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Forord 
 
 
 
 
Dette er en framtidsrapport fra Stiftelsen Norsk Hjortesenter. Er det mulig å rapportere fra framtiden? Det enkle svaret er NEI. Det er likevel 
mulig, og etter vår vurdering viktig, å ha ambisjoner og forventninger om framtiden. I framtidsrapporten peker vi på våre ambisjoner og 
forventninger for de ulike forretningsområdene. Både forventninger i forhold til våre omgivelser, og ikke minst til oss selv. 
 
Rapporten inngår som en del av rapporteringsrutinene ovenfor våre viktigste samarbeidspartnere og omgivelser. I 2020 ville det være naturlig 
å markere Norsk Hjortesenter sitt 20 års jubileum. Eller «Norsk Kompetansesenter for Hjort» som var arbeidstittel da forretningsplanen ble 
utarbeidet. Pandemien gjennom store deler av driftsårets 2020, og som pågår når denne rapporten blir skrevet, tilsier at det kan være klokt å 
se fram mot en slik markering i 2025.  
 
Stiftelsen Norsk Hjortesenter (SNH) ble etablert av Svanøy Stiftelse 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. Stiftelsen 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 Stiftelsen og lønnsomhet i driften. 
 
Driften av SNH er gjort mulig gjennom bunnfinansiering 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 av og å utvikle løsninger ved ulike 
former for arealbrukskonflikter. De siste årene har skrantesjuke (CWD) hatt stort fokus i vårt arbeid med målrettet bestandsforvaltning.  
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For Norsk Hjortesenter kan driftsåret 2020 oppsummeres som proaktivt, fremtidsrettet og med en betydelig aktivitet innenfor et bredt spekter 
av arbeidsoppgaver. Da Norge stengte ned 13. mars 2020 fikk det umiddelbare konsekvenser for driften, og en rekke aktiviteter måtte avlyses 
eller utsettes. Herunder det årlige viltseminaret som er et samarbeide mellom NJFF, Bondelaget og Hjortesenteret. Frigjort tid ble brukt til 
nytenking og å jobbe med å videreutvikle Hjortesenteret. Herunder fikk vi anledning til å jobbe med prosjekt «MER Viltkjøtt». Prosjektet ble 
finansiert av Innovasjon Norge og sammen med andre prosjekter har dette åpnet opp for nye muligheter i årene fremover.  
 
Videre har satsingen på digitale medier gitt resultater i form av økt oppmerksomhet og at vi klarer å nå ut til stadig nye målgrupper. 
Oppmerksomhet har Svanøy og Hjortesenteret fått gjennom eksponering i flere TV selskaper som ser mot Svanøy. Herunder TV2 og NRK med 
henholdsvis Truls ala Hellstrøm og NRK Natur. Framtidstroen er sterk og både ledelse, ansatte og styret har brukt betydelige ressurser på å 
jobbe med ambisjoner for framtiden. Vi har gjennom 20 år vist at det er mulig å drive et kompetansesenter utenfor allfarveg.  
 
Ressursgrunnlaget er den unike naturen og den humane kapitalen vi forvalter. At Kinn kommune (tidligere Flora kommune) har valgt å satse på 
utvikling av kritisk infrastruktur også her på Svanøy, gir oss et ekstra godt grunnlag til å satse videre. I 2020 fikk vi oppgardert mye av vegnettet 
på Svanøy, og fibernettet ble satt i drift fra månedsskiftet juni/juli – en nye verden åpnet seg. Det er videre skrevet en intensjonsavtale mellom 
Kinn kommune og Telenor om oppføring av ei 5G mobilmast her på Svanøy innen utgangen av 2022.  Kommunen sammen med fylket satser på 
nye og framtidsrettete løsninger for rutebåtene i øyriket, og en av følgene av pandemien kan bli at flere kan jobbe desentralisert. Spesielt 
gjelder dette for arbeidsoppgaver som er stedsuavhengige. Folk er ulike, men for de som ønsker å bo på landet bør en av følgende når denne 
pandemien er over være at de kan bo på steder som Svanøy og gjøre en minst like god jobb som om de måtte dagpendle til et hvilket som helst 
kontor i en av våre større byer.  
 

 
Framtiden skaper vi sammen! 

 
 
 

Svanøy 30. juni 2021 
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 forvaltningen av hjorteressursen 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 hjorteviltressursene. 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. Noe som har vist seg å 
være en suksess som har medført økt aktivitet for hele Svanøy med overføringsverdi. 
 
