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Hva skal vi tilpasse?
• Organisering?
• Bestandsstørrelse?
• Kjønns- og alderssammensetning?
• Jaktmåter?
• Annet?



Status

> 41 000



Status

Overvåkingsprogram siden 1991



Sette og felte dyr



Økende gjennomsnittsalder

Utviklingen i årlig 
gjennomsnittsalder (±2SE) 
for koller og bukker to år 
og eldre. 



Vektreduksjon

Gjennomsnittlig årlig slaktevekt (±2SE) for kalver (åpne symboler) og 
ettåringer (fylte symboler) i overvåkingsregionene Sogn & Fjordane og 
Hordaland



Hjortebestandenes utvikling

VektutviklingAldersutviklingFellingstall

Hva kan vi lese ut av dette – og hva gjør vi?





Viltulykker

Antall hjortevilt felt 
(venstre y-akse for alle 
figurene) og drept av 
bil og tog (høyre y-akse) 
i Norge i perioden 1970–
2016 fordelt på art.



Foto: Egill Danielsen
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Bestandstetthet

Driva.no

Stor tetthet gir stor smitterisiko

Johan T. Solheim



Tilrådinger



Generell kunnskap tilsier at smitte sprer 
seg raskere i bestander med flokkdannelse 
og tett kontakt mellom individer, men at 
smitteraten i mindre grad kan knyttes 
direkte til bestandstetthet (fig. 5). 

En effekt av bestandstetthet på smitterate 
kan likevel forventes, siden de 
skogslevende artene ofte øker 
flokkstørrelsen ved høy bestandstetthet.

Figur fra VKM

Smitteoverføring mellom arter



Ulik strategi for ulike arter



Smitteoverføring mellom arter
– Bestandstetthet av mottagerart
– Tetthet av infiserte individer i donorarten

- infisert

- frisk



Smitteoverføring mellom arter
– Bestandstetthet av mottagerart
– Tetthet av infiserte individer i donorarten

- infisert

- frisk



RapportereObservere

Planlegge Jakt

Innsamling

Fylkeskommunen / Fylkesmannen

Grunneiere og jegere

Departementet

Direktoratet

Kommune / villreinnemnd

Nøkkelen til suksess ligger lokalt



Nøkkelen til suksess ligger lokalt

Jakten og jegerne er 
sentralt i arbeidet med 
å regulere bestandene.



Antall hjortejegere



Grenseløst samarbeid

§ 4 INTERKOMMUNALT SAMARBEID
Kommunene bør samarbeide om 
felles mål for hjortevilt-
bestandene når det er 
hensiktsmessig å samordne 
bestandsplanleggingen over 
kommunegrenser. 

Foto: Vebjørn Veiberg
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