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Referat
Odden, J., Ness, E., Reitan, A. og Andersen, R. 1995.
Etablering av leir- og øvingsområde på Rødsmoen;
effekterpå elgstammen.
- NINA Oppdragsmelding352:1-19.

I forbindelse med relokalisering av kavaleriet i Sør-
Norge, etableresnå et 37 km2stortleirog øvingsområde
på Rødsmoen i Åmot kommune, Hedmark. Ca 2/3 av
området vil benyttes til øvingsområdefor stridsvogner,
mens en del arealer er avsatt til skytebanerog hoppfelt
tillegg til selve leirområdet. For å studere elgens
utnyttelseav områdetble det våren 1993 radiomerket13
elger i tilknytningtil Rødsmo-området. Elgen benytter
områdeti dag både sommer og vinterstid.Storedeler av
det aktuelle øvingsområdet er furumoer som i dag
benyttes som vinterbeiteområde for elgen.
Beitetilgangen vinterstid er liten sammenlignet med
andre vinterbeiteområderfor elg, og elgen utnytteri stor
grad hogstavfallfra furu. Kun 5 av de 13 elgene hadde
sommerområderinnenforRødsmoen,mens2 elger som
ble merket på Rødsmoen har etablert vinterområder
utenfor studieområdet. Innenfor det planlagte leir- og
øvingsområdefinnes det en del gode sommerbiotoper,
hovedsakelig knyttet til de granskogdominerte
skogsområdene vest og nordvest i området. I dette
områdetvil anleggelseav BT bane og øvrige skytebaner
båndlegge betydelige arealer. De viktigste
vinterområdene vil i betydelig grad få en redusert
attraktivitet for elg pga. reduksjon i tilgang på
hogstavfall,sterkt redusertfuruproduksjonsom følge av
ødeleggelse av markvegetasjon,samt økt menneskelig
forstyrrelsei områder med liten tilgangpå skjulbiotoper.
Den planlagtemilitære aktivitetvil derfori vesentliggrad
kunne redusere områdets egnethet for elg.
Skadereduserendetiltak i form av en flerbruksplansom
innebæreren fortsatthogstav furuskogog tilrettelegging
av hogstavfall,samt avsettelse av "lommer"i terrenget
som kan sikre en del produksjon av skog og gi
skjulmuligheter,kan bedre vintersituasjonenfor elgen.

Emneord: Elg - militært område - habitatendringer-
forstyrrelser

John Odden, Erling Ness, Arild Reitan & Reidar
Andersen,Norsk instituttfor naturforskning,Tungasletta
2, N-7005 Trondheim,Norge.

Abstract
Odden, J., Ness, E., Reitan, A. og Andersen, R. 1995.
Establishmentof a militarytraining and maneuver area
in Rødsmoen;the effectson the moosepopulation.
- NINA Oppdragsmelding352:1-19.

A 37 km2militarytrainingand maneuver area has been
planned in Rødsmoen, in Åmot municipality, Hedmark
county.Approximately2/3 of the area will be used as a
trainingarea for tanks,while other areas will be usedfor
basic training (BT) fields, a landing area for
parachutists,and a camp area. 1n order to study the
utilizationof the area by moose, Alces alces,13 moose
was radiocollaredin winter 1993. Today, moose utilize
the area both as summer and winter grounds, however,
only5 of the 13 moosestayedwithinthe area duringthe
summer. Large parts of the proposedtank training area
are dominated by Scots pine, which is the most
importantwinter browsefor moose in the area. Today
these forests are managed for timber production, and
moose utilizea large part of the browse being left over
after cutting. The most important summer areas are
found in the sprucedominated forests in the west and
north-west of the area. Establishing BT-fields, other
shootingfields,and roadswill occupyconsiderableparts
of the best summer areas. Due to a reduced access to
left-overbrowsefrom timber cutting (loggingwill cease
afterestablishment),reducednew growthof pine caused
by the destructionof field layer (due to abrasion from
military activity), and increased levels of human
disturbance in an area which lacks abundant hiding
habitats,we expectthe most importantwinter grounds
would have a reduced suitability for moose after
establishmentby the military.A muli-use plan including
continued timber cutting and the establishment of
protectedsanctuaryareasthat wouldsecuresome forest
production and give access to hiding areas, could
reducesome of the detrimentaleffects, and ensure that
Rødsmoencould maintain a moose populationinto the
future.

Keywords: Moose - military area - habitat changes -
disturbances

John Odden, Erling Ness, Arild Reitan & Reidar
Andersen, Norwegian Institute for Nature Research,
Tungasletta2, N-7005Trondheim,Norway.
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Forord
I forbindelse med utbyggingen av hovedflyplass på
Gardermoen, ble det vedtatt å flytte Søndenfjeldske
Dragon Regiment til Rødsmoen ved Rena. Området
hadde en fast bestand av elg. Etter de opprinnelige
planer skulle det undersøkes hvordan en etablert
elgbestand ble påvirket av økt menneskelig aktivitet
innenfor sine beiteområder, og av den grunn ble det
merket 13 elger i området i mars 1993. Det ble ikke gitt
anledningtil oppfølgingav de merkedeelgene i 1994, og
det ble heller ikke anledningtil å merke kalvertil allerede
merkededyr, samt foreta tilleggsmerkinger.

Denne konsekvensutredningenvil derfor i første rekke
beskrive elgens bruk av Rødsmoen som sommer og
vinterbeiteområde,beskriveelgens vinterbeitepotensiale
og vurdere dette opp mot andre vinterområderfor elg,
samt andre skyte og øvingsområder.Det vil i tillegg bli
antydeten del skadereduserendetiltak.

