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• Sett elg- og sett hjort-overvåkingen er et av de aller viktigste 
verktøyene vi har i norsk hjorteviltforvaltning

• Metoden baserer seg på at hjorteviltjegere rapporterer antallet elg 
og hjort av ulike kjønn og alderskategorier som observeres under 
jakta, samt jaktinnsatsen i form av timer og dager jaktet

• Fra materialet beregnes det ulike relative mål (indekser) på 
bestandens struktur og størrelse

• Målet med «Sett elg» og «Sett hjort» er ikke å telle opp det 
sannsynlige antallet dyr i bestanden, men å samle representative 
observasjoner

• En felles praksis for innsamling og bruk av metodikken er avgjørende 
for å oppnå sammenlignbare tall mellom år (dvs. en felles instruks)

Sett dyr-overvåkingen:
En bærebjelke i norsk hjorteviltforvaltning

Foto: Christer M. Rolandsen
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• Gammel instruks (til og med 2017)

 Dobbeltobservasjoner av samme dyr samme dag skal kanselleres

• Konsekvens: 

 Størrelsen på jaktlaget risikerer å påvirke «sett dyr pr. jegerdag»-indeksen 
selv om bestanden er uendret

• Årsak: 

 Sannsynligheten for at to jegere ser det samme dyret øker med antallet 
jegere i jaktlaget

• Resultat: En lavere andel av observasjonene rapporteres fra store 
jaktlag enn fra små jaktlag selv om bestanden er konstant

 «Antall dyr sett pr. jegerdag» synker med økende jaktlagsstørrelse!!

Gjør vi det riktig? – ikke helt

Presenter
Presentation Notes
Selv om «sett dyr pr. jegedag-indeksen» har vist seg å gi et rimelig presist bilde på utviklingen i bestandsstørrelse, er den ikke perfekt.En av grunnene til det er at størrelsen på jaktlagene varierer over tid, og fordi andelen observasjoner som kanselleres som dobbeltobservasjoner øker med jaktlagets størrelse. Studier viser at gjennomsnittlig jaktlagsstørrelse kan endre seg betydelig over tid i norske kommuner, og av den grunn er det å forvente at noe av endringen i «sett antall dyr pr. jegerdag» skyldes endringer i jaktlagsstørrelse og ikke endringer i bestanden.Vi forventer (og ser) størst økning i jaktlagsstørrelse i områder med stor økning i bestandsstørrelse.Av den grunn vil «sett dyr pr. jegerdag» underestimere veksten i bestanden
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Gammel instruks

1 jeger
• 2 observasjoner
• 0 kanselleringer
• 2 dyr registrert i sett elg

«Antall elg sett pr. jegerdag» = 2

2 jegere
• 4 observasjoner
• 2 kanselleringer
• 2 dyr registrert i sett elg

«Antall elg sett pr. jegerdag» = 1

Presenter
Presentation Notes
For å illustrere dette viser vi her en mulig konsekvens av at vi tidligere kansellerte dobbeltobservasjoner av samme elg.I venstre eksempel observerer én jeger to elg, hvilket fører til en «sett elg pr. jegerdag-indeks» lik 2. I høyre eksempel observerer 2 jegere som jakter i det samme området de samme to elgene.Fordi elgene ble sett av begge jegerne ble 2 av observasjonene kansellert og kun 2 observasjoner registreres i «Sett elg».   Dette fører til en «sett elg pr. jegerdag-indeks» lik 1, til tross for at bestandsstørrelsen er den samme i de to eksemplene.
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Gammel instruks

