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Forord 
 

Denne oppgaven avslutter min bachelorgrad i Utmarksforvaltning ved Høgskolen i Nord-

Trøndelag, avdeling Steinkjer. Jeg valgte denne oppgaven på bakgrunn av min egen interesse 

for storviltjakt. Slakteavfall fra storviltjakta og hva det betyr for generalistpredatorenes 

overlevelse og hva det videre betyr for småviltet, spesielt hønsefugl, er et mye diskutert 

tema i jeger- og forvaltningsmiljøer. Det er mange meninger om hvordan storviltjegere 

ødelegger for småviltjegere og forslag om hva som bør gjøres av tiltak, men liten eller 

mangelfull forskning foreligger på området. Derfor synes jeg det har vært veldig spennende 

å få være en del av dette prosjektet. Forhåpentligvis vil arbeidet kunne videreføres slik at det 

en dag vil kunne gi tydeligere svar på noen av de problemstillingene som i dag bare er 

spekuleringer. 

En stor takk til mine veiledere, førstelektor Pål Fossland Moa og forskningstekniker Bjørn 

Roar Hagen ved HINT, for god veiledning under hele prosessen. Takk til medstudentene 

Thomas Rohde og Håvard Johnsen for samarbeidet om feltarbeidet som ga et bredt 

datagrunnlag vi kunne bruke i våre individuelle oppgaver. Og takk til HINT og øvrige aktører 

for lån av viltkamera. 

Videre vil jeg spesielt takke eget jaktlag, pappa Anders Kviseth, øvrige jaktlag med 

jakteledere og berørte grunneiere på Byneset, som var til stor hjelp under feltarbeidet. Det 

ville vært umulig å gjennomføre prosjektet uten støtten og samarbeidsviljen fra disse 

aktørene. Til slutt vil jeg rette en stor takk til min samboer Jeroen Braak som har vært en god 

støttespiller gjennom hele prosjektet.  

 

Marit Kviseth 

HINT avd. Steinkjer 
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 Sammendrag 

En økning i generalistpredatorenes bestander i Norge de siste 60 årene kan sees i 

sammenheng med en økning i hjorteviltbestandene, på bakgrunn av økt næringstilgang i 

form av åtsel, blant annet slakteavfall fra elgjakta. Økt åtseltilgang kan, gjennom økt 

overlevelse for predatorene, være en medvirkende årsak til nedgangen i 

hønsefuglbestandene i landet. I så måte kan en endring i tilgangen på slakteavfallet fra 

elgjakta, for åtseleterne, kunne være med på å begrense predasjonstrykket på småvilt.  

I denne undersøkelsen ble to metoder for å påvirke åtseleternes utnyttelse av slakteavfallet 

fra elgjakta testet. Metodene som ble brukt var tildekking med tilgjengelig materiale på 

fallplassen som eksempelvis kvist og løv, og 10-15 cm nedgraving av slakteavfallet. For 

sammenligning ble det brukt slakteavfall som ble etterlatt åpent i terrenget, slik de fleste 

jegere normalt sett etterlater avfallet. Datagrunnlaget ble samlet inn gjennom 

kameraovervåking av slakteavfall fra elgjakta i Trøndelag. Det ble brukt totalt 27 viltkamera, 

fordelt på 12 kamera i Namsos 2011 og 15 kamera i Trondheim i 2011 og 2012.  

 

Resultatene viste en viss samvariasjon mellom tilgjengelighetsgraden på avfallene og 

lengden på forsvinningshastigheten og artssammensetningen. Det tok nedgravd og tildekket 

avfall lengre tid å forsvinne enn åpent avfall, men alle kategoriene slakteavfall ble 

spist/fjernet, det var bare et spørsmål om tid. Artsssammensetningen som ble observert var 

ulike for de tre kategoriene slakteavfall. Det ble observert en mye større andel pattedyr på 

nedgravd avfall enn på åpent, hvor det i mye større grad ble observert kråkefugler; 

forskjellen var statistisk signifikant. Tildekket avfall hadde en artssammensetning tilnærmet 

lik åpent avfall, men med et høyere innslag av pattedyr observasjoner. Metodene tildekking 

og nedgraving førte til en lengre forsvinningshastighet enn hva åpent hadde. For tildekket 

avfall førte forsinkelsen i noen tilfeller til at forråtnelse av avfallet minsket avfallsmengden 

som ble tilgjengelig for åtseleterne. Alle de nedgravde avfallene ble gravd opp av 

mellomstore eller store rovdyr, og ble med det tilgjengeliggjort for andre åtseletere som ikke 

evnet å lokalisere eller grave dem opp. Tildekking var den metoden som utgjorde den mest 

ønskelige påvirkningen av åtseleternes utnyttelse av avfallet. Jegerens nedgraving eller 

tildekking kan virke mot sin hensikt om det fører til at han/hun med det utfører 

hamstringsjobben for hamstrende åtseletere.  
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Abstract 

An increase in the generalist predator populations in Norway the last 60 years can be 

attributed to an increase in the deer species populations, due to food availability in form of 

carrion like the offal from moose hunting. Higher amount off moose offal can have 

contributed to the decline in the grouse bird populations in the country, through increased 

survival of predators. If that’s the case, then maybe a change in the availability of offal, 

through slaughter waste from the moose hunt, for the scavengers, could help to limit the 

predation pressure on small game. In this study there are tested two methods, which are 

meant to influence the scavenger’s utilization of offal from moose hunting. The methods 

used were covering the offal with available material, such as twigs and leaves, and a 10-15 

cm burial of the offal. For comparison, offal that was left lying in the open was used, the way 

most hunters leave it today. The data was collected from surveillance with camera traps at 

offal from moose hunt in the middle of Norway. A total of 27 game cameras were used, 

distributed on 12 cameras in Namsos in 2011 and 15 cameras in Trondheim in 2011 and 

2012.  

The results showed some correlation between the degree of availability of the offal, and 

length of disappearance rate and the species composition. It took buried and covered offal 

longer to disappear than open offal. But all three categories offal got consumed/removed, it 

was just a matter of time. The species composition that were observed utilizing the offal, 

were different for the three categories of offal. It was a much higher share of mammals 

utilizing the buried offal than the open where it was observed a much higher share of carrion 

birds; the difference was statistically significant. Covered offal had a species composition 

almost the same as open offal but with a higher share of mammal observations. The 

methods covering and burying led to a prolonged disappearance rate than what open had. 

The long disappearance rate on covered offal did in some cases cause that the 

decomposition reduced the offal provided for the scavengers. All the buried offal’s were dug 

up by medium and large predators, and in that way made available for other scavengers who 

failed to localize it and/or dig it up. Covering was the method that showed the most 

desirable impact on the scavenger’s utilization of the offal. The hunter burying or covering 

the offal can be counterproductive if it leads to him/her preforming the job of hoarding for 

the hoarding scavengers.  
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1. Innledning 

Mye tyder på at det har skjedd en betydelig økning i generalistpredatorenes bestander i 

Norge de siste 60 årene (Smedshaug og Sonerud 1997, Hjeljord 2008, SSB.no). 

Generalistpredatorer er rovdyr som kan benytte seg av flere næringsgrunnlag, så vel 

byttedyr, som åtsel og planteføde. Spesielt mange kråkefugler (Corvidae) og mindre 

rovpattedyr som for eksempel rødrev (Vulpes vulpes) og mår (Martes martes) er 

generalistpredatorer (Bjarvall 1997, Braanaas 1997, Hjeljord 2008, Svensson 2010). 

Økningen i bestandene for disse predatorene kan bero på flere faktorer. Lavere tettheter av 

store rovdyr som predaterer på de mindre, har blant annet gitt rødrev gode levevilkår. I 

tillegg beskattes disse artene mindre av jegere nå enn tidligere. Historisk var pelsfangst en 

viktig inntekt for mange, i dag er jakt og fangst mer rekreasjon enn næring. Skogbrukets 

overgang til bestandsskogbruk etter krigen, som gikk fra plukkhogst til flatehogst, ga et 

landskap med større innslag av unge og åpne biotoper til fordel for mange predatorer og 

hjortevilt, spesielt gjelder dette arter som elg (Alces alces), rødrev, og kråkefugler. Samtidige 

endringer i klimaet som mildere vintrer kan også tenkes å ha spilt en rolle. En annen faktor 

som kan ha en betydning for bestandsøkningen, er den parallelle økningen av næringstilgang 

i form av avfall, spesielt slakteavfall og kadaver fra hjortevilt, men også jordbruk og 

husholdningsavfall. (Bjarvall 1997, Smedshaug og Reimers 2002, Rolstad og Andersen 2003) 

Bestandene av elg, hjort (Cervus elaphus) og rådyr (Capreolus capreolus) har økt betydelig 

siden 70-tallet. Under elgjakta i 1971 ble det felt 6100 elg på landsbasis. Høsten 2011 og 

vinteren 2012 ble det tilsvarende felt 36601 elg under elgjakta og skadedyruttak. Bare i Sør-

Trøndelag ble det i 2011felt 2648 elg, mens det i 1971 ble felt 251 elg (Hohle og Lykke 1993, 

Braanaas 1997, SSB.no). Det antas at de fleste hjorteviltjegere etterlater slakteavfall fra 

utvomming, som i hovedsak består av indre organer som vom, tarmer, lunger og lever, på 

fallplassen for hjorteviltet (Hohle og Lykke 1993). Går en utfra at gjennomsnittsvekten på et 

slakteavfall fra elg er 52,85 kg (Sundli 1993) kan det ha vært rundt 1 934 363 kg slakteavfall 

tilgjengelig i norsk natur som følge av elgjakta høsten og vinteren 2011/12. En slik mengde 

slakteavfall kan teoretisk holde liv i ca. 15 000 rødrever et helt år (Smedshaug og Reimers 

2002). Disse estimatene kommer fra elgjakta, de andre hjortedyrenes slakteavfall kommer i 

tillegg, blant annet fra nesten 40 000 hjort og rundt 25 000 rådyr som felles årlig (SSB.no). 

