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Forord 
 
 
 
 
Dette er en årsrapport fra Stiftelsen Norsk Hjortesenter for driftsåret 2018. Den inngår som en 
del av rapporteringsrutinene ovenfor våre viktigste samarbeidspartnere og omgivelser.  
 
Stiftelsen Norsk Hjortesenter (SNH) ble etablert av Svanøy Stiftelse (SS) 1. januar 2000 og på 
bakgrunn av en hjorteressurs i sterk vekst. Flere miljøer så behovet for et nasjonalt 
kunnskaps- og temasenter for hjort. Bakgrunnen var blant annet økende bestander av villhjort 
og økt fokus på hold av hjort som alternativt beitedyr og utvikling av en ny landbruksnæring. 
SS foretok de grunnleggende investeringer i bygninger og anlegg. SNH leier lokaler og areal 
på Kvalstad Gård på Svanøy, og har gjennom de siste årene foretatt betydelige investeringer. 
Dette er blant annet gjort mulig takket være langsiktige lån fra SS og lønnsomhet i driften. 
 
Driften av SNH er blant annet gjort mulig gjennom grunnfinansiering fra Landbruks- og 
matdepartementet (LMD) og Miljødirektoratet. Sentralt i dette står å utvikle og å forvalte 
hjort som ressurs inn mot rettshaverne samt lokale og regionale myndigheter. I denne 
sammenheng har kommunene og grunneierne stått sentralt, og SNH har mange oppgaver 
knyttet til langsiktig forvaltning av den ville hjortestammen og kvalitetssikring av 
hjorteoppdrett. Herunder å utvikle inntekter baserte på hjorteressursen og å sette søkelys på 
kartlegging og å utvikle løsninger ved ulike former for arealbrukskonflikter. De siste årene 
har skrantesjuke (CWD) hatt stort fokus i vårt arbeid med målrettet bestandsforvaltning.  
 
For Norsk Hjortesenter kan driftsåret 2018 oppsummeres som proaktivt, fremtidsrettet og med 
en betydelig aktivitet innenfor et bredt spekter av arbeidsoppgaver. Satsingen på digitale 
medier har også blitt vektlagt og gitt resultater i form av økt oppmerksomhet. 
 
Eventuelle spørsmål knyttet til denne rapporten bes rettet til undertegnede. 
 
 
 
 
 

Svanøy 8. mars 2019 
Johan Trygve Solheim 

Daglig leder 
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1.0 Generelt om virksomheten 
 
 
 
 
Stiftelsen Norsk Hjortesenter (SNH) ble etablert 1. januar 2000. Hjort representerer en stor 
ressurs med et betydelig utviklingspotensial og SNH er det nasjonale kompetansesenteret for 
å utvikle denne ressurs for hele hjortenæringen. Både i forhold til viltlevende hjort og hjort i 
oppdrett. SNH representerer et samlende fagmiljø for hjort, og en møteplass på nasjonalt nivå 
for forskningsformidling, kursvirksomhet og egne utviklingsprosjekter innen 
hjorteforvaltningen i hele sin kompleksitet.  
 
For å oppfylle samfunnsoppdraget vårt arbeider vi både med å utvikle og å formidle 
kompetanse innen fagfeltet hjortevilt, og samtidig bidra til verdiskaping med utgangspunkt i 
hjorteviltresursen. I den grad SNH lykkes med å utvikle et kommersielt forretningsområde har 
strategien vært å outsource disse. Dette var noe av bakgrunnen for at «turisme» ble skilt ut i 
egen virksomhet for noen år tilbake. 
 
Driften av SNH er gjort mulig gjennom finansiering fra Landbruks- og matdepartementet 
(LMD) og Miljødirektoratet. Mange års driftserfaring har vist at kompetansesentra for 
nasjonalt viktige naturressurser er et viktig bindeledd mellom sentrale offentlige 
premissleverandører og lokale eller regionale offentlige og private forvaltere. For å sikre 
måloppnåelse vil slike sentra være helt avhengig av å ha offentlige finansiering i bunn. LMD 
og Miljødirektoratet har sammen sett betydningen av å utvikle kompetanse på dette feltet 
gjennom å tilføre SNH stabile driftsmidler for vedlikehold og utvikling av kunnskapsbasen 
ved senteret.  
 
Driftsåret 2018 har vært preget av stor aktivitet med mange spennende oppgaver. Både i form 
av faste oppdrag og nye utfordringer spesielt knyttet til Skrantesyke (CWD). De faste 
oppdragene er svært viktige for organisasjonens inntektsgrunnlag, men også for å gi 
forutsigbarhet og trygghet for de tilsette. Mange av oppdragene vi fikk i 2018 var «småskala», 
men er likevel viktige for å vise bredden i vår kompetanse. 
 
Med støtte fra Innovasjon Norge og Flora kommunale næringsfond ble det gjennomført et 
forprosjekt for å søke å styrke og å videreutvikle inntektsgrunnlaget for Hjortesenteret. Ei 
arbeidsgruppe ledet av Bjørn Erik Johnsen fra Reksund AS ble oppnevnt. Arbeidsgruppa 
gjennomførte flere møter med aktuelle samarbeidspartnere og en studietur til Italia. Styret for 
Hjortesenteret deltok aktivt gjennom hele prosessen og styret arrangerte en strategisamling i 
Oslo 20. – 21. mars. Denne prosessen ble ledet av William Fagerheim fra Mind the Gap. 
Videre ble det gjennomført to samlinger med styret og representanter fra Innovasjon Norge 
henholdsvis 12. september og 4. desember 2018.  
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Figur 1 – Fra samling med styret og representanter fra Innovasjon Norge på Kurt Oddekalv sitt Seletunet 
desember 2018. Fra venstre Allan Madsen, Kjell Huseby (avtroppende styreleder), Stein Joar Hegland 
(påtroppende styreleder), Johan Trygve Solheim (daglig leder), Claus Gladyszak (Innovasjon Norge), 
Torunn Totland Stangervåg (Innovasjon Norge), Thomas Stang og Atle Neteland - foto (c) Norsk 
Hjortesenter 2018 
 
Antall heltids- eller deltidsansatte var 8 i løpet av 2018. Ytterligere nødvendig 
arbeidskapasitet er sikret gjennom å innleie fra andre foretak og ved bruk av eksterne 
kompetansenettverk. Både lokalt på Svanøy og ved aktivitet utenfor øya. Dette har vært 
nødvendig for å sikre et solid nettverk ut mot våre brukere, og har gitt positive ringvirkninger 
for Svanøysamfunnet. Dette i kombinasjon med dyktige samarbeidspartnere i et nettverk over 
store deler av landet og «innenfor hjortens og det øvrige hjorteviltets rike”. Ringvirkningene 
av Norsk Hjortesenter sin aktivitet på Svanøy er betydelig og synligheten av virksomheten 
bidrar til økt oppmerksomhet for Svanøy generelt. 
 
Samarbeid med andre organisasjoner har stått sentralt også i 2018. Både i forhold til 
hjorteoppdrettsmiljøet og i forhold til miljøer som arbeider med forvaltning av vill hjort. Det 
er i løpet av driftsåret videreutviklet et målrettet og forpliktende samarbeid på mange plan. Til 
tider kan dette være tidkrevende da det handler om få personer og i mange tilfeller med ulik 
agenda. Gjennom målbevisst å fortsette å investere tid i nettverksbygging håper vi alle parter 
vil få mer ut av egne og ofte begrensede ressurser. SNH har og som tidligere år hatt et 
internasjonalt engasjement rettet mot flere organisasjoner og på flere nivå og innen flere 
bransjer. 
 
”Hjort til folket” har også vært, og vil fortsatt være en visjon. SNH prøver å bidra til at hele 
den norske befolkningen får kunnskap om hjort. Dette er viktig både for å øke den generelle 
kunnskap om hjort hos folk flest, men ikke minst for å bistå aktuelle målgrupper som på godt 
og vondt skal forholde seg til sine omgivelser og rådene samfunnsånd. Hjortesenteret har fått 
mye og positiv oppmerksomhet i mange medier gjennom 2018. I november ble gjort opptak 
til «Gutta på tur på hjortejakt på Svanøy». Programmet sendes november 2019 og forventes å 
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gi positive ringvirkninger for hele Sunnfjord og alt regionen har å by på av natur, kultur og 
kulinariske opplevelser. 
 

 
 
Figur 2 – Fra opptak til programmet «Gutta på tur» på hjortejakt på Svanøy november 2018. 
Programmet sendes på TV2 november 2019 - foto (c) Johan Trygve Solheim 2018 
 
”Norsk Hjort i verden” er en annen visjon vi har strukket oss etter gjennom mange år. Så 
langt har dette dreid seg om å bygge nettverk i andre land, men også om konkrete 
samarbeidsprosjekter og publisering i internasjonale magasiner og tidsskrifter. I 2018 deltok 
ansatte ved Norsk Hjortesenter i ulike nettverksprosjekter i både inn- og utland. Disse 
begrenser seg ikke bare til hjort, men og annet hjortevilt og tilgrensende problemstillinger.  
Hjortesenteret er blitt med i The British Deer Society og har allerede et etablert samarbeid 
med styreleder Rory Putman. Dette bidrar blant annet til at vi evner å se den norske 
hjorteressursen, forvaltningspraksis og Norsk Hjortesenter i et større perspektiv. 
 
”Nye nettsider og egen YouTube Kanal” ble lansert for Hjortesenteret allerede i 2017. Dette 
blant annet for å gjøre kunnskapsformidling enklere og lettere tilgjengeligheten for publikum. 
«Hjortevilt fra villmark til spisebord» med finansiering fra LMD ble publisert på den nye 
YouTube kanalen 15. august 2018. I 2018 ble det også publisert flere korte instruksjonsfilmer. 
Opptakene er gjort i samarbeid med blant annet britiske Fieldsports Channel UK, Corax AS, 
Neteland Production AS samt egne ressurser. Arbeidet med redigering og publisering blir 
også utført med egne ressurser, men med innleid hjelp fra profesjonelle aktører for å sikre 
tilstrekkelig lyd og bildekvalitet. Blant annet gjorde Verdens Beste Studio ved Eirik Husabø i 
Florø en fantastisk jobb med filmen som ble publisert 15. august. 
 