Trondheim,mai 1995
ReidarAndersen

Innhold
Referat 
 3

Abstract 
 3

Forord, 
 4

Innhold 
 4

1 Innledning 
 5

2 Studieområde 
 5

3 Utbyggingsplanerog planlagtbrukav området 5

4 Materialeog metoder 
 6

4.1 Fangstog instrumenteringav elg 
 6

4.2 Beiteregistreringer 
 6

4.3 Innsamlingav sett-elg materiale 
 7

5 Resultater 
 7

5.1 Sommer- og vinter-områdenesstørrelse 
 7

5.2 Elgensbrukav Rødsmo-området 
 7

5.3 Elgenstrekkadferdi Rødsmo-området 
 8

5.4 Trekkavstanderog steds-trohet 
 8

5.5 Sammenligningav elgtettheti og utenforetablerte

militæreøvingsområder 
 9

5.6 Beiteregistreringer 
 9

6 Diskusjon 
 9

6.1 Leveområdenesstørrelseog stabilitet 
 9

6.2 Beiteutnyttelse 
 10

6.3 Skadereduserendetiltak 
 10

7 Litteratur 
 11

4

O Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten.



1 Innledning
Elgenforekommer i et stort antall i våre skogsområder,
ogden representereri dag en betydeligressurs.De siste
15 åra er det skutt ca. 350 000 elg i Norge. Hjortevittet
blir i stadig økende grad eksponert for ulike
menneskeligeaktiviteter.Menneskeligeforstyrrelserkan
påvirke et individs overlevelseog reproduktivesuksess
ved økt energitap eller fortrengningtil dårligerehabitat i
kritiske perioder (Langvatn 1992). En best mulig
forvaltningav våre hjorteviltarterkreverkunnskapom de
konsekvenser menneskelige forstyrrelser kan ha på
hjortevilti et flerbrukslandskap.

I forbindelse med utbyggingen av hovedflyplasspå
Gardermoen, vedtok Stortinget8. oktober 1992 å flytte
det Sondenfjeldskedragon regiment (kavaleriet), med
Hærens jegerskole og Trandum tekniske verksted, til
Åmot kommune. Leir og et større øvings- og skytefelt
skal etablerespå Rødsmoen,nordfor kommunesenteret
Rena. Ved å ta i bruk eksisterendebiologiskkunnskapi
planleggingsprosessenvil man kunne planlegge en
flerbruksforvattningav øvingsområdetslik at effektenpå
elgstammeni områdetbegrenses.

Tidligere studier viser at militære øvingsområderkan
inneholdetildels store viltbestander(Kvam 1990, Kvam
& Sæter 1991). Kun svært få studier ser spesifiktpå
effekten av militær aktivitet på hjortevilt, men det
eksisterer mange studier av sivile forstyrrelser. De
undersøkelsenesom er gjort konkluderermed at militær
aktivitet ikke har større effekt på dyrelivet enn andre
formerfor utnyttelseav utmarka(Andersenet al. 1994).

Man kan skille mellom de direkte effektene av
menneskeligeforstyrrelser,og de indirekteeffekteneved
at menneskeligaktivitetbåndleggertidligereuforstyrrede
arealer. Elgen har tidligerevist seg å kunnetilpasseseg
store endringer i landskapet som f.eks. vannkraft-
utbygginger(Andersen 1991a) og gruvedriftsvirksomhet
(Westworth et al.1989). For reinsdyrog caribou er det
vist at kunstige strukturer som veier, jernbane, kraft-
ledninger, oppdemmede sjøer og rørledninger kan
påvirke trekket mellom sommer og vinterområdene
negativt.Effektensynes avhengigav faktorersom kjønn,
alder, sesong og hvorvidtde kunstige strukturenekan
knyttesdirektetil mennesker(Klein 1980, Shideleret al.
1986). Lite er imidlertid gjort på langtidseffekteneav
menneskelige inngrep i dyrenes leveområder. Denne
rapportenkan heller ikkegi slik informasjon.

Her vil vi beskrive elgens bruk av Rødsmoen som
vinterbeiteområde, kvaliteten på beitene, hvor mange
dyr som benytterområdet, og hvordanområdetbenyttes
av elgen. Det samme vil også bli vurdert for
sommersesongen. Vi vil samtidig vurdere eventuelle
skadereduserendetiltak.

2 Studieområde
Området er lokaliserti Åmot kommunei Hedmarkfylke,
på tangen mellom Glomma i vest og Renavassdrageti
øst. Arealetsom forsvarethar båndlagttil sitt bruker på
totalt37 km2.

nina oppdragsmelding352

Området ligger i overgangen mellom sørboreal og
mellomboreal region. Området preges av typisk
innlandsklima, med relativt varme somrer og kalde
vintre. Rena har gjennomsnittstemperaturpå 2.62C ,
med juli som varmeste og januar som kaldeste måned.
Viktigstekulturpåvirkningi området er intensivskogdrift,
og noe beitepåvirkning.

De østligeog lavereliggendedeler av Rødsmoen,til dels
ogsåområderi sørvest,er dominertav fattig furuskog. I
de høyereliggendemoreneområdene er det et større
innslagav middels rike granskogtypermed innslag av
rikereskogtyperog myr, men også her er det betydelig
innslag av fattige furuskoger. Større eller mindre
myrdrag bryter opp barskogen, spesielt i området fra
Yglesjøen og sørover mot et stort våtmarksområde,
Ottersmyra.

De mest tradisjonellevinterbeiteområdenefor elg ligger
på furumoenevest for Renavassdraget.(Beskrivelseav
vegetasjonsgrunnlaget for området er hentet fra
"Vegetasjonskartleggingog floristiske registreringerpå
Rødsmoen", utarbeidet av Gjøvik ingenlørhøgskole,
skogavdelingen,Brandbu).

3 Utbyggingsplanerog
planlagtbrukav
området

Forsvarethar lagt opp til at manøverområdetskal ligge
på furumoene langs Renavassdraget. Nærøvelses-
områdetinnenforRødsmoenog Rena Leir er lokaliserti
søndredeler av området og vil i sin helhet falle ut som
aktueltvinterbeitefor elgen

Ellerser furumoenepå vestsidenav Renavassdragetfra
Rød og sørovertil Dulpmoen, inntegnetsom manøver-
område .Manøverområdetskal gjøre det mulig å foreta
feltmessigeøvinger med panserbataljon.Dette krever et
område på ca 30 km2. Taktisk manøverområde nyttes
hovedsakeligtil utdanningav pansrede avdelinger fra
lag til bataljonsnivå.Området mellom furumoene langs
Renavassdraget og BT-banen er definert som vanlig
manøverområde. Slitasjen for dette området er det
vanskeligå forutsinøyaktig,men det er grunntil å tro at
det også her vil bli en betydelig belastning på mark-
vegetasjonen,og dermed redusert mulighet for tilvekst
av furu.

