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Forord
Våren 2021 har Stiftelsen Norsk Hjortesenter gjennomført et forprosjekt for å beskrive hvordan
Svanøy kan utvikles til en forskningsarena med utgangspunkt i hjorten og lokalsamfunnet.
Forprosjektet «Jaktlaboratorium Svanøy» (forkortet «Jaktlab Svanøy») er finansiert av
Miljødirektoratet.
Ambisjonen er å bruke all hjort på Svanøy i kunnskapsproduksjon bl.a. ved å følge flest mulig
individer gjennom hele livsløpet. «Jaktlab Svanøy» skal produsere ny kunnskap om hjort som art
og ressurs i et lokalsamfunnsperspektiv. Kombinasjonen av forsknings- og erfaringsbasert
kunnskap vil ha overføringsverdi nasjonalt og internasjonalt. Vår visjon er å sette Svanøy på kartet
som «hjorteøya i verden».
Svanøy har en spesiell historie og en aktiv lokalbefolkning. Dette gir en unik mulighet til å forske
både på hjort som art og ressurs, og eventuelle interessekonflikter som kan oppstå som følge av
hjorten og muligheter den kan bringe. Den moderne historien til Svanøy handler om forskning og
utvikling. Den kretser om utvikling av Svanøy som et bærekraftig lokalsamfunn basert på
kompetanse og utnyttelse av naturressurser. Vi har derfor valgt å fortelle denne historien for å
sette «Jaktlab Svanøy» i en historisk kontekst.
Forprosjekt har vært gjennomført i samarbeid med forskere fra Høgskolen i Innlandet, Høgskulen
på Vestlandet, NIBIO, NMBU - Veterinærhøgskolen, Ruralis, Universitetet i Sørøst-Norge og
Veterinærinstituttet.
Mind the Gap AS har vært prosjektleder for forprosjektet, mens Norsk Hjortesenter har vært
prosjektansvarlig.
Hensikten med denne rapporten er følgende:
• Den er en rapport til Miljødirektoratet om hvordan Norsk Hjortesenter ønsker å utvikle Svanøy til
en forskningsarena med utgangspunkt i det ville og tamme viltet på Svanøy.
• Den er et bakgrunnsnotat, guide og forskningsmeny for alle forskningsaktører som skal gå i
gang med forskning på Svanøy.
• Den er et notat rettet mot grunneierne og lokalbefolkningen på Svanøy slik at lokalsamfunnet
kan sette seg inn i, og om ønskelig aktivt ta del i, dette initiativet.
• Den er en plan for styre og administrasjon om hvordan Norsk Hjortesenter kan oppfylle sitt
samfunnsoppdrag med forankring i lokalsamfunnet og i samarbeid med grunneierne.
Svanøy, 30. juni 2021
Johan Trygve Solheim
Daglig leder for Stiftelsen Norsk Hjortesenter
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Sammendrag
«Jaktlab Svanøy» er et forprosjekt som er initiert av styret ved Norsk Hjortesenter og som er
finansiert av Miljødirektoratet. Forprosjektet har hatt som formål å beskrive hvordan det kan
utvikles en langsiktig forskningsarena på Svanøy med utgangspunkt i den ville og tamme hjorten
på øya. «Jaktlab Svanøy» er navnet på prosjektet, og refererer til hele forskningsarenaen. I tillegg
til en jaktlab består forskningsarenaen av en living lab ettersom forskningen rettes både mot hjort
som art og ressurs og samspillet mellom hjort og lokalsamfunnet. Målet er å forske med
lokalbefolkningen og involverer den i forskningen. Se figur 1.

Figur 1 I denne rapporten brukes begrepet forskningsarena om alle typer forskningsaktiviteter som
man ønsker å gjennomføre innenfor «Jaktlab Svanøy», som er tittel på prosjektet.
Forskningsarenaen består både av en «jaktlab» og en «living lab». Det er dette som gjør Jaktlab
Svanøy» unikt.
I «Jaktlab Svanøy» er målet å etablere en langtidsstudie på øya der man følger samtlige hjort
gjennom hele livsløpet. Tilsvarende prosjekter er gjennomført både nasjonalt og internasjonalt.
«Jaktlab Svanøy» bygger videre på erfaringer som er gjort i disse studiene. Svanøy har fortrinn
som gjør øya spesielt egnet for denne type studier. Det er både en vill og en tam bestand på øya.
Den ville bestanden er stor nok for bruk i forskningsøyemed, men liten nok til at det er mulig å ha
kontroll over den. Videre finnes det viktig infrastruktur på øya som er bygget opp av Norsk
Hjortesenter. Bl.a. er øya godt egnet for eksperimentelle studier. Det unike, og det som skiller
«Jaktlab Svanøy» fra andre langtidsstudier, er at «Jaktlab Svanøy» involverer lokalbefolkningen i
forskningen og at forskningen på hjort er knyttet til utvikling av lokalsamfunnet og
ressursgrunnlaget på øya. Faktisk er det slik at den moderne utviklingen av Svanøy har vært
drevet frem av en satsning på FoU rettet mot utnyttelse av naturgrunnlaget på øya. Allerede i 1972
ble Svanøy Stiftelse etablert og den gjorde øya til et impulssenter for rural næringsutvikling.
Stiftelsen kanaliserte betydelig kapital og humankapital kom til Svanøy fra hele verden.
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Forprosjektet har beskrevet hvordan «Jaktlab Svanøy» kan utvikles til å bli en anerkjent
forskningsarena nasjonalt og internasjonalt, og hvilken forskning som egner seg å gjennomføre i
jaktlaben. Når det gjelder utvikling av forskningsarenaen, er det definert fem hovedaktiviteter i
forprosjektet:
•
•
•
•
•

