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1 Innledning 
 
GPS-merkeprosjektet for elg i Trøndelag ble startet i 2017 som en konsekvens av at skrante-
sjuke ble påvist hos to elger i Selbu i 2016. Hovedmålet er å frembringe ny kunnskap om areal-
bruk, demografi og helsetilstand hos elg i en bestand med funn av atypisk skrantesjuke (CWD). 
Elgprosjektet i Trøndelag er en langtidsstudie med forventet varighet på minst 10 år. Hovedmålet 
er konkretisert i delmål (Fig. 1). 
 

Figur 1. Prosjektets delmål. 

 
Basert på gjeldende kontrakt har prosjektet utilstrekkelig ressurser til omfattende analyser, men 
en del analyser gjennomføres i samarbeid med andre institusjoner og med egne midler (NINAs 
faglige utviklingsmidler). Denne årsrapporten beskriver antall dyr merket i 2022, og status for 
igangsatte analyser.  
 
I tillegg til forfatterne, har en rekke personer vært involvert under merking, oppfølging av merka-
dyr og analyser av innsamlede data. Bjørnar Johnsen, Engerdal fjellstyre, og Hans Ivar Stene 
og Jørn Møllenhus sjekket radiomerkede elg for kalveproduksjon og dødelighet i felt, og Øystein 
Os og Terje Skåren (Nordlandsfly) var henholdvis ansvarlig veterinær og helikopterpilot under 
elgmerkingen. Tilsvarende foresto Robert Spitzer, Annika Felton og Cecilia Åström (alle Sveriges 
lantbruksuniversitet, SLU) analysene av elgens diett basert på data fra elg utstyrt med videoka-
mera, mens Atle Mysterud (UiO), Jason Roberts (UiO), Stefaniya Kamenova (UiO), Rebecca 
Davidson (Veterinærinstituttet), Andrea Miller (NINA/INN), Kjersti Utaaker (NINA/Nord Universi-
tet), Frode Fossøy (NINA), Marie Davey (NINA) og labteknikere ved NINAGEN bidro med ana-
lyser av elgenes parasitter og/eller diett basert på møkkprøver innsamlet fra radiomerkede dyr.  
 
 
 
 

1. Estimere elgers områdebruk og stedstrohet over mange år.  
2. Estimere andel elg som utvandrer, utvandringslengde og alder for første reproduk-

sjon. 
3. Gjennomføre undersøkelser av dødsårsaker hos elg utenom jakt, herunder testing 

for atypisk og klassisk CWD. 
4. Estimere årlige dødelighetsrater utenom jakt. 
5. Skaffe ny kunnskap om individuell, romlig og tidsmessig variasjon i helserelaterte 

parametere som kondisjon, diett og parasittbelastning. Dette delmålet vil gjennomfø-
res i den grad det er økonomisk gjennomførbart innenfor prosjektets økonomiske 
rammer, eller i samarbeid med andre prosjekter eller institusjoner. 
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2 Resultater og status 
 

2.1 Elgmerking i 2022 
 
I 2022 merket vi 10 elger, herav fem kalver. Dette var ei ny ku og hennes oksekalv, en enslig ku, 
fire kukalver til tidligere merkede kyr, og tre elger (ei ku og to okser) som ble remerket. Sistnevnte 
var elger som var merket som kalv i foregående år.  
 
Alle elgene som ble remerket ble veid. Oksekalven veide 150 kg, mens kukalvene veide mellom 
120 kg og 137 kg (gjennomsnitt 128 kg). Elgkua (toåring) veide 254 kg (125 kg som kalv), mens 
oksene (toåringer) veide henholdsvis 219 kg (110 kg som kalv), og 257 kg (143 kg som kalv). 
 
 

2.2 Status for merka dyr 
 
Antall GPS-merkede elg med aktive sendere er i dag (20.12.2022) 29 kyr og 11 okser. I løpet av 
2022 ble én elgokse felt under jakta, og fire elgkyr døde i løpet av april og mai. Alle testet negativt 
for skrantesjuke, med unntak av elgku C2253. Prøver fra dette individet ble sendt inn, men ma-
terialet viste seg uegnet for analyse (se under). 
 