BT-banen inn mot Yglekletten er betegnet som
øvelseområde, og mesteparten av skogen innenfor
denne banen vil bli hugget ned. Området består
vesentliggrad av gransumpskogmed innslag av noe
bjørk. Dette er i dag et meget godt sommerområde for
elg. Banen skal brukes til øvelser fra tropp (4
stridsvogner)til eskadron (13 stridsvogner). Banen er
dimensjonertslik at en eskadronkan rykke fram med to
tropperparalleitog avgi "ild"med laser. Banes lengdeer
på 3.7 km og breddenca 1 km.

Flyplass/hoppfeltområdet,er områder som ikke var tatt
med i tidligere utbyggingsplanerfor Rødsmoen. Det
finnespr. i dag ikke data for tilgangen på vinterbeitefor
elgen i dette området.
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Hele skytebanesystemetinn mot Yglekletten, som i alt
bestårav 8 skytebanerog utgjørca 1/3 av hele området,
vil bli mer eller mindreryddetfor skog. Dette områdeter
et viktigsommer områdefor elg, hvordet også er en del
viktigekalvingsplasser.

Ellers er bane H tiltenkt til sprengningsfelt for
eksplosiver (f.eks TNT), med sikkerhetsavstand på
200m for sprengningav jord.

Størrelsen på Rødsmoen øvingsområdeer ca. 37 km2.
Imidlertid er deler av området uegnet som manøver-
område for stridsvogner.Dette gjelder f.eks Yglekletten,
og området mellom Dulpmoenog Rena leir. Anslagsvis
kan 2/3 ellerca 22 km2nyttestil øvelser med stridsvogn.

Deler av Rødsmoen, og særlig da Kildemarkaopp mot
Yglekletten har tradisjonelt vært et meget godt elg-
terreng. Det var ikke uvanlig å se 10-20 elger på en
kveldstursommerstid for en del år tilbake. Som Åmot
forøvrig fikk elgstammen innen Rødsmoen en nedtur
midt på 80- tallet, før den igjen økte frem til 1992. De
siste par årene er elgstammen forholdsvis sterkt
redusert,noe også avskytningstalleneviser.

4 Materiale og metoder

4.1 Fangst og instrumentering av
elg

For å få informasjon om størrelsen på en elgs
leveområder, vandringsruter, variasjoner i valg av
leveområderetc. er det nødvendigå følge kjente elger
gjennom flere år. Dette lar seg gjøre ved å sette på
dyrene en spesiell radiosender innstøpt i et
plasthalsbånd. Hvert dyr har sin egen frekvens på
radiosenderen.Levetidenpå en radiosenderer angitt til
5 år. Radiosenderneer aktivitetssendere,dvs at vi kan
registrereom elgen er i ro eller i bevegelse.Ved hjelpav
en bærbar mottaker med en retningsbestemtantenne
kan elgene lokaliseresved krysspellinger.

Metoden for å få tak i elgene på Rødsmoen var å
benytteet lite helikopterpå ettervinterennår elgenestod
konsentrert i vinterbeiteområdet.Med helikopteretble
utvalgte elger drevet ut på åpne myrer, hogstflateretc
hvoretter hellkopteretfløy ned mot dyret bakfra og en
godkjentveterinærskyteren pil med bedøvningsvæskei
elgen. FortrinnsvisI Iåret eller en annen kjøttfulldel av
dyret. Dersom det ikke lykkes å drive elgen ut på et
åpent parti for skudd I løpet av 5-6 minutter med
helikopteret, avsluttes fangstforsøket og ny elg
oppsøkes.

Ved konstaterttreff i elgen, stiger helikopterethøyt opp
og avventer rolig at elgen skal bli bedøvd. Dette skjer
normalt i løpet av 3-4 minutter. Etter at elgen har lagt
seg og er bedøvd, går mannskapet bort til dyret og
foretar de ønskede undersøkelserog instrumentering.
Foruten radlosenderenfår elgene et øremerke som gjør
at det er mulig å identitetsbestemme dyret senere
dersom det skyteseller finnes dødt og radiosenderener
borte. Den senere tid har det også blitt vanlig å ta en
blodprøve av alle merkede elger. Dessuten tas en del
mål på elgens størrelse. Når alle prøver og

instrumenteringer unnagjortgis det en anti-dot sprøyte.
I løpetav et par minutterer elgen på beina igjen.

Totalt 13 elger ble bedøvd og påsatt radiosender i
perioden22.-26. mars 1993 på Rødsmoen. Dyrene var
fordeltpå 3 voksneokser,9 voksnekuer og 1 kukalv.

4 av elgene,2 okser og 2 kuer, ble merket i sørområdet
rundt.Ottersmyra.2 kuer ble merket ved Rød, mens de
resterende7 stk. ble merket helt nord på Rødsmoen
tilknytningtil den gamle brannflatavest for Deset.

Kondisjonenpå de merkededyrenevar generelt middels
til dårlig. Dette kan bero på svake vinterbeiter innen
området. En annen årsak kan være at elgene ikke fikk
bygd seg opp noen fettreserversist sommer (1992) pga
inntørketebeiteplanter,og dermed gikk vintereni møte i
magertilstand.

Størrelsenpå vinterområdeneble beregnet for vinteren
1993 og 1995. Størrelsene på sommerområdene ble
beregnetfor sommeren1993.

I tillegg til størrelsen på leveområdene ble elgenes
stedstrohet og trekkavstander estimert. Kernel
aktivitetssenter ble beregnet for både sommer og
vinterområdenei hele perioden (fra vinteren 1993 til
vinteren 1995). Et dyr ble definert som stedstro når
forskjelli avstandmellompåfølgendeårs aktivitetssenter
var mindreenn en gjennomsnittligleveområdediameter.
Trekkavstander mellom vinter- og sommerområder i
1993, 1994 og 1995 ble estimert ved å beregne
avstandenemellomaktivitets-sentrene.

Tabell 1 Nummer, kjønn og merkestedfor de enkelte
elgene. - Animalnumber,sex, age and localitywhere
themoosewherecollared.

Dyr nr.

