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GEVIR: På elgfarmen kan du se hvordan elggevir vokser og forandrer seg fra år til år.
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METT OG GOD: En av elgene tar seg en pust i bakken etter å ha
blitt matet med blader, poteter og bananer.

ELGRIDNING: Åride på elg er forbudt. Det artige skiltet fikk eieren
av en kamerat etter at han åpnet elgfarmen i 2006.

BLIR FOREVIGET: Reimer Kossler blir foreviget av Christine Hein
mens han hilser på en av de tamme elgene.

Bli med til

elgens
rike
På Ed i Sverige - halvannen times bilkjøring
fra Fredrikstad - kan
du stifte nærmere bekjentskap med skogens
konge.
I Dalslands Moose Ranch rusler
åtte elger rundt i en ti hektar stor
innhegning. Her kan du være
med å fôre dyrene, klø dem litt
bak øret og kjenne på elggeviret.
– Du blir ganske seig på hendene av å klappe en elg for pelsen
er full av fett som beskytter mot
vann. Det er nesten som en lotion. Og synes du det lukter litt,
kaller vi det bare Moose nr. 5 –

elgens egen parfyme, sier Thomas Mossberg, som driver elgfarmen sammen med sin bror.

Kjøpte en berømthet
For Mossberg er elgfarmen en
drøm som har blitt til virkelighet.
Han er generelt glad i dyr og er
spesielt fascinert av elg.
– Det er jo tross alt skogens
konge og verdens største hjortedyr, sier han.
Dalslands Moose Ranch fikk
en flying start. For tilfeldighetene
ville det til at Sveriges mest kjente elg, Ludvig, ble til salgs i dette
momentet.
– Vi kjøpte Ludvig og han var
en stor attraksjon. Ludvig var
også kjent i Tyskland og det ga

SKOGENS KONGE: Thomas Mossberg åpnet Dalslands Moose Ranch i 2006 sammen med sin bror. Totalt er det åtte tamme på den 10 hektar store innhegningen. Her får publikum være med å fôre og klappe dyrene.

oss mange tyske gjester også,–
Allerede det første året i 2006
hadde vi 6.000-7.000 besøkende. Nå ligger vi på 15.00018.000 besøkende hvert år. Sesongen varer i juni, juli og august, opplyser Mossberg.

Elg for første gang live
Publikum får være med når elgene skal fôres. Mia (4), Leo (7),
mamma Tone Bjerkan og pappa
Jørn Bjerkan fra Kongsberg synes det er spennende å få gi skogens konge blader og poteter.
– Vi er på besøk her i Ed og
fikk lyst til å hilse på elgene, forteller de.
Det er aller første gang at barna får se elg i virkeligheten.

De tyske turistene Reimer
Kossler og Christine Hein er også
imponert over at de kan få kose
med skogens konge.
– Elg i vårt hjemland er en sjeldenhet. Derfor synes vi det er
spesielt å få se de så nært som
dette, forteller Kossler – og legger
til at de dagen før fikk se elg
langs veien på en kjøretur til
Oslo.

Åtte personligheter
I Dalslands Moose Ranch bor det
åtte elger.
– Hver eneste elg har sin egen
personlighet og jeg kjenner godt
hver enkelt, sier Thomas Mossberg.
Helga betegnes som et mat-

vrak og svært sosial. Mira som en
liten dame med stor personlighet. Tvillingsøsteren Elvira er
steintøff. Eilert er flokkens sjef,
Elvis elsker mennesker og er
svært sosial, Helge er en tøffing,
men likevel veldig snill, Jackson
er en ensom ulv og ganske sta og
Ludvig jr. er sannsynligvis flokkens neste sjef.
– Elgene er veldig rolige og lever i harmoni her i innhegningen.
I brunsten i september kan det
bli litt kamp mellom oksene, men
i løpet av et døgn har de som regel funnet ut hvem som er sjefen,
sier Mossberg.
T r i n e B a k k e l te k s t o g f o to
demokraten@demokraten.no

MANGE GJESTER: For publikum er det spennende å se de majestetiske dyrene på nært hold i innhegningen.

● FAKTA
Moose ranch
● Det bor åtte tamme elger i den 10
hektar store innhegningen i Dalslands
Moose Ranch på Ed.
● Sommersesongen er fra 11. juni til 28.
august. Elgfarmen er åpen fra klokken
11.00 til 17.00. Lørdag er det åpent fra
klokken 11.00 til 13.00. På hverdager
kan publikum være med å mate elgene
klokken 11.00-13.00-15.00
På lørdager klokken 11.00.
● Moose Ranch ligger på vei inn mot
Ed. Kjører du fra Fredrikstad er korteste
og kjappeste vei å kjøre til Halden og følge riksvei 22 til grensepasseringen ved
Kornsjø og deretter er det et par mil før
du er på Ed.

FÔRER ELG: Familien Bjerkan, bestående av mamma Tone, pap- NÆRKONTAKT: Det er ikke hver dag man får kjenne på et gevir
som sitter på en elg og ikke henger på en vegg.
pa Jørn og barna Mia og Leo, synes det er stas å få mate elgene.

