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Hvem er Tor Punsvik?
• Viltforvalter hos Fylkesmannen i sør 

siden 1983 med sidesprang
• «koordinerende fylkesmann» for 

villreinområdene i Setesdalsområdet
• Deltatt i en rekke nasjonale 

hjorteviltprosjekter
• Deltok i «elgorganiseringsrevolusjonen» 

på Agder på 1990-tallet
• Aktiv forfatter og deltaker i vilt- og 

miljødebatt

• Prøver å tenke «Det er stor forskjell på 
et åpent sinn og høl i hue – om det er 
fysisk arter seg veldig likt» 



Kvaliteten på norsk hjorteviltforvaltning varierer 
mye, både mellom arter og geografisk. Viktige 
ingredienser i en vellykka hjorteviltforvaltning er;
• Kunnskap om bestandene, leveområdene og deres 

bæreevne
• Avgrensning av naturlige bestandsenheter –

stammerettet forvaltning
• Rettigheter og plikter knyttet til grunneierne – privat, 

allmenning og offentlig
• Gjeldende hjorteviltforskrifter – sterke og svake sider
• Erfaringsoverføring mellom de ulike artsretta 

forvaltningsregimene
• Kunnskap, erfaring og inspirasjon fra andre nasjoner



Ulike internasjonale valg for rettigheter i utmark
Norge
Almen fri ferdselsrett i utmark
Privat jaktrett for grunneier

USA
Ikke almen fri ferdselsrett i 
utmark
Ikke privat jaktrett for 
grunneier

Sveits (fleste kantoner/fylker)
Almen fri ferdselsrett i utmark
Ikke privat jaktrett for 
grunneier

Tyskland
Ikke almen fri ferdselsrett i 
utmark
Privat jaktrett



Stammerettet forvaltning skal lønne seg!
• Egna geografiske enheter – som 

favner hoveddelen av bestandens 
leveområde

• God kunnskap om bestandens 
størrelse, sammensetning og 
produksjon – som framskaffes og 
«eies» lokalt

• Sterkt eierskap og rolleforståelse
• Stor grad av frihet for 

rettighetshavere som tar ansvar
• Gode målbare kommunale rammer og 

mål



Hjorteviltorganisering – Tors erfaringer 1
• «Elgrevolusjonen på Agder» – fra 442 elgvald i Vest-
Agder midt på 1980-tallet til < 30 større 
bestandsplanområder 10 år seinere. Fra «papirløst» 
fragmentert og lite målstyrt samarbeid til godt organisert 
rettighetshaversamarbeid.

• Ressurskrevende samarbeid mellom FM & Agder 
Skogeigarlag

• Tunge lokale prosesser med stor lokal involvering
• God kunnskap om elgstammen – «Sett elg», veiing av dyr 
m.m.

• Fantasien begrenser mulighetene innen flerårige 
bestandsplaner



Hjorteviltorganisering – Tors erfaringer 2
• Organisering av villreinområder. Svært stor variasjon i 
kvaliteten på villreinforvaltningen;

• Ulike kulturer, rettighetshavernes deltakelse og 
ansvarstagen

• Fra en & få vald i nordre og østre til mange på 
Hardangervidda (134), Setesdal Ryfylke (74) og 
Setesdal Austhei (35)

• Områder med mange vald har lite samjakt og 
gjennomgående lave fellingsprosenter (15-25%) – mens 
de med få vald har 60 – 90 %.

Hvorfor disse store variasjonene? Privat, Statskog 
og statsgrunn ikke avgjørende. Kan det ha med 
allmenningstradisjoner å gjøre?



Amerikansk økologi Garret Hardin kom i 
1968 med boka «Allmenningens tragedie»
• Opptatt av overbefolkning - «Uregulerte ressurser» 
utsettes for overutnytting og trenger sterkt eierskap. 
Enkeltindivider/grupper handler i egeninteresse.

• Mange vestlige land (også Norge) «omsatte» dette til 
statliggjøring eller privatisering av fellesressurser.

• Gjennom jordskifte og annen privatisering omgjøres 
sameier 

• Politisk høyrekrefter ønsker å privatisere Statskog sine 
eiendommer – for kapitalsterke investorer og tilgrensende 
grunneiere.  



Amerikansk samfunnsforsker Elinor Ostrom i  
1990 med «Forvaltning av allmenningen»
• Studerte europeiske allmenninger og fant at de hadde 
den klart beste og bærekraftige forvaltning av 
naturressurser – bedre enn private og statlige

• Fikk Nobels økonomipris i 2009 for dette konseptet

• Foreslår «Det sjølstyrte lokale forvaltningskollektivet», 
gitt rammer satt av storsamfunnet

• Frivillig samarbeid – også mellom konkurrenter og 
omforente regler



Hjorteviltforvaltning med og uten allmenning
• Allmenningskulturer har bidratt til fellesskapsløsninger med 
lokalt eierskap. Åpenbart en suksessfaktor i 
villreinforvaltningen.

• Gjennom stor innsats med rettighetshaverorganisering sterkt 
involvert kunne manglende allmenningskultur under 
«elgrevolusjonen» på Sørlandet. MEN skogeierlagsstrukturen 
viktig og kommunegrenser effektive sperrer.

• Statskog er i sosialdemokratiske Norge pålagt 
markedsøkonomisk praksis – i motsetning til deres kolleger i 
markedsliberale USA er pålagt økosystemforvaltning. Intet 
lokomotiv i norsk hjorteviltforvaltning.



Hva er det vi egentlig jakter på?

• Bærekraftig kunnskapsbasert 
bestandsforvaltning

• Viktig bidrag til god utmarksnæring 
og lokalmiljøet

• Forutsigbarhet og god rolleforståelse
• Bevaring av leveområder
• Gode sosiale relasjoner og 
opplevelser



Tor sine tanker:
• Blåblå vil privatisere 
Statskog – hva med å 
omgjøre de til «sjølstyrte 
lokale forvaltnings-
kollektiver» - alternativt 
helt nye forvaltningsregler

• Det må investeres i god 
grunneierorganisering – særlig 
i de sørlige store 
villreinområdene. Kan 
«ekspropriasjon» være et 
alternativ om ikke 
«minstestandard» holdes
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