Sett og Felt Merkaelg
Skjemaet gjelder kun elg som er merka med halsbånd og/eller øremerker (eller kalver fra disse), og skal føres i tillegg
til ordinært sett elg-skjema. På ordinært sett elg-skjema skal alle observasjoner av elg føres enten de er merka eller ikke.
Merk at det er skilt på observasjoner av dyr med halsbånd og dyr med kun øremerker.
OBS! Opplysninger om felte merkaelg og kalver fra merka kyr føres på baksiden av skjemaet !
År

Kommune

Valdnr

Valdnavn

Valdansvarlig (noter gjerne et tlf.nr +navn) Jaktfeltnr

Navn på jaktfelt

Antall merka elg sett, inkludert skutte dyr
Ku med 2 kalver *

Ku med 1 kalv *

Ku uten kalv

Elg observert med kun øremerke

Okse

Ku med 2 kalver *

Ku med 1 kalv *

Ku uten kalv

Dato (dag/mnd)

Okse

Elg observert med halsbånd

Lokalitet/Merknader/Halsbåndnummer

* Bare antall kyr føres opp, ikke kalvene.
Snu arket for utfylling av informasjon fra felte merkadyr og kalver fra merkakyr

Skjemaet leveres fortrinnsvis til kommunen sammen med det ordinære sett elg-skjemaet. Skjema fra jaktfelt uten observasjoner av merka elg ønskes også levert, hvor d
fremgår at ingen merka elg er observert.
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Skutt Merkaelg
Opplysninger om felte merkaelg og kalver til disse.
Fyll inn mest mulig opplysninger. Alle opplysningene er viktig, men øremerkenummer viktigst !

Opplysninger om felling av kalver fra merkadyr er også viktig. Oppgi da farge og nummer på moras halsbånd og/eller øremerkenummer.
NB! Vi ønsker svært gjerne underkjeve med framtenner fra alle merkaelg slik at vi kan få dem aldersbestemt. Hvis mulig, ønsker vi også ovarier fra
merka elgkyr. Merk kjeve og ovarier med øremerkenummer eller halsbåndnummer.
Fellingsdato Fellingssted

a) Kalv / Åring / Voksen

Kjønn

Alder a)

Veid
slaktevekt

Antall
Kalver Takker Høyre/Venstre

Øremerke
Nummer
Farge

Farge

Halsbånd
Nummer

Moras
Halsbåndnr