Store bestander av hjortevilt gir ikke bare store mengder slakteavfall, men medfører også 
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økt åtseltilgang i form av naturlig dødelighet (sykdom, parasitter, næringsmangel, ulykker), 

og ikke gjenfunnet skadet vilt etter trafikkpåkjørsel eller skadeskyting (Hohle og Lykke 1993, 

Smith 2009). Slakteavfall fra jakt og annen menneskeskapt dødelighet hos vilt gir i dag en 

økning i den generelle åtseltilgangen, noe som forsterker næringsgrunnlaget for mange 

åtseletere (Hohle og Lykke 1993, Selva m.fl. 2005). Et forsøk i USA viser at Ravn (Corvus 

corax) tiltrekkes av skudd fra jaktvåpen i sin søken etter næring (White 2005). Åtsler kan 

påvirke det omkringliggende økosystemet aktivt. Kadaver fra for eksempel hjortevilt opptrer 

som plutselige næringskilder i et økosystem, men slakteavfallet fra hjorteviltjakta kan være 

en mer forutsigbar ressurs som dukker opp hver høst i de samme økosystemene. Så lenge 

åtselet er tilgjengelig kan predasjonstrykket på vanlig byttedyr for arten gå ned, men til 

gjengjeld øke når åtselet ikke lenger er tilgjengelig (Cortes-Avizanda m.fl. 2008, Smith 2009). 

I kalde klima kan åtsler være tilgjengelige i lang tid på grunn av en senere nedbrytning ved 

lavere temperaturer (Smith 2009). En undersøkelse i Polen viser at skjære, rødrev og mår 

øker åtselutnyttingen ved lavere temperaturer (Selva m.fl. 2005). Vinteren er en flaskehals 

for de fleste viltarter, energibehovet øker og næringstilgangen minsker (Braanaas 1997). 

Arter som kan nyttiggjøre seg av åtsel kan komme seg lettere igjennom vinteren når 

tilgangen er tilstede (Hjeljord 2008). Tilgang på slakteavfallet fra elgjakta er effektivt med på 

å senke vinterdødeligheten for spesielt unge individer av mår, rødrev, og kråkefugler i Norge 

(Rolstad og Andersen 2003). Studier i tempererte skoger i Polen viser at åtsel er en 

primærressurs for både fugler og pattedyr gjennom vinteren. Spesielt kråke (Corvus cornix), 

skjære(Pica pica), og rødrev, var å finne i større tettheter rundt et åtsel. Vanlige byttedyr for 

de nevnte artene viste seg å finnes i lavere tettheter rundt åtselet enn forventet (Cortes-

Avizanda m fl. 2008). En undersøkelse på rødrevens vinterdiett sør-øst i Norge viste at 

slakteavfall og kadaver fra hjortevilt er et viktig næringsemne gjennom vinteren 

(Lundstadsveen 2011). 

Samtidig som oppgangen i generalistpredatorbestandene og hjorteviltbestandene, har vi 

hatt en betydelig nedgang i de norske hønsefuglbestandene siden begynnelsen av 90-tallet. 

Spesielt kan vi se en betydelig nedgang i jaktstatistikken for rype fra midten av 80-tallet fram 

til i dag (Smedshaug og Reimers 2002, ssb.no). Overgangen fra plukkhogst til flatehogst som 

var gunstig for mange pattedyr, har bydd på utfordringer for hønsefuglene i form av 

biotopreduseringer, og et økt predasjonstrykk (Smedshaug og Reimers 2002, Rolstad og 
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Andersen 2003).  Resultater fra kameraprosjekt på hønsefuglreir, viser at det er mår og 

rødrev som synes å være de største reirrøverpredatorene på skogsfuglreir i Nord-Trøndelag 

og Hedmark (Moa m.fl.2011). En studie av rødrevens diett i Finland viste en stor andel 

hønsefugl i revens diett, og det antas at de økende revebestandene kan være en årsak til 

nedgangen i hønsefuglbestandene i samme område (Dell’arte m.fl. 2007). Kongeørn (Aquila 

chrysaetos) er også en predator av betydning på hønsefugl, som også gjerne utnytter åtsel, 

spesielt vinterstid (Svensson 2010). Mange av de samme artene som utnytter åtsel, er ofte 

de samme som også predaterer på hønsefugl. Vi kan derfor anta at åtseleternes utnyttelse 

av elgjaktas slakteavfall, i form av økt overlevelse og økt antall avkom, kan gi økt 

predasjonspress på småviltet, og kan derfor sees som en av årsakene til nedgangen i 

hønsefuglbestandene. Tilgangen på åtsel høst og vinter er en lite energikrevende mulighet 

for generalistpredatorer til å lagre fett på kroppen og/eller hamstre et vinterforråd (Vander 

Wall 1990, Smedshaug og Reimers 2002, Rolstad og Andersen 2003). Spesielt rødrev og mår 

hamstrer mat for vinteren (Vander Wall 1990). Studier viser at aktiv jakt og fangst av rødrev 

og mår gir en økning i hønsefuglbestandene (Smedshaug og Reimers 2002).  

Om sammenhengen mellom økt åtseltilgang og nedgang hos hønsefuglene er reell, bør det 

være mulig å begrense predasjonstrykket på småvilt ved å endre tilgangen på åtsel. 

Smedshaug og Sonerud (1997) foreslår tiltak som kan manipulere tilgangen på åtsel fra 

hjorteviltjakta i utmarka. Et av tiltakene er å ta med slakteavfall hjem, fryse det ned over 

vinteren for å legge det ut på våren når predasjonen på småviltet er mest kritisk. Noen 

steder er det prøvd at jegeren tar med avfallet hjem for felles deponering, men utfordringen 

med den praktiske løsningen og økonomi setter ofte en stopper for slike tiltak. Som et 

alternativ er det foreslått å gjøre avfallet så utilgjengelig som mulig for åtseleterne ved å 

dekke det til eller grave det ned på slakteplassen (Sundli 1993, Smedshaug og Reimers 2002, 

Rolstad og Andersen 2003). Med bakgrunn i dette forslaget er det i denne oppgaven 

undersøkt tiltak som kan minske tilgjengeligheten av slakteavfallet for åtseleterne. De 

tiltakene som er forsøkt testet er basert på at de er praktisk lett gjennomførbare, slik at de 

mest realistisk kan bli tatt i bruk av elgjegere i felt. Får åtseleterne utnyttet avfallet mindre 

effektivt om høsten og vinteren, gjennom at slakteavfallet gjøres utilgjengelig ved 

nedgraving minst 10-15 cm eller tildekking med tilgjengelig materiale på fallstedet, kan det 

få en betydning for predasjonspresset på småviltet.  
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1.1 Problemstilling og hypoteser 

Kan tildekking eller nedgraving av slakteavfall fra elg påvirke åtseleternes utnyttelse av 

dette? 

Hypotese 1: Tildekket eller nedgravd slakteavfall vil ha lavere forsvinningshastighet enn 

avfall som ligger åpent. 

Hypotese 2: På slakteavfall som er tildekket eller nedgravd vil det bli observert en høyere 

andel pattedyr enn kråkefugler, sammenlignet med avfall som ligger åpent. 

 

2. Metode og materiale 
 

Feltarbeidets undersøkelser ble gjort med viltkameraovervåking av 27 slakteavfall fra 

elgjakta høstene 2011 og 2012. Sju av disse slakteavfallene ble nedgravd, 10 ble tildekket 

med materiale som kvist og løv og 10 avfall ble etterlatt åpne.  

2.1 Studieområder 

Trondheim: 

Studieområdet i Trondheim var bygda Byneset som ligger vest i kommunen. Det grenser mot 

Trondheimsfjorden i vest, nord og sør og Trondheim bymark i øst, bygda utgjør et areal på 

ca. 80km2. Høyde over havet varierer fra 0 til 565 meter. Jordsmonnet i de lavere delene av 

bygda er tykke havavsetninger og torv, over marin grense domineres det av et tynt 

morenedekke (ngu.no). Kulturlandskapet dominerer, i hovedsak kornproduksjon med et 

stort åkerlandskap. Sør-nord strekker det seg et skogbelte, i vest ligger det en skog med 

store myrer. Vegetasjonen er varierende, men i hovedsak boreal granskog med innslag av 

løvtrær og furu. Mange små og store bekker med tette oreskoger renner igjennom området. 

Området styres av Byneset grunneierlag, med totalt ca. 30 elg på kvoten hvert år. De fleste 

artene av smårovvilt og kråkefugler er å finne i området. Av større rovdyr forekommer 

streifdyr av gaupe (Lynx lynx), og ei jervtispe (Gulo gulo) har holdt til i området over flere år. 

Større rovfugler, blant annet havørn (Haliaeetus albicilla) er også observert 

(artsdatabanken.no, rovdata.no). 
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Namsos:  

Studieområdet i Namsos ligger mellom Overhalla kommune på østsiden av Namsen, 

fylkesvei 17 og Lyngenfjorden som er en arm av Namsenfjorden, og kommunegrensa til 

Namdalseid. De indre områdene (Bangdalen) var ikke med i studieområdet. Berggrunnen er 

fattig med granitt og gneis men med enkelte innslag av kalkstein i Klinga og på Flak (ngu.no). 

Studieområdet består i stor grad av boreal granskog med innslag av furu og løvtre, noe 

snaufjell forekommer. Mot vest er det åkerlandskap med gresseng og kornåker. Elvene 

Bogna og Aursunda renner igjennom området, og sør-nord strekker det seg flere daler. I 

Klinga storviltvald som dekker studieområdet lå avskytingen på elg rundt ca 70 dyr i 2011. De 

fleste artene av smårovvilt og kråkefugler forekommer i området. Av større rovdyr 

forekommer det tidvis jerv og bjørn (Ursus arctos), og det hekker hønsehauk (Accipiter 

gentilis) flere steder i området (artsdatabanken.no).  

 

2.2. Datainnsamling: 

 

2.2.1. Organisering: 

Feltarbeidet har foregått i to studieområder, jeg sto selv for datainnsamlingen i Trondheim, 

Håvard Johnsen gjorde datainnsamlingen i Namsos. Leder i Byneset grunneierlag ble i april 

2011 informert om at prosjektet ville pågå under elgjakta. For å ha flest potensielle 

slakteavfall tilgjengelig for overvåking i tillegg til vårt eget jaktlag, ble 4 andre jaktlag 

kontaktet. Jaktlederne på disse lagene tok kontakt umiddelbart etter hvert som det ble nye 

elgfall. Med stedsangivelser og koordinater var det da mulig å komme så fort som mulig til 

slakteavfallet og oppmontere kamera. En løpende kontakt med de enkelte ble holdt for å 

unngå forstyrrelse av eventuell pågående jakt ved sjekk av kameraene. Grunneiers tillatelse 

for kameraoppsettet ble tatt underveis ettersom det ble klart hvilken eiendom avfallet lå på. 