I tillegg ble det laget to nye filmer sammen med britiske Fieldsports Channel UK i 2018, og 
samarbeidet med dem videreutvikles på flere plan også i årene fremover. Kanalen er populær, 
men møter også en del kritikk fra jaktmotstandere. Daglig leder Johan Trygve Solheim har 
påpekt at en forutsetning for et videre samarbeide er at Fieldsports blir mer kritiske til hva de 
publiserer.   
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I 2018 ble nye nettsider for Svanøy www.svanoy.no lansert. Blant annet for bedre å 
synliggjøre all aktivitet på Svanøy på en bedre og bredere måte. Arbeidet skjer i dialog med 
de øvrige virksomhetene på Svanøy. 
 

 
 
Figur 3 – Instruksjonsfilmen «Hjortevilt fra villmark til spisebord» ble lansert på Hjortesenteret sin You 
Tube kanal 15. august 2018 og har blitt en suksess - illustrasjon (c) Norsk Hjortesenter 2018 
 

 
 
Figur 4 – Norsk Hjortesenter lanserte i samarbeid med Kortmat AS ved Allan Madsen helt nye nettsider 
for Svanøy på domene www.svanoy.no i 2018. Hjortesenteret er også aktiv på sosiale medier og spesielt 
Facebook og startet å poste på Instagram - © Screenprint 2019. 
 

http://www.svanoy.no/
http://www.svanoy.no/
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2.0 Gårdsdrift ved Kvalstad Gård 
 
 
 
 
SNH er lokalisert til Kvalstad Gård 113/1 på sørsiden av Svanøy i Flora kommune. 
Hjortesenteret er gjennom en langsiktig leieavtale med grunneierne sikret arealer og 
bygninger til sin drift så lenge dette består. Selve driftsbygningen (Hjortesenteret) på Kvalstad 
Gård eies av Svanøy Stiftelse og leies ut til Norsk Hjortesenter. Hjortesenteret har 
videreutviklet bygningsmassen betydelig og har rett til fremleie. I perioder har flere bedrifter 
leid lokaler her, og nye har mulighet for å leie lokalene i kortere eller lengre perioder. 
Begrenset mobildekning og Internettkapasitet har vært en flaksehals, men systemet som ble 
etablert i 2015 er videreutviklet i 2018 gjør at vi i dag har mobilt 3G og bredbånd Internett via 
satellitt ved senteret. Flora Kommune er i gang med en etterlengtet utbygging av fiber i øyene 
og Svanøy var ventet å ha fiber innen utgang av 2018. Dessverre har den lokale utbygger 
Enivest AS støtt på «ikke uventede» problemer og oppkobling vil tidligst skje innen utgang 
2019. Bedre sent enn aldri. 
 

 
 
Figur 5 - Oversiktkart over areal i drift ved SNH på Kvalstad Gård. Skraverte areal er områder 
innhegnet for hjort og dåhjort (2) - kilde Statens Kartverk. Totalt består anlegget av 10 større og mindre 
innhegninger. 
 
Det meste av innmarka og deler av utmarka på 113/1 er inngjerdet for hold av hjort og 
dåhjort. Pr. 31.12.2018 talte besetningen 100 hjort og 15 dåhjort – totalt 115 dyr på 
vinterforing. Totalt er 500 daa disponert til nevnte formål. I den nye innhegningen som ble 
etablert i 2013/2014 ble arbeidet med grøfting og nydyrking videreført også i 2018, og en 
ekstremt tørr sommer gjorde dette arbeidet enkelt. På de resterende arealer drives det beite 

Norsk Hjortesenter 

2 Hjortehegn 

3 Hjorthegn 

2 Hjortehegn 

Håndteringsanlegg 
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med utegangersau samt vedproduksjon. Skjøtsel av det særpregede kulturlandskapet og 
produksjon av lammekjøtt i verdensklasse er hovedmål for denne driften. Av figur 5 fremgår 
et oversiktskart over Kvalstad Gård og lokalisering av SNH. 
 

 
 
Figur 6 – All hjort og dåhjort ved Norsk Hjortesenter blir håndtert minimum 4 ganger hvert år. 
Håndtering vil si merking, parasittbehandling, vektkontroll, fjerne gevir av bukker med mer. Her er 
Krister Seljeset på veg til nye beiter med en flokk koller og kalver etter endt håndtering - (c) Foto Johan 
Trygve Solheim 2018 
 
Selve hjorteoppdrettet drives som et mønsterbruk der publikum kan komme for å se og lære 
om hold av hjort (kursvirksomhet og gårdsturisme). Kollene kalver i relativt store 
innhegninger, men kalvene venner seg raskt til de som jobber her og de mange besøkende. 
Publikum kan også se kalvene opptre lekende i flokker og dette skaper begeistring for unge så 
vel som godt voksne tilskuere. 
 
Det er i hovedsak unge bukker som slaktes ved gårdens eget viltslakteri når de er omlag 15 – 
17 måneder gamle, og det primære målet er å nytte slaktene i forsknings- og 
undervisningssammenheng gjennom hele verdikjeden frem til servering av besøkende.  
 
Generelt er det vårt inntrykk at ungdyr av hjort er utsatt for mobbing dersom de går sammen 
med eldre dyr (koller med årskalv og bukk), og har derved ikke et optimalt næringsopptak. 
Settes de på gode beiter i egne innhegninger er det enklere å oppnå gode slaktevekter. 
 
Tidligere år har vi skilt kalver fra koller etter brunst og gjerne etter årsskiftet. I flere år har vi 
vurdert å skille de fra tidligere på høsten, men det har vært flere argumenter som har talt imot. 
Blant annet at det kunne oppstå stress hos både koller og kalver, og at dette ville være spesielt 
uheldig før brunst. Flere har også fremholdt av kollene kunne få jurbetennelse, noe vi i alle år 
har avvist også i forhold til felling av kalv av hjort tidlig i jakta. Derfor fant vi at det var på 
høy tid å teste dette og skille ble gjennomført allerede den 24. september 2018. Resultatene 
så langt er oppløftende både ved at kollene kom tidlig i brunst, det er generelt mindre stress på 
foringsplassene og kalvene vokser raskere enn tidligere år. 
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I 2018 ble det solgt flere livdyr fra oppdrettet på Svanøy. Den økende interessen for oppdrett 
av hjort har medført økt etterspørsel etter livdyr generelt, og SNH mottar stadig flere 
forespørsler fra kunder som har vært på kurs og vært med å håndtere dyra våre. Det er over 
mange år opparbeidet tillitt i markedet ved å levere dyr av høy kvalitet, her definert som 
velutviklede, sunne og tamme dyr. Funn av CWD på villrein og elg våren 2016, med 
påfølgende forskrift for å hindre spredning av CWD som tredde i kraft juli 2016, har medført 
at flere kunder har begrensede mulighet til å få tillatelse til å kjøpe livdyr fra Vestlandet. SNH 
har oppfordret næringen til å innta en aktiv holdning og å vurdere å se på mulighetene for en 
ny avlsstrategi. 
 

 
 
Figur 7 – Fra arbeidet i «Dalsåkeren håndteringsanlegg» med å skille koller og kalver før brunst høsten 
2018 - © Norsk Hjortesenter 2018. 
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Figur 8 – I 2018 ble det solgt livdyr og derved slaktet færre dyr en et gjennomsnittlig år. Her leveres 
livdyr til en ny «hjortebonde» som har etablert et oppdrett på Flokenes i Askvoll kommune ikke langt fra 
Svanøy. Planen er at alle slaktedyr fra dette oppdrettet etter hvert skal slaktes ved Norsk Hjortesenter – 
foto © Johan Trygve Solheim 2018    
 

 
 
Figur 9 – Som med alle andre produksjoner hender det at dyr dør uventet. For dyr eldre enn 12 måneder 
er det meldeplikt og her er Mirjam Hauke Tønnesen fra Mattilsynet kommet for å ta prøver av ei eldre 
kolle som døde på beite noen dager før den skulle slaktes. Kolle var nær ved «overvektig» og det ble ikke 
påvist noen sykdommer. Det ble heller ikke påvist CWD - foto (c) Norsk Hjortesenter 2018 
 
Vi har valgt å nytte alle tilgjengelige områder for grasproduksjon på Kvalstad Gård 113/1 til 
beite, og å produsere alt grovfor ved Svanøe Gård 117/1. En forpaktingsavtale ble fornyet 
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med virkning fra 1. juli 2018 og for ytterligere 10 år. I 2018 ble det produsert om lag 50 
rundballer av dårlig kvalitet ved første slått (tørke), og 75 rundballer av meget god kvalitet 
ved håslåtten medio august. I «normale» år er SNH selvforsynt med grovfor. I samråd med 
Norsk Landbruksforvaltning er det utarbeidet planer for kalking og gjødsling av arealene for å 
øke produksjonsevnen. Arealene er også sprøytet mot blant annet knapp- og lyssiv som er et 
leit ugress over store områder av Vestlandet. Gradvis vil også engarealene bli fornyet, men 
deler av den gamle enga vil bli bevart der dette er hensiktsmessig.  
 
Det er lagt stor vekt på at gården skal fremstå veldrevet og ryddig med egne krav til HMS, og 
der det er lagt til rette for kursvirksomhet og undervisningssamarbeid med eksterne aktører. 
Blant annet er det gode samarbeidet med Ösby Naturbruksgymnas, RCN UWC Flekke, Mo og 
Jølster Videregående og Flora Videregående videreutviklet. 
 
Svanøy Hovedgård var tidligere en del av 117/1, men ble solgt til Svanøy Stiftelse i 1972. 
Gården eies i dag av Stiftelsen Svanøy Hus, og det er Norsk Hjortesenter ved daglig leder som 
forretningsfører som har ansvar for vedlikehold av bygninger og anlegg. Et ekstraordinært 
arbeid ble lagt ned fra mars til og med juli 2017 med ombygging av den store driftsbygningen 
til det som blir omtalt som «Arena for kunst og kultur». Driftsbygningen er et av de største 
grindbygg på Vestlandet og en av de første enhetslåvene. Håpet er at en gjennom nye 
bruksområder skal klare å ta vare på og å videre utvikle bygningen som er en viktig del av den 
unike bygningsmassen ved Svanøy Hovedgård. Hovedbygningen ved Svanøy Hovedgård er 
freda. 
 