1 jeger
• 2 observasjoner
• 0 kanselleringer
• 2 dyr registrert i sett elg

«Antall elg sett pr. jegerdag» = 2

2 jegere
• 4 observasjoner
• 2 kanselleringer
• 2 dyr registrert i sett elg

«Antall elg sett pr. jegerdag» = 1

Presenter
Presentation Notes
Denne forskjellen i «sett dyr pr. jegerdag-indeksen» skyldes utelukkende at antallet jegere økte fra en til to.For å får en bedre presisjon på «sett dyr pr. jegerdag-indeksen» ønsker vi derfor ikke lenger å kansellere dobbeltobservasjoner.Årsaken til at praksisen med å kansellere dobbeltobservasjoner ble innført, er ikke kjent. «Sett elg» ble første gang utprøvd og igangsatt i sørlige deler av Nordland på slutten av 1960-tallet og kom i vanlig bruk i andre elgområder fra starten av 1980-tallet.«Sett hjort» ble deretter innført fra slutten av 1990-tallet, basert på praksisen som var etablert i «Sett elg»Vi tror praksisen med kansellering av dobbeltobservasjoner har vært til stede helt siden «Sett elg» først ble introdusert, men dette er usikkert.Mest sannsynlig ble praksisen innført fordi man også ønsket seg et mål på minimum antall elg i bestanden i ulike områder – av den grunn måtte dobbeltregistreringer av kjente dyr fjernes.Uheldigvis medførte det at «sett dyr pr. jegerdag-indeksen» ble mindre presis. 
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NY instruks fra 2018

1 jeger
• 2 observasjoner
• 0 kanselleringer
• 2 dyr registrert i sett elg

«Antall elg sett pr. jegerdag» = 2

2 jegere
• 4 observasjoner
• 0 kanselleringer
• 4 dyr registrert i sett elg

«Antall elg sett pr. jegerdag» = 2

Presenter
Presentation Notes
Når alle observasjonene teller like mye, også dobbeltobservasjoner, ser vi at indeksverdiene blir like i de to eksemplene.Dette er hva vi ønsker fra en bestandsindeks: Når bestanden er konstant, ønsker vi ikke å se en endring i indeksverdien, uavhengig av om antallet jegere endrer seg.  Tilsvarende ønsker vi at bestandsindeksen skal øke og synke med tilnærmet samme prosentverdi som bestanden øker eller synker.
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NY instruks fra 2018

• Alle enkeltjegeres observasjoner SKAL 
registreres

• INGEN kanselleringer

• Resultat:
 Fjerner avhengigheten av jaktlagsstørrelse

• Alle observasjoner er like mye verdt
 Fjerner usikkerheten om hvorvidt enkeltdyr er 
registrert av flere personer

Presenter
Presentation Notes
Fra og med jakta 2018 er det derfor ønskelig at elg- og hjortejegere registrerer alle observasjonene av elg og hjort, uavhengig av om disse er observert av andre jaktlagsmedlemmer samme dag.På det viset gjør vi alle observasjoner like viktige og fjerner avhengigheten av jaktlagsstørrelsen.Samtidig blir det enklere å beregne antallet dyr observert ettersom man ikke lenger trenger å vurdere om de enkelte dyra også ble observert av andre jegere. Sistnevnte var ofte basert på en skjønnsmessig vurdering, og medføre dermed  ytterligere en mulig feil i beregningen av «sett dyr pr. jegerdag-indeksen».
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Sammenligning av
ny og gammel instruks

Foto: Christer M. Rolandsen
Foto: Christer M. Rolandsen

• Basert på data fra 55 elg-
og hjortejaktlag undersøkte 
vi omfanget av problemet 
med kansellering

 Data fra store deler av landet 
der det jaktes elg og hjort

 Observasjoner registrert med 
og uten kansellering

 Stor variasjon i jaktlagenes 
størrelse

• NINA-rapport 1327: 
http://hdl.handle.net/11250/2443732 27 kommuner

Presenter
Presentation Notes
Argumentene over er basert på teoretiske vurderinger.For å finne ut om dette også er tilfelle i praksis har vi undersøkt hvor stor andel av alle observasjoner som ble registrert i «Sett elg» og «Sett hjort» med gammel instruks.Vi spurte derfor 55 ulike jaktlag om de kunne registrere antallet observasjoner med og uten kansellering av dobbeltobservasjoner på et spesialdesignet «Sett dyr-skjema».Vi fikk data fra ulike deler av landet og det var stor variasjon i jaktlagets størrelse både innenfor og mellom jaktfelt.Resultatene er presentert i detalj i en egen rapport

http://hdl.handle.net/11250/2443732
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• Andelen observasjoner som blir 
registrert synker med økende 
jaktlagsstørrelse

 Pga. økende andel kanselleringer

• «Antall dyr sett pr. jegerdag» synker 
med økende jaktlagsstørrelse 

 Selv i samme område (samme tetthet)

• Variasjon i jaktlagstørrelse mellom år, 
kan i seg selv skape variasjon i antall 
dyr sett pr. jegerdag