Av døde elger ble ei ku (C2226) funnet druknet ved utløpet av Stjørdalselva. Hun har trolig druk-
net i Sona, ettersom senderen ble funnet der. Ei elgku (C2251) ble funnet død liggende på ryg-
gen inntil ei gran med beina til værs. Det kan se ut som den ved et uhell havnet på ryggen i 
ulendt terreng og ikke var i stand til å komme seg opp (ryggvelt, fig. 2). Kua var ikke i spesielt 
dårlig hold, og hadde mye mat i vomma. Det ble funnet en elgbremslarve i svelget. Vi fant ingen 
opplagte tegn til dødsårsak for de to siste elgkyrne. Den ene (C2211, fig. 3) ble funnet død i 
april. Den lå åpent til, fremsto i normalt hold etter årstida og hadde mye mat i vomma. Det ble 
ikke funnet foster. Det ble funnet en elgbremslarve i svelget. Den siste (C2253, fig. 4) ble funnet 
i juni, men døde trolig mellom 20. og 22. mai. Tidligere har vi funnet elgkyr i denne perioden av 
året som har dødd av fødselskomplikasjoner, men om dette var årsaken blir bare spekulasjoner. 
Vi mottok ikke dødsvarsel, og kadaveret besto av mest bein og hårrester. Vi skrapte likevel ut 
vev fra hjernen, men materialet ble definert som uegnet for analyse av Veterinærinstituttet. 
 

Figur 2. Funnsted for elgku C2251. Foto: Hans Ivar 
Stene. 
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Figur 3. Funnsted for elgku C2211. Foto: 
Hans Ivar Stene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Funnsted for elgku C2253. Foto: 
Bjørnar Johnsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NINA Prosjektnotat 430 

6 

2.3 Beskrivelse av sesongvandringer og stedstrohet 
 
For å beskrive vandringsmønstre hos hjortedyr har vi beregnet et utvalg parametere som besk-
river trekkadferd. Dette inkluderer en modellbasert kategorisering i gruppene trekkende, stasjo-
nære eller utvandrende (Bunnefeld et al. 2011), grad av overlapp mellom leveområde i mars og 
juli, avstanden mellom disse leveområdenes senterpunkt, og gjennomsnittshøyde over havet for 
posisjonene i mars og juli. Skriptet kan også benyttes til å sette en estimert start- og sluttdato for 
vår- og høsttrekk. Datoer for start og slutt for sesongtrekk er imidlertid vanskelig å automatisere, 
men vil settes manuelt etter beste skjønn. Analysene for å sette trekkparametere utvikles med 
midler fra dette prosjektet og merkeprosjektene på Hardangervidda (avtalenummer 20047064) 
og Oppland, samt egne midler. 
 
De foreløpige analysene er basert på 70 GPS-merkede elger med data fra ett til fem år i perioden 
2017-2021. Dette inkluderer både sesongtrekk og elg som ser ut til å ha utvandret. Analysene 
viser at leveområdene i mars og juli overlapper i 65 prosent av tilfellene (en elg kan ha data fra 
flere år), mens avstanden mellom gjennomsnittsposisjonen i mars og juli varierte fra ca. 3 km til 
63 km for de gjenværende 35 prosent av tilfellene. Det var i tillegg flere dyr med noe overlapp 
som i snitt oppholdt seg med mer enn 10 km avstand mellom mars og juli. I tilfeller hvor leveom-
rådene i mars og juli overlappet, var sommerposisjonene i snitt 76 meter høyere i terrenget (fra 
gjennomsnittlig 404 til gjennomsnittlig 480 moh.). I tilfeller hvor leveområdene i mars og juli ikke 
overlappet var sommerposisjonene i snitt 175 meter høyere i terrenget (fra gjennomsnittlig 370 
til gjennomsnittlig 545 moh.). 
 