Det ble på forhånd avtalt metode og rutine på gjennomføringen av kameraovervåkningen i 

de ulike områdene slik at dataene som ble innsamlet kunne være sammenstillbare. Et 

feltregistreringsskjema ble utarbeidet i samarbeid mellom veiledere og studenter (vedlegg 2). 

Dataene brukt i denne oppgaven ble samlet inn høsten/vinteren 2011 og høsten/vinteren 

2012. Data fra 2011 inkluderer data fra studieområdene Trondheim og Namsos. Data fra 

2012 inneholder 3 ekstra undersøkelsesenheter fra studieområdet Trondheim.  
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2.2.2. Undersøkelsesenhet 

Undersøkelsesenheten i prosjektet var slakteavfallet som legges igjen av jegerne på innmark 

og i utmark etter elgfall. Med slakteavfall menes vom og annen innmat fra elgen, dette 

består i hovedsak av de fire magene med vominnhold og tarmsystemer. Nyre, lever, hjerte 

og lunger lå også igjen i flere av avfallene. Hvilke bestanddeler som utgjorde hvert enkelt 

slakteavfall var avhengig av lokale variasjoner i utvommingen. I de fleste tilfellene lå nyrer og 

lever igjen, hjerte og lunger var mindre vanlig. I mitt tilfelle ble et par av vommene tømt for 

vominnhold. Dette gjaldt avfall som var etterlatt midt ute på upløyd åker, for at det skulle 

være praktisk mulig for en person å forflytte dette over lengre avstander til nærmeste 

skogkant ble vominnholdet i stor grad gjenlagt. Bestanddelene som lå igjen i hvert 

slakteavfall ble registrert i feltskjema (vedlegg 2).  

 

2.2.3. Viltkamera 

Viltkamera er kamera som utløses av en bevegelsessensor designet for å brukes til formålet 

å fotografere vilt. Sensoren utløses av bevegelse foran kameraet som tar bilde og/eller video 

av det som forårsaket bevegelsen. Ved dårlige lysforhold eller nattbilder er mange 

viltkamera utstyrt med en infrarød LED som ikke synes for viltet. Overvåking ved bruk av 

bevegelsesutløst kamera er i stor grad uforstyrrende for viltet. Det gjør det mulig å samle inn 

mye informasjon med bruk av få ressurser. Med kamera er det mulig å studere viltets 

naturlige aktivitet, spesielt sky arter endrer aktivitet ved for mye menneskelig aktivitet i et 

område. Bilde og videodata gir mye ekstra informasjon rundt observasjonen som kan 

analyseres; alder, art, oppførsel, tidsperspektiv og temperaturer (Long, m.fl. 2008, O’Connell 

m.fl. 2011). 

Viltkameraene som ble brukt i denne undersøkelsen var av typen Moultrie GameSpy I-45. 

Disse kameraene har sensorer som utløses av bevegelse og varme, og er utstyrt med 

infrarød LED. Bildefangsten kan ikke tidsinnstilles, men den kan reguleres til ikke å være 

kontinuerlig ved høy aktivitet ved hjelp av en delayfunksjon (moultriefeeders.com). 

Bildefangst-modusen ble satt til ett stillbilde med påfølgende video (lengde 15 sekunder). I 

tillegg ble det lagt inn et opphold mellom hver bildefangst på 1 minutt. Oppholdstiden sparte 

batteriene og minnebrikkene ved at kameraet ikke ville utløses kontinuerlig ved høy 

aktivitet. Video ble valgt fordi film kan gi mer informasjon enn bilder.  Alle kameraene ble 

innstilt med like innstillinger på forhånd, og det ble lagt inn unike kameranavn for hvert 
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kamera (eksempelvis M1, M2 og M3). Kameraene ble merket med prosjektets navn og 

kontaktinformasjon for om personer som oppdaget kameraene hadde spørsmål. I 

Trondheim ble det oppmontert 12 kamera i 2011 og 4 kamera i 2012 fordelt over Byneset. I 

Namsos ble det i 2011oppmontert 13 kamera i områdene rundt Spillum, Flak og Fjær.  

 

2.2.4. Kameraoppsett og oppfølging 

Etter elgfall ble kamera oppmontert umiddelbart eller innenfor 24 timer etter at utvomming 

av elgen fant sted. Kameraenes avstand fra avfallet var mellom 1-5 meter, avhengig av egnet 

tre for oppmontering. Hvis det ikke var brukbare trær ved fallplassen ble avfallet flyttet til 

nærmeste naturlige plass med tre som var kraftig nok. Svake trær ville utløst sensoren på 

kameraet unødig ved vind. I noen tilfeller måtte det ryddes småskog for å forhindre at 

kvister og lignende utløste sensoren. Det ble lagt vekt på at kameraet ikke pekte mot 

ferdselsårer som stier og veier for å unngå bilder av folk. Med kompaktkamera ble det tatt 

bilder mot sør, øst, vest og nord av avfallsplassen. Det ble ført et eget feltregistreringsskjema 

for hvert slakteavfall (vedlegg 2). Håndholdt GPS ga UTM-posisjonen som ble brukt til å 

stedfeste avfallsplassen nøyaktig. Ved kamerasjekk ble det registrert tegn til aktivitet på 

avfallet, prosent avfall igjen, værforhold og eventuelt andre observasjoner forbundet med 

avfallet. I starten ble kameraene sjekket hver andre dag, dette ble justert til større intervall, 

men minst en gang i uken. Nødvendigheten av å sjekke kameraene oftere enn en gang i uken 

viste seg å være liten, spesielt på tildekte og nedgravde avfall hvor aktiviteten var 

henholdsvis liten i starten. Minnebrikker og batterier ble byttet etter behov. 

Kamera ble nedmontert når avfallet var borte og/eller aktiviteten fra åtseletere hadde 

opphørt over lengre tid. På nedgravde avfall som var oppgravd og tilsynelatende borte ble 

det tatt graveprøver for å se om det fremdeles var avfall igjen i jordsmonnet. På fem av de 

nedgravde avfallene var det vanskelig å vurdere med sikkerhet hvor store mengder avfall 

som var igjen, det var enten sunket inn i jordsmonnet, og/eller veldig tilgriset.  
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2.3. Metoder for utilgjengeliggjøring av slakteavfall 

For å se om ulike former for skjul av avfallet hadde en påvirkning på åtseleternes utnyttelse, 

ble 17 avfall skjult på ulike vis, videre ble det overvåket 10 avfall som ikke var skjult.  

Tildekking: 

Tildekkingsmetoden gikk ut på å skjule slakteavfallet så godt som mulig med tilgjengelig 

materiale. Materialet kunne være tørre kvister, barkvister, gress, dødt løv og annen 

vegetasjon i området. Formålet var å hindre åtseleternes evne til å få øye på avfallet. Særlig  

åtseletende fugler bruker synet for å lokalisere åtselet ved overflyving, men pattedyr bruker 

også til en viss grad synet for lokalisering av føde (Vander Wall 1990). 

Nedgraving:  

Nedgravingsmetoden gikk ut på å grave ned slakteavfallet slikt at det ble dekt med et 

jordsmonnsdekke på 10-15 cm tykkelse. Formålet var å utilgjengeliggjøre avfallet for 

åtseleterene, se om det ble gravd opp igjen, og hvilke arter som eventuelt gravde det opp. 

Spaden brukt til nedgraving var en ordinær jordspade.  

2.4. Behandling av data 

Registreringen av dataene etter nedmontering av kameraene ble gjort i et Excel skjema som 

ble utarbeidet på forhånd i samarbeid med veilederne. For standardisering av informasjonen 

ble koder brukt på data som art, kjønn, alder, og habitat. Skjemaet var todelt og ble laget 

med tanke på å favne så mye informasjon som mulig. All data fra feltregistreringsskjemaene 

ble overført til et registreringsskjema i Excel. Dette skjemaet ga en oversikt over hver 

undersøkelsesenhets posisjon, habitat, innhold og feltobservasjonene gjort ved kamerasjekk 

fra oppsett til nedmontering.  Alle artsobservasjoner fra bilde og videodataene for hvert 

kamera ble registrert i et bildegjennomgangsskjema.  Bilde og video ble gjennomgått 

manuelt og observasjoner ble fortløpende ført i skjemaet. Om et bilde var tomt kunne en 

eventuell observasjon sees i videoen som tilhørte bildet. En observasjon ble registrert i 

skjemaet med artskode, antall individ, og tidspunkt for første og siste observasjon. Tid på 

døgnet arten var der, og andre arter tilstede ved samme observasjon ble registrert. 

Observasjoner av samme art med korte tidsintervaller mellom hver ble regnet som en og 

samme observasjon. Ny observasjon ble registrert når det var mer enn30 minutter siden 

siste observasjon av samme art. En observasjon kan derfor teoretisk ha ubegrenset 
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tidsperspektiv så lenge arten er innom avfallet innenfor 30-minuttersintervallet. Det ble lagt 

inn to formler i skjemaet som automatisk regnet ut observasjonens tidsbruk til ankomst på 

avfallet etter kameraoppsett, og artens totale tidsbruk på avfallet ved hver observasjon. For 

å unngå 0-verdier i skjemaet ble observasjoner som hadde samme tidspunkt på første og 

siste observasjon regnet som en oppholdstid ved avfallet på 1 minutt. Bilder/videoer som 

inneholdt observasjoner som ikke med sikkerhet kunne arts identifiseres ble regnet som 

tomme og ble følgelig ikke registrert.  

 

2.5. Analyse av data 

For å ha nok data til analysen av ble det brukt data fra to studieområder. Landskaps- og 

habitatmessig var Trondheim og Namsos to relativt like studieområder så dataene var mest 

mulig sammenlignbare. Undersøkelsesenheter hvor det var tvil om hvorvidt kameraet hadde 

fungert som det skulle ble tatt ut av datamaterialet. Det ble totalt overvåket 29 avfall, men 

to kamera ble ikke tatt med i analysen på grunn av mistanke om feil/mangler i 

datagrunnlaget knyttet til disse. I analysen er det tatt utgangspunkt i tre kategorier 

slakteavfall, disse kategoriene er i denne oppgaven definert som; 

 

Åpent: Avfall som var etterlatt uten at det ble utført bevisste tiltak for å 

skjule/utilgjengeliggjøre avfallet. 