Anim.
no.

Merke-dato Sted

Date Locality
Kjønn

Sex
Alder

Age

210 22.3 Brannflata Ku Ad.
2201 23.3 Rød Ku Ad.
2002 23.3 Rød Ku Ad.
3303 23.3 Ottersmyra Okse Ad.
2401 24.3 Ottersmyra Ku Ad.
130 24.3 Brannflata Ku Ad.
260 24.3 Brannflata Ku Ad.
110 25.3 Brannflata Ku Ad.
3204 25.3 Brannflata Okse Ad.
3404 26.3 Ottersmyra Okse Ad.
140 26.3 Ottersmyra Ku Ad.
1705 26.3 Brannflata Ku Ad.
390 26.3 Brannflata Ku Kalv

Sender ute av funksjoni mai 1993. - Tnansmitterout ot functionsinceMay 1993.
2Kjørti hjelav toget i februar 1995. -Killed by train,February 1995.
'Ikke hørtsidenseptember1993. - Not foundafter September 1993.
4Mistetsenderi april1993. - Lost transmilter,Aptil 1993.
'Funnetdød september1994. -Found dead, September 1994.

4.2 Beiteregistreringer

Det ble lagt ut 8 takseringslinjeri terrenget, og dette ga
oss 102 prøveflater.Takseringslinjeneble lagt ut slik at
vi fikk en representativ del av flatene innenfor det
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planlagte banesystemet på Rødsmoen (ca 45%) Hver
rutevar 50m2 (sirkelmed 3.99m radius).

På hver flate ble antall trær av de ulike arter talt opp i
hver høydeklasse<0.5m, 0,50-0.99m,1.00-1.49m, 1.50-
1.99m, 2.00-2.49m, 2.50-2.99m og >3.00m. Bare trær
medtilgjengeligelgbeite ble tatt med.

Fra hver av beiteartene ble 50 tilfeldig valgte ubeita
kvister, kappet ved 602C i 24 t. Deretter ble kvistene
kuttetved hver hele mm og veid.

Langs rutene ble antallet kvister <6 mm talt opp på
tilfeldige valgte trær. Disse dataene ble benyttet til å
estimeredet gjennomsnittligeantall kvistfor et tre i hver
av de ulikehøydeklassene.

På grunnlag av disse dataene ble den tilgjengelige
biomassen(BM) på flaten beregnet.

Det er grunntil å tro at det for en del av skytebanenepå
Rødsmoen, vil bli laget branngater i terrenget for å
kunne redusere evt. branntilløp på sommers tid. For å
ha et kontrollområde som kunne bli mest mulig lik
Rødsmoen, har vi brukt Terningmoenved Elverum. Det
vi så på var fordelingen av tilgjengelig elgbeite i og
utenforbranngater.

På Terningmoenfinnes 5.2 km med branngatersom er
ca 100m brede. Disse kuttesfor vegetasjonca hvert3-4
år, og dette gir elgen god beitetilganginnenforet område
på 1/2 km2i 2-4 år.

Elgbeitedatafra Bardu og Målselv i Troms er brukt som
sammenligningsgrunnlagfor denne rapporten.

4.3 Innsamling av sett-elg
materiale

Alle sett-elg skjemaer for Rødsmoen er innsamlet og
bearbeidet for perioden 1991-1994. Vi har i den
forbindelsevalgt å kun se på øvingsområdet,inkludert
leirområdet. I praksis dreier dette seg utelukkendeom
Ygla Nesvangen viltstellområde. Deset og Osen
viltstellområde er valgt som referanseområde. Denne
sammenligningen vil gi en pekepinn på hvordan
Rødsmoenskvalitetsom sommer/høstområdeer i dag.

I tillegg er sett elg data for Terningmoen militærleir
(Infanteriet) i Elverum kommune og Haslemoen
militærleir (Feltartilleriet) i Våler kommune, med
respektivereferanseområderinnsamletog behandletfor
samme periode. Dette vil gi opplysningerom hvorvidt
det generelt er forskjeller i elgtetthet i og utenfor
etablerteøvingsområderfor forsvaret.

5 Resultater

5.1 Sommer- og vinter-
områdenes størrelse

Arealet av vinter-og sommerområderi 1993 er beregnet
for 8 elgkyr. Gjennomsnit, størrelse på vinterom-
rådene i 1993 er 5.6 ± 2.8 km (MKP) eller7.6 ± 1.8 km2
(95% Kernel). Gjennomsnittlig størrelse på som-
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merområdeneer beregnettil 13.8 ± 4.8 km2 (MKP) eller
18.1 ± 4.3 km2(95% Kernel). Vinterområdenei 1995 er
beregnetfor 6 dyr. Gjennomsnittligstørrelseer 8.0 ± 4.0
km2(MKP) eller7.6 ± 1.9 km2(95% Kernel) (tabell 2).

Tabell 2 Gjennomsnittligstørrelse på sommer- og
vinterområder1993 og 1995 beregnet etter minimum
konvekspolygon(MKP) og 95% Kernel. - Mean size of
summer and winter home ranges for moose in 1993
and 1995 estimatedby the minimumconvex polygon
and 95% Kernelmethods.

Vinter 1993 Sommer 1993 Vinter 1995

WInter 1993 Summer 1993 WInter 1995

MKP







areal

(kma)

5.6 ± 2.8 (N=8) 13.8± 4.8 (N3) 8.0 ± 4.0 (N=6)

Kernel

areal

(km2)

7.6 ± 1.8 (N=8) 18.1± 4.3 (N=8) 7.6 ± 1.9 (N=6)

5.2 Elgens bruk av Rødsmo-
området

Forå danne osset øyeblikksbildeav elgbestandensbruk
og utbredelseinnenforRødsmoeni dag, gjennomførtevi
en flybefaring av området i uke 4- 1995. De fleste
sportegnog direkteobservasjonerav elg lå i tilknyttingtil
manøverområdetvest for Rena elv, hvordet fortsatt var
en del skogshogst(figur 3). Det samme mønster ble
ogsåfunnetved en flyregistreringi 1993.