I samarbeid med NTNU har en masterstudent begynt på en oppgave om elgens stedstrohet, og 
foreløpig tittel er «Effects of human activities on site fidelity of moose». Hun skal undersøke 
hvordan elgens stedstrohet varierer med kjønn, alder, reproduktive status og trekkstrategi, for 
deretter å se på om menneskerelaterte forstyrrelser påvirker stedstroheten. Det siste vil hun 
gjøre ved å inkludere grove data om menneskelig nærvær som distanse til, og tetthet av hus og 
veger. Planen er at masteroppgaven skal leveres i 2023. 
 

 
2.4 Utvandring 
 
I perioden 2018-2022 har vi merket 24 elgkalver (ved ca. 8-9 måneders alder), fordelt på fire i 
2018, ti i 2020, fem i 2021 og fem i 2022. Kalvenes bevegelser er dokumentert for en periode på 
to uker til flere år, og i skrivende stund er seks av kalvene døde som følge av at de er skutt under 
jakta eller funnet døde av andre årsaker. To kalver har også mistet halsbåndet tidligere enn 
ønsket. For 19 av kalvene er elgmora merket. I tillegg har vi merket ei ettårig ku som gikk sam-
men med ei eldre merket ku. Senere er kua verifisert som mora til åringsdyret ved bruk av ge-
netiske metoder. 
 
Vi har så langt ikke hatt ressurser til å analysere disse dataene, men planlegger å gjennomføre 
noen analyser i 2023. Vi ønsker dessuten å samle data i flere år før vi gjennomfører enkelte 
analyser. Dette er fordi det tar flere år med data før vi kan anslå omfanget av utvandring.  
 
Foreløpige data tyder på at elgene som utvandrer gjør dette både som ettåringer og toåringer, 
og at utvandringene kan overstige 70 km. Sannsynligvis vil maksdistansen øke desto lenger vi 
kan følge elgene (Fig. 5). 
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Figur 5. Posisjoner for elgku C2220 (lilla symbol) og elgokse C2219 (blått symbol) som ble mer-
ket i mars 2018. C2220 mistet halsbånd 17. juni 2019 som 2-åring mens hun utvandre sørover. 
C2219 utvandret også i 2019, men ble skutt i Sverige etter å ha forflyttet seg ca. 70 km. Vi vet 
dermed ikke hvor langt denne elgoksen ville ha utvandret om den hadde fått leve videre. Mød-
rene til disse elgene var ikke merket. 

 
Så langt har vi lite kunnskap om utvandring hos eldre individer (tre år og eldre). Her kan det 
nevnes at elgku C2263 som ble merket som voksen i 2017 var stasjonær i området Usmeda-
len/Garddalen/Nekkåbjørga i Selbu, inntil den «ble med» kalven sin (C2226, merket i 2020) da 
denne utvandret ca. 20 km som 1 ½ åring i desember 2020. De oppholdt seg deretter nær Inn-
bygda i Selbu i ca. et halvt år, før C2226 vandret ytterligere 15-20 km uten mora til Sondalen i 
Stjørdal. Der døde hun i mai 2022. C2263 vandret tilbake til Usmedalen/Garddalen/Nekkåbjørga, 
men gjentok vandringen til Innbygda i november 2021 hvor den også døde samme måned. Dette 
kan tyde på at kalvenes utvandring i noen tilfeller kan påvirke moras områdebruk og atferd. 
 
I noen tilfeller har vi merket kalvene til samme ku i flere år, og i ett tilfellet tre år på rad. Sistnevnte 
er elgku C2264 som fikk kalvene merket i 2020 (C2225), 2021 (C2237) og 2022 (E-2933) (Fig. 
6). 
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Figur 6. Posisjoner siste seks måneder (21. juni 2022 – 21. desember 2022) for elgku C2264 og 
hennes kalver fra 2020 (C2225), 2021 (C2237) og 2022 (E-2933). Lilla og blå dråpeformede 
symboler angir elgens nyeste posisjon. 