Tildekket: Avfall som var tildekket av tilgjengelig materiale. 

Nedgravd: Avfall som var nedgravd 10-15 cm.  

 

Dataene fra kameraene som tilhørte de ulike kategoriene ble gruppert, og 

gjennomsnittsverdiene for disse gruppene ble brukt for å analysere eventuelle forskjeller i 

forsvinningshastighet og artssammensetning hos de tre kategoriene slakteavfall. Analysen 

ble foretatt mellom de generelle verdiene, det ble ikke tatt hensyn til habitatenes 

tildekningsevne, klimatiske forhold, materiale brukt til tildekking og nedgraving, eller 

størrelse på avfallene i form av kilogram. Med kameradøgn menes antall døgn kameraet har 

stått oppmontert og drevet aktiv overvåking av avfallet. Observasjoner som ikke var knyttet 

til utnyttelse av avfallet ble fjernet fra datasettet før analysen. Dette gjelder observasjoner 

av blant annet hjortevilt og andre herbivore arter. I tillegg ble observasjoner på nedgravd 
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avfall som var registrert før avfallet ble gravd opp fjernet. Disse var i stor grad kråkefugl som 

spiste på blodrester på bakken, men som ikke utnyttet selve avfallet.  

I SPSS ble det i analysen brukt en ikke-parametrisk statistisk test (Mann-Whitney U test) for å 

teste om det var en signifikant forskjell mellom de tre kategoriene. I en Mann-Whitney U 

test er det signifikansen for utvalget i to grupper som testes, så de tre kategoriene ble testet 

to og to mot hverandre.  

Excel var verktøyet som ble brukt for fremstilling av tabeller og grafer under analysen.  

Forsvinningshastigheten som sier noe om hvor raskt avfallet ble spist/fjernet/råtnet opp, ble 

analysert ut fra prosent fjernet slakteavfall per kameradøgn. Dette ble hos de tre 

kategoriene regnet ut fra den gjennomsnittlige differansen mellom 100 % avfall ved 

kameraoppsett og X % avfall igjen ved nedmontering, delt på gjennomsnittlig antall 

kameradøgn. I analysen av artssammensetningen ble artene som var observert gruppert. For 

arter som var de første observerte etter kameraoppsett var grupperingene pattedyr;(rødrev, 

mår og smågnagere) og kråkefugler; (ravn, skjære, nøtteskrike (Nucifraga caryocatactes) og 

kråke).  For artene som inngikk i det totale antallet observasjoner fra hele 

overvåkningsperioden ble grupperingene pattedyr; (jerv, grevling (Meles meles), rødrev, 

mår, snømus (Mustela nivalis) og smågnagere), ørner(havørn) og kråkefugler; (ravn, skjære, 

nøtteskrike og kråke). Analysen av artssammensetningen ble gjort ved å regne ut den 

gjennomsnittlige prosentfordelingen av de ulike artsgruppene og artene som var observert 

innenfor de tre kategoriene.  

2.6 Materiale 

Det ble brukt data fra 27 slakteavfall fra elg som ble kameraovervåket. 10 av slakteavfallene 

som ble overvåket i Namsos var etterlatt åpne i terrenget. 10 slakteavfall var tildekket med 

kvist og løv, to av disse ble overvåket i Namsos og åtte i Trondheim. Sju av slakteavfallene 

som ble overvåket i Trondheim var nedgravd 10-15 cm, tre i torvmyr og fire i leirjord.  

Tabelloversikt over undersøkelsesenhetene brukt som datagrunnlag ses i vedlegg 1. Til 

sammen for alle tre kategoriene (nedgravd, tildekket og åpent) ble det på de totalt 27 

avfallene foretatt overvåkning i 1386 kameradøgn, det gir et gjennomsnitt på 51,3 døgn per 

kamera for kategoriene sett samlet. 
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3. Resultater 

 

3.1. Kameradøgn og observasjoner 

I gjennomsnitt hadde nedgravd 66 kameradøgn, tildekket 49,5 kameradøgn, og åpent 43 

kameradøgn. Nedgravd hadde høyest gjennomsnitt observasjoner med 41,7  observasjoner 

per kamera, åpent hadde 38,9 observasjoner per kamera, tildekket haddet 28,9 

observasjoner per kamera (Figur.1). Det var ingen signifikante forskjeller mellom antall 

kameradøgn eller antall observasjoner i de tre avfallskategoriene når de ble testet mot 

hverandre to og to. (Mann-W. U-test: N1=7, N2=10, N3=10, p>=0,05)  

 

 

Figur 1. Gjennomsnittlig antall kameradøgn og gjennomsnittlig antall observasjoner per kamera for de tre 
avfallskategoriene, basert på totalt 27 kamera i Trondheim og Namsos i 2011 og 2012.  

 

3.2. Forsvinningshastighet 

Det var stor forskjell mellom de tre avfallskategoriene i tidsbruk til første observasjon ble 

registrert etter kameraoppsett. På åpent avfall gikk det i gjennomsnitt 1,9 døgn fra oppsett 

til første observasjon ble registrert. Nedgravd hadde et gjennomsnitt på 12,3 døgn og 

tildekket hadde et gjennomsnitt på 8,6 døgn (Figur.2). 
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Figur 2. Gjennomsnittlig antall døgn fra kameraoppsett til første observasjon av åtseleter som utnytter avfallet 
ble registrert for de tre avfallskategoriene, basert på totalt 27 kamera i Trondheim og Namsos i 2011 og 2012. 
 

Åpent avfall hadde gjennomsnittlig forsvinningshastighet på 2,18 % per kameradøgn. 

Tildekket avfall hadde gjennomsnittlig forsvinningshastighet på 1,4 % per kameradøgn. 

Nedgravd avfall hadde gjennomsnittlig forsvinningshastighet på 1,64 % per kameradøgn 

(Figur 3.). Teoretisk ville det for de tre kategoriene slakteavfall ta henholdsvis 45,8 døgn for 

åpent, 68 døgn for tildekket og 60,9 døgn for nedgravd før alt var forsvunnet. 

 
Figur 3. Gjennomsnittlig prosent avfall som var spist/fjernet/råtnet opp per kameradøgn for de tre 
avfallskategoriene, basert på totalt 27 kamera i Trondheim og Namsos i 2011 og 2012. 

 

3.3. Artssammensetning 

Den gjennomsnittlige artsgruppefordelingen av åtseletere som utgjorde de første 

observasjonene som utnyttet avfallet etter kameraoppsett var ulike for de tre 

avfallskategoriene. På nedgravd avfall var de første observerte individene som utnyttet 

avfallet 100 % pattedyr, tilsvarende var det på åpent avfall 100 % kråkefugler. Tildekket 

avfall derimot hadde en fordeling på 60 % kråkefugler og 40 % pattedyr (Figur 4.).  
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Figur 4. Gjennomsnittlig prosentfordeling av første observerte artsgruppe etter kameraoppsett  
på de tre avfallskategoriene fordelt på artsgruppene kråkefugler og pattedyr,  
basert på totalt 27 kamera i Trondheim og Namsos i 2011 og 2012. 
 

Den gjennomsnittlige artsfordelingen av åtseleter som utgjorde de første observasjonene 

som utnyttet avfallet etter kameraoppsett var for nedgravd avfall; 57,1% rødrev, 28,5% mår, 

og 14% gnagere, for tildekket avfall var fordelingen; 30% rødrev, 10% mår ravn og skjære, 

20% kråke og nøtteskrike, og åpent avfall hadde; 50% skjære, 30% nøtteskrike, 10% kråke og 

ravn (Figur5.).  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Gjennomsnittlig prosentfordeling av arter som først ble observert etter kameraoppsett i de tre 
avfallskategoriene, basert på totalt 27 kamera i Trondheim og Namsos i 2011 og 2012. 

 

Den gjennomsnittlige artsgruppefordelingen av det totale antallet artsobservasjoner under 

hele overvåkningsperioden var for tildekket avfall; 67,2% kråkefugler, og 32,7% pattedyr, 

åpent avfall; 80,4% kråkefugler, 16,4% pattedyr, og 3% ørn, nedgravd avfall; 60,6% pattedyr 

og 39,3% kråkefugler (Figur 6.). 

Resultatene viser her en signifikant forskjell på artsgruppefordelingen mellom pattedyr og 

kråkefugler basert på nedgravd og åpent, og nedgravd og tildekket avfall (Mann W.U-test: 

Nedgravd-Åpent W=4 N1=7, N2=10, p=0,001; Nedgravd-Tildekket W=17 N1=7, N2=10, p= 
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0,041). Det var ingen tilsvarende signifikant forskjell mellom artsgruppefordelingen på 

tildekket og åpent avfall (p>0,05). 

 

 
Figur 6. Gjennomsnittlig prosentfordeling av alle observasjoner fra hele overvåkningsperioden for de tre 
avfallskategoriene fordelt på artsgruppene kråkefugler, ørner og pattedyr, basert på totalt 27 kamera i 
Trondheim og Namsos i 2011 og 2012. 
 

Den gjennomsnittlige artsfordelingen av åtseletere som ble observert under hele 

overvåkningsperioden hadde mange like tendenser som artsfordelingen for de første 

observasjonene i Figur 5. Nedgravd avfall hadde rødrev (39,7%) som hyppigst registrerte 

observasjon. Åpent avfall hadde skjære (43%) som hyppigst observerte art, tilsvarende var 

også skjære (35,5%) den hyppigst registrerte arten på tildekket avfall. Nøtteskrike hadde 

relativt lik hyppighet i observasjonene hos alle tre kategoriene henholdsvis 10,9% på 

nedgravd, 10,1% på tildekket og 11,8% på åpent avfall (Figur 7.). 