Etter beregning av sportegn og direkteobservasjoner,
kunnevi anslå bestandeninnenfordet totale området til
å ligge mellom 50-70 dyr (figur 3). Området rundt
Yglekletten var overhodet ikke brukt av elgen, da
snødybdeni dette områdetvar for stor. Hele 71% av alle
direkteobservasjonerav elg på Rødsmoen viste at de
var innenforen radiusav 300m fra hogstfelter.

Vinterområdenetil de radiomerkedeelgene i Rødsmo-
området er konsentrerti to områder (figur 4). På de
lavereliggendefurumoenevest for Deset finner vi 4 av
de estimerte vinterområdene. De 5 andre
vinterområdene er lokallsert innenfor det planlagte
øvingsfeltet. Disse vinterområdene ligger i de tørre,
snøfattige furumoene på vest for Løpsjøen.
Sommerarealene er konsentrert i gran-dominerte
områder rundtYglekletten,og i de høyereliggendegran-
dominerteområdenerundtSteinvikveien(figur 4).

Jaktlageneinnen Rødsmoen har I mange år levert sett-
elg skjemaer til viltnemnda/fylkesmannen.I 1989 ble
Ygla Nesvangenviltstellområdedannet. Viltstellområdet
består i dag av 63052 dekar og omfatter 5(6 i dag)
jaktfelter. 2 av feltene ligger i sin helhet innen
øvingsområdet, mens de 3(4) øvrige ligger dels i
øvingsområdetog dels i planområdet.

Det beste elgjaktterrengetligger i de sentrale deler av
øvingsområdet opp mot Yglekletten. Et blikk på
vegetasjonskartetgirsvar på hvorfor.Andelengranskog
med frodigere markvegetasjonsom elgen liker er rikt
representert. Her finner elgen næring, skjul og

O Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no
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kalvingsplasser.De karrige furumoene med hovedvekt
av lav og mose i feltsjikteter lite attraktiveelgbiotoper
barmarksesongen.Den klare forskjell i fordelingav elg
mellom sommer og vinterkommer også klart til uttrykki
antall elg sett pr. dagsverk og antall elg skutt pr.
arealenhet innenfor de 5 ulike jaktfett som dekker
Rødsmoen. De klart beste høstområdene ligger i de
vestligeog nordlige,gran-dominerteområdene(fIgur 5).
Mens det gjennomsnittligfor perioden 1991-94 ble sett
hhv. 0.72 og 0.45 elg pr. dagsverk på jaktfelt 2 og 5 på
figur 5, ble det Innen jaktfeltene i de tradisjoneltbeste
vinterbeiteområdenebare observert mellom 0.13-0.16
elger pr. dagsverk. Dettegir seg selvfølgeligogså utslag
i en langt lavere avskytningpr. arealenhet i de furuskog-
dominerteområdene(figur 5).

Sammenlignet med det nordøst-liggendeDeset Osen
viltstellområde, har Ygla Nesvangen viltstellområde
(Rødsmoen) den samme utvikling i elgstammen i
perioden 1991-1994 (tabell 3). En klar nedgang
avskytning,og antall observerteelg pr. dagsverk,finnes
innen begge områder. Begge områdene hadde en
forholdsvishøy elgstammemed storavskytingi 1991 og
1992. Fra 1992 ble det forøvrig utvidetjakttidfrem til og
med 15. november.Tidlig snøfall høsten 1992 gjorde at
elgenbegynteå vandreallerede i jakttiden,og en del elg
trakk inn på Rødsmoen, og bidro til en uvanlig høy
avskytningsprosent. Dette ble igjen tolket dithen at
områdene hadde en stor elgstamme og kvotene ble
opprettholdtogså i 1993. Dette var en feil tolkning,og
elgstammen er nå sterkt redusert. Den samme
utviklingener også registrert i det nærliggende Deset
Osen viltstellområde(tabell 3). For 1994 ble kvotene
redusertmed 30%, og en ytterligerereduksjonvil skje
1995.

Tabell 3 Sett elg pr. dagsverk og skutt elg pr. km2for
Rødsmoen (Ygla Nesvangen viltstellområde) og
referanse-områdetDesetOsen viltstellområdei perioden
1991 til 1994. - Number of moose seen per day, and
number of shot mooseper km2in two differentareas in
theperiod 1991-1994.

Rødsmoen
(Ygla
Nesvangen
vntstell-
område)

DesetOsen
vIltstell-
område

Settelg pr.d.v.
No. ofmoose
seenper day
Skuttelgpr.km2
Shotmoosaper
Ign2

Settelg pr:d.v.
No. ofmoose
seenper day
Skuttelgpr.km2
Shotmooseper

1991 1992 1993 1994

0.40 0.46 0.25 0.20

0.59 0.75 0.62 0.41

0.37 0.40 0.21 0.22

0.42 0.50 0.43 0.28

len2

5.3 Elgens trekkadferd i
Rodsmo-området

Furumoenelangs Renadalføret,deriblantRedsmoen, er
et tradisjonelt vinterbeiteområde for elg. Før
radiotelemetri ble vanlig å bruke for å finne ut av
forflytningenetil bl.a. elg, måtte man utfrasporvinterstid
anslå trekkruter etc. I mange tilfeller var dette riktige
lakttakelser. Svakheten er at man kun fikk konstatert
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bruddstykker av trekkrutene gjennom sporregistrer-
ingene.

I tilknytningtil Rødsmoen har det aldri vært foretatt
direkte trekkregistreringer/tellinger.På viltkartene for
kommunener det utfra opplysningerfra kjentfolkangitt
trekkruterinn og ut fra området. Disse trekkrutene er
sammenlignet med de data som er innkommet
forbindelsemed merkingenog oppfølgingenav 13 elger
på Rødsmoeni mars 1993.

Tidligeretrekkruterer angittå skullevære:

Et trekk vestfra på høsten over Glomma ved
Almevelta.
En sørgående trekkrute langs vestkanten av
Renaelva.
Et trekk østfra over Renaelva/Løpsjøen nord for
Haugedalen.