 
Kalven som ble født i 2022 (E-2933) er fortsatt i samme området som mora, mens kalvene fra 
2020 (C2225) og 2021 (C2237) har utvandret. Elgokse C2225 utvandret 15-20 km til Gauldalen 
som ettåring i november 2020. Elgokse C2237 startet utvandringen som ettåring i september 
2021, og etter å ha oppholdt seg i ulike områder slo den seg ned i Roltdalen høsten 2022. Her 
ble den skutt under jakta 19. oktober som toåring. Den hadde da en slaktevekt på 151 kg. 
 

 
Figur 7. Posisjoner for elgokse C2230 i perioden fra den ble merket 20. februar 2020 til 21. 
desember 2022.  
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Et annet eksempel på en elg som har utvandret er elgokse C2230, som ble merket som kalv i 
februar 2020. Vi lyktes ikke med å merke mora. Etter at vi merka C2230 var den relativt stasjonær 
i Meråker hele det neste året og påfølgende vår. I juni 2021, når den var to år, vandret oksen til 
Sverige og oppholdte seg der gjennom sommeren. Høsten 2021 vandret den videre tilbake til 
Norge, men denne gangen ned Inndalen og etter hvert ned mot Vuku i Verdal. Den oppholdte 
seg i Verdal gjennom hele vinteren 2022, før den i juni 2022 vandret tilbake til Sverige. Denne 
gangen vandret den lenger østover i Sverige, og i desember 2022 har den fortsatt tilhold noen 
kilometer nord for Järpen i Sverige (Fig. 7). 
 
 

2.5 Alder for første reproduksjon 
 
I prosjektet har vi fra og med 2022 innført et delmål om å samle data som gir grunnlag for å 
estimere alder for første reproduksjon for elgkyr som blir merket som kalver (ved 8-9 måneders 
alder). Dersom vi greier å få data fra tilstrekkelig mange elger, som også blir veid ved merking 
og remerking, vil vi undersøke om alder for første reproduksjon samvarierer med 1) elgkyrnes 
etablering av faste leveområder, f.eks. at de etablerer et mer fast leveområde fra og med første 
året de reproduserer, og 2) dyrets levendevekt som kalv eller vekt som voksen. Sistnevnte er 
hva vi forventer fra tidligere studier ved at tyngre dyr starter å reprodusere ved en tidligere alder 
enn dyr med lavere vekt (f.eks. Sæther et al. 1992). 
 
Vi har foreløpig ikke nok data til å gi et meningsfullt estimat på gjennomsnittlig alder for første 
reproduksjon for elg i studieområdet. Av syv elgkyr med data har to født kalver, som henholdsvis 
tre- og fireåring. De fem øvrige er observert som to- og/eller treåringer i 2021 og 2022, men har 
så langt ikke blitt observert med kalv (Tabell 2.1).  
 
I 2022 merket vi fem kalver, hvorav fire kukalver, som vil inngå i disse studiene i årene som 
kommer. Alle ble veid. 
 

Tabell 2.1. Antall kalver observert i følge med elgkyr med kjent alder (hovedsaklig merket som 
kalv, ca. 8-9 måneder gamle). Elgku C2236 ble merket som ettåring når den gikk sammen med 
elgku C2201. C2201 ble senere verifisert som mor til C2236 basert på genetiske metoder. 

  Antall kalv  

Elg Født år 2019 2020 2021 2022 Merknad 

C2218 2017 0 1 1* 0* Mistet halsbånd høsten 2020. 

C2236 2018  0 0 1  

C2222 2019   0 0  

C2224 2019   0 0  

C2226 2019   0  Døde i mai 2022. Ikke mulig å sjekke antall foster. 

C2239 2020    0  

C2240 2020    0  

*Kua er jevnlig observert av Odd Roger Eggen, Tydal. Kalven fra 2021 ble skutt som ettåring i 2022 
når den gikk sammen med C2218 (Okse med slaktevekt 157 kg). C2218 ikke observert med kalv i 
2022. 
 