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 2020 har vært preget av den pågående pandemien, men vi har likevel klart å holde oppe en stor aktivitet med mange spennende 
oppgaver. Både i form av faste oppdrag, utfordringer spesielt knyttet til Skrantesyke (CWD) og nye utredningsprosjekter. De faste oppdragene 
er svært viktige for organisasjonens inntektsgrunnlag, men også for å gi forutsigbarhet og trygghet for de ansette. Mange av oppdragene vi fikk 
i 2020 var «småskala», men er likevel viktige for å vise bredden i vår kompetanse. Gjennom flere utredningsprosjekter har vi blant annet fått 
mulighet til å bidra med å utvikle viltkjøttnæringen og Norsk Hjortesenter som organisasjon. 
 
Antall heltids- eller deltidsansatte var 6 i løpet av 2020 og antall årsverk var 4,5. Ytterligere nødvendig arbeidskapasitet er sikret gjennom leie 
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 
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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 spesielt og 
Sunnfjord generelt. Denne effekten ble ytterligere forsterket etter flere TV-programmer med Svanøy og Hjortesenteret i fokus også i 2020. 
 
Samarbeid med ressurspersoner og andre organisasjoner har stått sentralt også i 2020. 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. 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 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. Den gode mediedekningen fra Hjortesenteret i 2020 har bidratt til økt 
oppmerksomhet om hjort som ressurs. Etableringen av egen YouTube-kanal har vært en del av denne satsingen og spesielt med tanke på å nå 
yngre alderstrinn. Instruksjonsfilmene som er publisert har i løpet av 2020 fått større publikum. 
 
”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 2020 ble det i liten grad mulig å 
delta ved ulike prosjekter i utlandet grunnet den pågående pandemien. For å ivareta nettverket har vi derfor måttet jobbe digitalt, men ser 
fram til det igjen blir mulig å reise. Dette bidrar blant annet til at vi evner å se den norske hjorteressursen, forvaltningspraksis og Norsk 
Hjortesenter sin rolle i et større perspektiv. 
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2.0 Driftsåret 2020 
 
 
 
 
I påfølgende månedsoversikt peker vi på hendelser eller aktiviteter som kommer i tillegg til den daglige driften. Daglig drift av 
virksomheten skjer med base på Svanøy og i Florø. Selve Hjortesenteret er lokalisert til Svanøy. Her sitter daglig leder som 
sammen med styret har ansvar for å sikre utvikling av organisasjonen. I tillegg er alle hjortene og de fysiske anleggene lokalisert til 
Svanøy. Driftsleder har også sin base på Svanøy, og øya har en viktig funksjon som modell både innenfor og utenfor 
innhegningene. 
 
Innenfor innhegningene er oppdrettshjorten viktig både for å sikre kunnskap om hold av hjort for kjøttproduksjon, men også som 
kunnskapsbase for mer kunnskap om arten. Anleggene har status som statlig godkjent forsøksdyravdeling. Utenfor innhegningene 
er det en tett bestand av vill hjort. Gjennom et langsiktig samarbeide med alle grunneierne på Svanøy har Hjortesenteret hatt 
ansvar for hjorteforvaltning på Svanøy. Samlet har dette resultert i at Svanøy har fått positiv oppmerksomhet langt utover 
landegrensene.  
 
Vår viltforvalter er stasjonert i Florø og har ansvar for oppfølging av kommuner i forhold til lovpålagte oppgaver, og bistand til 
rettshavere innen hjorteviltforvaltning generelt og hjorteforvaltning spesielt. Kontoret vårt i Florø er også en viktig arena for å møte 
kunder, bygge nettverk og treffe samarbeidspartnere. Vi leier kontor i en næringshage, Horne Brygge, der det hele tiden skjer 
positive synergier mellom mennesker og bedrifter. 
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3.0 Gårdsdrift 
 
 
 
 
Status: 
 
Gårdsdriften ved Norsk Hjortesenter omfatter Kvalstad Gård (113/1 og 113/31), Svanøy Hovedgård (117/22) og Svanøe Gård 
(117/1). 
 
Arealstatistikk: 
 
Totalt areal = 3809,8 dekar 
Fulldyrket = 115,7 dekar 
Overflatedyrket = 53,1 dekar 
Innmarksbeiter = 436,1 dekar 
Produktiv skog = 2109,2 dekar 
Innhegninger for hjort og dåhjort = 500 dekar fordelt på 10 innhegninger 
 
Dyretall per 31.12.2020: 
 
Hjort og dåhjort = 121 
Svartfjes sau = 30 
 
Forgrunnlaget: 
 
Selvforsynt med ensilert grovfôr 
Kjøper kraftfôr og tørrhøy 
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I 2021 ønsker vi å jobbe med følgende: 
 
Ytterligere redusere bruk av kraftfôr – krav at det vi nytter så langt mulig skal være basert på norske/skandinaviske råvarer. 
 
