1988, 1991, Selås m. fl
1995, 2005, Smedshaug og Sonerud 1997). Ved så store bestander som vist i tabell 5, kan en tenke
seg at de gjør store inngrep i bestandene av småvilt, noe som har stor betydning for jaktuttaket på
småviltet, og som kanskje burde tas med i beregningen av jaktkvoter.
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Å begrense rødreven og mårens predasjon slik at det om mulig kan gi økte skogsfuglbestander kan
være vanskelig. Det bør allikevel være mulig ved systematisk og kontinuerlig arbeid og samarbeid.
Det er mange måter å prøve å begrense rødrevens predasjon på, ikke nødvendigvis bare ved å avlive
den. Rødreven trives i kulturlandskapet, med mange kanthabitater som også er tilholdssted for andre
arter, og de er derfor utsatt for rødrevens predasjon. Bredere korridorer vil kunne beskytte disse
artene fra predasjon ved at de får flere gjemmesteder.
Selås (2012) forslo følgende tiltak:
-

Redusere areal og mengde av grasrike flater med lauvoppslag
Foreta små gruppehogster og plukkhogst
Bruke tette frøstillinger og naturforyngelse
Sette igjen mer forhåndsforyngelse og ”skrapskog” ved sluttavvirking
Gå vekk fra ensartede monokulturer
Gå over til flersjiktet struktur og mer blandingsskog
Opprettholde sammenhengende eldre trebestander ved hjelp av korridorer

I tillegg må tilgangen til slakteavfall, fallvilt og søppel begrenses til et minimum. Avliving av spesielt
rødrev vil måtte bli et intensivt og langvarig prosjekt på grunn av artens store reproduksjonskapasitet
og spredningsevne. Galby (2006) kunne vise til at det ikke er de reproduserende voksne som skytes
mest på jakt, men unge hanner som er jaget ut av reviret. Tisper som ble skutt, ble skutt i mars
måned. Kanskje bør en vurdere en kontroversiell metode som også brukes på jerv: hiuttak.
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5 Konklusjon
Resultatet ble som forventet adskillige mange tonn slakteavfall fra elg som legges igjen i utmarka i
Steinkjer kommune etter elgjakta og mengden har vært stabil i flere år. Men trolig er den totale
mengden mye større fordi ikke alle har tilgang til containere å kaste slakteavfallet i.
Derimot var det noe uventet at måren besøkte slakteavfallet først og mest. Dette kan forklares ved at
det i undersøkelsesområdet også var 210 andre slakteavfall som ikke ble overvåket, og som rødreven
kanskje foretrakk å besøke. Besøksfrekvensen på slakteavfallet ble totalt sett ganske lav både for
rødrev og mår. En kan derfor stille spørsmål ved om de er avhengig av slakteavfall i dietten.
Å beregne antall rødrev og mår basert kun på slakteavfallsmengde er nesten umulig, fordi de deler
denne matkilden med andre arter og i tillegg har mange andre næringskilder. Slakteavfallet kan
derimot virke som tilleggsfór i harde vintre og bidra til å øke vinteroverlevelsen og reproduksjonen.
Økte vårbestander av rødrev og mår kan beskatte småviltet hardt og bidra til reduserte bestander av
disse, noe som har betydning for småviltjakta.
Å fjerne slakteavfallet fra utmarka trenger ikke nødvendigvis å redusere bestandene av rødrev og
mår, men kan derimot føre til ytterligere predasjon på småviltet. En må derfor også vurdere andre
tiltak, for eksempel endringer av habitat til fordel for småviltet og eventuelt hiuttak av rødrev og
mår.
Det er imidlertid nødvendig med ytterligere undersøkelser for å finne sammenhengen mellom
slakteavfall og økt overlevelse og reproduksjon hos rødrev og mår, og predasjon på småviltet.
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Vedlegg
Vedlegg 1. Registreringsskjema for viltkamera på slakteavfall fra hjortevilt
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Vedlegg 2. Rapporteringsskjema for slakteavfall
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Vedlegg 3. Bilder av mår og rev på slakteavfall

Figur 4 Rev (Vulpes vulpes) på slakteavfall på natt og dag

Figur 5 Mår (Martes martes) på slakteavfall på natt og dag

Figur 6 Mår med store slakteavfallsbiter i munnen. Tas med for lagring?
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