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Tabell 1 Bestandsutvikling  
Balsfjord kommune 

 
 
Slik leser du tabellen 
Tabellen viser ulike indekser utledet fra sett elg-data og sier noe om utviklingen i bestandens størrelse, kjønnssammensetning og 
reproduksjon, samt jakttrykket på ulike kategorier dyr. Disse indeksene har vist seg å gi et godt bilde på utviklingen innen et 
område over tid. Ikke alle indeksene er derimot like godt sammenlignbare mellom områder, for eksempel grunnet ulike 
observasjonsforhold og avskytningsstrategi. Graf merket stjerne er antall skjema i materialet. 
 

Tabell 1 viser bestandsutviklingen inne høstens elgbestand i Balsfjord kommune. Indeksene avdekker 
ingen dramatiske utviklingstrekk for perioden 1989-2011. Bestandsutviklingen følger fylkestallene. 
De påfølgende figurer viser dette. 

 
 
Fig 2 Sett elg pr jegerdag 
Balsfjord kommune 

 

Troms fylke 

 
Slik leser du grafene i fig 2 
Sett dyr per jegerdag er en indeks utledet fra sett elg og gir uttrykk for den relative utviklingen i bestandsstørrelse over tid, men 
sier ikke noe om det faktiske antallet elg. Samme verdi i to ulike områder kan tilsvare ulik tetthet som følge av blant annet ulike 
jaktmetoder og habitat.  
 

Fig 2; Bestandsstørrelsen i høstbestanden i Balsfjord kommune er økende, og beveger seg mot 
fylkesnivå. 



 
 
Fig 3 Sett ku pr okse 
Balsfjord kommune 

 

Troms fylke 

 
Slik leser du grafene i fig 3 
Sett ku per okse er en indeks utledet fra sett elg og gir uttrykk for bestandens kjønnssammensetning. Det er noe usikkert hvor godt 
indeksen gjenspeiler det faktiske kjønnsforholdet i bestanden fordi sannsynligheten for å observere okse og ku kan være ulik. Selv 
om dette er tilfelle antar vi at indeksen vil gjenspeile utviklingen over tid. 
 

Fig 3; Idealtallet for en sunn produksjonsrate er ca 1,5 ku pr okse. Høstbestanden i kommunen er ca 
på dette nivå, og vi kan dermed konstatere et sunt kjønnsforhold mellom ku og okse i kommunen.  
Fylkesindeksen er noe høyere. 

 
 
Fig 4 Sett kalv pr ku 
Balsfjord kommune 

 

Troms fylke 

 
Slik leser du grafene i fig 4 
Sett kalv per ku er en indeks utledet fra sett elg, og gir uttrykk for hvordan produksjonen i elgbestanden utvikler seg. Etter som 
eldre dyr er mer produktive enn yngre kyr, kan endringer i rekrutteringsratene skyldes både endringer i fekunditet (produktivitet), 
gjennomsnittsalder eller begge deler. 
 

Fig 4; Produksjonen i høstbestanden i kommunen er ca på samme nivå som fylkesindeksen – ca 0,7. 
Dette sammenfaller godt med det sunne kjønnsforholdet vi i har mellom ku og okse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fig 5 Sett kalv pr kalveku 
Balsfjord kommune 

 

Troms fylke 

 
Slik leser du grafene i fig 5 
Sett kalv per kalveku (tvillingraten) gir uttrykk for hyppigheten av tvillingfødsler i bestanden, og gir også et bilde på 
alderssammensetningen av kyr. Dersom en stor andel av kyrne som sees har tvillingkalver tyder det på at en stor del av kyrne er 4 
år eller eldre. Indeksen kan variere mellom 1 - 2, hvor 1 betyr at ingen kyr har blitt observert med tvillingkalver, mens 2 betyr at 
alle kalveførende kyr har blitt observert med tvillingkalver. 
 

Fig 5; Kommunens tvillingrate for høstbestanden ligger på fylkesnivå, ca 1,3. Dette indikerer at vi 
ikke har hatt eller står foran en eksplosiv økning i fødselsratene.  

 
 
Fig 6 Andel kyr med kalv 
Balsfjord kommune 

 

Troms fylke 

 
Slik leser du grafene i fig 6 
Andel kyr med kalv gir uttrykk for hvor stor del av kyrne som observeres med kalv i løpet av jakta. 
 

Indeksen i fig 6 følger fylkesindeksen. Dette tyder på at vi har kontroll på produksjonen i 
høstbestanden i kommunen gjennom riktig uttak på kjønn og alder.  


