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elgmerking – Innlandet. (Søker: Norsk institutt for naturforskning)  
 
SAMMENDRAG: 
Norsk institutt for naturforskning (NINA) søker om tillatelse til motorisert ferdsel i 
forbindelse med innfangning og merking av inntil 33 voksne elg i Innlandet i 2021. I Gausdal 
Statsallmenning skal det merkes inntil 10 elger i 2021. Merkingen vil foregå i perioden januar 
– mars, avhengig av værforhold. Dette inngår som andre del av et toårig prosjekt som ble 
startet i 2020. Formålet med prosjektet er å undersøke elgens trekkmønster og områdebruk 
basert på 50 elger med GPS-radiosendere. Det skal merkes elg i Gausdal Vestfjell og i 
områdene Murudalen, Sjodalen og Randsverk. Prosjektet er godkjent av Mattilsynet og 
Miljødirektoratet. Planutvalget ga den 13.02.2020 tillatelse til tilsvarende søknad om 
motorferdsel for prosjektets første del. Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke 
merking av elg med helikopter medføre vesentlige negative konsekvenser for dyrene som 
blir merket eller føre til vesentlig skade eller ulempe på natur eller naturmiljøet - med dens 
biologiske og økologiske prosesser, jmf. Naturmangfoldloven §§ 8 – 12.  
 
Kommunedirektøren foreslår med hjemmel i § 6 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 
at NINA får tillatelse til bruk av helikopter i forbindelse med merking av elg i Gausdal. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Norsk institutt for naturforskning (NINA) søker om tillatelse til motorisert ferdsel i 
forbindelse med innfangning og merking av inntil 33 voksne elg i Innlandet i 2021. Elgene vil 
bli påsatt GPS-halsbånd og øremerker, samt tatt prøver av og evt. veid. I Innlandet ønsker 
forvaltningen mer kunnskap om elgens områdebruk. NINA ønsker å samle inn data om en 
sørnorsk elgbestand for å kunne studere faktorer som styrer dyrenes bevegelsesmønster, 
trekkatferd, reproduksjon og dødelighet for å øke forståelsen av hvordan elgen kan tilpasse 
seg et landskap med endret klima og økende menneskelig aktivitet. På grunn av at 
skrantesjuke er påvist på elg i Norge kan det bli tatt vevsprøver under merking for senere 
testing for sykdommen. Studieområdet er også ganske nær Nordfjella villreinområde hvor 



  
 
 

  
 
 

 

klassisk smittsom skrantesjuke (CWD) er påvist, og det er fortsatt uklart i hvilken grad atypisk 
CWD er smittsom.  
 
Fra lokalt hold er oppfatningen at elgen i de viktige vinterbeiteområdene i Murudal (Nord-
Fron, Sel), Vågå (Heidal) og Gausdal trekker til sommerområder i mange andre kommuner, 
men at disse trekkene har endret seg i løpet av de siste tiårene, bl.a. pga. endrede 
snøforhold. I området er det også en bekymring for hvordan elgen takler den stadige 
utbyggingen av nye hyttefelt som ligger i elgens trekkruter. I vinterbeiteområdene er det en 
stor utfordring med et høyt beitetrykk vinterstid som kan medføre problemer for 
skogbruket. Prosjektet har som mål å kunne bidra til kunnskapsbaserte løsninger på disse 
utfordringene. 
 
I prosjektet vil det over en 2-årsperiode (2020-2021) bli merket inntil 60 elg med GPS-
halsbånd for å kartlegge områdebruk og individuell reproduksjon og dødelighet samt ta 
prøver for genetiske og helsemessige undersøkelser. Det ble i 2020 påsatt sendere på 27 elg 
i Vågå, Sel, Nord-Fron og Gausdal, og målet i 2021 er merking av inntil 33 elg i Innlandet, 
samt prøvetaking og evt. veiing av dyrene. Lokalisering og bedøvelse av elgene vil utføres 
vha. helikopter og håndtering av elgene vil bli utført av veterinær og nødvendig 
feltmannskap. Dyr påsatt sendere vil kunne følges på «dyreposisjoner.no». Arbeidet ønskes 
utført i perioden 2.1.2021 – 31.3.2021, og vil ifølge søknaden normalt være gjennomført i 
løpet av en drøy 1 ukes tid. Eksakt tidspunkt vil være avhengig av snø- og værforhold, og 
tilgang på kvalifisert personell. 
 

 
Bilde 1: Alle merkeområder inntegnet (NINA) 
 



  
 
 

  
 
 

 

Bilde 2: Merkområdet for Gausdal (NINA) 
 
Det søkes om tillatelse landing med helikopter i forbindelse med elgmerkingen. 
Alle øvrige nødvendige tillatelser vedrørende innfangning, grunneiers tillatelse til motorisert 
ferdsel, dispensasjoner fra verneforskrifter etc. vil bli innhentet av NINA før oppstart. 
 
Lovgrunnlaget:  
Landing med helikopter i utmark er regulert gjennom lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag. Det følger av § 6 i denne lov at når særlige grunner foreligger kan kommunen gi 
tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy som ellers ikke kan finne sted etter denne lov 
eller med hjemmel i loven.  Saker vedrørende bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre 
vurderes etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
 
VURDERING: 
I Gausdal kommune er det en streng praksis når det gjelder motorferdsel i utmark. Formålet 
med motorferdselloven er - «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen 
i utmark med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det følger videre av loven 
at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er 
den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres.  
 
Etter kommunedirektørens vurdering vil prosjektet med GPS-merking av elg gi ny kunnskap 
og forståelse av trekk og arealbruk for elgen innenfor området som tidligere var definert 
som Dokkfløy elgregion. Ny kunnskap om trekk og arealbruk vil danne et godt grunnlag for et 
framtidig samarbeid om forvaltning av elgen innenfor dette årsleveområdet. Det anses 
derfor viktig at prosjektet får mulighet til å fullføre merkingen i 2021, da dette vil gi god 
kunnskap for Gausdal kommune i videre forvaltning. 



  
 
 

  
 
 

 

Om vinteren er elgen sårbar mht. stress og det er viktig at dyrene ikke blir jaget over lengre 
distanser. Merkingen av elg med helikopter er svært effektivt. NINA har lang erfaring med 
dette og det benyttes egne godkjente veterinærer som foretar bedøvelse av dyrene, samt 
erfarne piloter. Kunnskapsgrunnlaget med merking av elg med helikopter vurderes derfor til 
å være godt, og til ikke å medføre vesentlige negative konsekvenser for dyrene som blir 
merket under normale forhold. Det er viktig at det vurderes faren for stress på dyrene som 
skal merkes hvis snødybden øker vesentlig. 
 
Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke merking av elg med helikopter medføre 
vesentlige negative konsekvenser for dyrene som blir merket eller føre til vesentlig skade 
eller ulempe på natur eller naturmiljøet - med dens biologiske og økologiske prosesser, jfr. 
naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag får Norsk institutt for 
naturforskning (NINA) tillatelse til bruk av helikopter i forbindelse med merking av elg i 
Gausdal.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder innenfor Gausdal Statsallmenning.  
- Merkingen skal foregå i perioden januar – mars 2021.  
-Det skal ikke foretas lavtflyging til og fra merkeområdet og bruken av helikopter skal 
begrenses til et minimum.  
- Under merking er det viktig at man unngår unødig jaging og stress av dyrene.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker.  
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.  
- Det må innhentes tillatelse etter vernebestemmelsene for Langsua nasjonalpark med 
tilhørende vernebestemmelser.  
 
For øvrig gjelder vilkår fastsatt av Langsua nasjonalparkstyre. 