2.6 Kalveproduksjon og kalvedødelighet  
 
For å beregne kalveproduksjon og kalvedødelighet i løpet av sommeren, ble elgkyrne oppsøkt i 
felt fra slutten av mai og ut juni, og deretter fra slutten av august til start av elgjakta 25. september 
(https://www.youtube.com/watch?v=J4tLny8QquU). I noen tilfeller har vi også innhentet data fra 
elgjegere som har observert merka elgkyr med eller uten kalv. 
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Andel GPS-merkede kyr med kalv pr. år varierte mellom 0,59 og 0,82 i perioden 2017-2022, 
mens årlig tvillingrate varierte mellom 0,05 og 0,20 i samme periode (Tabell 2.2). Variasjonen 
mellom år kan delvis skyldes varierende alder på elgkyrne som inngår i materialet. Når vi får 
bedre aldersdata (etter at dyret er dødt) kan vi kontrollere for varierende alder i disse analysene. 
 

Tabell 2.2. Kalveproduksjon og sommerdødelighet av kalv. Antall kyr angir antall GPS-merkede 
kyr som ble undersøkt for kalveproduksjon. Estimatene for andel kyr med kalv og tvillingraten er 
ikke korrigert for elgkuas faktiske eller relative alder (dvs. år siden merking). Sommerdødelighe-
ten av kalv er oppgitt i prosent og tallene i parentes angir 1) antall kyr observert om våren og før 
jakt, 2) antall døde kalver og 3) totalt antall kalver observert med de aktuelle elgkyrne på våren.  

År Antall kyr Andel kyr med kalv Tvillingrate Sommerdødelighet (%) 

2017 29 0,59 0,06 Ikke undersøkt 

2018 33 0,73 0,13 9,5 % (19/2/21) 

2019 31 0,81 0,12 0 % (24/0/27) 

2020 31 0,71 0,05 4,7 % (20/1/21) 

2021 32 0,63 0,20 14,3 % (17/3/21) 

2022 25 0,64 0,19 Ikke undersøkt 
 
Estimert sommerdødelighet for kalv varierte fra 0 til 14 prosent i perioden 2018-2021. I 2021 ble 
alle kalvene, hvorav ett tvillingpar, funnet døde i forbindelse med kalvesjekk på våren. Alle ble 
funnet døde ved siste posisjon (kalvingsplassene) for elgmødrene (C2207 og C2283). Tvilling-
ene til C2207 veide 9,9 kg og 8,1 kg. Den minste av tvillingene var dødfødt, mens den andre 
hadde rester av melk i tarmen (Vedlegg 1 og 2). Kalven til C2283 døde også kort tid etter fødsel 
(vedlegg 3), og mora ble funnet en uke senere uten at vi greide å finne en dødsårsak. Kua var 
da 8 år.  
 
Det må betegnes som «flaks» at vi fant kalvene som var dødfødt eller døde rett etter fødsel i 
2021. De lavere estimatene i 2018-2020 kan følgelig være underestimater fordi det er vanskelig 
å avdekke dødelighet som skjer under eller rett etter fødsel. Inntil videre har vi avsluttet disse 
undersøkelsene da det krever for mye feltinnsats gitt dagens økonomiske budsjett. Kalvedøde-
lighet ble derfor ikke undersøkt i 2022. Fire år med data antyder at sommerdødelighet av kalv er 
relativt lav, med et årlig gjennomsnitt på 7,1 prosent. Dette er innfor intervallet av hva som er 
funnet i tidligere undersøkelser av sommerdødelighet i Troms (Snitt 9,6 %), Beiarn (Snitt 6,9 %) 
og på Vega (12,6 %) på 1990-tallet (Stubsjøen et al. 2000), og i Trøndelag i perioden 2006-2008 
(13,7 %) (Rolandsen et al. 2017). I disse studiene varierte de årlige estimatene fra 0-33 prosent 
sommerdødelighet, og antyder at dødeligheten kan være vesentlig større i enkelte områder og 
år. I områder med høyere tetthet av bjørn og ulv, som i deler av Nord-Amerika, kan kalvedøde-
ligheten om sommeren være vesentlig større (Severud et al. 2019, Wolf et al. 2020).  
 