 
 
Figur 10 – Hageanlegget ved Svanøy Hovedgård driftes av Rannveig Solheim og montering av 
robotklipper har vært en suksess – foto © Johan Trygve Solheim 2018. 
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Hageanlegget på Hovedgården driftes av Rannveig Solheim, og i 2018 ble det med stor 
suksess montert en større robotklipper som tar det meste av plenene. Dette frigjør tid til annet 
arbeid i hagen.  
 
Gjennom en praktisk og teoretisk tilnærming til gårdsdriften, søkes det å utvikle en 
driftsteknikk for optimalt hold av hjort under norske forhold. I dette ligger også å kunne bidra 
til å utvikle utstyr til hjortenæringen. Gårdsdriften drives så kommersielt som mulig uten å 
komme i konflikt med vårt samfunnsoppdrag.  
 
Vår betraktning er at et Hjortesenter uten levende hjort ikke vil fremstå som et nasjonalt 
kompetansesenter. Det er gården og dyra som er plattformen for å kunne generere ny 
kunnskap og gjøre kunnskapsformidling mulig. Av figur 11 fremgår et enkelt flytskjema for 
gårdsdriften. 
 
 

 
 
Figur 11 – Flytskjema gårdsdrift ved forsøksdyranleggene til Norsk Hjortesenter på Svanøy. 
 
 (*) I forhold til salg av kjøtt vises det til eget kapitel om viltslakteriet og egen nettbutikk på 
www.hjortesenteret.no  

 
 

http://www.hjortesenteret.no/


 
15 

 

3.0 Viltslakteriet 
 
 
 
Slakteriet ved SNH er først og fremst anlagt med tanke på kursvirksomhet, produktutvikling 
og generisk markedsføring av hjortekjøtt og -produkter. Det er vårt mål at anlegget skal 
fremstå som et mønsteranlegg for småskala slakterier basert på kombinasjon av viltlevende 
hjortevilt, oppdrettet hjortevilt og på sikt også ulike typer småfe (sau og geit). Etter at alle 
godkjenninger kom på plass 2013/2014 fremstår anlegget som velfungerende og trivelig for 
de ansatte og jobbe ved. Det er også hyggelig å merke seg at Mattilsynet referer til dette 
anlegget i ulike sammenhenger. Spesielt hyggelig er det å merke seg at vårt anlegg har gitt 
inspirasjon til mange andre som går «svanger» med planer om lokal produktutvikling og 
foredling. 
 
 

 
 
Figur 12 – Både feltkontrollert vill hjort (høyre) og oppdrettshjort (venstre) slaktes og foredles i slakteriet 
ved Norsk Hjortesenter. Kravet er at det skjer adskilt i tid og rom, og at varestrømmene holdes adskilt. 
Slakting av oppdrettshjort er stort sett unnagjort før jaktstart. Etikettene i bildet over er trykket for 
illustrasjonen – foto © Johan Trygve Solheim 2018  
 
Høsten 2018 hadde Mattilsynet ny runde med revisjon av slakteriet og driftsrutiner (IK og 
HACCP) og fant alle forhold tilfredsstillende. Norsk Hjortesenter har godkjenning til både å 
håndtere feltkontrollert vill hjort og oppdrettshjort gjennom det samme slakteriet. 
Forutsetningen er at dette skjer adskilt i tid og rom, og at varestrømmene holdes helt adskilt. 
Mattilsynet har ved dette vist at de er løsningsorientert og har vilje til å implementere 
regelverket med fokus på måloppnåelse. Det vi si å sikre mattryggheten. Ved revisjonen 
høsten 2018 ble det bekreftet at systemet vårt fungerer tilfredsstillende. Det betyr også at en 
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kunde kan få vite hvilket dyr (hjort eller dåhjort, alder og kjønn) en stykningsdel stammer fra, 
når dyret ble slaktet eller felt under jakt, hvem som var slakter eller jeger og så videre. Det 
gjenstår enda noe arbeid med å kvalitetssikre systemet, og det planlegges en studietur til andre 
bedrifter i 2019 for å innhente kunnskap til ytterligere forbedringer. 
 
Det arbeides videre med planene for et nybygg, for å gjøre det mulig å slakte og foredle flere 
dyreslag for småskala produksjon gjennom hele året ved anlegget på Svanøy. Første fase i en 
slik utbygging vil være å få på plass spekerom, kjølerom, fryselager, materiallager og en egen 
pakkeavdeling. Dette for å sikre en bedre logistikk og varestrøm enn dagens løsning gjør 
mulig. Forholdene har vært påpekt av Mattilsynet ved flere anledninger, og senest i 
forbindelse nevnte revisjon høsten 2018. 
 
iVest Consult har stipulert kostnadene ved et nybygg til om lag kroner 4 millioner. 
Forutsetningen for en slik investering er at det kan sikre økt omsetning og inntjening. Med 
støtte fra Innovasjon Norge og Flora kommunale næringsfond ble det gjennomført et 
forprosjekt for å utvikle en forretningsplan. Ei arbeidsgruppe ledet av Bjørn Erik Johnsen ble 
oppnevnt. Arbeidsgruppa gjennomførte flere møter med aktuelle samarbeidspartnere og en 
studietur til Italia. Styret for Hjortesenteret deltok også aktivt i prosessen og arrangerte blant 
annet en strategisamling i Oslo 20. – 21. mars. Denne prosessen ble ledet av William 
Fagerheim fra Mind the Gap. Videre ble det gjennomført samlinger med styret og 
representanter fra Innovasjon Norge henholdsvis 12. september og 4. desember 2018. 
 
En realisering av dette prosjektet kan tidligst skje vinteren 2019/2020 da det enda gjenstår noe 
arbeid med å utvikle selve forretningsplanen. Anlegget kan i så fall stå klart til sesongåpning 
15. august 2020 og vil være er et viktig ledd i å sikre det økonomiske fundamentet og derved 
gjøre SNH mer robust. 
 

 
 
Figur 13 – Her er nybygget med omtalte «basisfunksjoner» for å sikre bedre logistikk og økt foredling av 
hjortekjøtt med mer. Utegrill og toaletter er også planlagt da det allerede i dag er for liten kapasitet til å 
serve besøkende. Det forventes en økning i antall besøkende i årene fremover - SketchUp (c) Jarl Håkon 
Solheim 2017  
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Figur 14 - Revidert skisse per februar 2018 med planlagt nybygg for å gjøre viltslakteriet mest mulig i 
tråd med gjeldene regelverk og muliggjøre økt grad av foredling hjort og småfe - © Atle Halsnes iVest 
Consult AS 2018.  
 

 
 
Figur 15 – Oversikt over Hjortesenteret fra lufta september 2018. Nede til venstre «Det blå huset» og oppe 
til høyre «Bakkebu foringsanlegg for hjort». Tomta for det planlagte nybygget ble utgravd allerede i 2016 
og fungere inntil videre som parkeringsplass – drone © Johan Trygve Solheim 2018. 
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Ved SNHs viltslakteri regnes antall kursdeltagere pr. kilo fremfor antall kilo slaktet pr. 
tidsenhet.  
 
Hjortekjøttet som produseres ved SNH kanaliseres til ulike markedssegmenter. Herunder 1) 
Serveringsvirksomhet ved Hjortesenteret og Svanøy Hovedgård (drives i regi av Bistro To 
Kokker AS), 2) Salg via Internett og nettbutikk til privathusholdninger, 3) Salg til utvalgte 
stjernerestauranter lokalt og nasjonalt (blant annet Galt) for å sikre en generisk markedsføring 
av kjøtt av hjort og dåhjort (se for øvrig figur 11) og 4) Salg til noen få butikker med 
ferskvaredisk (fra og med 2016). I tilknytning til denne virksomheten er det utviklet nye 
videreforedlingsprodukter, samt oppskriftshefter, spesialemballasje med mer. Nytt produkt 
med stor suksess i 2018 var «Hjort Ch’Arki» i ulike varianter. 
 
Det er leid inn profesjonell arbeidshjelp til nedskjæring etter behov. Kjell Kristian Carlsen er 
ansatt på timebasis for å ta hånd om det meste av slaktingen. Slakteriet, og en videre utvikling 
av dette, er nødvendig i arbeidet med kunnskapsformidling og for å kunne utvikle ny 
kompetanse. 
 
SNH eier domenet www.norskhjort.no og her ønsker vi i de kommende år å bygge opp en 
egen profil med informasjon om hjortekjøtt, oppskrifter og formidling av hjortekjøtt også fra 
andre norske tilbydere (vilt og oppdrett). Under denne paraplyen eier vi også domenet 
www.svanoyhjort.no og www.svanøyhjort.no som navnet som vil bli nyttet på alt ferskt og 
foredlet hjortekjøtt som er foredlet ved anlegget på Svanøy. 
 
 

 
 
Figur 16 – Hjort Ch’Arki er et av mange nye produkter utviklet ved Norsk Hjortesenter - © Johan Trygve 
Solheim 2018. 
 
 
 

http://www.norskhjort.no/
http://www.svanoyhjort.no/
http://www.svan%C3%B8yhjort.no/
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4.0 Servering og overnatting 
 
 
 
2018 er det åttende året gjestevirksomheten er outsourcet til Bistro To Kokker (BTK) i Florø. 
Avtalen omfatter drift og utleie av kjøkken, serveringslokaler og møterom ved Hjortesenteret. 
Videre kjøkken, serveringslokaler, møterom og overnatting ved Svanøy Hovedgård. Denne 
virksomheten ligger på sidelinjen av kjernevirksomheten ved SNH, men er nødvendig for å 
drifte og å videreutvikle blant annet kurs- og seminarvirksomheten. Samarbeidet med BTK 
fungerer meget bra, og Hjortesenteret sin egen kurs- og gårdsturismeaktivitet bringer mange 
kunder til Svanøy. 
 
Norsk Hjortesenter og det øvrige næringslivet på Svanøy får mye oppmerksomhet i ulike 
medier i både inn og utland. Dette medfører økt trafikk av besøkende til Svanøy noe som gir 
positive ringvirkninger både for gjestevirksomheten i regi av BTK og ikke minst Svanøy 
Handel i Svanøybukt (lokal butikk og kro).  
 