Utvikle nasjonalt driftsveileder gjennom en oppfølging driftsundersøkelser i tett samarbeid med Norsk Hjorteavlsforening (NHF). 
Hele styret for NHF var samlet på Svanøy i juni 2020 for å enes om vegen videre: 
 
 

• Oppdatere «Håndbok i hjorteoppdrett» 
 

• Utvikle enklere modeller for håndteringsanlegg 
 

• Øke kunnskap om beitebruk 
 

• Utrede slakting av kalv som alternativ til å slakte ved 16 mnd som de fleste gjør i dag 
 

• Mulig å bruke Nofence for å styre beitingen innenfor større innhegninger 
 

• Teste bruk av fôrautomater 
 

• Utvikle komposteringsanlegg for talle og forspill   
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4.0 Viltslakteriet 
 
 
 
 
SNH er det Nasjonale kompetansesenteret for hjort, viltlevende og oppdrett, og det er styrets ambisjon herunder også å ta en 
posisjon som «nasjonalt kompetansesenter for viltkjøtt». Viltkjøtt er da definert som kjøtt fra viltlevende og oppdrettet hjortevilt.  
 
Slakteriet ved SNH ble anlagt med tanke på kursvirksomhet, produktutvikling og generisk markedsføring av hjortekjøtt og -
produkter. Anlegget fremstår som et mønsteranlegg for småskala slakterier basert på kombinasjon av viltlevende hjortevilt og 
oppdrettet hjortevilt. Mattilsynet referer til dette anlegget i ulike sammenhenger, og anlegget har gitt inspirasjon til mange andre som 
går «svanger» med planer om lokal produktutvikling og ikke minst foredling. 
 
Årlig slaktes om lag 100 hjort fra eget oppdrett og hjort felt under ordinær jakt på Svanøy. Bare et lite antall feltkontrollert vill hjort 
blir kjøpt fra andre områder. 
 
 

Vår ambisjon er å bli et «Nasjonalt kompetansesenter for viltkjøtt – hjortevilt» og å kapitalisere på de fasiliteter og den 
kunnskap som allerede er etablert. 

 
 
Ingen har tatt posisjonen som kompetansesenter på viltkjøttområdet, og ingen har til nå lyktes med å løse utfordringene som er 
knyttet til å få mer av viltkjøtt ut i markedene. Samtidig er det mange som ønsker å sette norsk viltkjøtt på menyen. Viltkjøtt har høy 
anseelse i befolkningen og lange tradisjoner i det norske kostholdet. LMD peker i sin «Handlingsplan for næringsutvikling basert på 
høstbare viltressurser» på potensialet som ligger i den betydelige ressurs viltkjøttet representerer. Eksempelvis utgjør det årlige 
volum av hjortekjøtt fra jakt og oppdrett om lag 2,5 millioner kilo. I 2020 ble det satset på forprosjekt «MER Viltkjøtt» 
(Innovasjonslab/nettverk viltkjøtt) for å utrede mulighetene for å ta en posisjon og derved sikre økt inntektsgrunnlag og flere fast 
ansatte. Prosjektet ble finansiert av Innovasjon Norge og prosjektrapport er blant annet publisert på Hjortesenteret sine nettsider 
https://www.hjortesenteret.no/2021/02/10/store-muligheter-for-viltkjottnaeringen/  
 
 

https://www.hjortesenteret.no/2021/02/10/store-muligheter-for-viltkjottnaeringen/
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I 2021 ønsker vi å jobbe med følgende: 
 
 

• Etablere et prosjekt for å styrke og utvikle samarbeidet i næringen der det gjennomføres et samhandlingsprogram som skal 
bygge et verdinettverk for viltkjøttnæringen, utvikle mål og strategier for næringen, utløse innovasjon og arbeide med 
kompetanseutvikling. Målsettingen er at det i løpet av første halvår 2022 er etablert et nettverk/klynge for viltkjøttnæringen. 
 

• Etablere et prosjekt for å utvikle en forretningsplan for innovasjonslaben ved SNH med mål om å utvikle et prospekt for 
konsept og kostnadskalkyler for investeringer og drift, samt utarbeide en forretningsmodell med forslag til mulige 
investeringskilder. 
 