Vi har ikke hatt ressurser til å estimere kalvedødelighet utenom jakt for hele første leveår, da 
slike estimater krever mer feltinnsats enn hva vi har budsjett til. Selv med stor feltinnsats kan det 
være vanskelig å skille jaktdødelighet fra annen dødelighet. Vi håper imidlertid å kunne fortsette 
merking av kalver fra GPS-merkede mødre samt sjekke sistnevnte for kalver på våren. På sikt 
kan vi da få et minimumsestimat på samlet dødelighet gjennom første leveår.  
 
 

2.7 Dødsårsaker og dødelighet utenom jakt for GPS-merkede elger 
 
Så langt har 37 GPS-merkede elger dødd i løpet av prosjektperioden. Av disse er 12 skutt under 
jakt og 25 døde av andre årsaker. Dødeligheten utenom jakt har hovedsakelig skjedd på vinter 
og vår (Fig. 8). Det er ofte vanskelig å avgjøre dødsårsaken for disse individene, selv i tilfeller 
som når dyr tilsynelatende har druknet. Av sannsynlige dødsårsaker, eller i det minste medvir-
kende årsaker, har vi registrert avmagring, drukning, fall i bratt/glatt/ulendt terreng, brunstkamp, 
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komplikasjoner under kalving, bjørnepredasjon, tarmslyng og mulig forgiftning. I tillegg er det 
flere tilfeller av dødsfall uten synlig årsak. I hvor stor grad sykdom og parasitter har vært medvir-
kende er ukjent, men ingen døde som følge av påkjørsler med bil eller tog. Ett interessant tilfellet 
er en kalv som døde en måned etter merking, av ukjente årsaker. Genetisk metastrekkoding av 
møkkprøver ved merking og ved dødstidspunktet, antyder at kalven var smittet av saueparasitten 
Nematodirus Battus. Denne er kjent for å kunne gi kraftige infeksjoner hos lam, med alvorlig 
diaré og død som mulig resultat.  
 
 

 
Figur 8. Antall døde elg fordelt på måned i året i perioden 2017-2022.  

 
Gjennomsnittlig årlig naturlig dødelighet for voksne elger i Norge er tidligere estimert til omkring 
5-6 prosent, og opptil ni prosent i enkeltår (Rolandsen et al. 2010, Solberg et al. 2018, Stubsjøen 
et al. 2000). Foreløpige analyser av årlig overlevelse av voksne (> 1 år) GPS-merkede elger de 
siste 15 årene, antyder en årlig naturlig overlevelse på 93 prosent for kyr og 91 prosent for okser 
(dvs. naturlig dødelighet på 7 og 9 prosent), men forskjellen mellom kjønn er ikke statistisk sikker 
(Fig. 9). det kan dermed virke som om dødeligheten utenom jakt har økt noe i Norge de siste 30 
årene.  
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Figur 9. Overlevelseskurve fra mars til mars. Analysene er basert på data fra 436 GPS-merkede 
elger fra ulike prosjekter (se fig. 10) i perioden 2006-2022. 

 
I en Cox proporsjonal hasard-modell fant vi at den årlige risikoen for å dø utenom jakt var 2,77 
ganger høyere (95 % konfidensintervall 1,44-5,36) for det nåværende prosjektet i Trøndelag 
(2017-2022), sammenlignet med et tidligere GPS-merkeprosjekt i Nord-Trøndelag i perioden 
2006-2010. Modellen antyder at den gjennomsnittlige årlige voksendødeligheten kan være 10 
prosent eller mer i det pågående prosjektet i Trøndelag, selv uten trafikkdødelighet. Dette er 
også høyere enn estimatene fra de andre prosjektene, med mulig unntak for Hardangervidda. 
For Hardangervidda var den estimerte relative risikoen for å dø enda høyere, men med vesentlig 
større usikkerhet i estimatet (snitt 3,45, 95 % konfidensintervall 1,09-10,87). Med forbehold om 
at dette er foreløpige resultater, antyder analysene en vesentlig høyere årlig dødelighet hos 
voksne elger i disse prosjektene enn hva som tidligere er ansett som vanlig (Figur 10). For alle 
prosjekter samlet antyder resultatene at risikoen for å dø kan være noe høyere for okser enn kyr 
(ikke statistisk sikker forskjell), og at risikoen for å dø er større om vinteren (november-april) enn 
om sommeren (mai-oktober) (Figur 10). 
 