 Dvs. endringer i indeksen skyldes ikke 
bare endringer i bestandsstørrelsen

Lavere verdi av observasjoner i 
store jaktlag

Foto: Christer M. Rolandsen
Foto: Christer M. Rolandsen

Elg

Hjort

Presenter
Presentation Notes
Resultatene underbygger de teoretiske funderingeneI store jaktlag ble en større del av jegernes observasjoner kansellert som dobbeltobservasjoner sammenlignet med i små jaktlag. Dette var felles for både elg- og hjortejakt.Den største økningen i andelen kansellerte observasjoner var ved overgangen fra små til middels store jaktlag.I store jaktlag blir kun omkring 60 % av alle observasjonene registrert i «Sett elg» og «Sett hjort», resten ble kansellert som dobbeltobservasjoner.Konsekvensen av dette er at «Sett dyr pr. jegerdag» vil synke dersom jaktlagsstørrelsen øker, selv når bestandsstørrelsen holdes konstant.
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• Må til for å unngå at «sett dyr pr. 
jegerdag»-indeksen påvirkes av 
jaktlagets størrelse

 Miljødirektoratet, 2018

• Alle observasjoner skal registreres, 
uavhengig av om dyret er sett 
tidligere samme dag eller jaktøkt
(nytt 2018)

• Tidsbruk og observasjoner fra alle 
personer som jaktlaget definerer 
som fullverdige jegere, skal 
inkluderes

 Jeger er normalt en person med våpen

Endring av instruks

Foto: Christer M. Rolandsen
Foto: Christer M. Rolandsen

Svenskene har forstått det

Presenter
Presentation Notes
For å rette opp denne feilen må instruksen endres.Dette er besluttet av Miljødirektoratet og trer i kraft fra og med høsten 2018.I ny instruks bes jegerne å rapportere alle observasjoner, også de som er sett av samme jeger eller andre jegere i laget samme dag.Jegere er i denne sammenheng alle personer med våpen og som jaktlaget definerer som fullverdige jegere.I enkelte tilfeller kan det være personer med våpen som ikke betraktes som fullverdige (eks. ved opplæringsjakt).I slike tilfeller er det jeger med ansvar for rekrutt som er observatør.
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• Når alle observasjoner skal inkluderes vil «antall dyr sett 
pr. jegerdag» øke sammenlignet med tidligere praksis

• Antall dyr skutt og antall jegerdagsverk påvirkes ikke av 
instruksendringen

• Av den grunn vil «antall dyr skutt pr. jegerdag» ikke 
påvirkes av endringen

• I en overgangsperiode anbefaler vi derfor at «antall dyr 
skutt pr. jegerdag» benyttes som alternativ indeks på 
bestandsstørrelsen

• Denne indeksen har i større områder vist seg å være like 
presis som «antall dyr sett pr. jegerdag»

Bruk «skutt pr. jegerdag» i en 
overgangsperiode

Foto: Christer M. Rolandsen
Foto: Christer M. Rolandsen

Presenter
Presentation Notes
Fordi «antall dyr sett pr. jegerdag» i de fleste tilfeller vil øke når data samles inn etter ny instruks, kan det være formålstjenlig å benytte et annet mål på bestandsutviklingen i overgangsperioden.«Skutt dyr pr. jegerdag» er en slik indeks. Denne indeksen har vist seg vel så presis som «sett dyr pr. jegerdag», i det minste i større områder, og påvirkes ikke av instruksendringen. Indeksen kan også beregnes for årene før instruksendring og fungerer således som et historisk bilde på bestandsutviklingen.Som eksempel på dette viser vi utviklingen i begge indeksene for elg i Stjørdal kommune 
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• Eks. antall elg sett og felt i Stjørdal kommune