Det blir årlig lagt ned mye arbeide med kanalisering av besøkende, og dette arbeidet vil bli 
prioritert også i årene fremover og i takt med et økende antall besøkende. 
 

 
 
Figur 17 – Kanalisering av besøkende er viktig og det er satt opp mange store informasjonstavler og 
mindre skilt på strategiske steder - © Johan Trygve Solheim 2018. 
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Figur18 - Elever fra blant annet RCN UWC Flekke (bildet) og Ösby Naturbruksgymnas har i mange år 
hatt praksis ved Norsk Hjortesenter. Det er publisert en egen YouTube film fra UWC sitt opphold ved 
Hjortesenteret mai 2018 https://youtu.be/-umgqGFX8mM – foto © Johan Trygve Solheim 2018 
 

 
 
Figur 19 - Norsk Hjortesenter organiserer vedlikeholdet av Svanøy Hovedgård, og er gjennom egen kurs- 
og møtevirksomhet en betydelig bruker av anlegget. Her fra lokalbefolkningen sin feiring av 
nasjonaldagen 17. mai 2018. Det tidligere grendahuset er solgt og det er inngått en avtale om bruk av 
blant annet Kjellerhuset for denne typen arrangementer – foto © Johan Trygve Solheim 2018 
 

https://youtu.be/-umgqGFX8mM
https://youtu.be/-umgqGFX8mM
https://youtu.be/-umgqGFX8mM�
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Figur 20 – Morten Abel holdt konsert på kulturlåven lørdag 21. juli og en ny suksess med sommerkonsert 
på Svanøy ble et faktum. Ved Svanøy Hovedgård er det i dag overnattingskapasitet, møterom og 
bespisning for inntil 42 personer i historiske omgivelser - © Jannicke Skorpeide 2018. 
 
 

 
 
Figur 21 – Havbruksnæringen er betydelig og viktig også for Svanøysamfunnet. I 2018 ble den første 
havbrukskonferansen, under tittelen «Svanøykonferanse 2018», arrangert på Svanøy og med stor suksess 
med over 100 deltagere. Bildet viser den lokale rutebåten MS Fjordglytt passere noen av merdene til 
Marø Havbruk AS der verdens mest avanserte brønnbåt sorterer og avluser laks  – foto © Johan Trygve 
Solheim 2018 
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5.0 Forsøksdyravdeling og FoU 
 
 
 
 
Det primære målet med forsøksdyravdelingen er å bidra til økt kunnskap om hjort som art og 
ressurs. Dette kan blant annet skje gjennom å tilrettelegge for utleie av dyr og personell til 
eksterne FoU-miljøer samt genere egen FoU. Både forskere og studenter ved noen av landets 
fremste FoU-miljøer benytter seg av fasilitetene som finnes på Svanøy. Med de utfordringer 
som knytter seg økene bestander av hjortevilt og økende bestandstettheter er vi overbevist om 
at det er behov for denne type forsøksdyranlegg. Blant annet er situasjonen som har oppstått 
ved påvisning av CWD med å styrke oss i troen.  
 
SNH ønsker å bidra i alle FoU-prosjekter som kan medføre økt kunnskap om hjort, 
hjorteoppdrett, hjorteforvaltning osv. Dette blant annet gjennom å bidra aktivt i prosjektene 
med kompetanse og ved å sikre innsamling av ulike prøver, data med mer. Det er utarbeidet 
en egen FoU strategi med forankring i vår strategiske plan. Det ble også i 2018 jobbet videre 
med forprosjekt under tittel «jaktlaboratorium Svanøy». I løpet av 2018 har flere seriøse 
fagmiljøer vist stor interesse for prosjektet. Forprosjektet er tenkt å legge rammene for et 
langsiktig forskningsprosjekt som vil bidra til økt kunnskap om forvaltning av vill hjort i et 
samfunnsperspektiv, og i 2018 har vi spesielt søkt å belyse også veterinærmedisinske 
problemstillinger som del av studiet. Hele Svanøy vill inngå i disse studiene, og både vill 
hjort, hjort i forsøksdyranleggene og lokalbefolkningen skal inngå. Prosjektet vil være unikt i 
sitt slag og av stor nasjonal og ikke minst internasjonal verdi. Det vil bli sendt en ny søknad 
om finansiering via nasjonale viltfondsmidler i 2019.  
 

 
 
Figur 22 – Dyra ved forsøksdyravdelingen på Svanøy har god tilgang på gode beiter. Bildet er fra tidlig 
mai 2018 - (c) Johan Trygve Solheim 2018. 
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Norsk hjortesenter har fått i oppdrag å gjennomføre et feltforsøk for å teste ut effekten av 
dynamiske fareskilt for hjort i Sogn og Fjordane. Statens Vegvesen har i 2016 løyvd kroner 
650.000 til prosjektet og kr 350 000 til innkjøp av skilt og varslingssystem. Det ble også 
løyvd ytterligere kroner 1 million for 2017 da prosjektets omfang ble utvidet. Kroner 300.000 
i 2018 til uforutsette utgifter. Prosjektet blir gjennomført i samarbeid med IMSA Technology 
Company AS. 
 
Prosjektet går ut på at en på belasta strekninger setter opp fareskilt med særskilte varslere – 
blinkende lys. Disse blir aktivert når fara for påkjøring er stor. Blant anna med bakgrunn i 
datamodeller basert på statistiske data om tidspunkt for tidligere påkjøringer i området og på 
de aktuelle strekningene. En vil videre prøve å finne om det forutan tidspunkt (dato, 
klokkeslett) er andre faktorer eller forhold som har tydelig sammenheng for frekvensen av 
påkjøringer. Dette kan være tilhøve knytt til vær, snødybde, månefaser mv som det lar seg 
gjøre å etterspore. Om en finn tydelige sammenhenger vil slike faktorer bli innarbeidd i 
datamodellen som styrer varsellampene. 
 
IMSA Technology har et liknende prosjekt for elg i Østerdalen der resultata er særs positive. 
Dei vil være ansvarlige for utarbeiding av datamodellen som styrer varsellampene på skilta.  
Prosjektet omfatter 7 vegstrekninger med kontrollstrekninger. Dette er strekninger med høy 
frekvens av påkjøringer og gode registreringer over lang tid med ei geografisk 
spreiing/gradient som dekker heile fylket fra nord til sør og fra kyst til innland.  
 

 
 
Figur 23 – Våren 2016 fikk vi bekreftet at Statens Vegvesen har bevilget penger til et stort prosjekt med 
utprøving av såkalte dynamiske skilt for varsling om fare for påkjørsel av hjort. Prosjektet ble ytterligere 
utvidet i 2017 og 2018 - (c) Johan Trygve Solheim 2017 
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Figur 24 – Håndteringssystemene ved forsøksdyravdelingen fungerer for hjort av begge kjønn og i alle 
aldre – © Johan Trygve Solheim 2017. 
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6.0 Hjorteviltforvaltning 
 
 
 
 
6.1 Generelt  
Norsk Hjortesenteret (SNH) har bygget opp et nettverk av dyktige samarbeidspartnere 
innenfor hjortens hovedutbredelsesområde på Vestlandet. Dette gir organisasjonen en styrke 
ved å være lett tilgjengelige for publikum og aktuelle kundegrupper. Vi har fast kontor på 
Svanøy og Florø. Videre samarbeider vi med flere personer og organisasjoner innenfor et 
betydelig større geografisk område. SNH driver ikke hjorteforvaltning, men bistår med 
fagkompetanse i forvaltningsspørsmål i forhold til fylkesnivået, kommunene og rettshaverne. 
 
Vi har valgt å definere følgende av oppdagelsen av Skrantesjuke (CWD) for et 
paradigmeskifte i norsk hjorteviltforvaltning. Avtalen SNH har med Miljødirektoratet for 
2018 og 2019 har CWD som et viktig punkt. SNH er forventet å bistå alle kommuner i 
spørsmål rundt bestandsforvaltningen og særlig med tanke på rådgiving knyttet til reduksjon 
av bestandstetthet i områder der det er antatt å være høy risiko for spredning av CWD. 
 
 
6.2 Arena Svanøy 
Hjortesenteret driver hjorteforvaltning i praksis på Svanøy, der SNH leier jaktretten fra 
samtlige rettshavere gjennom langsiktige leieavtaler inkludert en avtale med 
Miljødirektoratet. Dette gir oss mulighet til en verdifull praktisk tilnærming til 
forvaltningsspørsmål og evne til å se problemstillinger fra flere ståsteder. Svanøy ble fra og 
med jaktsesongen 2014 en del av Skålefjell storvald, og så langt har dette vært vellykket. Med 
bakgrunn i vår kunnskap og erfaringer fra Svanøy ble blant annet artikkelen «Skytes det for 
mye bukk?» publisert flere steder i løpet 2017. Blant annet på Hjorteviltportalen, Jeger, 
Firdaposten, sosial medier og i bladet Hjorteviltet 2017.  
 
Erfaringen vi høster ved å kunne forvalte en øypopulasjon er verdifulle i arbeidet med 
kunnskapsformidling. Svanøy er 11 kvadratkilometer og huser en bestand på om lag 150 ville 
hjorter. Det pågår både migrasjoner og immigrasjoner, men «kjernen» i bestanden synes å 
være relativt stasjonær. Blant annet synes de fleste bukker eldre enn 5 eller 6 år å holde seg på 
øya gjennom hele året.  
 