 
Figur 7. Gjennomsnittlig prosentfordelingen av arter observert totalt for de tre avfallskategoriene, basert på 
totalt 27 kamera i Trondheim og Namsos i 2011 og 2012. 
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4. Diskusjon  
Slakteavfallet fra elgjakta ser ut til å være en mye brukt næringskilde for åtseletere. Flere 

studier underbygger at spesielt kråke og rødrev er blant de største åtseleterne (Dell’Arte 

m.fl. 2007, Smedshaug og Reimers 2002). Denne undersøkelsen kan underbygge dette 

ytterligere da blant annet rødrev var den hyppigst registrerte pattedyrarten, mens kråke og 

skjære var de hyppigst registrerte fugleartene.  

For at et åtsel vil utnyttes av åtseleterne er det flere faktorer som spiller inn. Evnen til å finne 

åtselet i form av syn eller lukt avgjørende. Ikke alle åtsel er automatisk tilgjengelige for en 

åtseleter selv om det er lokalisert, eksempelvis må en åtseleter som lokaliserer et nedgravd 

åtsel evne å grave det opp. Åtselet må også være foretrukket av åtseleteren som har 

lokalisert det tilgjengelige åtselet (Vander Wall 1990, Selva m.fl. 2005). Klimatiske forhold og 

åtselets tilstand kan være avgjørende for om det foretrekkes. Mange åtseletere foretrekker 

«friskt» åtsel, drept av jeger/predator framfor «sykt» åtsel i form av eksempelvis selvdødt 

vilt (Selva m.fl. 2005). Habitatet hvor åtselet ligger er også viktig, man har blant annet sett at 

mår stort sett bare søker næring i eldre og tett skog (Storch m.fl. 1990). Noe som ikke ser ut 

til å gjelde i denne undersøkelsen, da mår ble observert på avfall i åpent kulturlandskap, på 

myrer og hogstflater knyttet til ungskog. Videre diskusjon er basert på at de tre kategoriene 

slakteavfall ble testet på forsvinningshastighet og artssammensetning. Med bakgrunn i 

forsvinningshastighet og artssammensetning blir resultater og erfaringer av tildekking og 

nedgraving av slakteavfallet diskutert. 

4.1. Kameradøgn og observasjoner: 

En undersøkelse av åpent avfall fra Snåsa og Namsos i N-Trøndelag  ga et gjennomsnitt på 36 

kameradøgn (Rhode 2012). Denne undersøkelsen viste et noe høyere gjennomsnitt på 41,7 

kameradøgn på åpent avfall, men en så liten forskjell kan nok tilskrives tilfeldige variasjoner.  

Selv om det ikke var en signifikant forskjell på antall kameradøgn mellom de tre kategoriene 

slakteavfall, viser likevel Figur 1. en viss samvariasjon mellom tilgjengelighetsgrad på avfallet 

og antall kameradøgn. Nedgravd avfall hadde i gjennomsnitt ca 25 flere kameradøgn enn 

åpent avfall, tilsvarende hadde tildekket avfall 6,5 flere kameradøgn enn åpent avfall. 

Årsaken kan antas å være at åtseleterne brukte lengre tid på oppdage de nedgravde og 

tildekte avfallene enn de åpne avfallene.  
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Gjennomsnittlig antall kameradøgn samvarierte ikke med gjennomsnittlig antall 

observasjoner i de tre avfallskategoriene. Dette viser at antallet kameradøgn ikke sier noe 

om aktivitetsnivået av åtseletere på avfallet. Kameraene M3 og M4 understreker dette; de 

var oppmontert ca 400 meter fra hverandre, avfallene var nedgravd i leirejord i samme 

habitat på samme dato, og hadde 25 kameradøgn hver, men de hadde henholdsvis 4 og 66 

registrerte observasjoner (vedlegg 1.). Antallet observasjoner gir kun en indikasjon på 

frekventeringen av åtseletere på avfallet. Det sier ikke noe om det totale aktivitetsnivået av 

åtseletere på avfallet, da mange observasjoner har en tidsbruk på kun 1 minutt 

sammenlignet med en observasjon av skjære på kamera M2 som hadde en tidsbruk på 

avfallet på 10 timer og 25 minutt.  

4.2. Forsvinningshastighet 

Forsvinningshastigeten regnes som prosent avfall fjernet per kameradøgn. Antallet 

kameradøgn alene sier ikke hvor lang forsvinningshastigheten er, men det kan benyttes som 

en indikasjon. Tidsperioden fra kameraoppsett, til første observasjon ble registrert sier noe 

om hvor raskt åtseleterne oppdager slakteavfallet, som naturlig vil påvirke antallet 

kameradøgn. Kameraundersøkelser gjort på åpent kjøttåte i høyfjellet viser at det gikk ca. 20 

dager før første besøk ble registrert (Rød-Eriksen 2011). Dette var en nesten 10 ganger så 

høy verdi som på åpent slakteavfall i denne undersøkelsen. Resultatene er basert på to ulike 

undersøkelsesenheter, men en kan anta at ulikheten kan være knyttet til habitatet. Gitt 

høyere tettheter av åtseletere i lavlandet enn på høyfjellet antas også oppdagelsesevnen å 

øke. Eventuelt kan slakteavfallet i hjorteviltjaktsesongen ha blitt et så forutsigbart 

næringsgrunnlag for åtseleterne, at de forventer at tilgangen skal oppstå og dermed 

lokaliserer det raskere enn ved en plutselig åtseltilgang. Som undersøkelsene til White 

(2005) viser for ravn, kan det jo tenkes at jegernes aktivitet og skudd også kan virke som en 

«middagsklokke» på flere åtseletere.  

Figur 2. viser at det var en forskjell mellom de tre avfallskategoriene på tidsbruken før første 

observasjon ble registrert. Eksempelvis tok det i gjennomsnitt ca. 10 døgn mer for 

åtseleterne å lokalisere/begynne å utnytte slakteavfall som var nedgravd, enn avfall som lå 

åpent. Dette kan underbygge hypotesen om at avfall som graves ned eller tildekkes blir 

mindre tilgjengelig på grunn av at åtseleternes oppdagelsesevne påvirkes. Avfallet som etter 

den teorien i så fall var mest utilgjengelig i dette datautvalget var M7 (vedlegg 1.). M7 var 
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skjult i en oreskog med tett toppsjikt, og det var tildekket med et tykt lag fuktig dødt løv. Det 

gikk 45,4 døgn fra oppsett til første observasjon som utnyttet avfallet ble registrert. M7 ble 

nedmontert etter 64 kameradøgn, da var det spist/fjernet ca. 5% av avfallet. Dette ga en lav 

forsvinningshastighet på 0,07% spist/fjernet avfall per døgn. Som antatt i hypotese 1. hadde 

åpent avfall den høyeste forsvinningshastigheten (2,1% per døgn). Analyse på åpent avfall i 

Snåsa og Namsos i Nord-Trøndelag ga en gjennomsnittlig forsvinningshastighet på 2,7% per 

døgn (Rhode 2012), noe som kan bero på en større andel store rovdyr på slakteavfallene i 

Snåsa. Nedgravd og tildekket avfall hadde tilnærmet like forsvinningshastigheter, rundt 1,5% 

per døgn, forskjellene synes å komme av tilfeldigheter. 

Forsvinningshastigheten kan gi en føring på hvor lang tid det eventuelt vil ta før avfallet er 

forsvunnet helt. Målet forsvinningshastighet tar hensyn til avfall som fremdeles lå igjen ved 

nedmontering av kamera, men gir mest nøyaktig resultat i tilfeller hvor avfallet var helt 

borte. For eksempel på M7 hvor det var spist/fjernet fem prosent ved nedmontering av 

kamera, ville det med forsvinningshastigheten (0,07%) teoretisk tatt avfallet 1429 døgn å 

forsvinne helt. Dette er misvisende da avfallet ville forsvunnet lenge før 1429 døgn, om ikke 

ved fortæring av åtseletere, så på grunn av nedbrytere som insekter, bakterier og sopp. Der 

praktiske behov gjorde at feltarbeider nedmonterte kamera før avfallet var borte bør 

resultatene regnes som mangelfulle. Om alt avfallet var forsvunnet og antall kameradøgn ble 

regnet fram til all aktivitet av åtseletere opphørte, ville målet på forsvinningshastigheten 

vært mest nøyaktig. Kameradøgn uten aktivitet av åtseletere etter at avfallet var borte gir en 

feilmargin i resultatene. Mengdeforskjeller i kilogram for avfallene ble ikke tatt med i 

analysen. Her kunne det blitt brukt et estimat av slakteavfallenes vekt basert på dyrets kjønn 

og alder. Nedbrytere som insekter, sopp og bakterier fanges ikke opp av kameraet, så 

hvilken betydning de hadde for forsvinningshastigheten var ikke målbar. Målet på 

forsvinningshastighet brukt i denne undersøkelsen bør derfor ikke sees på som mer enn et 

estimat. For mer holdbare resultater bør metoden utføres mer nøyaktig og justeres etter 

erfaringer fra denne undersøkelsen. 
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4.3. Artssammensetning: 

Artsgruppefordelingen for første observasjon etter kameraoppsett i Figur 4. viser et resultat 

som støtter hypotese 2. Alle arter som var første observasjon på åpent avfall var kråkefugler. 

Tilsvarende på alle nedgravde avfall var første observerte art som utnyttet avfallet et 

pattedyr. Dette kan bero på at avfallet måtte graves opp før kråkefugler og andre åtseletere 

som ikke evnet å lokalisere eller grave opp avfallet kunne utnytte det. Når rødrev, som sto 

for oppgravingen i 57,1% av tilfellene, hadde gravd opp et avfall, fungerte avfallet ofte som 

åpent, eksponert for andre åtseletere. Mår sto for den første utnyttelsen av to avfall 

nedgravd i torv (den utnyttet sprekker mellom torvblokkene til å grave kanaler ned til 

avfallet). Tilsvarende på M8 som var nedgravd i leirjord, hvor gnagere sto for den første 

utnyttelsen, disse gravde små kanaler ned til avfallet. Slik «kanal»graving førte til lav 

eksponering av avfallet for andre åtseletere. På M9 var det mår som først utnyttet avfallet, 

men aktivitet av andre arter oppsto ikke før en jerv hadde gravd opp avfallet helt. Jerven, ei 

voksen tispe, løftet til side de vasstrukne torvblokkene. Tilsvarende på M8 hvor kun gnagere 

og rødrev var observert frem til en rødrev gravde opp avfallet helt, først da ble kråkefugler 

observert. Ut fra mine data ser det ut som det krever styrken til minst en rev for at avfallet 

skal graves opp tilstrekkelig til å være helt tilgjengelig for andre åtseletere.  

