
 

  Faun Naturforvaltning  
   Klokkarhamaren 6        

    3870 Fyresdal    

       

    E-post: post@fnat.no    
    

   Internett: www.fnat.no 

    

 
Til: Jaktfelt i Agder som er med i «Overvåkingsprogrammet for elg»  
 

Overvåkingsprogrammet for hjortevilt i Agder 2020 
 
Vedlagt følger informasjon om innsamling av materiale:  

• Dere (jaktfeltet) fyller ut merkelapp for alle felte elg og hjort. Merk: Kun en merkelapp per dyr. 
Merkelappen skal fylles ut så fullstendig som mulig.  
 

• I 2020 skal det samles inn fortenner fra både elg og hjort av begge kjønn 1,5 år eller eldre. Det er ikke 
nødvendig å sende inn tenner fra kalv (husk at det likevel skal fylles ut merkelapp for alle felte dyr, inkl. kalv).  

 

• Det skal ikke samles inn hele kjever fra felte dyr. Dere trekker selv de to midterste fremtennene og putter disse 
i tannkonvolutter (vennligst ikke pakk tennene i plast!). 
 

• Merkelappen har flere små klistrelapper med strekkoder. En av disse klistrelappene må klistres på 
tannkonvolutten, slik at tannkonvolutten kan kobles til merkelappen. Send også inn den store delen av 
merkelappen. 
 

• For elg og hjort 2,5 år eller eldre skal det tas prøver av hjerne og lymfeknuter. Disse prøvene sendes i 
ferdigfrankert konvolutt til Veterinærinstituttet for analyse. Følg instruksjonene fra «jegerpakkene».  
 

• Husk å registre dyret og alle opplysningene fra merkelappen i Hjorteviltregisteret.   
 

• Innsamlet tannmateriale og merkelapper returneres til valdleder så fort som mulig etter avsluttet jakt. 

 
 

 
 

 
 

Resultatene fra aldersanalysen sendes kommunen og legges inn i Hjorteviltregisteret så snart disse foreligger (vanligvis i 
løpet av april påfølgende vår). Ta gjerne kontakt om du har spørsmål til innsamlingen. Lykke til med årets innsamling! 
 

Med hilsen 

 
Morten Meland    Tlf: 91 71 43 21    Epost: mm@fnat.no 

 

 
Vår dato.: 13.5.2020 Vår ref.: Morten Meland 

 

 
Deres dato: Deres ref.: 

Den store delen av merkelappen fylles ut og sendes til 
valdleder. Husk å registrere fellingsopplysningene fra det felte 
dyret i Hjorteviltregisteret. For dyr 1,5 år eller eldre må en av 
klistrelappene med strekkode klistres på tannkonvolutten.  
 

Fyll ut og klistre den lange lappen rundt glasset med 
skrantesjukeprøver og send til Veterinærinstituttet 