I hjorteforvaltning sammenheng er Svanøy unik, og SNH har ved flere anledninger omsøkt 
finansiering av et forprosjekt omtalt som «jaktlabb» Svanøy. I forprosjektet vil en invitere 
fagpersoner fra ulike fagmiljøer og sette rammer for hovedprosjektet. Gjennom 
hovedprosjektet tenker SNH foreløpig at det vil være viktig å belyse alle sider ved hjortens 
biologi og økologi der merking av alle dyr vil være et viktig tiltak. Prosjektet vil bli koblet inn 
mot det såkalte «vegetasjonsprosjektet» der en allerede har betydelig kunnskap om vegetasjon 
og hjort. Videre vil lokalsamfunnet inngå som en del av studiet der en ønsker å belyse både 
kostnader og inntekter ved å huse en relativt tett bestand av hjort. 
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Figur 25 – Den ville hjortebestanden på Svanøy huser mye stor bukk i alle aldre, og kjønnsfordelingen i 
bestanden er nær 50:50. Det har medført betydelig aktivitet i brunstperioden og bukker som denne er blitt 
vanlig både å se og å høre - foto (c) Johan Trygve Solheim 2017 
 
 

 
 
Figur 26 – Jakttårn nummer 18 (bilde fra arbeidet med bygging i årsrapport 2016) er flyttet til et 
strategisk sted på øya. Disse tårnene kan flyttes hvor som helst og nyttes både til ordinær jakt, 
opplæringsjakt og/eller jakt med kamera - foto (c) Johan Trygve Solheim 2018 
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De grep som ble gjort for om lag 20 år siden ved å redusere avskyting av hanndyr og øke 
uttak av kalv har vist resultater, men det vil være ønskelig å teste hvordan ulike jaktformer og 
avskytingsstrategier påvirker bestanden. Det er utarbeidet en egen prosjektbeskrivelse blant 
annet i samarbeid med NIBIO. 
 

 
 
Figur 27 – SNH forvalter hjortebestanden på Svanøy, og gjester fra inn- og utland deltar. En vesentlig del 
av jakta foregår som opplæringsjakt og her er bilde fra ei slik jakt som ble arrangert i samarbeide med 
Flora JFF. Det er publisert en egen film fra denne jakta på Hjortesenteret sin YouTube kanal - foto (c) 
Johan Trygve Solheim 
 
  
6.3 Tjenestetilbud til kommuner og rettighetshavere  
SNH har i 2018 hatt oppdrag for flere kommuner om faglig bistand i hjorteviltforvaltnings og 
andre relevante oppgaver. I løpet av 2018 har vi videreført arbeidet med å strukturere 
tilbudene våre gjennom å videreutvikle produktoversikten. Denne er bygget opp med 
«moduler» der vi har forsøkt å tydeliggjøre tilbudene og å pris sette disse. Tilbudet er også 
synliggjort på hjemmesidene våre under fana ”Hjorteforvaltning”, og så langt det lar seg gjøre 
følge opp med direkte kontakt med kommunene.  
 
Kommunene og rettshavere har i 2018 hatt slike tilbud om tjenester med mer fra Norsk 
Hjortesenter: 
 

- Kurs og seminar 
- Fagforedrag 
- Brev og telefonkontakt 
- Faglig oppfølging med sett-hjort data, kjevemålinger med mer 
- Diskusjonspartner (mange ringer for å spørre om råd) 
- Aktiv bistand i forbindelse med ”forvaltningsprosjektet” i regi av Vestskog SA 
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Figur 28 - Norsk Hjortesenter sin produktoversikt for bistand som tilbys alle landets kommuner. 
Oversikten fremgår av våre nettsider www.hjortesenteret.no og «Kalender fra Norsk Hjortesenter 2019» 
 
Etter mange år med arbeid mot kommunene og budsjettmål som ikke nås, har vi stilt oss selv 
spørsmålet om hvorfor vi ikke «lykkes». Er det ikke marked for vår kompetanse eller våre 
produkter? Samtidig ser vi at behovet for kunnskap i kommunene er betydelig og reelt 
økende. Mange kommuner utfører i realiteten ikke oppgavene de er pålagt, eller de utfører de 
på en lite tilfredsstillende måte. Er det bestillers kompetanse det er noe galt med? Eller er det 
utfordringer i forhold til rolleforståelsen? 
  
Dette er spørsmål vi fortsatt ikke kan svare utfyllende på. Norsk Hjortesenter gjennomførte 
for noen år tilbake en undersøkelse blant viltforvalteransvarlige i alle kommuner på 
Vestlandet. Dette nettopp for å skaffe oss en bedre forståelse for de behov kommunene har for 
bistand. Kommuneundersøkelsene ble gjennomført for Møre og Romsdal (2009), Sogn og 
Fjordane (2010) og Hordaland (2011). Disse viste et bilde med stor variasjon i kompetanse 
mellom kommunene, og ikke minst hvordan kommunene prioriterer fagfeltet. Felles for de 
fleste kommuner er at de ser på oppgaver knyttet til hjorteforvaltning som en 
marginaloppgave. Det samme tør vi påstå er realitet også hos fylkeskommunene, men Norsk 
Hjortesenter forsøker gjennom dialogmøter med Fylkeskommunene på Vestlandet å bidra til 
at de setter større fokus på hjorteviltet. 
 
På det meste har Norsk Hjortesenter hatt 20 – 30 «årsavtaler» med Vestlandskommunene, og 
fra tid til annen noen enkelte store oppdrag i form av fagrapporter med mer. Samlet volum på 
disse oppgavene utgjør på det meste en økonomi på om lag 250 – 300.000,- kroner per år. 

http://www.hjortesenteret.no/
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Det er få andre tilbydere på området, men vi er informert om at blant annet Naturdata As har 
et tilsvarende volum på sine oppdrag med hovedtyngden i elgområder. Av andre aktører vi 
kjenner til er volumet vesentlig mindre og av mer sporadisk karakter. Ingen kan drive en 
profesjonell virksomhet basert på så lav omsetning. SNH søker derfor i perioden 2017 – 2019 
å utvikle en ny forretningsplan og omsøkte det nasjonale viltfondet finansiering av det såkalte 
«kommuneprosjektet». 
 
  
6.4 Regionalt samarbeid 
Det er et felles mål å styrke det regionale samarbeidet på tvers av administrative grenser og 
innenfor naturlige hjorteviltregioner, regioner som samlet utgjør et helårs leveområde for en 
hjortebestand. Det har vært avholdt flere møter der en har kalt inn alle viltforvaltere i 
Fylkeskommunene og hos Fylkesmennene på Vestlandet. 
 
Vestskog har ledet et prosjekt om bestandsforvaltning av hjort. Prosjektet har hatt som 
hovedmål å få etablert forvaltningsenheter mer i samsvar med hjortebestandene enn dagens 
vald. Prosjektet ble startet i Sogn og Fjordane i høsten 2013 og i Hordaland våren 2014 og ble 
avsluttet i mai 2018.  Magnus Frøyen fra Norsk Hjortesenter har vært sentral i 
gjennomføringen av prosjektet med informasjonsmøter og etablering av bestandsplaner i 
mange kommuner i begge fylker. 
 
Frøyen sin tids- og ressursbruk er finansiert over avtalen med Miljødirektoratet og resten 
fakturert Vestskog SA etter avtale. Dette inkluderer bidragene fra den øvrige staben. 
 
 
6.5 Fagrapporter 
Det er utarbeidet grunnlagsdokument for flere kommuner, og fagrapportene er viktige 
dokument for etablering av kommunale mål for hjorteforvaltningen. Det er en viss interesse 
knyttet til dette produktet, og det er flere dyktige aktører på markedet som tilbyr lignende 
produkter. Her et eksempel for Vågsøy kommune: 
 
https://issuu.com/atilaa/docs/norsk_hjortesenter___rsrapport_v__g  
 

https://issuu.com/atilaa/docs/norsk_hjortesenter___rsrapport_v__g
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7.0 Kurs, seminar og foredrag 
 
 
 
 
7.1 Hjort til tusen - Viltseminar 
Viltseminar 2018 ble arrangert i Førde medio mars i samarbeid med NJFF Sogn og Fjordane, 
Sogn og Fjordane Bondelag og Vestskog. Om lag 160 deltagere møtte og arrangementet ble 
en stor suksess. 
 
Seminaret setter fokus på aktuelle tema i forhiold til hjortevilt, småvilt og rovvilt. Målet er å 
skape en felles møteplass og arena for den kommunale viltforvaltninga, grunneiere, jegerne 
og alle med interesse for vilt og viltforvaltning. Viltseminaret er en videreutvikling av de 
tidligere “Hjort til tusen” seminarene. 
 

 
 
Figur 29 – Viltseminar 2018 i Førde samlet om lag 150 deltagere. En slik arena er viktig for alle ledd i 
forvaltningen, og dette arrangementet er et samarbeid med NJFF Sogn og Fjordane, Sogn og fjordane 
Bondelag med flere - © Norsk Hjortesenter 2018. 
 
7.2 Kurs i hjorteoppdrett 
Hjorteoppdrett er en stor næring i flere land, og i Norge ble det første oppdrett etablert i 1985. 
I alt er det nå nær 100 farmer med hjort eller dåhjort her i landet, og dette er fire ganger så 
mange som i 1997.  Hjorteoppdrett er en produksjon med et godt potensial for omsetning av et 
produkt det er stor etterspørsel etter.  
 
En undersøkelse blant norske hjorteoppdrettere i 2003 viste at norske hjorteoppdrettere 
uttrykker at det er viktig med en god kunnskapsbasis i oppdrett av hjort. Spesielt gjelder dette 
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i etableringsfasen. Kurset i hjorteoppdrett er først og fremst et tilbud til etablerte oppdrettere 
og til de som vurderer å starte opp med hjorteoppdrett.  Kommunale myndigheter, veterinærer 
og andre som har behov for innsikt i hold av hjortevilt i farm kan også delta på kurset. 
Sentrale emner på kursene er lovgrunnlaget, hjortebiologi, næringsbehov, fôring, beite, 
reproduksjon, dyrehelse, avlsplanlegging, slakting, kjøttkontroll, omsetning, etablering, 
driftsledelse, økonomi og marked. Foredragsholderne er tilknyttet SNHs faglige nettverk, 
NHF m.fl. 
 
Det ble avholdt nok et vellykket kurs våren 2018, og det ble holdt flere informasjonsmøter 
rundt omkring i landet der hjorteoppdrett var tema. Nytt kurs er planlagt våren 2018 og det 
registreres økende interesse rundt temaet. 
 

 
 
Figur 30 - Kurs i hjorteoppdrett ble arrangert på Svanøy medio april 2018 i regi av Norsk Hjortesenter og 
tett samarbeid med Norsk Hjorteavlsforening. Deltagerne blir undervist i alle faser og herunder slakting 
av oppdrettshjort - © Johan Trygve Solheim 2018. 
 