Bruk «skutt pr. jegerdag» i en 
overgangsperiode

Foto: Christer M. Rolandsen
Foto: Christer M. Rolandsen

Forventet endring, 
ny instruks

Forventet endring, 
gammel instruks
Forventet endring, ny 
og gammel instruks

Gitt samme bestandsstørrelse

Presenter
Presentation Notes
Her er «antall elg sett pr. jegerdag» vist i blått og «antall elg skutt pr jegerdag» vist i rødt.Sistnevnte er multiplisert med 5 for å få plass til begge grafene i samme figur.Som vi ser så er utviklingen i begge indeksene nært korrelert, men ikke helt og fullt.Hvilken av dem som er best korrelert med bestandsstørrelsen vet vi ikke.Ved instruksendring forventer vi ingen endring i «antall elg skutt pr. jegerdag», gitt at bestanden er stabil (dvs. verken øker eller synker).Dette er fordi instruksendringen ikke omfatter hvordan vi registrerer antallet dyr skutt eller jaktinnsatsen.Vi forventer imidlertid en endring i «antallet elg sett pr. jegerdag» ettersom vi nå ikke skal kansellere dobbeltobservasjoner.Hvor mye «sett pr. jegerdag-indeksen» vil øke vil være avhengig av hvor stor andel observasjoner som tidligere ble kansellert som dobbeltobservasjoner.I gjennomsnitt fant vi at elgjaktlag kansellerte 30 % av observasjonene, og at hjortejaktlag kansellerte 10 % av observasjonene  
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• Én jeger ser samme dyret gjentatte 
ganger i samme jaktsituasjon?

 Én observasjon

• 10 jegere på samme plass ser samme 
dyr?

 Normalt er dette 10 observasjoner

 Unntak dersom én eller flere ikke defineres 
som jegere (eks. opplæringsjakt)

• Grunnregel: Det samlede antallet 
observasjoner fra de jegerne som 
jaktinnsatsen registreres for, skal telles.

 Jaktleder definerer hvem som er jeger

Men hva hvis ......????

Foto: Christer M. Rolandsen
Foto: Christer M. Rolandsen

I Norge vil dette resultere i 6 
observasjoner om alle var jegere, 
men kun 2 observasjoner dersom 
kun én i hver gruppe var jeger

Presenter
Presentation Notes
Ved all metodikk som omfatter mange ulike mennesker og situasjoner, er det gråsoner. I «Sett dyr-metodikken» kan det oppstå tvil med hensyn til hva som skal betraktes som en observasjon.Et mulig tvilstilfelle er når samme jeger ser samme dyr gjentatte ganger i samme jaktsituasjon. Dette kan eksempelvis være dersom en elg beveger seg gjentatte ganger inn og ut av syne fra en jaktpost, eller fra en jeger som stiller på en elg som står for løshund.Dette er å betrakte som én observasjon.Dersom den samme elgen ses av samme eller andre jegere i en ny jaktsituasjon (eks. nytt drev) senere samme dag, er det en ny observasjon.Tilsvarende kan det oppstå tvil dersom en gruppe jegere på samme sted ser det samme dyret.Alle observasjonene bør da inngå med mindre noen ikke kvalifiserer som fullverdig jeger  
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• En jeger er i «sett dyr-sammenheng» en person med gevær som har 
rett til å felle en eller flere elg eller hjort i området

 Dersom en jeger har med seg en eller flere personer uten gevær skal dette 
registreres kun som én jeger.

 Dersom en jeger har med seg en eller flere personer med gevær, men der kun 
en person er tiltenkt rollen som skytter (opplæringsjakt) bør også dette 
registreres som kun én jeger

• Jaktinnsats måles som timer, økter og dager på jakt

 En jeger er på jakt når vedkommende kan felle et dyr dersom situasjonen 
tillater det 

 Tid som omfatter transport til og fra jaktterrenget eller tid medgått til 
slakting er vanligvis ikke å betrakte som tid benyttet til jakt

Hva er en jeger og hva er 
jaktinnsats?

Foto: Christer M. Rolandsen
Foto: Christer M. Rolandsen

Presenter
Presentation Notes
Det er formålstjenlig at jaktleder har definisjonsmakt med hensyn til hvem som betraktes som jegere på laget.Som en rettesnor bør en jeger alltid være en person med gevær og med rett til å felle en elg eller hjort i området. Jaktleder kan også definere andre som jegere (eks. hundefører uten gevær), men det er en praksis vi fraråder.Dette er fordi indeksen «Antall skutt pr. jegerdag» benytter jaktlykken i forhold til jaktinnsatsen som mål på bestandsstørrelsen, og fordi en jeger uten våpen ikke har mulighet til å felle dyr.Jaktinnsats er tiden en jeger er på jakt og måles i timer, dager eller økter (eks. morgenøkt og kveldsøkt som er vanlig ved hjortejakt).Dager og økter er mindre presise som mål på jaktinnsatsen og derfor er det ønskelig at også antallet jakttimer registreres. Jaktinnsatsen innbefatter tiden man benytter til å oppsøke eller vente på en skuddmulighet i jaktområdet.  
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Takk for oppmerksomheten !
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Utdypende eksempler på problemet med 
dobbeltobservasjoner
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Gjør vi det riktig? – gammel instruks