• Iverksette et prosjekt for å utarbeide en konkret handlingsplan for etablering av et opplysningskontor for viltkjøtt. 
Handlingsplanen skal inneholde konkrete planer om: 
 

o Hvordan det skal jobbes med tilpassing av rammevilkår og finansiering av opplysningskontoret 
o Hvordan en merkevare- og kommunikasjonsplan for norsk viltkjøtt skal utarbeides og realiseres 
o Hvordan organiseringen vil være og hvilke kompetansebehov et opplysningskontor må dekke 
o Hvordan det skal samhandles med tilsvarende omsetningskontor for landbruket 
o Hvordan opplysningskontoret for viltkjøtt kan finansieres 
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5.0 Omvisning, servering og overnatting 
 
 
 
 
All servering og overnatting ble outsourcet til Bistro To Kokker (BTK) for om lag 10 år siden. Dette har vært en suksess, men vi ser 
at det i mange tilfeller kommer grupper som er for små til at det er interessant for eller at det er behov for servering i tilknytning til 
kurs der vi bare har to deltagere. Disse kursene har vært en suksess og er stort sett fullbooket til enhver tid. Det er stort sett 
dagkurs, men mange har behov for overnatting da de ankommer kvelden før, eller må bli over til påfølgende morgen. Dette skyldes 
at vi har kursdeltagere fra hele landet. For å løse dette har disse fått tilbud om overnatting i Det Blå Huset. 
 
Det har vært et økende antall omvisninger der publikum ønsker å få nærkontakt med hjort og gjerne å ta selfier. Vi tror dette vil øke 
i årene fremover og at omvisninger er noe Hjortesenteret sine egne ansatte må ta seg av. Vi prøvde å outsource også denne delen 
av virksomheten, men med svært dårlig resultat. 
 
I 2020 fortsatte vi det gode samarbeide med BTK både på Hovedgården og ved Hjortesenteret, men ettersom det er flere 
arrangementer som faller mellom to stoler jobber vi sammen for å finne andre og enklere løsninger. Dette gjelder ikke bare de 
mindre kursene, men også omvisningene. Gjennom de siste årene har vi derfor forsøkt å kanalisere det meste av denne type 
kunder til butikken og kroa i Svanøybukt – Svanøy Segl Inn AS (SSI). Dette har vært en suksess og butikken selger også mange av 
de hjorteproduktene som bli produsert ved Hjortesenteret.  
 

Vår ambisjon innenfor dette forretningsområdet er å være en attraksjon og et besøkssenter som i tett samarbeid med 
lokale reiselivsaktører setter Svanøy på kartet og skaper grunnlag for økt verdiskaping og lokal sysselsetting. 

 
 
I 2021 ønsker vi å jobbe med følgende: 
 

• Videreutvikle samarbeidet med BTK og SSI 
 

• Sondere muligheten for å knytte til oss en naturveileder og utvikle ulike nivå av omvisninger tilpasset ulike målgrupper 
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• Jobbe tett sammen med Miljødirektoratet, Statsforvalteren i Vestland, Kinn kommune og grunneiere på Svanøy og I Osen om 
å etablere naturreservat for regnskog. 
 

• Søke godkjenning for et nasjonalt besøkssenter for regnskog. 
 

• Skape et bredere fagmiljø med tilknytning til Hjortesenteret sine lokaler på Svanøy og i Florø. 
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6.0 Forsøksdyravdeling og FoU 
 
 
 
 
Dyreholdet og stammen av villhjort på Svanøy er viktig for kunnskapsgrunnlaget og vår status som nasjonalt kunnskapssenter. Vi 
har tidligere år søkt om finansiering av et prosjekt vi har gitt navnet «Jaktlab Svanøy». I 2020 fikk vi finansiering av et forprosjekt fra 
Miljødirektoratet, men den pågående pandemien gjorde at vi måtte utsette oppstart til februar 2021. Lykkes vi med å knyttet til oss 
et nettverk av forskningsmiljøer, og å på sikt sikre finansiering av et langtids forskningsprosjekt, vil Svanøy sin rolle i norsk 
hjorteforvaltning blir enda tydeligere og viktigere i årene fremover. Det handler blant annet om å bidra til å utvikle framtidens 
hjorteviltforvaltning. 
 

Vår ambisjon er å gjøre Svanøy til «hjorteøya» i verden, og derved synliggjøre Norsk Hjortesenter sin rolle for å utvikle 
hjort som ressurs basert på forskning, kunnskap og innovasjon. 