 
7.3 Slakting, partering og tilberedning 
Vi holder flere kurs med noe ulik vinkling, og rettet mot ulike målgrupper. Dette er blant 
annet ”Hjort fra skog til bord”, ”Med hjort på menyen” og ”Hjort til hverdag og fest”. 
 
Kursene tilsikter å gi deltagerne økt kunnskap om håndtering av hjorten etter at den er felt og 
om hjort generelt. Deltagerne skal gjennom teoretisk og praktisk læring bli gode på partering 
og mørning, og de skal få økt inspirasjon og kunnskap om tilbereding av kjøttet. I tillegg skal 
de få gode ideer og inspirasjon til bruk av naturens tilbehør, og om drikke til vilt. I 2018 ble 
det avholdt kurs og demonstrasjoner rundt i hele landet og totalt deltok mange hundre 
personer på slike kurs i regi av SNH. 
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Figur 31 - Kurs i tilberedning har et stort potensial og som det jobbes med å utvikle nye konsepter rundt. 
Pop Up Restaurant 2018 var et forsøk på å finne nye veger for økt interesse - © Johan Trygve Solheim 
2018. 
 
 
7.4 Feltkontrollør 
Kursa går i regi av Norsk Hjortesenter etter avtale med SKI, og setter jegerne og jaktvald i 
stand til å selge kjøtt av hjortevilt til lokal detaljist (restauranter og butikker) og 
privatpersoner. 
 
Norsk Hjortesenter har inngått avtale med Skogbrukets Kursinstitutt (SKI), som gjør at vi kan 
holde kurs fortrinnsvis i vestlandsfylkene. Tre av de tilsette ved Hjortesenteret er godkjent 
kursholdere, og i 2017 ble det i tette samarbeide med flere kommuner gjennomført 4 kurs med 
til sammen uteksaminering av omlag 100 feltkontrollører. 
 
Feltkontrollørkurset er i utgangspunktet et dagskurs bestående av kun teori, basert på en 
omforent bransjestandard Mattilsynet har gitt sin tilslutning til. Norsk Hjortesenter har 
imidlertid ambisjoner om å utvide kurset med en ekstra dag, der praktisk slakting og partering 
står inngår. 
 
Etter flere sesonger med gjennomføring av et tilsvarende kurs i Midt-Norge er 
tilbakemeldingene gode. Flere viltmottak som Norsk Hjortesenter har hatt kontakt med, 
konstaterte at kvaliteten på slakta de fikk inn har bedra seg allerede i første jaktsesong, og at 
prosentandelen av avviste viltslakt på grunn av dårlig hygiene og slaktepraksis har gått ned. 
Det er og flere restauranter som nyter godt av at tilgang til lovlig hjortekjøtt er blitt enklere.  
 
Norsk Hjortesenteret videreførte i 2017 prøveordningen med organisering av formidling av 
villhjort til restauranter i Bergen. Tanken bak prosjektet er å øke tilgjengeligheten av norsk 
villhjort, og at økt pris for råvaren er et vesentlig virkemiddel for at jaktlagene skal være 
villige til å selge kjøttet inn mot et betalingsvillig marked i større byer.  
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Sentralt i prosjektet er også å kurse både feltkontrollører og restaurantansatte i 
kjøttbehandling, slik at råvaren beholder sin naturgitte, høye kvalitet. Prøveordningen 
omfatter fire restauranter tilknyttet De historiske spisesteder i Bergen, samt noen få, utvalgte 
feltkontrollører.  
 
Prosjektet vil kunne videreutvikles, men vil være avhengig av ekstern økonomisk støtte. I 
tillegg til kursing av feltkontrollører og restaurantansatte vil utvikling av sluttproduktet, 
nemlig restaurantkundens totalopplevelse rundt norsk villhjort, være avgjørende for å kunne 
posisjonere produktet som tilstrekkelig unikt og eksklusivt.  
 
FAKTA FELTKONTROLLØRORDNINGEN 
 

• Med virkning fra 1. mars 2010 ble den nye matloven med tilhørende forskrifter for 
norsk matomsetning innført. Også omtalt som Hygienepakken. 
 

• Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) og Norges Skogeierforbund (NSF) har utarbeid en 
bransjestandard for feltkontroll av hjorteviltkjøtt basert på de nye kravene. Den 
utarbeidede standarden har fått Mattilsynet sin tilslutning. 

 
• En kursa og godkjent feltkontrollør får retten til å kvalitets godkjenne og attestere 

jaktlaget sitt viltkjøtt, slik at dette kan selges og omsettes til lokale detaljister. 
 

• For å ta kurset må en jeger ha minst fem års jakterfaring og ha slaktet minst 20 
hjortevilt. 

 
• På kurset får en kunnskap om lovverk, administrative regler, hygiene, hva som 

påvirker kjøttkvalitet, miljøforurensing og mye mer. 
 
 

 
 
Figur 32 - Fra kurs i feltkontroll av hjortevilt i Stongfjorden august 2018.  Terje Ramstad fra Mattilsynet 
demonstrer her besiktigelse av organer for et engasjert publikum - © Johan Trygve Solheim 2018. 
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Figur 33 - Kurs i slakting og partering burde etter SNH sin vurdering være en obligatorisk del av 
feltkontrollørkursene. Mange vet for lite om hjortens anatomi og hygiene ved slakting - © Johan Trygve 
Solheim 2018. 
 
 
7.5 Speke- og dampepølsekurs med Magnhild Dyrdal. 
Fra våren 2011 har vi hatt et tett samarbeid med Magnhild Dyrdal fra Masfjord samt Aud 
Slettehaug i Kompetansenavnet Vest med flere. Det er inngått en avtale mellom Dyrdal og 
Norsk Hjortesenter. I 2018 ble det avholdt kurs både nær Bergen (Alver Hjort ved Knarvik), 
på Svanøy og hjemme hos Magnhild Dyrdal. Dette er et kurs som egner seg best for gruppe 
mellom 15 og 20 deltagere da den praktiske delen er tillagt stor vekt. Fra og med 2017 har 
Dyrdal signalisert at hun ønsker å redusere sin kursvirksomhet og at den ville begrense seg til 
hennes eget anlegg hjemme på gården (max 4 personer) eller i nærområdet. Hjortesenteret står 
fritt å holde egne kurs og å videre før Dyrdal sin kunnskap.  
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Figur 34 – Sammen med Magnhild Dyrdal ble det holdt spekepølsekurs ved Alver Hjort Bergen også 
høsten 2018. Dyrdal er en viktig kulturbærer og formidler av norske mattradisjoner - © Norsk 
Hjortesenter 2018 
 
7.6 Foredrag om målrettet hjorteforvaltning og hjort som ressurs. 
I tillegg til ”hjort til tusen” har det i regi av SNH vært avholdt en rekke foredrag over store 
deler av landet. Mange tusen personer har til sammen deltatt på slike foredrag og på det meste 
har hele kinosaler vært fylt til randen. Foredragsholdere har primært vært Magnus Frøyen og 
Johan Trygve Solheim, men også andre har representert Hjortesenteret der dette har falt seg 
naturlig. 
 
Vi søker å fremme tanken om samhandling og markedsføre aktivt blant annet 
Hjorteviltstrategien – Strategi for forvaltning av hjortevilt (DN-rapport 8-2009) der dette er 
naturlig. Videre Hjorteviltportalen som et samlende sted for oppdatert informasjon om 
forvaltning av hjortevilt i Norge. 
 
I 2018 har vi hatt en økende oppdragsmengde både for private grunneiere, kommuner og 
fylkeskommuner med hensyn til fagforedrag med fokus på forvaltning av hjort. Det 
registreres en stabil interesse for hjort generelt og grunnet situasjonen med CWD har vi 
registrert et sterkt økende kunnskapsbehov. 
 
Denne type arrangement samler alt fra 10-15 deltagere til mange hunder tilhørere. Spesielt de 
litt større arrangementene gir grunnlag for salg av bøker og andre produkter. Det skaper også 
muligheter for å trekke publikum til Svanøy. Vårt motto er som tidligere: ”Alle med interesse 
for hjort skal en gang i livet avlegge SNH på Svanøy et besøk.” 
 
En oversikt over alle fagforedrag fremgår av kapitel 10. 
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7.7 Fremtiden for kursvirksomhetene 
Det er de senere årene kommet flere aktører som tilbyr tilsvarende kurs som Norsk 
Hjortesenter. Blant annet NJFF sitt kurssenter på Flå, og mange hjorteoppdrettere med 
godkjente slakterier mm. Det betyr økt konkurranse i et begrenset marked, men som vi håper 
på sikt kan bidra til at det generelle kunnskapsnivået nasjonalt øker betydelig. 
 
Alle ledd i forvaltningen av hjorteviltressursen er like viktige, og utfordringen for oss blir å 
kunne være «et hjortehode» foran i utviklingen og se nye behov. Innenfor de kurs vi allerede 
tilbyr blir det viktig å videreutvikle disse og å sikre at disse er attraktive på alle nivåer.  
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8.0 Kontakt med brukerne 
 
 
 
 
Vi har i løpet av 2018 blitt lettere tilgjengelig for alle våre brukere. Dette blant annet fordi vi 
har investert i eget anlegg for mobildekning (CelFi fra Telenor) og Internett via satellitt fra 
www.breiband.no. Norsk Hjortesenter har, som så mange andre bedrifter og busette i 
utkantene, forventninger til at kommunen skal foreta de grunnleggende investeringer i denne 
type infrastruktur. Flora kommune jobber med et prosjekt der målet er å sikre alle øyene i 
kommunen fiber de nærmeste årene, og vi er lovet at fiber skal være tilgjengelig innen 
utgangen av 2018. Som kunnskapsbedrift og besøkssenter er vi avhengig av å henge med på 
utviklingen i verden rundt oss, og dette vil bli en kritisk suksessfaktor i årene framover.  
 

 
 
Figur 35 – Hjortesenteret og Hovedgården har årlig mange tusen besøkende - foto (c) Johan Trygve 
Solheim 2018 
 
Det nye kontoret i Florø har stor verdi for oss, og der vi fra og med juni 2015 kom sammen 
med et bredt fagmiljø i det som kalles «Horne Brygge». 
 
