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Som tiltak for å hindre elgpåkjørsler på veg og jernbane er det etablert to
foringsplasser på gården Skar i Plurdalen. Foringsplassene er på et høydedrag en
kilometer vest for gården, og ligger i nær tilknytning til elgens trekkvei ved
kryssing av dalen. Bakgrunnen for at det er to foringsplasser er det store antall
elg som er observert samtidig i området. På foringsplass nr 1 er det lagt ut en
rundballe, og på foringsplass nr 2 er det lagt ut to rundballer.
For vinteren 2012-13 begynte jeg oppfølging av foringsplassene i begynnelsen
av oktober, og første observasjon av elg på foringsplassen var etter første snøfall
8 oktober. Etter en måneds observasjon startet jeg foringen 8 november, og
avsluttet foringen til påske 2013.
Det har vært enormt mye elg i området gjennom hele foringssesongen, noe som
bekreftes av bilder tatt med viltkamera på foringsplassene.
Ved tett oppfølging av foringsplassen har jeg registrert at opptil tre rundballer
spises opp i løpet av ett døgn. Ut fra tilsvarende forsøk i Østerdalen hvor der er
gjort beregninger av foropptak for elg, er det beregnet at en elg spiser 12 kg
surfor i døgnet. Ut fra disse tallene skulle det tilsi at det var over 200 elg innom
rundballene i løpet av ett døgn.
For å kunne dokumentere elgtetthet samt vurdere sammensetningen av
elgstammen monterte jeg opp viltkamera på begge foringsplassene. Kameraene
ble stilt inn på å ta bilder fortløpende, og i serier på tre bilder. Første uka ble det
da tatt ca 2500 bilder i døgnet, og totalt ble det tatt over 30 tusen bilder. Ved å ta
så ekstremt mange bilder de første døgnene kunne man se rangordningen på
foringsplassen samt se at elgen hadde et fast mønster hvor den gikk og kom til
foringsplassen. Man kunne da se at det var opptil fire okser på foringsplassen
samtidig, mens det sjelden var flere kyr med kalver samtidig på den
foringsplassen med en rundball. På den andre foringsplassen, med to rundballer,
var det opptil 7 elger samtidig. Talte opp antall elg som var innom
foringsplassen, med to rundballer, i løpet av ett døgn og kom til at det hadde
vært 132 elg innom. Da de fleste bildene er tatt på natten er det vanskelig å si
noe om hvor mange ganger hver elg var innom foringsplassen. Men det var to
kyr som var merket, og den ene var innom to ganger og den andre var en gang.
Hvis man regner at hver elg i området var innom foringsplassen to ganger dette
døgnet har det vært ca 70 elg innom.

Kameraene ble innkjøpt seint på sesongen og oksene var begynt å felle gevir slik
at det var vanskelig å se eksakt hvor mange forskjellige okser som var innom. Ut
fra bildene mener jeg å ha sett minst åtte forskjellige okser.
Det har i løpet av foringssesongen vært flere befaringer på foringsplassene. De
som har vært der er blant annet: Landbrukskontoret, Rana Elgjegerforrening,
Rana Blad og Idar Storvik.
Under befaringene ble det diskutert hvorfor elgen var så reinslig da det ikke er
skit på foringsplassene. Ut fra bildene tror jeg at årsaken til det er at det er så
stor elgtetthet at elgen står i kø for å komme til rundballene, og derfor ikke står
så lenge på foringsplassen. Det synes tydelig på bildene at de elgene som er på
foringsplassen følger med annen elg som venter på tur, og at det blir kamp hvis
det går for lang tid før de slipper til på foringsplassen.
Det ble også tatt prøver av elgskiten for se etter sykdommer.
Ønskes flere opplysninger er det bare å ta kontakt.
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Vedlegg:
-Faktura på viltkamera.
-Bilder.