Resultatene viser at den totale artssammensetningen i de tre avfallskategoriene signifikant 

støtter hypotese 2. om at det ville observeres en høyere andel pattedyr enn kråkefugler på 

nedgravd og tildekket avfall enn åpent avfall (Figur 6.). Figur 4. viser at tildekket avfall var mer 

likt nedgravd når det kom til den første observasjonen. Videre viser figur 6. at tildekket 

avfalls totale artssammensetning var en mellomting mellom nedgravd og åpent. Tildekket 

avfall kan ha fungert tilnærmet likt et åpent avfall når det var oppdaget av åtseleterne. Noe 

som kan bero på at noen av de første individene på flere tildekkede avfall rotet rundt og dro 

fram bestanddeler av avfallet, slik at det ble mer synlig for blant annet flyvende åtseletere. 

Observasjoner gjort i felt i kombinasjon med videodata viste at rødrev og mår ofte spredte 

avfallet over et større område. Det synes å være liten sammenheng mellom habitat og den 

totale artssammensetningen. Tildekket avfall M7 og nedgravde M3 og M5 hadde 

observasjoner av kun pattedyr, M3 nedgravd i leirjord i kulturlandskapet, M5 i torvmyr i 

skogen og M7 lå i oreskog nært sjøen. M3 lå i samme område og habitat som M4, men M4 

var det nedgravde avfallet med høyest andel kråkefugler (69,6%). Hos åpent avfall var det tre 
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avfall (HJ4,HJ8 og HJ15) som hadde observasjoner av kun kråkefugler, HJ5 var det åpne 

avfallet med flest pattedyr observasjoner (54,5%). En så mye større gjennomsnittlig andel 

pattedyr på nedgravde avfall kan bero på behovet for oppgraving, og/eller 

oppdagelsesevnen for flyvende åtseletere. Det totale fraværet av pattedyr på flere åpne 

avfall kan tilskrives andre næringskilder som for eksempel smågnagere. Teoretisk vil det 

mest lønnsomme for pattedyrene være å utnytte åpne avfall i størst mulig grad, da de ikke 

krever energi til oppgraving. Da kråkefuglene i hovedsak var dagaktive og pattedyrene i mye 

større grad var nattaktive er det lite trolig at fraværet av pattedyr skyldes en konflikt mellom 

artsgruppene (Johnsen 2012). Kanskje beror det på at en del pattedyr ikke har behov for 

åtsel tidlig på høsten, men at behovet øker når klimaet blir kaldere mot vinteren (Selva m.fl. 

2005). Store mengder kråkefugler som utnyttet avfallet tidlig, kan da ha fjernet avfallet før 

eventuelle pattedyr lokaliserte og/eller hadde behov for åtsel. Mye tydet på at det var et 

godt smågnagerår i Trøndelag høsten 2011, dette kan ha påvirket noen 

generalistpredatorers behov for å søke næring gjennom åtsel. Særlig rødreven, som er en 

stor predator på smågnagere, kan ha foretrukket smågnagere som næring framfor 

slakteavfall (Braanaas 1997). Om en forventet art ikke ble observert på overvåket slakteavfall 

er ikke det ensbetydende med hvorvidt arten befant seg i området, eller om hvorvidt den 

benyttet slakteavfall som næringskilde under feltsesongene. Eksempelvis ble ikke ørn 

observert på overvåket avfall i studieområdet Trondheim, men det er registrert havørn i 

området og jeg observerte selv havørn på nattkvist høsten 2011. At ørn ikke ble registrert på 

avfall verken 2011 eller 2012 kan komme av mer foretrukne tilgjengelige næringskilder, 

behovet for åtsel var kanskje ikke tilstede. Ørn kan ha utnyttet slakteavfall som ikke ble 

overvåket i området. Høsten 2012 ble det rapportert om havørn som kretset over to 

slakteavfall som ikke ble overvåket fra jegere i området. Disse avfallene kan ha vært lettere å 

lokalisere da de var etterlatt åpent i terrenget. Eventuelt kan de ha blitt foretrukket framfor 

overvåket avfall på grunn av fraværet av menneskelig aktivitet. 

Artssammensetningsfordelingen på de tre kategoriene viser den gjennomsnittlige 

prosentfordelingen av arter observert, og ikke fordelingen av antallet individer av artene 

som oppholdt seg eller frekventerte på avfallet. Angående kråkefugler, som ofte opptrådte i 

flokker, kan denne fordelingen være skjevt presentert i forhold til virkeligheten. En flokk ble 

registrert som en observasjon på lik linje som et enkelt individ var en observasjon. Målet på 
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kråketimer som Sundli (1993) brukte burde kanskje vært brukt i denne undersøkelsen. 

Dataene som ble registrert inneholdt informasjonen som ville vært nødvendige for å regne 

ut antallet kråketimer.  

4.4. Tildekking og nedgraving av slakteavfallet.  

Metodene; nedgraving minst 10 cm, og tildekking med tilgjengelig materiale, ble testet på 

grunnlag av at de ikke krever for stor omveltning av dagens eksisterende rutiner på fallsteder 

for hjortevilt. Smedshaug og Sonerud (1997) forslo å fryse ned alt slakteavfall over vinteren 

for å fore det til åtseleterne på våren når predasjonstrykket på hønsefuglreir er stort. 

Teoretisk kan dette virke ideelt, men praktisk gjennomføring av et slikt tiltak er omfattende. 

Det er i tillegg uvisst om generalistpredatorene hadde foretrukket slakteavfallet framfor 

hønsefuglreir om de fikk velge. En undersøkelse av generalistpredatorenes preferanser om 

de ble tilbudt slakteavfall og hønsefugl egg/kyllinger til samme tid, burde ligge til grunn før 

et slikt prosjekt ble satt i gang. 

Alle slakteavfallene i undersøkelsen uavhengig av kategori ble spist/fjernet eller råtnet opp, 

enten under overvåkningsperioden, eller i løpet av vinteren og våren som fulgte. Det var 

bare et spørsmål om tid. Så hverken tildekking eller nedgraving hindret åtseletere og/eller 

andre nedbrytere i å fjerne/utnytte slakteavfallet. Det som tildekking og nedgraving derimot 

utgjorde var å forsinke forsvinningshastigheten sammenlignet med åpent avfall. Hva den 

lengre forsvinningshastigheten direkte kan ha betydd for åtseleternes utnyttelse av avfallet 

er det vanskelig å si noe om uten videre undersøkelser. Avfall med lav forsvinningshastighet 

ble mer utnyttet i vintermånedene i motsetning til avfall som raskt ble spist/fjernet om 

høsten. Da det er om vinteren de fleste viltarter har det smaleste næringsspekteret, og det 

største energibehovet, kan det jo sees som en mer fordelaktig utnyttelse av slakteavfallet 

enn hva en utnyttelse om høsten utgjør. Avfall med høy forsvinningshastighet ble utnyttet 

på et tidspunkt hvor flere alternative næringskilder muligens var tilgjengelige. Dette 

forutsette at åtseleterne konsumerte avfallet direkte på høsten. Flere av artene som ble 

observert var arter som hamstrer vinterforråd. Undersøkelsen viser ikke om de hamstrende 

artene observert på avfall konsumerte avfallet på stedet eller hentet bestanddeler som de 

gjemte. Rødreven er en god hamstrer, med god luktesans og god evne til å gjenfinne forråd 

han selv har gjemt. Han er også god til å finne forråd gjemt av andre arter (Vander Wall 

1990). Spor etter slakting, eksempelvis blod, kan avsløre det nedgravde eller tildekte avfallet, 
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en observasjon gjort rundt M2 høsten 2011 kan støtte dette. Avfallet ble båret fra fallplassen 

ute på en åker til skogkanten i en kasse, da ble det ingen blodspor for åtseleterne å følge. 

Rødreven brukte 21,2 døgn på å lokalisere avfallet, imellomtiden ble det observert spor etter 

graving fra rev rundt blodrestene på fallplassen.  

Metoden nedgraving bød på større tidsbruk og var mindre effektiv for jegeren enn 

tildekking, men var likevel gjort på mindre enn 10 minutter i de fleste tilfeller. 

Hovedutfordringen var tilgang på spade og tykt nok jordsmonn. Myrtorv og leirjord var 

gunstig å grave i, men ikke alle elger faller på lettgravd jordsmonn. Spaden ble ofte et stort 

irritasjonsmoment, de fleste jegere har allerede nok å bære på. Denne metoden kunne blitt 

vanskelig å implementere som fast rutine hos jegerne om det skulle vært et mål.   

Sundli utførte lignende nedgravings forsøk med slakteavfall fra elgjakt i 1993, han gravde 

ned tre avfall under minst 10 cm torv. Han mente i sin undersøkelse at nedgravingen ga en 

total utilgjengeliggjøring av avfallet for åtseleterne. Sundlis nedgravde avfall ble ikke gravd 

opp av åtseletere, men samtlige nedgravde avfall i denne undersøkelsen ble gravd opp. 

Dette kan ha klimatiske sammenhenger, Sundli (1993) mente at når den fuktige torva frøs 

ble det umulig for åtseleterne å grave i den. Høsten 2011 var en varm høst på Byneset 

frosten kom først rundt nyttårsskiftet, det var også dårlig tele i bakken vinteren 2011/2012.  

Om Sundli (1993) sine observasjoner stemmer kan resultatene av nedgraving på Byneset 

hatt et annet utfall om det ble gjort høsten 2012 hvor frosten kom i slutten av oktober. 

Skulle det være at tidlig frost førte til at avfallet ikke ble gravd opp av åtseleterne, skulle en 

likevel tro at det kunne bli gravd opp om våren. I så måte vil avfallet konserveres over 

vinteren for så å kunne utnyttes i yngleperioden, og med det være med på å øke 

overlevelsen for generalistpredatorenes avkom. Erfaringene fra nedgraving i denne 

undersøkelsen viser at metoden ikke påvirker hvor vidt avfallet utnyttes eller ikke, spesielt 

ikke når frosten uteblir. Utfra resultatene kan det se ut til at kråkefuglene utnyttet nedgravd 

avfall i mye mindre grad enn åpent og tildekket avfall. Årsaken kan være at når avfall ble 

oppgravd var det veldig tilgriset, spesielt avfall i leirjord. Avfallet var da kanskje ikke 

attraktivt nok eller vanskelig for fuglene å få øye på i en slik tilstand, til sammenligning mot 

refleksjonene et rødt/glinsende avfall avgir. For pattedyr utgjorde ikke nedgravingen noe 

annet enn at utnyttelsen av avfallet ble noe utsatt, mot om det var tildekket eller åpent. 