Utvikle ny, supplerende infrastruktur og anskaffelse av nødvendig utstyr.
Merke hjorten på Svanøy (modellbestand).
Etablere en biobank.
Etablere en database.
Etablere et dialogforum («living lab») for lokalbefolkningen på Svanøy.

Dette er parallelle aktiviteter som man bør komme i gang med så raskt som mulig. Å utvikle disse
aktivitetene kan organiseres som egne prosjekter. Det er viktig å skaffe tilstrekkelig kapital til at
nødvendig infrastruktur og utstyr kommer på plass. Men infrastruktur og utstyr vil også kunne
utvikles samtidig som man gjennomfører forskningsprosjekter. Det er derfor viktig i en innledende
fase å prioritere forskning som også bidrar til å utvikle forskningsarenaen. En prioritert aktivitet er
å merke all vill hjort og å komme i gang med en systematisk innsamling av prøver og data.
Når det gjelder forskningsprosjekter, så har man i løpet av forprosjektet beskrevet forslag til
prosjekter som er godt egnet til å kunne gjennomføres på Svanøy. Disse presenteres i denne
rapporten som en meny, da det er flere forhold som avgjør hvilken forskning det er mulig å komme
i gang med. Bl.a. er det viktig å forankre forskningen hos forvaltningen og de som har skoen på.
Ambisjonen er å bidra med forskning som frembringer ny kunnskap om temaer som er relevante
for fremtidens hjortevilforvaltning. I tillegg er det en ambisjon om å være tidlig ute med å utprøve
og ta i bruk ny teknologi for bestandsovervåking og for hvordan data samles inn. Visjonen er å
samle inn som mye kunnskap om hjorten som mulig. Vi har kalt denne visjonen for «The glass
deer» eller den gjennomsiktige hjorten. Se figur 10.
I forprosjektet er det også definert tre forskningsområder som vil prioriteres i «Jaktlab Svanøy».
Disse er:
• «Fremtidens artsforvaltning»
• «Én helse»
• «Lokal verdiskaping»
Disse forskningsområdene henger sammen da også samspillet mellom natur, hjort og menneske
henger sammen. Forskning i «Jaktlab Svanøy» skal drive både med grunnforskning og anvendt
forskning. Denne forskningen skal bidra til en erfaringsbasert og helhetlig hjorteviltforvaltning som
også er sektorovergripende og tverrfaglig.
Det er viktig å nevne at helserelaterte problemstillinger som er plassert i forskningsområdet «Én
helse» også er sentrale problemstillinger for bestandsdynamikk og temaer innenfor
forskningsområdet «Fremtidens artsforvaltning». Søkelyset på «Én helse» er begrunnet i at det
som følge av klimaendringer, og en historisk høy hjortebestand, er det et stort behov for økt
kunnskap om sammenhenger mellom vilthelse og folkehelse. «Én helse» er også et internasjonalt
etablert begrep. Det er en tilnærming som setter søkelys på at helsen til mennesker og dyr, og
tilstanden til økosystemet vi lever i, er knyttet sammen.
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For hvert forskningsområde er det identifisert prosjekter som forskergruppen har kompetanse og
interesse av å sette i gang med (se tabell 7, 8 og 9 i kapitlene 7-9). Målet er å starte opp med
minst ett forskningsprosjekt innenfor hvert av disse forskningsområdene i løpet av 2022. I kapittel
10 (se tabell 11) er det listet opp seks prosjekter som er godt egnet for oppstart det nærmeste
året, samtidig som disse prosjektene også vil bidra til at infrastruktur utvikles. Disse er:
• «Metodeutvikling for bestandsovervåking». Det er viktig å få kontroll på bestanden når man skal
gjennomføre forskning som involverer hele bestanden. Det er behov for å teste ut nye metoder
for bestandsovervåking.
• «Hjortekalven». Det er store kunnskapshull om hjortekalvens overlevelse, atferd og biologi det
første leveåret. Det er en unik mulighet for «Jaktlab Svanøy» og frembringe ny kunnskap om
hjortekalven.
• «Parasitters effekt på kondisjon og slaktevekter» er det behov for utfyllende kunnskap om. Dette
er et prosjekt som er godt egnet i en innledende fase av «Jaktlab Svanøy». Dette prosjektet kan
kombineres med:
• «Mineralers effekt på kondisjon og slaktevekter». Et slikt prosjekt vil kreve at åtti hjorter på
Svanøy merkes.
• «Samfunnsøkonomisk verdisetting av hjortenæringen». Det er gjort en slik studie på elg, men
det mangler en tilsvarende studie for hjort.
• «Living lab som metode». Prosjektet har som siktemål å etablere en «living lab» og å
gjennomføre forskning som involverer lokalbefolkningen.
Det har vært gjennomført en serie med arbeidsverksteder for en forskergruppe i forprosjektet.
Målet har vært å bygge et forskerteam av fremragende forskere som er knyttet til «Jaktlab
Svanøy». Det er viktig at det tilrettelegges videre for en prosess for forskergruppen, slik at man
kommer i gang med forskningsaktiviteter i jaktlaben. PhD- og masterstudenter bør inviteres og
oppmuntres til å bruke data fra «Jaktlab Svanøy» i sine oppgaver.
Forskningssamarbeidet om «Jaktlab Svanøy» bør formaliseres og det bør inngås avtaler med
forskningsinstitusjoner som er interessert i et langsiktig samarbeid for å utvikle
forskningsarenanen på Svanøy. Det bør også etableres en styringskomité for «Jaktlab Svanøy»
med 3-4 forskere fra partnerinstitusjonene, samt styreleder og daglig leder fra Norsk Hjortesenter.
En betydelig humankapital er allerede tilknyttet «Jaktlab Svanøy». En prioritert oppgave fremover
vil være å skaffe kapital til å utvikle infrastukturen på Svanøy og til å merke all vill hjort, slik at man
kan følge hvert individ gjennom hele livsløpet. Erfaringer fra «Det skandinaviske bjørneprosjektet»
viser at det forvaltning og fagorganisasjoner som må bidra med finansiering og etterspørre
forskningsaktiviteter. På sikt er det mulig å utløse midler fra nasjonale og europeiske
forskningsfond når databasen inneholder data av et tilstrekkelig antall hjort som er fulgt gjennom
livsløpet.
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Bilde 1 Forskningsgruppen, representanter fra grunneierne og ansatte ved Norsk Hjortesenter
overværer demonstrasjon av droneteknologi ifbm. arbeidsverksted 3 på Svanøy. Foto: Johan
Trygve Solheim.
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1 Innledning om forprosjektet
Forprosjektet «Jaktlaboratorium Svanøy» (forkortet «Jaktlab Svanøy») har hatt som hensikt å
beskrive hvordan Svanøy kan utvikles som forskningsarena med utgangspunkt i vill og tam hjort.
Det er styret ved Norsk Hjortesenter som har tatt initiativet til «Jaktlab Svanøy», mens
forprosjektet er finansiert av Miljødirektoratet. Forprosjektet er gjennomført sammen med en
forskergruppe, som gjennom tre arbeidsverksteder har kommet med innspill til hvordan å utvikle
Svanøy til en forskningsarena. Den har også bistått i å utvikle forslag til forskningsprosjekter som
kan gjennomføres i regi av «Jaktlab Svanøy». Gjennomføringsperioden for forprosjektet har vært
februar-juni 2021.

