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Informasjon om merka hjort 
 

 

Felling av merka hjort 

Hvis man feller en merka hjort, så ber vi om at GPS-halsbandet behandles på best 

mulig måte. Det er viktig at GPS-halsbandet skrues av dyret (to 7 eller 8 mm 

muttere på siden av halsbåndet) og at det ikke brukes kniv på halsbåndet. Vi ber 

også om det fylles ut Felt merka hjort skjema. Det er viktig at dyret blir nøyaktig 

veid og at kjeve skjæres ut og reinskjæres. Vi ønsker også at et øre blir skjært av 

og puttet i en liten plastpose så snart som mulig. Øret kuttes slik at hele øret blir 

med og at det fryses ned så snart som mulig. Grunnen er at vi vil registrere flått på 

ørene og da er det viktig at dette skjer raskt. 

Alle prøver merkes med øremerkenummer, kommune og dato. Kjeve (tørket) og øre 

(nedfryst) leveres kommunen eller kontaktpersonene i de ulike fylkene så snart som 

mulig sammen med GPS-halsband og utfylt skjema. Felte kalver til merka-kollene 

ber vi også om rapport og materiale fra på samme måte som beskrevet ovenfor. 

 

Hjelp oss med observasjoner av merka-hjort 

Hvis man observerer merka dyr så vil vi gjerne ha informasjon om det. Det gjør 

man ved å rapportere via www.facebook.com/hjortmerk (gjerne med bilder), eller 

ved å ta kontakt med en av kontaktpersonene (se lenger ned). 

Vi er spesielt interessert i å få observasjoner av merka koller og om disse er i 

følge med årskalv eller ikke. 

Ved observasjon av merka dyr vil vi gjerne ha informasjon om dato, kommune, 

stedsnavn (gjerne med kartreferanse), alder og kjønn på dyret, øremerkefarge og -

nummer (alternativt halsbandfarge og -nummer), og om kolla observeres med kalv 

eller ikke. Hvis for eksempel øremerkenummer ikke ble registrert så vil vi gjerne ha 

rapport likevel. 

Vi vil gjerne ha rapport om observasjoner også utenfor jakttida.  

 

Kontaktpersoner 

Ta kontakt med lokal viltkontakt i kommunen eller direkte til Erling/Øystein 

snarest hvis man feller en merka hjort, og for å avtale levering av GPS-halsband og 

annet materiale. Ikke nøl med å ta kontakt ellers heller!  

  

Erling L. Meisingset, NIBIO, erling.meisingset@nibio.no, mobil 918 08 860 

 

Øystein Brekkum, NIBIO, oystein.brekkum@nibio.no, mobil 908 64 422 
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