Etter merkingeni mars 1993 har man hatt mulighetfor
konkret å følge elgens vandringer ut og inn av
Rødsmoen langs deres trekkruter. Ingen av de 13
merkede elgene trakk over Glomma, mens trekk sør-
nord langs Renaelva og østover over Renaelva ble
konstatert.Det er allikevelgrunn til å tro at et trekk øst-
vest over Glomma eksisterer. Mange uavhengige-
observasjonergjennom alle år styrker denne teorien.
Tilfeldigheteravgjorde sannsynligvisat denne trekkruta
ikkeble bekreftetgjennomradiomerkingen.

Ingen observasjonerhverken fra lokalkjente folk eller
våre peilingerantydernoe trekk søroverfra Rødsmoen.

5.4 Trekkavstander og steds-
trohet

Avstander mellom aktivitetssentrene for de ulike
sesongerer gitt i flgur 6. Av de 13 elgene som fikk
påsatt radiosender, mistet 2 okser senderen allerede
etter to uker. Den ene (okse nr. 340) ble samme høst
skutt i Trysil over 3 mil fra vinterområdet. I mai 1993
sluttetdessutensendernetil nr. 220 og 240 å virke. Ku
nr. 240 er senereobservertflere ganger i Osdalen. 6 av
de resterende9 elgene viste et tydeligtrekk fra vintertil
sommerområder i mal 1993. Gjennomsnittlig trekk-
distansefor dissevar 14 ± 10.0 km. Okse nr. 330 skiller
seg kraftig ut med en trekkdistansepå 33 km. Denne
oksen mistet man senere signalene på i september
1993.

Av de 8 gjenværende elgene som opprinnelig hadde
tilholdi Rødsmoenområdet er det 3 elger som har vist
skifteav sommer- og/eller vinterområde.Ku nr. 110 har
hatt vinterområdene på Rødsmoen, men har skiftet
sommerområde.Sommeren 1993 var kua ved Løsset
vest,ca. 10 km nordfor Deset. Sommeren 1994 finnervi
henneøst for Løpsjøen, 22 km lengre syd. Ku nr. 140
hadde vinteren 1993 område sør på Rødsmoen.
Vintrene1994 og 1995 finner vi henneca. 10 km lengre
nord på Rødsmoen. Ku nr. 130 er den eneste av de
merkede dyra som har flyttet både sommer og
vinterområdetut fra Rødsmoen. Vinteren og sommeren
1993 hadde hun leveområde vest for Løpsjøen. I løpet
av vinteren 1994 trekker hun over Renaelva, ned
Julussdalen. Den påfølgende sommeren (1994) og

O Norsk institutt for naturforskning.(NINA) 2010 http://www.nina.no
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nina oppdragernelding352

vinteren(1995) har kua leveområderca. 8 km sørøst for
Løpsjøeni Julussdalen.

5.5 Sammenligning av elgtetthet
i og utenfor etablerte
militære ovingsområder

Ser man på Terningmoen I Elverum og dens
referanseområde, driftsplanområde Elverum Sør-Vest,
hvor Terningmoener ett av jaktfeltene, er det et større
avvik i antall elg sett pr. dagsverk.Særlig årene 1991 og
1993 ble det observert betraktelig mindre elg på
Terningmoen pr. dagsverk enn i jaktfeltene rundt
militærområdet(tabell 4).

På Haslemoen ble det for alle 4 år observert langt
mindre med elg pr. dagsverk enn i referanseområdet
Våler Midtre Elgforvaltningsamt 3 inntil-liggendejaktfelt
i Åsnes kommune (tabell 4). Elgstammenhar I Våler i
flere år vært I nedgang. Det er satt inn virkemidlerfor å
snudennetrenden.

Tabell 4 Sett elg pr. dagsverkog skuttelg pr. km2for to
militærområdermed referanseområder i perioden1991
til 1994. - Number of mooseseen per day and numberof
shot moose per km2 within two militaryshootingfields
comparedto two controlareas, in 1991 to 1994.

Område

Area

Elverum Sar-
Vest

Terningmoen
mIlitæromr.
Military area

Våler MIdtre
Elgforvaltning

Haslemoen
milltmromr.
Mffitaryarea

Settelg pr.d.v.
No. ofmoose
seenper day
Skuttelg pr.km2
Shotmooseper
km2

Settelg pr.d.v.
No. of moose
seenper day
Skuttelg pr.km2
Shotmooseper
km2

Settelg pr.d.v.
No. of moose
seenper day
Skuttelg pr.km2
Shotmooseper
ign2

Settelg pr.d.v.
No. of moose
seenper day
Skuttelg pr.km2
Shotmooseper
km2

1991 1992 1993 1994

0.44 0.58 0.51 0.39

0.41 0.43 0.49 0.48

0.12 0.54 0.30 0.45

0.26 0.43 0.43 0.39

0.29 0.26 0.19 0.27

0.64 0.57 0.42 0.29

0.16 0.10 0.05 0.08

0.55 0.42 0.12 0.18

5.6 Beiteregistreringer

Artssammensetn ing

Totalt ble 2311 trær med beitbart materialefunnet på de
utlagteflatene (tabell 5). Det størsteantallettrær utgjøres
av bjørk og furu, mens salix, rogn og gråor utgjordeen
meget liten andel av tilgjengeligbeite. Einer er ikke tatt
med i tabellen, men kun vist på figuren da alle trær av

denne art var < 0.5m og således ikke kan regnes som
tilgjengeligvinterbeitefor elgen.(figur 7).

Tabell 5 Gjennomsnittligbiomasse tilgjengelig pr.
flate, standardavvik,ogantall flater. - Mean estimated
biomassavailablewith50 m2plots.

Område Gj.sn. blomasse SD n
Area (9)




Mean estimated
blomass




Rødsmoen 2311.96 2537.00 102
Bardu/Målselv 3109.00 2889.60 150
Terningmoen 4279.80 6218.46 20

Beitetligång og belteuttak

Som det framgår av tabell 5 finner vi Innen Rødsmoen
en betydeligmindretilgangpå vinterbeitesammenlignet
med Bardu/Målselv-området.Forskjellen på en gjen-
nomsnittsflatevar nærmere 0.8 kg. Utnyttelsenav beite
på de flatene som elgen har beitet på er også betydelig
laverepå Rødsmoenenn I Bardu/Målselv.Mens 3.7% av
den tilgjengelige biomassen på hver beiteflate ble
utnytteti Troms, ble kun 2.2% av biomassenutnyttetpå
Rødsmoen.Til sammenligningble 4.8% av biomassen
på beiteflateneutnytteti branngatenepå Terningmoen.