Norsk Hjortesenter søker gjennom egne nettsider, Facebook og andre medier å holde kontakt 
med flest mulig eksisterende og nye brukere. I de fleste tilfeller tenker vi Norge som marked 
for vår kunnskap og tjenester, men de senere årene har vi også sette at vi er tjent med å tenke 
langt utover landets grenser. Vi har sett positive resultat av flere internasjonale 
samarbeidsprosjekter. Samtidig er vi bevisst på ikke å glemme våre nære omgivelser.  
 

http://www.breiband.no/
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Figur 36 – I tett samarbeid med Florø NJFF inviterte Norsk Hjortesenter førstegangsjegere til 
opplæringsjakt etter hjort på Svanøy medio september 2018. Her er Krister Svein Seljeset i gang med å 
forklare hvordan en feltkontroll skal utføres - © Johan Trygve Solheim 2018. 
 
Det har i mange år vært mye snakk om jegerrekruttering. Vi gikk også i 2018 bredt ut 
gjennom media og annonserte at 4 unge førstegangs storviltjegere kunne få jakte gratis på 
Svanøy ei helg i november. Det viste seg å være stor interesse og vi mottok mer enn 50 
henvendelser og vi trakk tilfeldig to jenter og to gutter fra lista. 
 
Dette er en unik arena for årlig å nå ut også til yngre brukere og som ellers er vanskelig å 
treffe på de mer tradisjonelle arenaer. Ved de fleste kurs, seminar og fagforedrag er dessverre 
snittalderen høy og kjønnsbalansen fortsatt skjev. Vi ser likevel en trend av endringer i positiv 
retning.  
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Figur 37 – Mange kjente personer finner vegen til Svanøy og Norsk Hjortesenter. Her har gourmet kokk 
og restauratør Ole Jonny Eikefjord felt sin aller første hjort. Hjorten ble servert ved en høytidelig 
anledning annen etasje Hotel Continental - © Johan Trygve Solheim 2018. 
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9.0 Internasjonal virksomhet 
 
 
 
 
Det er lagt stor vekt på å se norsk hjort i en internasjonal sammenheng. Blant annet er det 
utviklet et nært samarbeid med Ösby Naturgymnas og Kungsängsskolan i Sverige, samt Mo 
& Jølster Videregående i Norge under det såkalte ”NordPluss” programmet.  
 
United World College har gjennom mange år vært på Svanøy for blant annet å lære om hjort, 
hjorteoppdrett, hjorteforvaltning med mer. Kunnskap om hjort og hjorteforvaltning i Norge 
formidles på denne måten til mer enn 100 nasjoner. Hver student representerer en mulig 
Norges- og Svanøy ambassadør. 
 

 
 
Figur 38 – Elever og lærere fra RCN UWC i Flekke har gjennom mange år vært gjester på Svanøy. 
Foruten undervisning i ulike fagtema deltar de i frivillig dugnad som blant annet rydding - © Johan 
Trygve Solheim. 
 
I 2015 ble det etablert et samarbeid med britiske Fieldsport Channel UK som har resultert i  
betydelig kunnskapsformidling om norsk jaktkultur og gjort Norsk Hjortesenteret kjent langt  
utover landets grenser. Også i 2018 ble det laget flere programmer fra inn og utland. Blant  
annet hjortejakt i Irland og brølejakt etter hjort i Norge med mer. 
 
Norsk Hjortesenter ved daglig leder er nå medlem i British Deer Society (BDS  
www.bds.org.uk) og vil blant annet delta på BDS sitt årsmøtet mai 2019. Styreleder Rory  
Putman har ved flere anledninger vært på besøk ved Hjortesenteret og deltatt på flere av  
Hjortesenteret sine arrangementer og seminar. Solheim møter Putman allerede i månedsskiftet  
januar/ februar 2019. 
 
 

http://www.bds.org.uk/
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Figur 39 – Norsk Hjortesenter har laget en rekker filmer i samarbeid med britiske Fieldsport Channel 
UK fra 2015 og hvert år kommer nye filmer - © Johan Trygve Solheim. 
  
 

 
 
Figur 40 - Hjortejakt i Irland der det ble felt mange hybrider red deer vs sika deer – © Norsk 
Hjortesenter 2018 
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10.0 Publikasjoner og presse 
 
 
 
 
Bokkapittel: 
Frøyen, M. (2018). Kap 3. - Bestandsplan, Handbok i praktisk hjorteforvaltning. Redaktør: S. 
J. Hegland. Norsk Hjortesenter, 15 s. 
 
Rapporter og foredrag: 
Frøyen, M. (2018) - Fagforedrag 
Askvoll Bestandsplanområde 
Lærdal Bestandsplanområde 
Jegermøte Lærdal 
Flora kommune – orientering politikere 
Jegermøte - Luster 
Flokenes - beiteskader 
Hordaland Fylkeskommune 
 
Frøyen, M. (2018) – Kommunale Forvaltningsmål 
Austevoll kommune 
Haugalandet interkommunale hjorteviltråd 
 
Frøyen, M. (2018) – Bestandsplaner 
Lærdal Bestandsplanområde 
Ytre Nordfjord bestandsplanområde 
Høyanger - Balestrand Bestandsplanområde 
 
Frøyen, M. (2018) – CWD orienteringsmøter 
Selje kommune 
Vågsøy kommune 
Jølster kommune 
Balestrand kommune 
Luster - Gaupne 
Luster - Turtagrø 
Hemsedal kommune 
 
Seljeset, K. og Frøyen, M. (2018) – Kommunale Forvaltningsmål 
Haram Kommune 
 
Solheim, J. T. 2018. Bestandsestimering og passende bestandsnivå?  
Fagsamling Gol februar 2018 
 
Solheim, J. T. 2018. Oppdrett av hjortevilt i ulveland? Fagsamling Eidskog mars 2018 
 
Solheim, J. T. 2018. Svanøy introduction and red deer management in Norway. UWC på 
Svanøybesøk, mai 2018. 
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Solheim, J. T. 2018 – Fagforedrag -- Praktisk hjorteforvaltning. Skytes det for mye bukk og 
for lite kalv? 
Hemne februar  
Eresfjord april 
Haram april 
Leirfjord april 
 
Solheim, J. T. 2018 – Fagforedrag - Praktisk hjorteforvaltning. Skytes det for mye bukk og for 
lite kalv? Film framvising «Hjortevilt frå Villmark til spisebord». 
Orkdal august 
Hitra august 
Lesja september 
Froland september 
 
 
Medlemsblader: 
”NHF – Nytt” som var et medlemsblad for oppdrettsnæringen ble avviklet i 2018 og erstattet 
med et nyhetsbrev det SNH har bidratt med innhold. 
 
Bøker: 
Videreutvikling av ”Håndbok i hjorteoppdrett” og ”Den store slakteboka” – det nærmer seg. 
 
 
Tidsskifter: 
Johan Trygve Solheim er medlem i redaksjonsutvalget i bladet ”Hjorteviltet” for kanalisering 
av fagstoff om hjort spesielt og hjortevilt generelt.  
 
 
Kalender fra Norsk Hjortesenter: 
I denne kalendere formidlar vi forskinga på ein ny måte, forenkla og punktvis til inspirasjon 
og glede; 12 korte presentasjonar av våre funn med illustrasjo-nar frå hjortelivet der ute. 
Kalender 2019 er sendt alle landets kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og distribueres 
til alle våre kunder. 
 
Kalendaren ble laget som sluttrapport for EcoDynDeer-prosjektet som har studert 
beiteeffektar på skog på Svanøy i 15 år, i samarbeid med HVL og NMBU. 
 
 
Internett: 
www.svanoy.no – nye sider lansert mai 2018! 
www.hjortesenteret.no – nye sider lansert april 2017 
www.triggerfoto.no  
www.svanoybutikken.no  og www.hjortebrøl.no 
 
Det gode samarbeidet med Hjorteviltportalen www.hjortevilt.no er videreført også i 2018. 
 
«Filmbransjen»: 
I 2018 ble det publisert flere episoder i samarbeid med britiske Fieldsport Channel UK. 
Lansering av Hjortesenteret sin egen YouTube Kanal i 2017 har også gitt betydelig 

http://www.svanoy.no/
http://www.hjortesenteret.no/
http://www.triggerfoto.no/
http://www.svanoybutikken.no/
http://www.hjortebr%C3%B8l.no/
http://www.hjortevilt.no/
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oppmerksomhet og skapt en ny plattform for kunnskapsformidling. En rekke filmer ble 
publisert her i løpet av 2018 og totalt er det nå 27 egenproduserte filmer på kanalen. 
 

 
 
Figur 41 – Norsk Hjortesenter lanserte sin egen YouTube kanal i 2017 og det er til nå publisert 27 
egenproduserte filmer på kanalen. Filmen «Hjortevilt fra villmark til spisebord» ble publisert 15. august - 
© Johan Trygve Solheim. 
 
Pressedekning av virksomheten: 
Pressedekningen har vært svært god også i 2018. Både lokalpresse og presse nasjonalt har vist 
stor interesse for aktiviteten rundt SNH. SNH har i mange sammenhenger fått en bred og 
positiv omtale.  
 
Et program i serien «Gutta på tur» med Arne Hjeltnes & Co ble tatt opp på Svanøy tidlig 
november 2018. Programmet blir vist på TV2 høsten 2019 og forventes og gi mye 
oppmerksomhet til Svanøy og hele Sunnfjord som et «kulinarisk Mekka».  
 
 
Andre media: 
SNH leverer bilder til private og bedrifter samt en rekke bøker, tidsskifter, vitenskapelige 
artikler, nettsider med mer i inn- og utland. Videre nyttes foto bredt i egen markedsføring og 
generisk markedsføring av Svanøy. Vi har en egen bildeportal under kontinuerlig utvikling på 
www.triggerfoto.no Disse sidene har omlag 10.000 visninger årlig.  
 
 

http://www.triggerfoto.no/
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Figur 42 - Hjortekalender 2019 er sendt alle landets kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og 
distribueres til alle våre kunder. 
 