I de foreløpige analysene har vi ikke kontrollert for elgenes (relative) alder, og vi tar derfor forbe-
hold om at resultatene kan endre seg når endelige analyser er gjennomført. Dette vil vi gjøre i 
2023.  
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Figur 10. Relativ risiko (hasardrate) for å dø mellom kjønn, studieområder og årstid (sommer/vin-
ter). Resultatene er fra en Cox proporsjonal hasard-modell. Analysene er basert på data fra 436 
GPS-merkede elger fra ulike studieområder i perioden 2006-2022. 

 
 

2.8 Diett og parasitter 
Parasitter og infeksjoner blir ofte neglisjert som en betydelig økologisk faktor i studier av ville 
pattedyr, og følgelig kan vi feiltolke eller få mangelfull innsikt i hvordan eller hvorfor dyr reagerer 
på klima- og andre miljøendringer (Gehman et al. 2019). Hjortevilt og andre klauvdyr er pekt på 
som velegnet for studier av infeksjoner og parasitt-vert interaksjoner (Jolles & Ezenwa 2015), og 
der effekten av innvollsparasitter kan være underestimert (Shanebeck et al. 2022).   
 
Prosjektet har derfor et delmål om å skaffe ny kunnskap om individuell, romlig og tidsmessig 
variasjon i helserelaterte parametere som kondisjon, diett og parasittbelastning. Vi ønsker derfor 
å skaffe gjentatte prøver (blod, møkk, hår) og kroppsmål (f.eks. vekt) fra samme individ over tid, 
enten ved merking/remerking, når dyr dør, eller ved å samle inn møkkprøver i felt. Dette gjen-
nomføres i den grad det er økonomisk forsvarlig innenfor prosjektets rammer, eller i samarbeid 
med andre prosjekter og institusjoner. 
 
I samarbeid med Sveriges landbruksuniversitet, SLU, har vi undersøkt hvordan data fra GPS-
merka elger med videokamera kan brukes til å studere elgens diett gjennom året. Resultatene 
er oppsummert i en masteroppgave (Åström 2022, vedlegg 4). I prosjektet inngikk data fra to 
elger merket i Trøndelag, og to elger merket i Finnmark. Resultatene viser at data GPS-merkede 
elger med videokamera kan gi mye kunnskap om elgens diett gjennom året, men at vi trenger 
data fra flere video-elger for å kunne generalisere resultatene (Åström 2022, vedlegg 4). Mas-
teroppgaven ledet også til ny kunnskap om en hittil ukjent beiteatferd hos elg, da elgkua merket 
i Trøndelag ved ett tilfellet spiste elgmøkk. Dette er ikke tidligere dokumentert for elg, men der-
som det er en vanlig atferd hos hjortedyr kan det være relevant i forhold til overføring av smittsom 
skrantesjuke eller andre sykdommer og parasitter. En artikkel som beskriver denne observasjo-
nen (koprofagi) ble nylig akseptert i tidsskriftet Ecology and Evolution (Spitzer et al. (akseptert 
manuskript)). Artikkelen vil bli oversendt Miljødirektoratet når den er publisert. 
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I en pilotstudie, gjennomført i samarbeid mellom NINA, UiO og Veterinærinstituttet, har vi sam-
menlignet bruken av genetisk metastrekkoding og ordinære parasittologiske metoder (egg- og 
larvetellinger) for å beskrive forekomst og mengde av elgens innvollsparasitter. Dette studiet 
viser at metastrekkoding gir langt bedre taksonomisk oppløsning ved at flere parasitter kan be-
stemmes til art og slekt, og dessuten øker sannsynligheten for å oppdage parasitter. Vi fant også 
en svakt positiv og statistisk sikker sammenheng mellom parasittbelastning estimert ved ordi-
nære parasittologiske metoder og metastrekkoding. Selv om ordinære metoder trolig gir de beste 
estimatene på parasittbelastning, kan sannsynligvis metastrekkoding utvikles til å gi en relevant 
indeks på parasittbelastning. Dette studiet ble nylig akseptert i tidsskriftet Parasites & Vectors, 
og vil sendes over til Miljødirektoratet når den er publisert (Davey et al. (akseptert manuskript)). 
 