Tabell 6 Gjennomsnittliguttak pr.flate i forholdtil alle
arter. - Mean estimatedremovalof browse withina 50
m2plot.

Område Gj.sn. blomasse SD n
Area (9)

Mean estimated
biomass

Rødsmoen 52.73 53.79 44
Bardu/Målselv 117.00 150
Terningmoen 207.52 223.41 20

Den lave utnyttelsenav beitet på Rødsmoen skyldes
ikke at tilgangen på beite er så god at elgen kun
selektererhøykvalitetsbeite,men heller at beitepresseti
tidligere vintre har fjernet det beste beitet. Ser vi på
gjennomsnittligbeiteklippdiameterer denne imidlertid
ikke urovekkendehøy, dette skyldes nok I stor grad at
elgen ganske raskt går over til å beite hogstavfall når
detteer tilgjengelig.(figur8 og 9).

6 Diskusjon
6.1 Leveområdenesstørrelse og

stabilitet

De estimerte arealene av elgenes vinterområder på
Rødsmoenligger innenfortidligere registrertestørrelser
av vinterområdergjort her i landet (se f.eks. Sæter et al.
1987). Gjennomsnittssterrelsenpå sommerområdene
liggerderimot litt over det som tidligere er estimert for
elgkyr. Undersøkelser fra Sverige viste at gjennom-
snittsstørrelsenpå sommerområdenetil 9 eldre elgkyr
var 9.1 km2 (Cederlund& Okarma 1988). Elg i Åsnes og
Gausdal hadde sommerområderpå henholdsvis10-11
km2 og 16 km2 (Andersen 1991). Størrelsen på leve-

9

O Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten.



nina oppdragsmelding352

området til et individsynes å være avhengigav faktorer
som ressurstilgang,fordeling av føden i terrenget og
sosiale interaksjoner.Noe av forklaringenpå de store
sommerarealene kan kanskje komme av det genereft
dårligesommerbeitetpå Rødsmoen. I tillegger sommer-
beitene svært klumpvis fordelt, slik at elgen ofte må
passere store, ofte lite produktivefuruskogsområder,i
sittsøk etter sommerbeite.

Tre av elgkyrne viste skifte av sommer og/eller
vinterområder. Normalt viser elgen en stor grad av
stedstrohet mot etablerte beiteområder (Cederlund &
Okarma 1988, Sweanor og Sandegren 1989). I en
tidligere undersøkelsei Norge (Andersen1991), ble det
funnet at til trossfor relativtstore endringerinnenelgens
leveområder sommerstid, var det kun ett av 7 radio-
merkededyrsom totalt skiftet leveområde. Hva som er
årsaken til at en del av dyrene på Rødsmoen har skiftet
leveområder kjenner vi ikke, og vi vet heller ikke om
dette er vanligfor elgen i dette området.

Forstyrrelsesforsøk på elg med innopererte hjerte-
sendere har vist at menneskeligtilstedeværelseutgjør
en sterkere fryktstirnulusenn motoriserte kjøretøy og
mekaniske forstyrrelser. Selv de mest dramatiske
forstyrrelseskildenei en militær øvelse, som helikoptre,
jetjagere og artillerlild, utløste ikke fryktreaksjonerpå
rimeligavstand (Andersenet al. 1994). Studierutførtpå
N-Amerikanskehjorteviltarterog bighornsau viser også
at menneskelig tilstedeværelse utgjør en sterk frykt-
stimulus, mens mekanisk forstyrrelser tilsynelatende
oppfattessom mindretruende(se f.eks MacArthur1979,
Freddy et al 1986, Yarmoloy et al 1988). Vi tror derfor
ikke at det er økt menneskeligaktivitetpå Rødsmoen
forbindelse med etablering av leir-område, som har
påvirketelgensområdeutnyttelse.

6.2 Beiteutnyttelse

Vinter

Som det framgår av både fly- og peileregistreringer
benyttermestepartenav elgenfurumoenei de sørøstlige
deler av undersøkelsesområdet.Disse områdene er
dominert av hogstmodenskog, og det er kun mindre
områder med ung furu. Alle registreringervinteren1995
viser at elgen er konsentrerti områder hvor det foregår
hogst. Under flyregistreringen i 1995 ble de fleste
observerteelgene,totalt ca 60 dyr, registrertmindreenn
300 meter fra områder hvor det ble drevet hogst. Dette
viser den store betydning hogstavfall har for elgens
tilskuddav vInterbeite._

Sommer

Som det tydeligframgår av både peileregistreringene,og
resultatene fra analyser av sett-elg data, er det i de
granskogdominerte områdene vi finner de største
konsentrasjonerav elg sommerstid. I områdene sør for
Ygleklettenvil det bli en fysiskbåndleggelseav blotoper
i forbindelsemed etableringav BT baner og skytebaner.

6.3 Skadereduserende tiltak

Basert på de foreliggendeplanerfor forsvaretsutnyttelse
av Rødsmoen, og fordelingen av sommer- og
vinterbeitebiotoperog elgens utnyttelseav disse, synes
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det klart at utbyggingen i vesentlig grad vil redusere
områdets kvaliteter som elgbeiteområde. Av stor
betydningvil være reduserthogst i området, og dermed
litentilgangpå hogstavfall,noe som i de seneste år har
utgjorten betydeligdel av elgens vinterbeite. Et viktig
skadereduserendetiltak vinterstid vil være å opprett-
holdeen viss hogst i området, og samtidig sørge for at
hogstavfallblir optimalt utnyttet. Dette er imidlertid et
tiltak av kortvarig karakter med mindre det sikres en
mulighet for tilvekst av furu. Innen stridsvognenes
manøverområder vil markvegetasjonen etter kort tid
sannsynligvis bli betydelig redusert, og på det
eksisterendemarkslag vil naturlig tilvekst av furu bll
liten. Planting vil sannsynligvis heller ikke gi særlig
tilslag.