 
 
Figur 43 – Et program i den populære serien «Gutta på tur» ble tatt opp med Svanøy 
som base november 2018. Programmet kommer på TV2 høsten 2019 - (c) Johan Trygve 
Solheim 2018 
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11.0 Bemanning og nettverk 
 
 
 
 
SNH har i løpet av 2018 hatt 8 heltids- eller deltidsansatt. I tillegg kommer flere personer som 
er i større eller mindre utstrekning engasjert gjennom virksomheten som også omfatter 
vedlikehold og forvaltning av Svanøy Hovedgård på vegne av Stiftelsen Svanøy Hus.  
 
I tillegg kommer alle praktikantene våre fra inn- og utland. Herunder RCN UWC og Ösby 
Naturbruksgymnasium med flere. 
 
Tabell 11.1 Bemanning ved stiftelsen Norsk Hjortesenter 2018. 
 
Navn Stilling Ansatt Sluttet 
Carlsen, Kjell Kristian Gårdsbestyrer 09-2016 - 
Frøyen, Magnus Leder Viltforvaltning 09-2012 - 
Henden, Jørgen Ferievikar 06-2018 08-2018 
Linkis, Jurgita Renholder 09-2015 - 
Seljeset, Krister Konsulent 08-2018 10-2018 
Solheim, Johan T. Daglig leder 05-1987 - 
Solheim, J. Haakon Tømrer, avløser og vikar 06-2014 - 
Sunde, Joakim Ferievikar 06-2018 08-2018 
 
SNH samarbeider med en rekke personer og organisasjoner i inn og utland. Lista er etter hvert 
så lang at vi i denne årsrapporten ikke fant det hensiktsmessig å presentere den. 
 

 
 
Figur 44 - Hvert år har vi gleden av å være vertskap for en rekke praktikanter fra inn og utland. Her er 
Saga Gunnarsson (vesntre) og Emma Sävström fra Ösby Naturbruksgymnasium – © JTS 2018 
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Stiftelsen Norsk Hjortesenter
Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2018 2017

Driftsinntekter 2 336 386 1 922 937
Tilskudd 3 419 544 3 399 555
Sum driftsinntekter 5 755 930 5 322 492

Varekostnad 1 575 634 1 146 931
Beholdningsendring livdyr og annet varelager 203 200 -52 800
Lønnskostnad 3 1 597 062 1 753 715
Avskrivning på varige driftsmidler 4 389 736 470 392
Annen driftskostnad 3 1 814 942 2 041 819
Sum driftskostnader 5 580 574 5 360 057

Driftsresultat 175 356 -37 565

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter 6 510 8 694
Andre finansinntekter 23 8 337
Rentekostnader 54 353 53 826
Resultat av finansposter -47 820 -36 795

Årsresultat 127 536 -74 360

Dekning/disponering av årsresultatet
Overført til udekket tap 8 127 536 -74 360

Sum overført 127 536 -74 360

Stiftelsen Norsk Hjortesenter Side 1



Stiftelsen Norsk Hjortesenter
Balanse

Eiendeler Note 2018 2017

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Investering leide lokaler 4 181 837 197 181
Bygg og anlegg 4 2 071 758 2 108 071
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 4 364 716 424 621
Sum varige driftsmidler 2 618 311 2 729 872
Investeringer i aksjer og andeler 20 000 20 000
Andre langsiktige fordringer 7 54 107 100 844
Sum finansielle anleggsmidler 74 107 120 844

Sum anleggsmidler 2 692 418 2 850 716

Omløpsmidler

Lager av varer og annen beholdning 2 1 062 250 1 265 450

Fordringer
Kundefordringer 89 847 88 660
Andre kortsiktige fordringer 887 144 721 198
Sum fordringer 976 990 809 858

Bankinnskudd, kontanter o.l. 6 1 569 953 1 209 805

Sum omløpsmidler 3 609 193 3 285 113

Sum eiendeler 6 301 611 6 135 829

Stiftelsen Norsk Hjortesenter Side 2



Stiftelsen Norsk Hjortesenter
Balanse

Egenkapital og gjeld Note 2018 2017

Egenkapital
Stiftelseskapital 5 200 000 200 000
Annen innskutt egenkapital 5 3 681 518 3 681 518
Sum innskutt egenkapital 3 881 518 3 881 518

Udekket tap 8 -583 093 -710 629
Sum opptjent egenkapital -583 093 -710 629

Sum egenkapital 3 298 425 3 170 889

Gjeld
Øvrig langsiktig gjeld 9 1 894 014 1 841 761
Sum annen langsiktig gjeld 1 894 014 1 841 761

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 251 496 310 995
Skattetrekk og andre trekk 91 334 111 003
Annen kortsiktig gjeld 766 342 701 180
Sum kortsiktig gjeld 1 109 171 1 123 178

Sum gjeld 3 003 185 2 964 939

Sum gjeld og egenkapital 6 301 610 6 135 829

Stiftelsen Norsk Hjortesenter Side 3
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Stiftelsen Norsk Hjortesenter
Årsregnskap 2018

Noter

Note 1 -  Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskapsloven og god regnskapsskikk

Salgsinntekter

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Fordringer

Inntektsføring ved salg av tjenester og varer skjer på leveringstidspunktet. Driftstilskudd inntektsføres i det 
kalenderåret tildelingen gjelder.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som 
anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstidspunktet

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke 
forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Avsetning til tap gjøres - når

Varebeholdninger

Varige driftsmidler

Note 2 - Varer

31.12.2018 31.12.2017
Levende dyr  703 250  821 250 

Handelsvarer, råvarer og rekvisita 359 000  444 200  

Sum 1 062 250  1 265 450  

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år 
og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende 
under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i 
takt med driftsmidlet.

Besetning av dyr er  verdsatt til virkelig verdi, dvs. til antatt markedsverdi som livdyr eller til påregnet 
omsetningsverdi som slaktedyr. Annet varelager er balanseført til anskaffelseskost.

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Avsetning til tap gjøres - når
dette anses påkrevet -på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 



Stiftelsen Norsk Hjortesenter
Årsregnskap 2018

Noter

Note 3 - Lønnskostnader / Antall ansatte 

Lønnskostnader mm. 31.12.2018 31.12.2017

Lønninger 1 584 314 1 712 907
Folketrygdavgift 175 449 188 748
Pensjonskostnader 61 131 58 092
Andre personalkostnader 16 168 33 968
Refakturerte og refunderte lønskostnader -240 000 -240 000
Lønnskostnader 1 597 062 1 753 715

Gjennomsnittlig antall ansatte (årsverk) 3,0                    3,5                    

Godtgjørelser Daglig leder Daglig leder
Lønn/honorar 608 364 608 364
Andre ytelser 4 392 2 298

Revisor
Honorar til revisor er kostnadsført med NOK 30 000 inkl. mva.

Note 4 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

Bygninger, Driftsløsøre, SumBygninger, Driftsløsøre, Sum

anlegg inventar

Anskaffelseskost 01.01 5 145 962       3 509 742         8 655 704         
 + Tilgang kjøpte driftsmidler og eget arbeid 156 717          121 457            278 174            
 - Avgang -                   -                   
Anskaffelseskost 31.12 5 302 679       3 631 199         8 933 878         

Akkumulerte avskrivninger 01.01 2 840 710       3 085 121         5 925 831         
 + årets avskrivning 208 376          181 360            389 735            
 - avskr. på solgte driftsmidler -                 -                   
Totale avskrivninger pr 31.12 3 049 086       3 266 481         6 315 567         

Balanseført verdi pr. 31.12 2 253 593       364 718            2 618 311         

Økonomisk levetid Inntil 20 år Inntil 5 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær

Note 5  - Stiftelseskapital og annen innskutt egenkapital

Note 6 - Bundne midler
31.12.2018 31.12.2017

Deponert sikkerhet for skattetrekk og andre bundne bankinnskudd 53 214              67 577              

Innskutt egenkapital utgjør totalt kr 3.881.518. Av dette er NOK 200.000 kontant innskutt stiftelseskapital, og NOK 
3.681.518 tingsinnskudd fra Svanøy Stiftelse.



Stiftelsen Norsk Hjortesenter
Årsregnskap 2018

Noter

Note 7 - Leasing

Note 8 - Endring i egenkapital

Årets endring i egenkapital Stiftelses-        
kapital

Annen 
innskutt 

egenkapital

Annen 
egenkapital

Sum

Egenkapital pr. 01.01. 200 000       3 681 518      (710 629)        3 170 889      
Årsresultat 127 536         127 536         

Egenkapital pr. 31.12 200 000       3 681 518      (583 093)        3 298 425      

Note 9 - Øvrig langsiktig gjeld

Posten er slik sammensatt:

Stiftelsen leaser driftsmidler og har i den anledning betalt forskuddsleie. Forskuddsleien kostnadsføres parallelt med 
nedbetaling av kontraktene.

Lån fra daglig leder Johan T.Solheim    (1) 100 000            
Lån fra Svanøy Stiftelse  (2) 1 794 014         
Sum 1 894 014         

(1) Det betales ikke rente på lånekapitalen fra daglig leder. Avdrag skal ikke betales med mindre selskapets
likviditetssituasjon tillater dette.
(2) Posten består av lån kr. 1 500 000 + beregna renter fra 07.12.12 - 31.12.18 i samsvar med låneavtale.
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 
Vi har revidert Stiftelsen Norsk Hjortesenters årsregnskap som viser et overskudd på kr 127 536. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet 
per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlaget for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av stiftelsen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre 
øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styrets og daglig leders ansvar for §rsregnskapet 
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å 
kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til stiftelsens evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av §rsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 
på årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are 
legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. 
Please see www.deloitte.no for a more detailed description of DTTL and its member firms. 

© Deloitte AS 

Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av 
Den norske Revisorforening 
Organisasjonsnummer: 980 211 282 



Deloitte. side 2 
Uavhengig revisors beretning - 
Stiftelsen Norsk Hjortesenter 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere 
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for 
vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir 
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan 
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av 
intern kontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 
uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om 
stiftelsens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, 
kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i 
årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår 
konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil 
datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at 
stiftelsen ikke fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene 
og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med dem som· har overordnet ansvar for styring og kontroll blant annet om det 
planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også 
informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om 
eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. 

Uttalelse om andre lovmessige krav 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag 
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at 
ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 
stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

Konklusjon om forvaltning 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000, 
Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon, mener vi stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for 
øvrig. 

statsautorisert revisor 
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