Som en fortsettelse av dette har vi i samarbeid med et annet NINA-prosjekt analysert et større 
antall møkkprøver fra en stor andel av de GPS-merkede elgene ved bruk av metastrekkoding. 
Her inngår også møkkprøver fra andre prosjekter med GPS-merkede elger (Finnmark, Oppland, 
Hallingdal og Hardangervidda). For enkelte av elgene i Trøndelag og Oppland har vi flere prøver 
fra samme individ som er samlet inn ved merking, remerking, når de er døde, eller i forbindelse 
med kalvesjekking. Parasittanalysene (nematoder) er gjennomført, og i løpet av 2023 vil vi kjøre 
tilsvarende analyser for diett. Analyser av parasittdataene er igangsatt som et samarbeid med 
Atle Mysterud og Jason Roberts ved universitetet i Oslo (UiO). Sistnevnte er parasittolog og 
post.doc ved UiO, og vil ha hovedansvaret for å skrive sammen resultatene. Planen er å publi-
sere resultatene i 2023. 
 
Ved anledning undersøker vi også om døde GPS-merka elger er infisert av elgbremslarver. Un-
dersøkelser av elger skutt under jakta og av fallvilt i studieområdet viser at omkring 76 prosent 
av elgene hadde en eller flere elgbremslarver (Rolandsen et al. 2021). Resultatene fra elgbrems-
undersøkelsene av de GPS-merkede elgene vil oppsummeres i 2023.  
 
I en pilotstudie undersøkte vi blodserum fra 74 GPS-merkede elger i Trøndelag for antistoff mot 
Anaplasma phagocytophilum. Hele 45 prosent hadde dette antistoffet. Denne bakterien overfø-
res med flått og kan ha ulike negative effekter på hjortedyr og husdyr. I fremtidige analyser øsker 
vi å undersøke om smitten er knyttet til områdebruk, f.eks. om sannsynlighet for smitte avhenger 
av hjemmeområdets nærhet til kulturmark, høyde over havet, etc.   
 
 

2.9 Plan for merking i 2023 
I 2023 ønsker vi å gjennomføre merking av 5-8 kalver fra GPS-merka kyr, og om praktisk mulig 
remerke noen av elgene som nå er to til fem år gamle (inntil fem elger). Disse dyrene vil bli veid 
dersom forholdene tillater det. Det kan også være aktuelt å nymerke inntil fem voksne elger med 
kamerahalsbånd (som også har en GPS-modul). Alternativt vil kamerahalsbånd settes på elger 
som blir remerket, men da må disse elgene også remerkes neste år ettersom kamerahalsbåndet 
droppes av elgene etter ett år. Det vil bli tatt ulike prøver fra elgene (blod, hår og møkk).  
 
Data fra kamerahalsbånd skal benyttes til å studere elgens diett og grad av sosialitet med arts-
frender. Dette kan være relatert til tilfeldige møter, kalving, brunst, (utilsiktet) fôring/saltsteiner 
m.m. På sikt håper vi å få samlet tilsvarende data i andre elgmerkeprosjekter for å sammenligne 
resultatene mellom ulike studieområder. Midler til å analysere data vil bli forsøkt dekt gjennom 
andre prosjekter og egne midler.   
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