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Referat fra Jaktledermøte i Aurskog-Høland elgvald 2012. 

 
Tid:  Onsdag 3. oktober, kl. 18.00 - ca 21.00 
Sted: Bjørkelangen rådhus, kommunestyresalen. 
 

Tilstede ca. 100 jaktledere, jaktfeltledere og andre tilhørere. 
 

 

• Velkommen og innledning – Didrik Holmsen. 

� Didrik ønsket velkommen og refererte til sitt møte med utvalget som skal 
vurdere ulvesona. Her har han representert elgnæringen i Aurskog-Høland 
og gått inn for en fjerning av ulvesona, blant annet med bakgrunn i de 

økonomiske konsekvenser som ulvestammen påfører grunneiere og 
elgjegere i sona. 

� Didrik maner også til forsiktighet med å felle eldre kuer som man beviselig 
vet har høyere produksjon enn yngre og letter dyr. Spesielt gjelder dette nå 

som ulven har etablert seg i vårt område. 
 

• Oppdatert kunnskap om ulv i Norge og Sverige – Petter Wabakken, 1. amanuensis og 

ulveforsker. 

Petter snakket utgreiende om arbeidsmetoder og det siste fra forskningen i Norge og Sverige hva 

gjaldt ulv.  

• Generelt hadde bestandsovervåkningen oversikt over de fleste revir i Norge og 

Sverige, ulv i revir etterlater mye spor. Møkk blir sendt inn og DNA testet. Utfordring 

er streifulv, og ulvestammen sommerstid. Bestandsovervåkninga er avhenging av 

sporsnø for å utføre sine oppgaver. Innraportering av spor gjør også arbeidet lettere. 

• Ulvestammen i Sverige har vært økende de senere årene, mens den norske har vært 

mer stabil. Dels beror dette på at områder hvor ulven tillates å etablere seg i Norge 

er mye mindre enn i Sverige, men Petter mener også at det skyldes utbredt illegal 

jakt på ulv, både i Norge og Sverige. En underbygging av disse påstandene baserer 

seg blant annet på en høy dødelighet blant norske lederhanner og hunner, noe som 

avviker fra kunnskap fra Sverige og andre deler av verden. 

• Enslig ulv spiser mye rådyr, mens revirulv hovedsakelig baserer seg på elg. 

Predasjonstakten på elg er høyest i sommerhalvåret og da gjerne rundt området med 

eventuelt hi og valper. Ulv i flokk tar ikke mye mer elg enn et par, og de drepte dyra 

utnyttes i større grad før innsekter og andre åtseletere tar over. 

• Betydningen av predasjon for elgstammen varierer mye, og spesielt ut fra hvor 

produktiv elgstammen er og over hvor stort område ulven tar elg.  

• Petter redegjorde også for sitt syn på ulvesona, som han mente måtte bort. Han 

mente denne skapte unødvendig mye konflikt og mente heller man burde la ulven 

etablere revir i ett område, for siden å fjerne det etter noen år, når nye revir var 

etablert andre steder. (Ref. mrk: Spørs hva husdyrnæringa synes om det…) 

• Petter mener svensk ulv tar sau i Norge og norsk ulv går til Sverige. Bakgrunnen 
for dette er antagelig at ulv på vandring vil søke make i områder med ulv. Når de 

fleste ulverevir befinner seg midt i Sverige vil ulv i øst gå vestover og ulv i vest gå 
østover. 

 
 
 



AurskogAurskogAurskogAurskog----Høland ElgforvaltningsrådHøland ElgforvaltningsrådHøland ElgforvaltningsrådHøland Elgforvaltningsråd    
• Synspunkter på Rovviltforliket og Folkaksjonens arbeidsmål - Nils Solberg, leder i Landsstyret i 

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk. 

� Nils gjorde rede for endel av Folkeaksjonens arbeid og syn på norsk 

rovdyrpolitikk. Videre mente han det politiske Norge i dag var mer negativ til ulv 

enn hva som tidligere har vært tilfelle. Folkeaksjonen har for øvrig en utmerket 

hjemmeside www.rovdyr.org  

 

• Gjennomgang av jakta 2011 - Sten Ivar Tønsberg. 
� Generelt kan det sis om elgstammen at den er på veg ned. Dels blir det sett 

færre eldre dyr, og dels har antall kalver, både sett og per ku, gått dramatisk 
ned i 2011. Det antas at produksjonen vil ta seg opp i 2012, men at 

elgstammen fortsatt vil være synkende. Dette er imidlertid i tråd med mål i 
bestandsplanen, så blir det opp til ny bestandsplan for 2013-2015 å evaluere 

målet og eventuelt sette nye. 
� Vekter og ku/okse forholdet er stabilt på et greit nivå. 
� Variasjon av antall daa bak hver elg skutt i kommunen. Færrest daa bak hver 

skutte elg i vest og midt i kommunen, flere daa i øst i de reinere 
skogområdene. 

� Antall påkjørsler er svakt økende fra 2010. 
 

 
 

Avslutningsvis takket Didrik Holmsen tilhørerne for oppmøtet og for seg selv som leder i 
Elgforvaltningsrådet. Hans tid som leder begrenses av vedtektene for Elgforvaltningsrådet og 

det vil bli nødvendig med en ny person i lederstolen etter årsmøtet på nyåret. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Med hilsen  

Elgforvaltningsrådet i Aurskog-Høland 

Didrik Holmsen      Sten Ivar Tønsberg  
Leder        Sekretær  

918 47477 
sten.ivar@stangeskovene.no 


