
Utfylling av skogskort – Forklaring bokstavkoder  

A Slipp = klokkeslett for slipp 

B  Fant elg kl = gjelder for første slipp 

C Søkstid = den reelle søkstid mellom A til B 
D  PG forflytting under søket = ca hvor langt har PG forflyttet seg? 
E 1      Avstand til uttak = løpestrekningen hunden har tilbakelagt siden sist kontakt 
E 2      Avstand fra PG = luftlinjen fra der dere sist hadde kontakt med hunden til der 
           uttaket har skjedd.  
F  Los i uttaket, min = hvor lenge losen står i uttaksområdet. 
G Forflytting 90 min fra uttak, km = hvor langt har losdyret beveget seg i de første   90 

min av losen. 
H Lostid min = Totalt antall minutter lostid – I +J = H ( fast stand og Ganglos ) Denne 

hentes fra sum «LT» på hendelsesforløpet. 
I Fast los = Totalt antall min fast los (Sum «FSL» fra hendelsesforløpet) 
J  Ganglos = Totalt antall min med ganglos  («LT» minus «FSL») 
K Første gjentak med fast los, min = hvor mange min fast los varte første gjentaket  
L  Elgarbeid (EA) = den totale tid hunden har arbeidet med losdyr fra første uttak, 

dvs  stålos, ganglos og påhengelighet. ( fra «EA» i hendelseforløpet) 

M  Arbeidsvei = Hvor langt har losdyret beveget seg totalt, dvs påhengelighet og ganglos. 

N Støkkinger, stk = Hvor mange ganger har det blitt støkket. Om losen løsner uten at PG 

har støkket regnes dette som en støkking da man ikke vet hvorfor losen ble støkket. 

Losen må stå minst 10 min før det kan regnes som støkking. 

O  Påhengelighet, km = Hvor mange km er sammenlagt påhengelighet. 

P  Lengste påhengelighet med ny fast los = Den lengste påhengeligheten som resulterte i 

gjentak og ny fast los. 

Q  Nye faste loser = Hvor mange gjentak og ca hvor lenge de varte ( 30 - >10-<10 ) 

  leses slik  30 = los som stod mer enn 30 min 

  >10= los som stod lengre enn 10 min 

  <10 = los som stod mindre enn 10 min 

R  Elgkontakter = Hvor mange elgkontakter hadde dere? 

S  Bruken av målet, boff min = gjennomsnitt av antall boff pr min, testes flere ganger 

T  Tilbake fra skjenelg = Hvor mange ganger kom hunden tilbake fra skjenelg 

U  Innkallinger = Hvor mange vellykkede innkallinger ble gjort. under søk og ved 

prøvens slutt regnes ikke  

V  Prøven avsluttet kl = Når ble prøven avsluttet 

W  Snødybde = noter ca dybde på snø 

X  Hunden koblet kl = klokkeslett for når hunden ble koblet (om man vet det) 

Y Opplevd elgtetthet 1,2,3 der 3 er størst 

Z Antall og type elg 

L1  PH med ny stålos = den totale påhengelighet fra uttak til siste gjentak 

L2  Losens hørbarhet, km (under normale forhold) 

 