 
 
 
I 2021 ønsker vi å jobbe med følgende: 
 

• Gjennomføre forprosjekt (februar – juni) «Jaktlab Svanøy» med William Fagerheim fra Mind The Gap som prosjekt leder 
 

• Etablere et nettverk med fremragende forskere fra ulike fagområder  
 

• Utvikle forskningssøknader sammen med forskergruppen tilknyttet «Jaktlab Svanøy» 
 

• Videreutvikle fangst- og håndteringsanlegget med ekstern finansiering 
 

• Videreutvikle annen infrastruktur 
 

• Søke om finansiering for å videreføre «Jaktlab Svanøy» (hovedprosjekt) 
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7.0 Hjorteviltforvaltning 
 
 
 
 
Norsk Hjortesenteret (SNH) er synlig i det offentlige rom og vi har bygget opp et nettverk av dyktige samarbeidspartnere i inn og 
utland. Behovet for kunnskap om forvaltningen av de store drøvtyggerne har kanskje aldri vært større, og kunnskapsgrunnlaget 
aldri vært bedre. Likevel er det stor avstand mellom jegeren på stubben, grunneierne og myndigheter på ulike nivå.  
 
Vi har utarbeidet kommunale forvaltningsmål for kommuner og bestandsplaner for flere større bestandsplanområder. For noen av 
disse har vi og avtale om sekretærfunksjon med evaluering og oppfølging av bestandsplanene. 
 
Et NGO som Norsk Hjortesenter utgjør et viktig bindeledd mellom ulike nivårer i hjorteviltforvaltningen. For å styrke denne 
rollen er det vår ambisjon å øke fra 1 til 2 medarbeidere som jobber spesielt rettet mot offentlig og privat hjorteforvaltning. 

Videre å få på plass satellitter med kontaktpersoner som vi kan samarbeide med i flere regioner. 
 
Vi må bli enda tydeligere på at vi ikke bare er kompetanse på hjorteforvaltning og hjorteoppdrett, men også annet hjortevilt og 
jobber videre med visjonen om å bli «Norsk Hjorteviltsenter». 
 
 
I 2021 ønsker vi å jobbe med følgende: 
 

• Videreutvikle dialogen med Vestland fylkeskommune med sikte på å få etablert et gjensidig forpliktende samarbeid 
 

• Sikre flere oppdrag for kommunene 
 

• Finansiere nye stillinger 
 

• Ansette ny person ved kontoret i Florø/Svanøy 
 

• Etablere samarbeid/avtale med flere bestandsplanområder 
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8.0 Kurs, seminar og foredrag 
 
 
 
 
Vi har bredde i den type kurs vi tilbyr, men ser behov for en videreutvikling. Det handler både om bemanning og å ha ressurser til å 
utvikle nye tilbud sammen med andre aktører og innen flere fagområder. De fleste av våre kurs selges gjennom TicketCo og det har 
vært en suksess inntil pandemien medførte at landet stengte ned 13. mars 2020. Forutsigbarheten i forhold til påmeldinger, og ikke 
minst likviditet, før pandemien ble brått borte.  
 
Når denne framtidsrapporten ferdigstilles, har vi vært gjennom en periode med Coronatiltak ingen kunne se komme. Den har 
rammet mange hardt og arbeidsledigheten har i perioder vært historisk høy. For Norsk Hjortesenter sin del er ingen arrangementer 
avlyst, men de er utsatt. Den har tvunget oss til å tenke annerledes og å se på alternativer. Blant annet ved å arrangere webinar 
fremfor seminar. 
 
Vår ambisjon for 2021 er å bli enda mer aktiv i bruk av webinar, Teams, Zoom med mer for å kunne tilby kurs, seminar og 

fjernundervisning også på Internett. Samtidig som vi håper å komme i gang igjen med ordinær kurs med et tilpasset antall 
deltagere fra medio august 2021. 

 
 
I 2021 ønsker vi å jobbe med følgende: 
 

• Utvikle nye kurstilbud herunder sjekke ut marked for fotokurs, friluftskurs i hjortens rike mm 
 

• Utvikle nasjonale webinar i tett samarbeid med NJFF og Vestland Bondelag 
 

• Utvikle tilbud om forvaltningskurs inkludert jakt både digitalt og ulike regioner 
 

• Utvikle en «Grunneier, jeger og hjortepodcast» sammen med NJFF og Bondelaget 
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9.0 Kontakt med brukerne 
 
 
 
 
Vi jobber fortsatt med å bli lettere tilgjengelig for alle våre brukere. Enivest AS, på oppdrag fra Kinn kommune, etablerte fibernett til 
alle øyene i kommunen. En ny verden av muligheter har åpnet seg. Det er også gjort avtale med Telenor og Kinn kommune om å 
sette opp en mobilmast på Svanøy. 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. 
 
