Skjema - Felt merkahjort 2016

Hjortmerk

Rubrikker med fete typer er prioritert informasjon
Forklaring for utfylling/innsamling på side 2

Dato

Øremerkenr. GPS halsbånd
og -farge Serienummer

Kommune

Lokalitet (helst
GPS-koordinat)

Kjønn

Slaktevekt

Bukk
Kolle

Kjeve

Livmor

JA
NEI

JA
NEI

Observert
med kalv?

Venstre

JA
NEI

Bukk
Kolle

JA
NEI
USIKKERT

Antall gevirtakker
Høyre

Er kalven skutt?

Kjønn
kalv

Gevirlengde
Høyre

Venstre
cm

Skutt hvor

cm

Slaktevekt
kalv
kg

Er slaktet nøyaktig veid?
JA
NEI

kg
Er kalveslaktet
nøyaktig veid?

Kjeve
kalv

JA
NEI

JA
NEI

Halsmål (midt på hals)

Møkkprøve

hvis bukk

også evt kalv

Avskåret øre med merke.
NB! Kun GPS-dyr!

JA
NEI

JA
NEI

cm

Merknader

Registert av:

Innmark
Utmark

Skjema leveres til kommunen

Kontaktpersoner:
Erling Meisingset, mobil: 404 80 203
Øystein Brekkum, mobil: 908 64 422

www.hjortmerk.no
erling.meisingset@nibio.no

Forklaringer til skjema
Rubrikker med fete typer er prioritert informasjon
som må noteres. Hvis tidsnød - dropp å fylle
ut/samle inn rubrikker uten fete typer.
Dato
Øremerkenr. og -farge
GPS halsbånd. Serienummer.
Kommune
Lokalitet
Kjønn
Slaktevekt
Er slaktet nøyaktig veid?
Kjeve
Livmor (for koller)
Observert med kalv?
Kalv skutt?
Kjønn kalv
Slaktevekt kalv
Er kalveslaktet nøyaktig veid?
Kjeve kalv
Høyre
Antall
gevirtakker
Venstre
Høyre
Gevirlengde
Venstre
Halsmål (bukk)
Møkk
Avskåret øre med merke
Skutt hvor
Merknader

Skjema leveres til kommunen

Hjortmerk

Dato skutt.
Nummer og farge på øremerke av plast. Hvis plastøremerke er borte, notér nummer på aluminiumsmerke.
Serienummer på GPS halsbånd (Eks: T5H 1380). Nummeret kan være slitt vekk, noter da frekvensen (eks. 142.445) hvis denne
synes.
Kommunen dyret ble skutt i.
Lokalitet/sted (lokalt navn på stedet dyret ble skutt). Helst GPS-koordinat.
Bukk eller kolle.
Slaktevekt i kg (nøyaktighet 0,5 kg).
Ja hvis veid som anvist over, nei hvis beregnet på øyemål (noe som bør unngås).
Kryss av hvis kjeve er samlet inn. Merkes med øremerke-id, GPS-serienummer og dato.
Livmor med eggstokker legges i pose som påføres øremerke-id, GPS-serienummer og dato med vannfast sprittusj.
Om merka hodyr hadde følge med kalv (ja, nei, usikkert).
Ble kalven skutt (ja eller nei)?
Bukk eller kolle.
Slaktevekt i kg (nøyaktighet 0,5 kg).
Ja hvis veid som anvist over, nei hvis beregnet på øyemål (noe som bør unngås).
Kryss av hvis kjeve er samlet inn. Merkes "kalv", morens øremerke-id, morens GPS-serienummer og dato.
Antall gevirtakker på høyre gevirstang (over 2 cm).
Antall gevirtakker på venstre gevirstang (over 2 cm).
Gevirlengde på venstre gevirstang, antall cm fra rosenkrans til toppen av geviret målt på yttersida av stanga.
Gevirlengde på høyre gevirstang, antall cm fra rosenkrans til toppen av geviret målt på yttersida av stanga.
Hvis bukk: Omkrets av halsen (cm), om lag midt på halsen.
Ja eller nei, om det ble tatt møkkprøve (ca 50 gram) av dyret (hvis mor-kalv par: ta prøver fra begge). Merkes som for livmor
og fryses.
Øre med øremerke skjæres av helt inne ved hodeskallen, legges i pose og fryses ned. NB! Kun for GPS-dyr!
Er dyret skutt på innmark (dyrka mark) eller i utmark.
Eventuelle merknader av interesse; var det noe unormalt med dyret og lignende.

Kontaktpersoner:
Erling Meisingset, mobil: 404 80 203
Øystein Brekkum, mobil: 908 64 422
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