Et annet viktigskadereduserendetiltak vil derfor være å
sikre "lommer" i terrenget hvor tilvekst av furu kan
opprettholdes,samtidig som disse områdene også kan
tjene som skjulområder for elgen. Innen de mest
benyttede vinterbeiteområder på Rødsmoen er det
imidlertid generelt små muligheter for å finne gode
skjulbiotoper.Økt aktivitet i disse områdene vil derfor
kunnefå konsekvenserfor elgens bruk av området også
av denne grunn. Av betydninger det at elgen ikke blir
forstyrretunødig av motorisert kjøretøy, slik at den til
sluttoppfatterogså motorisertkjøretøysom en trussel.

Både norske studier og undersøkelser gjort på N-
Amerikanskehjorteviltarterkonkluderermed at synet og
luktenav menneskerutløsersterkerefryktreaksjonerenn
motoriserte kjøretøy og mekaniske stimuli (se f.eks.
Freddyet al. 1986, Yarmoloyet al. 1988, Andersenet al.
1994). Dyrenes erfaring med forstyrrelseskilden er
imidlertidviktig. Reinflokkersom regelmessigblir jaktet
på av menneskermed snøscootereog fly, viser sterkere
fryktreaksjoner for disse mekaniske stimuli enn
reinflokker som ikke har erfaring med jakt fra
snøscootere og fly (Valkenburg & Davies 1985).
Hjortevilt kan ofte tilvendes til menneskelig aktivitet.
Denne tilvenningen skjer lettere til "mekaniske"
forstyrrelser enn til mennesker direkte, og hvis
forstyrrelseskildenopptrer regelmessig i rom og tid
(Cederna& Lovari 1985, Cassirer et al. 1992, Lamerenx
et al. 1992).

Effekten av ulike menneskelige forstyrrelser viser seg
også å være avhengig av vegetasjonsstruktureni det
aktuelle området. Så lenge dyrene har god tilgang på
skjul, og ellers har oversikt over det nærliggende
terrenget, vil dyrene kunne benytte små områder selv
når menneskelige forstyrrelser opptrer jevnlig (Lyon
1975, Marcum 1975, La Gory 1987). Dyrene etablerer
dessutenofte såkalte "buffersoner" rundt forstyrrelses-
kildene(Witmer & deCalesta 1985, Czech 1991). Slike
områder blir derfor lite tilgjengelig for beiteutnyttelse,
eller kun brukt om natta. Konsekvensene av forstyr-
relser,og størrelsenepå buffersonene,kan i tilleggvære
avhengigav ressurstilgangen,tilgangpå skjul i området,
sesong,samt dyrenes kondisjonog reproduktivestatus
(Manciet al. 1988, Skoglandog Grøvan 1988, Cassierer
et al. 1992).

De beste sommerområdeneinnen Rødsmo-områdetvil
blibåndlagti forbindelsemed opprettelseav BT bane og
øvrige skytebaner,samt ved opprettelseav hoppfeltet.
Elgen vil sannsynligvistilpasse seg forstyrrelseri form
av skudd 0.1., men den økte menneskeligeaktiviteteni
områdetvil høystsannsynligvirke negativtinn. Hvis det
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er praktisk mulig vil det være en fordel å legge mest
mulig av aktiviteten i disse områdene til vinter-
månedene. Den fysiske båndleggelse av disse om-
rådene vil redusereelgens tilgang på sommerbeite.Fra
våre beiteregistreringerpå Terningmoen framgår det
tydelig at anleggelse av branngater rundt skytebanene
gir oppslag av godt sommer- og vinterbeite. Det vil
derfor være et skadereduserende tiltak å etablere
branngater også rundt aktuelle skytebaner i disse
områdene.

Som en konklusjonkan vi derfor foreslå at det utarbeid-
es en flerbruksplan,hvorman aktivtgår innfor å benytte
kjente viltstell-tiltak som kan øke tilgangen av både
sommer og vinterbeite.Samtidig må elgens tilgang på
skjulbiotoperI vinterbeiteområdenesikres. Hvis mulig
bør i tillegg det meste av militær aktivitet innen elgens
vinterbeiteområderleggestil sommersesongen,mensde
tilsvarendesommerbeiteområderbør benyttesmest om
vinteren.
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Figur1 Beliggenhetav studieområdetmedforsvaretsutbyggingsplanerpr. 16.1.95inntegnet.- Studyarea, includng
plansformilitaryactivities.
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Figur 2 Lokalisering av beitetakseringsbnjene benyttet våren 1994. - Positionof transectlinescensusedforpotential
winterbrowseavailability,spring1994..
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Figur 3 Fordelingav elgpå Redsmoenbasertpå2 flyrekognoseringer1februar1993ogjanuar1995.- Distributionof
mooseintheRødsmoarea,basedontwolocalizationsfroma fixed-wingaircraftinFebruary1993andJanuary1995..
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Figur 4 De radiomerkedeelgenes bruk av Rødsmoområdetsommer- og vinterstid. - Summerand winterhome
rangesforradiocollaredmooseIntheRødsmoarea

15

O Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no
ennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten.



nina oppdragsmelding352

Strand flDeset

Flgur 5 Oversiktover gjennomsnittligsett elg pr. dagsverkog skutt elg pr. arealenhet,for de enkeltejaktfelt innen
Ygla Nesvangenviltstellområde,1 perioden 1991-1994.Skravert er de grandominerteskogsområdene.- Mean
numberof mooseseenper day, numberof shotmooseper unitarea, for the differenthuntingareas in Ygla
Nesvangenwildlifemanagementareaintheperiod1991-1994.Sprucedominatedareasareshaded.
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Distancebetweenactivitycentersfor11radiocollaredmooseintheperiodwinter1993-winter1995.
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Figur 7 Treslagssammensetninginnenfordet takserte området på Rødsmoen. - Proportionof different tree species
withinthe censusedarea in Rødsmoen.
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Figur 8 Fordelingav klippdiameterpå bjørkbeitetav elg på Rødsmoenvinteren1993/94. - Distributionof clipdiametres
onbirchbrowsedby moose in Rødsmoenduringthe winter1993/94.
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Figur 9 Fordelingav klippdiameterpå furu beitetav elg på Rødsmoenvinteren1993/94. - Distributionof clipdiameter
on scotspine browsedby moosein Rødsmoenduringthe winter1993/94.
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