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. 
 
Vi jobber med å bygge opp en stor informasjonsutstilling på Svanøy. Vi kommer til å søke om finansiering fra flere ulike stiftelser, 
myndigheter med mer i tillegg til dugnad og egne ressurser. Utstillingen har søkelys på hjorteforvaltning og i tilknytning til utstillingen 
vil det bli laget en egen film. 
 
Utstillingen vil rette seg mot er bredt publikum, men vi ønsker spesielt å sette søkelys mot skoleverket med både ungdomstrinnet og 
de videregående skolene.  
 
For at de besøkende skal ha størst mulig utbytte av utstillingen, og undervisningen som knyttes opp mot denne, er det vår 

ambisjon å knytte til oss en naturveileder og under tilsvarende ordning som ved Norsk Villreinsenter(e). 
Undervisningsopplegget vil nytte vill hjort på Svanøy, hjort i forsøksdyranleggene og utstillingen. 

 
 
I 2021 ønsker vi å jobbe med følgende: 
 

• Utvikle et tilbud rettet mot skoleverket  
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• Etablere et rimelig overnattingsalternativ i tett dialog med Bistro To Kokker (villmarksleir) 
 

• Søke finansiering av en naturveilederstilling 
 

• Søke finansiering fra banker og stiftelser for å tilby undervisning i bærekraft og naturbruk med søkelys på hjort  
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10.0 Internasjonal virksomhet 
 
 
 
 
Hjortesenteret er også synlig utenfor Norge. Det er etablert samarbeide med privatpersoner, skoler og organisasjoner. Vi tror dette 
er viktig for å synliggjøre vårt arbeid også internasjonalt, men ikke minst at vi evner å se den norske hjorteressursen og 
forvaltningspraksis i et større perspektiv. Dette arbeidet ønsker vi å videreføre fremover.  
 
Vår ambisjon er å gjøre Norsk Hjortesenter bedre kjent utenfor Norge og å etablere gjensidig forpliktende samarbeid med 

organisasjoner som jobber med sammenfallende problemstillinger i flere land i Europa. 
 

 
I 2021 ønsker vi å jobbe med følgende: 
 

• Gjøre Hjortesenter bedre kjent i våre naboland og i Storbritannia 
 

• Strekke oss mot visjonen om at «Svanøy er hjorteøya i verden» 
 

• Videreutvikle nettverk innen viltkjøtt – både oppdrett og jakt 
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11.0 Publikasjoner og presse 
 
 
 
 
Rapporter og foredrag: 
Magnus Frøyen og Johan Trygve Solheim har gjennom 2020 holdt en rekke fagforedrag i hele Norge frem til 12. mars 2020. 
Deretter har mye av kommunikasjonen skjedd digitalt, men også høsten 2020 ble det mulig med noe reiseaktivitet. Videre er det 
utarbeidet/revidert noen kommunale forvaltningsmål og bestandsplaner. 
 
 
Tidsskifter: 
Daglig leder er medlem i redaksjonsutvalget i bladet ”Hjorteviltet” for kanalisering av fagstoff om hjort spesielt og hjortevilt generelt.  
 
Daglig leder har utviklet et samarbeid med bladet “JEGER” ved redaktør Åsgeir Størdal. I 2020 ble det publisert flere artikler om 
ulike måter å bruke viltkjøtt. Først ut var «lær å speke» som kom i nummer 2-2020, etterfulgt av «røyking og graving» og deretter en 
rekke andre inkludert en artikkel om «MER Viltkjøtt» sammen med kjendiskokk Ole Jonny Eikefjord.  
 
 
Internett: 
Norsk Hjortesenter drifter følgende nettsteder: 
 
www.svanoy.no 
www.hjortesenteret.no 
www.triggerfoto.no  
https://www.youtube.com/channel/UCMWAZ98CoJ73OgzRP8NZzkQ  
https://www.facebook.com/Norsk-Hjortesenter-vakkert-vilt-og-levende-373299936016306/  
 
Det gode samarbeidet med Hjorteviltportalen www.hjortevilt.no er videreført også i 2020. 
 
