
Eldre skade



Trafikk-skader, veg og jernbane





Avgang hjortevilt 
utenom jakt 2018/19

Foto: Carl Randin Klokkerengen

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt

Antall Endring i prosent

2018-2019 2017-2018 - 2018-2019 2014-2015 - 2018-2019

I alt 14113 -17,1 61,3

Elg

Påkjørt av motorkjøretøy 978 -20,9 2,5

Påkjørt av tog 526 -53,7 8,5

Omkommet av andre årsaker 1839 -2,3 37,4

Hjort

Påkjørt av motorkjøretøy 970 -16,5 31,3

Påkjørt av tog 68 9,7 61,9

Omkommet av andre årsaker 1471 14 187,3

Villrein

Påkjørt av motorkjøretøy 0 . -100

Påkjørt av tog 1 0 .

Omkommet av andre årsaker 109 -93 445

Rådyr

Påkjørt av motorkjøretøy 5968 -3,8 56,7

Påkjørt av tog 266 -32,5 107,8

Omkommet av andre årsaker 1917 -8,2 165,5

Kilde: Statistisk sentralbyrå



Skadeskyting elg

Fra ”Bedre elgjakt 2005” NJFF 

7.500 elgjegere ga svar:

• 5 % av førsteskuddene er et skadeskudd

• 4 % av førsteskuddene er et bomskudd

• 7 % av påskutte dyr ble ettersøkt

• Av disse ble 17 % konstatert såret, men 
ikke funnet 



Skadeskyting elg

• Andel konstatert såret, men ikke funnet 
vil i snitt si:

• Av 500 felte dyr i en kommune:

• 32-33 dyr ettersøkt 

• 5-6 dyr ikke funnet

• Totalt (teoretisk) 350 elg årlig i Norge



Avskutt 

framben på 

villsvin, 2 mnd

gammel skade

Eldre skader 

Fallskader

Sklir i bratt og 

ulendt terreng

Beinbrudd, særlig 

sidebeina og fram-

og bakbeina 

Skader på ledd, 

sener og muskler



Eldre skader

Stangeskader

• Brunstkamper mellom 
okser og mellom bukker 
(mest)

• Over hele kroppen

• Fra små ”blåmerker” til 
dødelige skader



Elgokse med tagg inn i nakken og betennelse,                 
Gjøvik, sept/okt 2018

• Stangeskader

• Brunstkamper mellom 
okser og mellom bukker 
(mest)

• Over hele kroppen

• Fra små ”blåmerker” til 
dødelige skader



Mattilsynet ble tilkalt. 
De skar bort det 
betente og godkjente 
resten av 
slakteskrotten.



Eldre skader 

• Mager elgku

• Oppførte seg normalt til 
tross for skader i 
framben

• Påkjørt?



Eldre skader 

Avskutt 

bakben 

på 

dovspets, 

ca en 

måned 

gammel 

skade



Eldre 
skader 

• Skudd-
skader

Avskutt 

framben på 

villsvin, 2 mnd

gammel skade

Grodd 

bakben-

brudd på 

dovhjort

I normalt 

hold, ingen 

betennelse 

eller 

kassaksjon



Rådyrgeit, Sarpsborg, februar 2019 

Livmorfremfall (uterusprolaps) 



Elgku, Gjøvik, februar 2019 

• Skudd-
skader

Av bakben hvor klauven hang i sena (i snøballen),  gammel skade



Vurdering av eldre skader

• Aktiv leting etter eldre ytre og indre 
skader

• Let etter betennelse, kontroll av 
lymfeknuter

• Kanskje kassering av hele dyret 
(veterinær)



Vurdering av eldre skader

• Eldre skader skal kontrolleres av 
veterinær

• Feltkontrollør gir positiv erklæring 
bare på helt kurante eldre skader

• Godt grodde sidebensbrudd

• Dyr som er skadeskutt samme dag



Spørsmål?