Foto: Christer M. 
Rolandsen

År 1: 7 elg i 
området

År 2: 14 elg i 
området

2 jegere, 3 observasjoner, 0 
kansellert: 
1,5 elg sett pr. jegerdag

2 jegere, 6 observasjoner, 0 
kansellert: 
3,0 elg sett pr. jegerdag

Presenter
Presentation Notes
I figurene viser vi hvordan sett dyr pr. jegerdag-indeksen kan benyttes til å spore utviklingen i relativ bestandsstørrelse over tid. Indeksen forteller oss ingenting om antallet dyr (her elg) i området, men den gir oss en indikasjon på om bestanden er på veg opp eller ned.I venstre figur er det 7 elg i jaktområdet og to jegere. Året etter har bestanden doblet seg, men det er fortsatt kun to jegere.I begge tilfeller beveger elgen seg innenfor sine respektive røde sirkler og jegerne ser alt innenfor sine respektive grønne sirkler. I dette eksemplet oppfører indeksen seg eksemplarisk: I år 1 registrerer de to jegerne 3 observasjoner av elg og i år 2 registrerer de 6 observasjoner av elg. Ingen av observasjonene kanselleres som dobbeltobservasjoner av samme elg.Kontrollerer vi for antallet jegerdager ser vi en økning fra 1,5 elg sett pr. jegerdag i år 1 til 3,0 elg sett pr. jegerdag i år 2, hvilket antyder en dobling av bestanden. Dette er nettopp hva vi forventet (og ønsket) fra indeksen.Indeksen gir imidlertid ingen indikasjon om antallet elg i området de to årene (7 og 14).
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Gjør vi det riktig? – gammel instruks

År 1: 7 elg i 
området

År 2: 14 elg i 
området

2 jegere, 3 observasjoner, 0 
kansellert: 
1,5 elg sett pr. jegerdag

6 jegere, 17 observasjoner, 6 
kansellert: 
1,8 elg sett pr. jegerdag

Presenter
Presentation Notes
Men hva skjer dersom vi også øker antallet jegere i jaktlaget som jakter i området?Mange ting kan endre seg fra ett år til det neste (ikke bare bestandsstørrelsen), og en ikke uvanlig endring er antallet jegere på jakt i terrenget.I dette eksempelet har vi økt antallet jegere fra 2 til 6 i år 2, men ellers er bestanden som i det tidligere eksempelet.I år 2 ser vi at antallet observasjoner øker vesentlig fra 3 til 17), noe som er å forvente tatt i betraktning økningen i antallet jegere. Hele 6 av observasjonene blir imidlertid kansellert som dobbeltobservasjoner, med den følge at sett elg pr. jegerdag kun øker fra 1,5 til 1,8. Dette antyder en bestandsøkning på 20 %, mens den reelle bestandsøkningen var 100 % (fra 7 til 14 elg). Den bakenforliggende årsaken til denne feilen er at sannsynligheten for å se samme elg øker med antallet jegere som jakter i området.
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Gjør vi det riktig? – ny instruks

År 1: 7 elg i 
området

År 2: 14 elg i 
området

2 jegere, 3 observasjoner, 0 
kansellert: 
1,5 elg sett pr. jegerdag

6 jegere, 17 observasjoner, 0 
kansellert: 
2,8 elg sett pr. jegerdag

Presenter
Presentation Notes
Ifølge den nye instruksen for innsamling av sett dyr-data (sett elg og sett hjort) skal dobbeltobservasjoner ikke kanselleres. I vårt eksempel ser vi at dette fører til et langt bedre utfall dersom antallet jegere øker fra år 1 til år 2. I år 2 blir det nå registrert 2,8 elg sett pr. jegerdag, hvilket er en økning på 87 % fra år 1. Dette antyder en vesentlig økning i bestandsstørrelse og er langt mer i samsvar med den faktiske bestandsøkningen på 100 %.Eksemplene over bør betraktes som nettopp det – eksempler.  Vi har valgt en relativt stor økning i antallet jegere fra ett år til det neste, for bedre å illustrere betydningen av å kansellere dobbeltobservasjoner, men selv en mindre endring i jaktlagets størrelse kan ha en vesentlig effekt.For å bedre forstå hvor mye kansellering av dobbeltobservasjoner påvirker presisjonen av indeksen har vi derfor også gjort noen empiriske analyser. 
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