
 

 

Endring i sett elg instruks  
 

Fra og med høsten 2018 ble instruksen for registrering av sett elg og sett hjort endret. 

Endringen ble iverksatt av Miljødirektoratet etter anbefaling fra Norsk institutt for 

naturforskning. Etter ny instruks skal alle observasjoner av dyr registreres, uavhengig av 

om dyret er sett tidligere samme dag eller samme jaktøkt. Dette fører til at sett pr. 

jegerdag vil øke i en overgangsperiode, og at gamle og nye indeksverdier ikke vil være 

direkte sammenlignbare. Det er derfor viktig at alle raskest mulig fører sett elg skjema etter 

ny instruks, slik at overgangsperioden blir kortest mulig. 

 

Hvorfor ny instruks? 
 

Noe av hensikten med dette er at det er avdekket endringer i sett elg indeksen uten at dette 

bare kan relateres til endringer i bestanden. Dette gjelder slik som endringer i antall jegere på 

jaktlag, utskifting av jaktlag og endring i antall jaktfelt/struktur vald. Dette kan for enkelte 

områder påvirke sett elg indeksen betydelig. Dette ser vi også i våre områder, da det er 

kommuner som stabilt har ligget på 4800-5000 dagsverk pr år, nå ligger på ca. 3500 dagsverk 

pr år. For mer bakgrunnsinformasjon se:  

https://hjorteviltet.no/bladarkiv/sett-elg-sett-hjort-hvorfor-ny-instruks/  

 

 

https://hjorteviltet.no/bladarkiv/sett-elg-sett-hjort-hvorfor-ny-instruks/


Gammel instruks for sett hjortevilt  

 

 

NY! Instruks for sett hjortevilt  
Etter ny instruks skal alle observasjoner av dyr registreres, uavhengig av om dyret er sett 

tidligere samme dag eller jaktøkt.  

 



Rutiner for å registrering av sett dyr-data 
 

Grunnregel: 

Det samlede antall observasjoner fra alle jegere som jaktinnsatsen registreres for, bør telles 

med. 

• Eksempel: Når 10 jegere ser samme elg, er dette 10 observasjoner. 

Er en jaktsituasjon: 

Definert periode med aktiv jakt innenfor en dag, f. eks et drev. 

• Kan vare hele jaktdagen ved f. eks smygjakt 

• Defineres av jaktleder 

 

Er ikke en jaktsituasjon:  

• Tid som omfatter transport til og fra et jaktrerreng.  

• Tid medgått til utransportering av felt dyr, slakting mv. er ikke å regne som tid 

benyttet til jakt.  

• Observasjoner og innsats fra personer uten gevær telles ikke med. F. eks å ha med 

barn- eller barnebarn på jakt.   

• Oppserverte hjortevilt fra bil er ikke en jaktsituasjon, og skal dermed ikke telles 

med.  

Unntak  

 

 

 

 

 

 

Skitt jakt! 

Gjentatte observasjoner av 

samme dyr i samme jaktsituasjon 

bør kanselleres.  

F. eks. når en elg beveger seg inn 

og ut av syne fra post  

 

Oppserverte hjortevilt fra bil er 

ikke en aktiv jaktsituasjon, og 

skal dermed ikke telles med.  

 


