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Søknad om tilskudd til elgbeitetakst.
Øyer østside forvaltningsområde for elg og hjort er en sammenslutning av alle
rettighetshavere på østsiden av Lågen i Øyer kommune. Den største rettighetshaver er Øyer
statsallmenning, i tillegg er det 6 private grunneierlag. Samlet tellende areal for elg er 425.000
daa, årlig fellingskvote er ca. 180 dyr, og siste 5 år er det felt i gjennomsnitt 161 dyr pr år.
I bestandsplanen er målsettingen å ha en mest mulig produktiv elgstamme, med en størrelse
som gjenspeiler bærekraftig utnyttelse av tilgjengelig beite og hensynet til biologisk
mangfold. Samtidig er det et mål om minst mulig beiteskader på skog og innmark. Elgjakta er
en betydelig ressurs for rettighetshaverne, og er til stor glede for jegerne.
I 2014 ga Øyer Østside og Øyer kommune Skogbrukets Servicesenter ved Skogbrukets
kursinstitutt (Skogkurs) i oppdrag å taksere vinterbeitet i forvaltningsområdet.
Takseringsmetoden var utviklet av Knut Solbraa og beskrevet i Skogkurs sitt hefte
Elgbeitetaksering. Taksten ble lagt til lisida opp til ca. 900 moh, etter standard metoder i
bestandsdelt skog. Resultatet fra taksten viste at uttaket i % av tilgjengelig vinterbeite på de
ulike treslagene var i middel for alle takstbestandene, og i mange av bestandene var det meste
av tilgjengelig beite tatt. På dette tidspunktet var forvaltningsområde allerede i gang med en
reduksjon av elgstammen, men konklusjonen av beitetaksten var likevel en ytterligere
reduksjon, for å få opp igjen beitet.
Siden 2014 har det vært en jevn nedgang i elgstammen, med 0,72 sett elg per dag i 2014 til
0,45 og 0,48 i 2019 og 2020. I bestandsplanen er det et mål om å stabilisere seg rundt 0,5 sett
elg per dag.
Øyer Østside ønsker nå en retaksering av vinterbeitet, for å se om man gjennom
bestandsreduksjonen har nådd målsetningen om å bygge opp igjen beitet. Det er mottatt
avtaleforslag fra Hårstad Naturforvaltning om gjennomføring av takst våren /sommeren 2021.
Som sist er Gunnar Hårstad ansvarlig for taksten. Det skal utføres en bestandsvis takst ut fra
beskrivelsen i Skogkurs sitt reviderte hefte: Elgbeitetaksering (6. utgave 2017), basert på
metode utviklet av Knut Solbraa. I 2014 ble det taksert 30 foryngelsesbestander i
skogsområdene. Det er nå tenkt å øke dette til 40.
I tillegg planlegges det en taksering av fjellbeite. De store fjellnære områdene har rike
sommerbeiter på store og betydelige områder med rik lauvvegetasjon, særlig med bjørk og
ulike vidjearter. Einer er godt utbredt. Sommer- og høstbeitet øst i Øyerfjellet er svært
verdifullt for en stor del av bestanden, og områder som Åstdalen er også viktig vinterområder
for en del av stammen. Det planlegges en adskilt takst i fjellet, hvor det legges ut ca. 20
takstbestander i områder med god dekning av lavvokste busker og kjerr. Antallet av bjørk,
einer, rogn og vierarter registreres ut fra dekningsgraden, mens furu og gran registreres på
vanlig måte.
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Det endelige opplegget for taksten vil bli klart i løpet at vinteren og avtale underskrives så fort
det er klart. Med beskrevet omfang som over kan Hårstad naturforvaltning påta seg hele
takstarbeidet med 60 takstbestander for kr 163 750 inkl. mva. Det inkluderer oppstartsmøte,
forarbeid, feltarbeid, analyser og rapportering. Takstrapporten skal være ferdig og klar til
overlevering senest 20. september 2021. Prosjektet finansieringen med største delen egne
midler, men det søkes om tilskudd til vilttiltak gjennom fylkeskommunen og rentemidler
gjennom Øyer kommune.
Budsjett:
Kostnader
Beitetakst (forarbeid, feltarbeid, analyser, rapport og presentasjon)
Finansiering
Samlet kostnad
- Egne midler
- Andre offentlige tilskudd (Innlandet fylkeskommune)
Omsøkt tilskudd Øyer kommune (rentemidler)

Beløp
163 750

163 750
93 750
50 000
20 000

For en del år siden ble det gjennomført et merkeprosjekt på elg, som viser at vi i Øyer får inn
en del trekkende elg om høsten som overvintrer her. Samtidig trekker en del elg ut av
kommunen, og overvintrer lengre nord. Vi har godt samarbeid med våre naboer både i nord
og i sør, og de har signalisert at dersom vi får til et opplegg som fungerer kan det bli aktuelt å
foreta samme type takst over større områder seinere.
Med hilsen Øyer østside
Erik Hagen
sekretær