Resultatene i denne undersøkelsen kan tyde på at så lenge det er mellomstore rovdyr eller 
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store rovdyr i et område, er sjansen for at avfallet forblir nedgravd liten. Som Sundli (1993) 

også poengterer vil nedgravd slakteavfall, spesielt i torvjord, få en sen forråtnelsesprosess. 

Avfallene i denne undersøkelsen var mer eller mindre intakte når de ble gravd opp, 

nedgravingen ser ut til å ha en konserveringseffekt på avfallet. Et tankekors er hva en sen 

forråtnelse i fuktig jordsmonn vil ha å si for omkringliggende vannkilder om avfallet ikke blir 

gravd opp og utnyttet. Det mulige forurensingsaspektet rundt metoden bør tas på alvor da 

det ikke foreligger konsekvensutredninger på dette. På grunnlag av dette og øvrige 

observasjoner kan det tyde på at nedgraving var en lite gunstig metode for 

utilgjengeliggjøring av slakteavfall. Med utgangspunkt i hamstrende åtseletere, kan 

observasjoner fra overvåkningen tyde på at jegeren faktisk gjør hamstringsjobben for 

åtseleteren når avfallet graves ned. Teorien kommer fra blant annet observasjoner gjort 

rundt M3 og M4 som ble nevnt under punkt 4.1. M4 ble ikke oppgravd før etter at 

aktiviteten på M3 var opphørt. Det ble registrert en observasjon av rødrev som snuste på M4 

samme natt som oppgraving av M3 ble påbegynt. Dette kan ha vært samme rev som 

rekognoserte området, og som sparte M4 til han var ferdig med M3. Det samme gjelder for 

M5 og M11 som var nedgravd på den samme myra. Begge avfallene fikk i stor grad være i 

fred for åtseleterne om høsten, det var en observasjon av rødrev som snuste på M5 i 

oktober. Men oppgraving av avfallene av rev og mår skjedde ikke før i november, og 

aktiviteten var størst ved snøfallene som kom i november og desember. 

Metoden tildekking av avfallet med tilgjengelig materiale krevde minimal ekstrainnsats av 

jegeren. Om det skulle vurderes et tiltak for å prøve å utilgjengeliggjøre slakteavfallet kan 

det utfra denne undersøkelsen se ut til at tildekkingsmetoden var den mest gunstige. Selv 

om tildekking kun har en påvirkning under visse klimatiske faktorer eller andre forhold, vil 

det ha en nytte under de rette forholdene. Uten at metoden utgjør et unødig tids- eller 

økonomisktap for jegeren i de tilfellene det ikke har noen nytte. 

Tildekket avfall var ikke veldig ulikt åpent avfall i artssammensetningen. Lavere 

forsvinningshastighet på tildekket enn åpent, kan ha hatt en større betydning for 

åtseleternes utnyttelse av avfallet enn tilsvarende tilfelle hadde på nedgravd. 

Forsvinningshastigheten kan forklares utfra tiden det tok åtseleterne å lokalisere avfallet. 

Tildekkingen påvirket oppdagelsesevnen for åtseletende fugler som i stor grad bruker synet 

til å lokalisere næring fra luften. Avfall M2, som før det ble forflyttet, lå godt eksponert på 
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upløyd åker fra 11.30 til 18.55 samme dag, det var i den perioden urørt av åtseletere. 

Kråkefugler burde ha lokalisert dette avfallet i løpet av dagen, halmdotter plassert på toppen 

av vomskinnet kan ha skjult avfallet godt nok. Pattedyr som i større grad bruker lukt til 

lokalisering av næring hadde en større fordel i å lokalisere tildekket avfall enn fugler, spesielt 

når avfallet luktet sterkt av forråtnelse (Vander Wall 1990, Braanaas 1997). 

Tildekkingsmaterialet som ble brukt kan ha vært avgjørende for åtseleternes 

oppdagelsesevne av avfallet. En kan anta at dødt fuktig løv dekker både lukt og innsyn bedre 

enn eksempelvis kvist og tørt gress. Habitatet kan også ha påvirket tildekkingen av avfallet, 

det kan være at tildekket avfall i et åpent habitat som myr lettere lokaliseres enn tilsvarende 

avfall i for eksempel tett ungskog. Disse faktorene ble ikke analysert i denne undersøkelsen. 

Det ble i større grad observert single individer eller par av kråkefugler på tildekket avfall enn 

hva som var observert på åpent avfall. På åpent avfall opptrådte det mer flokker av 

kråkefugler. Forskjellen på forsvinningshastigheten mellom åpent og tildekket avfall kan 

tilskrives at en flokk kråkefugler fortærer større mengder avfall på kortere tid enn single eller 

få individer. 

At forsvinningshastigheten kan ha påvirket åtseleternes utnyttelse av tildekket mer enn av 

nedgravd kommer av forråtnelse som kan oppstå under visse klimatiske forhold. Dette ble 

observert på 3 tildekkede avfall høsten 2011, da var det flere varmeperioder under 

overvåkningsperioden. Disse avfallene ble overfylt av maggot, i perioden med størst 

maggotaktivitet, før de puppet seg, var det liten eller ingen aktivitet av åtseletere på 

avfallene. Når dette var tilfellet hadde nok tildekking den effekten at andre nedbrytere 

utnyttet seg av avfallet før åtseleterne lokaliserte det, da var det følgelig mindre avfall igjen 

å utnytte for åtseleterne. Høy aktivitet av nedbrytere kan også føre til at avfallet ikke 

foretrekkes av åtseletere.  Det ble ikke observert maggotaktivitet på avfall som hadde vært 

nedgravd og gravd opp igjen, selv om de lå eksponert i samme varmeperioder. Høsten 2012 

ble det ikke registrert maggotaktivitet på noen avfall som ble overvåket, dette kan bero på et 

kjøligere vær i oktober enn 2011.  

Om tildekkingen gjennom lang oppdagelsestid, kan skjule avfallet for åtseleterne inntil andre 

nedbrytere har mulighet til å starte nedbrytingen. Kan det underbygge teorien om at 

tildekking hadde en større påvirkning på åtseleternes utnyttelse, i form av å minske 
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tilgangen på avfallet, enn hva nedgraving hadde. I tillegg var det i hovedsak rødrev og mår 

som utnyttet nedgravd avfall, det er de samme artene som synes å være de største 

reirpredatorene på hønsefugl. Da er det kanskje heller ønskelig at kråkefuglene i større grad 

får utnyttet avfallet, slik som tilfellet var på tildekket og åpent. Skulle teorien om at 

nedgraving som metode gjør hamstringsjobben for hamstrende åtseletere, vise seg å også 

gjelde for tildekking virker det mot sin hensikt å utføre noen av tiltakene i det hele tatt. 

Kanskje dagens metode med å etterlate avfallet åpent på fallstedet ikke er så dum. Da 

avfallet i størst mulig grad forsvinner raskt iløpet av høsten, og at det i hovedsak nærer 

fugler framfor pattedyr som kan tenkes å være en større trussel mot småviltet. 

4.5. Feilkilder:  

Bruk av bevegelsesutløste viltkamera til innsamling av datagrunnlag i en undersøkelse gir 

store mengder data med liten arbeidsmengde for feltarbeideren. Men med avansert 

elektronikk øker mulighetene for feil og mangler gjennom funksjonssvikt som kan påvirke 

datafangsten (Long m.fl 2008, O’Connell m.fl. 2011). Ved bruk av bevegelsesutløste kamera 

må en anta at det var flere mulige observasjoner enn hva som ble registrert på kameraet, da 

mange faktorer kan ha påvirket funksjonaliteten til bevegelsessensoren. I en undersøkelse av 

påliteligheten til bevegelsesutløste kamera på høyfjellet ble det vist til at kameraene kan ha 

vært inoperative i 12% av total driftstid. Samme undersøkelse viste at det om vinteren var 

50%, og om sommeren 26% av kameraene som ikke fungerte optimalt under hele 

overvåkningsperioden (Rød-Eriksen 2011). I denne undersøkelsen ble det brukt en annen 

modell kamera enn i Rød-Eriksens, så resultatene er ikke automatisk overførbare. En kan 

likevel ikke se bort i fra at dette kan være tilfellet for kameraene i denne undersøkelsen 

også. Blant annet kan det ha vært funksjonssvikt på noen av kameraene i Trondheim som sto 

ute fra høsten 2011 til januar 2012, på grunn av fukt- og kuldepåvirkning på elektronikken 

under mye ekstremvær i desember. Blant annet viste en bildeserie tomme bilder som var 

tatt til samme tid hver dag i et par uker i tillegg til vanlige registreringer. Uleselige bilder på 

grunn av fukt på linsen på noen kamera forekom også. Om funksjonssvikten var at kameraet 

ikke var blitt utløst når det burde, er det vanskelig å vite om svikten har vært tilstede. 

Kamera MK1 fra høsten 2012 hadde derimot en helt klar funksjonssvikt uten at årsaken 

kunne avdekkes. Kameraet hadde blitt utløst jevnlig, men bildene var enten helt svarte eller 

helt hvite, dette kameraet ble dermed fjernet fra datagrunnlaget. En annen feil som ble 
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registrert var at tid og dato registreringen på bildene brått begynte å vise feil midt i en 

bildeserie på et kamera. Dataene fra dette kameraet ble likevel brukt da det var et mønster i 

feilvisningen så det gikk an å regne seg frem til riktig tidsangivelse på bildene som hadde feil. 

Sterkt solskinn hadde i noen tilfeller ført til overeksponering av bilder slik at det var umulig å 

artsbestemme en eventuell observasjon. Bildene ble følgelig regnet som tomme, men kan ha 

hatt en betydning for resultatene om datafangsten hadde fungert optimalt. All 

funksjonssvikt og monteringssvikt som førte til utelating av bilder, eller hele bildeserier, fra 

analysen kan ha påvirket resultatene i form av ikke registrerte observasjoner.   