Det er også opprettet en side på Instragram, men her har vi ikke klart å få på plass en god flyt av publiseringer.  

http://www.svanoy.no/
http://www.hjortesenteret.no/
http://www.triggerfoto.no/
https://www.youtube.com/channel/UCMWAZ98CoJ73OgzRP8NZzkQ
https://www.facebook.com/Norsk-Hjortesenter-vakkert-vilt-og-levende-373299936016306/
http://www.hjortevilt.no/
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«Filmbransjen»: 
Det er nå 44 filmer i kanalen og herav 30 egenproduserte. 
 
https://www.youtube.com/channel/UCMWAZ98CoJ73OgzRP8NZzkQ  
 
 
Pressedekning av virksomheten: 
Pressedekningen har vært god også i 2020. Både lokalpresse og nasjonale medier har vist stor interesse for aktiviteten rundt SNH. 
SNH har i mange sammenhenger fått en bred og positiv omtale.  
 
NRK programmet «Natur i endring. Skogen og viltet 2:6» med styreleder Stein Joar Hegland og daglig leder Johan Trygve Solheim 
https://tv.nrk.no/serie/natur-i-endring/sesong/1/episode/2  
 
Opptak med TV 2 til «Truls Ala Hellstrøm» medio september som ble sendt desember 2020 
https://play.tv2.no/programmer/underholdning/truls-a-la-hellstroem/sesong-4/truls-a-la-hellstroem-4-episode-6-
1605920.html?showPlayer=true  
 
Opptak til NRK Natur medio oktober 2020 som blir sendt februar 2021 https://www.triggerfoto.no/#share?id=f19d628b-01a4-4f81-
a1d3-cd9e5d8ab76b  
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCMWAZ98CoJ73OgzRP8NZzkQ
https://tv.nrk.no/serie/natur-i-endring/sesong/1/episode/2
https://play.tv2.no/programmer/underholdning/truls-a-la-hellstroem/sesong-4/truls-a-la-hellstroem-4-episode-6-1605920.html?showPlayer=true
https://play.tv2.no/programmer/underholdning/truls-a-la-hellstroem/sesong-4/truls-a-la-hellstroem-4-episode-6-1605920.html?showPlayer=true
https://www.triggerfoto.no/#share?id=f19d628b-01a4-4f81-a1d3-cd9e5d8ab76b
https://www.triggerfoto.no/#share?id=f19d628b-01a4-4f81-a1d3-cd9e5d8ab76b
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Andre media: 
SNH leverer bilder til private og bedrifter samt en rekke bøker, tidsskift, 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.  
 
 
Framtidsplaner 2021 og ambisjon: 
 

• Vi ønsker å ta større markedsandel og blant annet målt som antall abonnenter på vår YouTube kanal. I 2020 passerte vi 800 
og for 2021 er målet å nå 1500 abonnenter totalt 
 

• For å nå målet om flere abonnenter på YouTube må vi ha et mål om flere publiseringer. En ny video hver måned er et hårete 
mål, og dette krever økt kapasitet og eventuelt innleie av ekstern kompetanse 

 
• Generelt ønsker vi å bli mer synlig og å skape mer oppmerksomhet gjennom å være en agendasetter 

 
• Videreutvikle Norsk Hjortesenter sitt positive omdømme 

 
• Norsk Hjortesenter som influenser og samfunnsaktør 

 

 

http://www.triggerfoto.no/
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12.0 Bemanning, styre og nettverk 
 
 
 
 
SNH har i løpet av 2020 hatt 6 heltids- eller deltidsansatt som det fremgår av tabellen under. I tillegg kommer flere personer som 
har vært engasjert gjennom virksomheten som også omfatter vedlikehold og forvaltning av Svanøy Hovedgård på vegne av 
Stiftelsen Svanøy Hus.  
 
Styret har vært aktivt også i 2020, og det ble lagt ned mye arbeide før, under og etter prosjektsamling i Tyinkrysset august 2020. 
Styret har en aktiv holdning til videreutvikling av organisasjonen for å gjøre den sterkere, og har tett dialog med daglig leder. 
 
SNH har et stort nettverk i inn og utland og representerer en stor ressurs, og som blir lagt merke til. Grunnet pandemien ble det ikke 
mulig å gjennomføre noe praktisk samarbeid med blant annet RCN UWC eller Ösby Naturbruksgymnasium med flere. 
 
Vår målsetting er å bli en mer robust organisasjon og at det skal være kjekt å være en del av SNH. 
 
Framtidsplaner 2021 og må: 
 

• Vi ønsker å ansette 3 nye medarbeidere i 2022!!!  
 
 
Tabell 11.1 Bemanning ved stiftelsen Norsk Hjortesenter 2020. 
 
Navn Stilling Ansatt Sluttet 
Carlsen, Kjell Kristian Service og vedlikehold 09-2016 - 
Frøyen, Magnus Viltforvaltning 09-2012 - 
Henden, Jørgen Student 06-2020 08-2020 
Solheim, Johan T. Daglig leder 05-1987 - 
Solheim, J. Haakon Tømrer, avløser og vikar 06-2014 - 
Sunde, Joakim Gårdsstyrer 06-2019 - 
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FAST ANSATTE 
 

http://www.hjortesenteret.no/ansatte-norsk-hjortesenter/  
 
 
 

STYRE 
 

http://www.hjortesenteret.no/styre-norsk-hjortesenter/  
 

 
 
 

http://www.hjortesenteret.no/ansatte-norsk-hjortesenter/
http://www.hjortesenteret.no/styre-norsk-hjortesenter/
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13.0 Årsregnskap 2020 
 



Stiftelsen Norsk Hjortesenter
Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2020 2019

Driftsinntekter 2 268 747 1 860 985
Tilskudd 3 291 944 3 069 764
Sum driftsinntekter 5 560 691 4 930 749

Varekostnad 750 975 906 510
Beholdningsendring livdyr og annet varelager -87 125 -136 750
Lønnskostnad 3 2 023 640 1 764 980
Avskrivning på varige driftsmidler 4 367 833 348 355
Annen driftskostnad 3 2 235 900 1 826 616
Sum driftskostnader 5 291 223 4 709 711

Driftsresultat 269 468 221 037

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter 3 705 6 277
Andre finansinntekter 2 216 357
Rentekostnader 53 318 52 232
Resultat av finansposter -47 396 -45 598

Årsresultat 222 072 175 439

Dekning/disponering av årsresultatet
Årsresultat overført til egenkapital 7 222 072 175 439

Sum overført 222 072 175 439

Stiftelsen Norsk Hjortesenter Side 1
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Stiftelsen Norsk Hjortesenter
Balanse

Eiendeler Note 2020 2019

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Investering leide lokaler 4 254 637 166 492
Bygg og anlegg 4 1 940 337 2 007 173
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 4 197 497 278 513
Sum varige driftsmidler 2 392 471 2 452 178
Investeringer i aksjer og andeler 20 000 20 000
Sum finansielle anleggsmidler 20 000 20 000

Sum anleggsmidler 2 412 471 2 472 178

Omløpsmidler

Lager av varer og annen beholdning 2 1 286 125 1 199 000

Fordringer
Kundefordringer 113 966 162 688
Andre kortsiktige fordringer 932 341 662 128
Sum fordringer 1 046 307 824 816

Bankinnskudd, kontanter o.l. 6 1 643 521 2 656 091

Sum omløpsmidler 3 975 953 4 679 907

Sum eiendeler 6 388 424 7 152 085
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Stiftelsen Norsk Hjortesenter
Balanse

Egenkapital og gjeld Note 2020 2019

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 7 -185 582 -407 654
Sum opptjent egenkapital -185 582 -407 654

Sum egenkapital 7 3 695 936 3 473 864

Gjeld
Øvrig langsiktig gjeld 8 1 465 030 1 725 922
Sum annen langsiktig gjeld 1 465 030 1 725 922

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 304 929 407 288
Skattetrekk og andre trekk 112 527 118 518
Annen kortsiktig gjeld 810 003 1 426 493
Sum kortsiktig gjeld 1 227 458 1 952 299

Sum gjeld 2 692 488 3 678 221

Sum gjeld og egenkapital 6 388 424 7 152 085
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Stiftelsen Norsk Hjortesenter
Balanse

Svanøybukt
Styret i Stiftelsen Norsk Hjortesenter

Stein Joar Hegland
styreleder

Kjell Huseby
styremedlem

Stein Øyvind Lier Hansen
styremedlem

Allan Cristoffer Madsen
styremedlem

Atle Neteland
styremedlem

Thomas Stang
styremedlem

Johan Trygve Solheim
daglig leder
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Til styret i Stiftelsen Norsk Hjortesenter 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Stiftelsen Norsk Hjortesenters årsregnskap som viser et overskudd på kr 222 072. Årsregnskapet 
består av balanse per 31. desember 2020, 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 2020, og av dens 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 årsregnskapet 

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 årsregnskapet 

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: 

• 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 
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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. 

 
Florø, 30. juni 2021 
Deloitte AS 
 
 
 
 
Rune Norstrand Olsen 
statsautorisert revisor  
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Rune Norstrand Olsen
Statsautorisert revisor
På vegne av: Deloitte AS
Serienummer: 9578-5998-4-1061403
IP: 217.173.xxx.xxx
2021-08-10 10:20:20Z
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