Monteringssvikt kommer av feil under oppsett av kamera, kunnskap om kameraets vinkel og 

solens plassering hos feltarbeider kan unngå problemer med for eksempel overeksponering 

eller avfall utenfor fokus på kameraet. Det var få problemer med tomme batterier på 

kameraene, da dette ble fulgt opp ved kamerasjekk. I de få tilfellene hvor minnekort ble fullt 

ble det sett på når siste bilde var tatt for å avgjøre hvor lenge kameraet hadde vært 

inoperativt, og deretter vurdert om dataene burde tas med i undersøkelsen. Jevnlige 

kamerasjekk med «føre var» strategi på bytting av minnekort og batteri førte til få 

problemer rundt dette. De fleste tilfellene av feil i datagrunnlaget i denne undersøkelsen var 

knyttet til rent tekniske kamerafeil. Likevel kan man ikke automatisk gå ut i fra at 

oppmontering av kamera, registreringer i feltskjema, og andre observasjoner er ensartet for 

alle feltaktører. En viss subjektivitet i oppfattelsen av tilstander på avfall og lignende hos 

feltarbeiderne, vil alltid være tilstede og kan gi skjeve oppfatninger av resultatene. I denne 

undersøkelsen gjelder dette spesielt når feltarbeideren skulle vurdere mengde avfall i 

prosent, som var igjen av opprinnelig slakteavfall ved kamerasjekk, og når vurderingen om 

nedmontering av kamera ble tatt.  

Kategorien tildekket avfall som inneholdt undersøkelsesenheter fra to felt sesonger gir mer 

nøyaktige resultater enn de to øvrige kategoriene. Med et større datautvalg over flere 

sesonger kunne man med større sikkerhet sagt noe om hvorvidt forskjellene mellom 

avfallskategoriene (i kameradøgn, forsvinningshastighet og artssammensetning) var reelle 

eller basert på tilfeldigheter. Kameraovervåkningen og oppfølgingen kan også ha ført til 

menneskelig forstyrrelse av viltet på de overvåkede avfallene. Som igjen kan ha ført til et 

annet adferdsmønster hos åtseleterne enn hva som er normalt. 
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Det ble ikke foretatt overvåkning av det totale antallet slakteavfall i studieområdene, det 

som foregikk på andre avfall kan ha vært ulikt det denne undersøkelsen viser. Ved utvalg av 

undersøkelsesenheter i et område kan man ikke vite sikkert om de som er valgt er 

representative for resten av studieområdet. Utvalget var til enhver tid basert på felt elg og 

antall kamera tilgjengelig. Det ble av praktiske årsaker i noen tilfeller prioritert overvåkning 

av de avfallene som var lettest tilgjengelig for feltarbeider. I studieområdet Trondheim hvor 

alle avfallene enten var nedgravd eller tildekket burde det også vært overvåket åpne avfall. 

Det kan tenkes at avfall etterlatt åpne i dette området ble utnyttet i større grad enn normalt, 

på grunn av utilgjengeliggjøringen av avfallene som ble overvåket. I studieområdet Namsos 

burde det tilsvarende ha vært overvåket noen nedgravde avfall. Det ville gitt mer lik 

fordeling av de ulike kategoriene avfall enn det datagrunnlaget har i dag.  
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5. Konklusjon 
 

Det var en viss samvariasjon mellom tilgjengelighetsgrad på avfallet (åpent, tildekket og 

nedgravd) og lengden på forsvinningshastigheten, som støtter hypotese 1. Den totale 

artssammensetningen støtter hypotese 2. om at det ville bli observert en høyere andel 

pattedyr enn kråkefugler på nedgravd avfall enn på åpent avfall. Tildekking og nedgraving 

forsinket forsvinningshastigheten sammenlignet med åpent avfall, dette påvirket 

åtseleternes utnyttelse av tildekket mer enn nedgravd. Forråtnelse av tildekket avfall gjorde 

at det var mindre avfall igjen for åtseleterne å konsumere når de lokaliserte det, nedgravd 

avfall forble inntakt til oppgraving fant sted. Det ser ut til at i hvert fall nedgraving virker mot 

sin hensikt, da observasjoner i denne undersøkelsen tyder på at jegeren gjør 

hamstringsjobben for åtseleteren. Og når det i hovedsak var rødrev og mår, som også synes 

å være de største reirpredatorene på hønsefugl, som utnyttet nedgravd avfall. Det kan i 

samband med dette være mer ønskelig at kråkefuglene heller får utnyttet avfallet mest, slik 

det var på tildekket og åpent avfall. Nedgraving bød også på utfordringer knyttet til 

jordsmonn og graveredskap. Tildekking av avfallet med tilgjengelig materiale krevde en 

minimal ekstra innsats av jegeren. Samtidig som det kan se ut til at det hadde en ønsket 

påvirkning på åtseleternes utnyttelse av avfallet.  

Målet på forsvinningshastighet brukt i denne undersøkelsen bør ikke brukes til mer enn et 

estimat. Hvis metoden justeres etter erfaringer fra denne undersøkelsen, vil målet derimot 

kunne være et godt mål til bruk i andre undersøkelser. Med bare en feltsesong for nedgravd 

og åpent, og to feltsesonger for tildekket er ikke resultatene overførbare til andre sesonger. 

Mer dyptgående undersøkelser av tildekkingsmetoden, blant annet på nedbryternes rolle, 

tildekkingsmaterialet og habitatets tildekkingsevne vil være nødvendig for å si noe videre om 

tildekkingens effekt. Eventuelle videre studier på nedgraving bør ta for seg en 

konsekvensanalyse på forurensningsaspektet som avrenning til grunnvannet, og hvorvidt 

meetoden bare har konserveringseffekt på avfallet. 
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Vedlegg 1. 

Tabell med undersøkelsesenhetene med noe av den informasjonen brukt til analysen knyttet 

til hver enkelt enhet.  

Type avfall 

Kamera 
Nr. 
 Habitat 

Antall 
kamera 
døgn 

Antall 
obser 
vasjoner 
totalt 

% 
Spist/ 
Fjernet 
totalt 

Obser 
vasjoner 
per 
kamera 
døgn 

% 
Fjernet 
per 
Kamera 
døgn 

Første 
art 
obser 
vert 

Døgn til 
første 
obser 
vasjon 

% 
Pattedyr 
 

% 
Kråke 
fugler 

 

Nedgravd M1 oreskog 81 27 95 0,33 1,17 Rev 11,3 51,85 48,14 

  M3 kant dyrkamark 25 4 70 0,16 2,8 Rev 0,6 100 0 

  M4 kant dyrkamark 25 66 80 2,64 3,2 Rev 1,3 30,3 69,69 

  M5 myr 105 19 70 0,18 0,66 Rev 39,4 100 0 

  M8 kant dyrkamark 59 78 100 1,32 1,69 Gnager 8,7 76,92 23,07 

  M9 myr 86 82 95 0,95 1,1 Mår 0,6 51,22 48,78 

  M11 myr 79 16 60 0,2 0,75 Mår 24,0 81,25 18,75 

Tildekket HJ12 kant dyrkamark 39 2 85 0,05 2,17 Ravn 1,8 0 100 

  HJ13 kant dyrkamark 52 11 10 0,21 0,19 Skjære 0,7 27,27 72,72 

  M2 

ungskog 
blanding 43 39 85 0,9 1,97 N.skrike 1,0 7,69 92,30 

  M6 kant dyrkamark 38 25 100 0,65 2,63 Rev 8,5 16 84 

  M7 oreskog 64 9 5 0,14 0,07 Rev 45,4 100 0 

  M10 dyrkamark 57 87 70 1,52 1,22 Rev 10,5 13,79 86,20 

  M12 H.kl 1 43 20 70 0,46 1,62 Mår 13,3 85 15 

  MK2 kant dyrkamark 40 31 80 0,77 2 Kråke 0,6 16,13 83,87 

  MK3 gran H.kl2 60 15 80 0,25 1,33 N.skrike 2,0 66,67 33,33 

  MK4 myr 59 50 90 0,84 1,52 Kråke 1,8 56 44 

Åpent HJ1/6 kant dyrkamark 34 79 90 2,32 2,64 Skjære 0,9 20,25 79,74 

  HJ2 kant dyrkamark 48 18 90 0,37 1,87 Skjære 13,5 16,67 83,33 

  HJ3 myr 77 32 60 0,41 0,77 N.skrike 1,1 3,12 96,87 

  HJ4 myr 56 20 85 0,35 1,51 N.skrike 1,0 0 100 

  HJ5 gran H.kl3 og 4 25 33 95 1,32 3,8 N.skrike 0,6 54,55 45,45 

  HJ7 kant dyrkamark 25 71 95 2,84 3,8 Skjære 0,09 1,40 98,59 

  HJ8 kant dyrkamark 36 57 85 1,53 2,36 Skjære 0,1 0 100 

  HJ11 H.kl 1 47 19 95 0,4 2,02 Skjære 0,3 15,79 84,21 

  HJ14 H.kl 1 31 49 85 1,58 2,74 Ravn 0,8 44,9 55,10 

  HJ15 myr 52 11 15 0,21 0,28 Kråke 0,9 0 100 
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Vedlegg 2. 
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Vedlegg 3. 

Bilder fra prosjektet. 

     

Nedgravde avfall, M9 (t.v) og M1 (t.h) 

     

Nedgravde avfall oppgravd, M9 (t.v) og M3 (t.h) 

      

Tildekkede avfall, M6 (t.v) og M10 (t.h) 
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Avfall M2 overfylt med maggot (t.v), to rødrever sloss på avfall M4 (t.h) 

    

Jervtispa på M9 før oppgraving (t.v.), skjære på M4 etter oppgraving (t.h) 

     

Kråker, ravn og skjære på tildekket MK2 (t.v), mår på nedsnødd tildekket MK4 (t.h) 
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Rødrev i dagslys på nedgravd M8 (t.v), mår på tildekket M2 (t.h) 

     

Nøtteskrike på tildekket MK4 (t.v), rådyr som undersøkte det oppgravde avfallet nøye på M8 (t.h) 