1.1 Begrunnelse for forprosjektet
Direktoratets begrunnelse for å finansiere forprosjektet var at forprosjektet skulle være rettet mot
en prosess frem mot et hovedprosjekt der målet var å få mer kunnskap om særlig tre
temaområder:
• Om hvordan jakt påvirker hjortens atferd, sosiale struktur, bestandsstruktur og
bestandsutvikling.
• Status og endringer i vilthelse med fokus på parasittbelastning, stress, miljøgifter og utvikling av
metoder for «scanning» av levende dyr for CWD (Chronic Wasting Disease).
• Om hvordan å utvikle mulighetsrommet som ligger i LMD sin «"Handlingsplan for
næringsutvikling basert på høstbare viltressurser», og i forlengelse av dette, om hvordan å
utvikle jaktnæring med forankring i lokalsamfunn og hvordan løse konflikter som kan oppstå i
tilknytning til en slik næring.

1.2 Formål og målsettinger med forprosjektet
Forprosjektet har hatt som formål å beskrive mulighetene for å drive med langsiktig og
systematisk forskning med utgangspunkt i vill og tam hjort som art og ressurs. Forprosjektet har
hatt følgende målsettinger:
• Utvikle et nettverk av anerkjente forskere med utgangspunkt i den ville og tamme hjorten på
Svanøy.
• Beskrive mulighetene for å bruke Svanøy som en forskningsarena.
• Beskrive fremtidens kunnskapsbehov for hjorteviltforvaltningen på et overordnet nivå.
• Beskrive infrastruktur og nødvendig utstyr for å utvikle jaktlaben.
• Utvikle en forskningsmeny med forskningsprosjekter som kan gjennomføres i «Jaktlab Svanøy».
• Utvikle et samarbeid (partnerskap) om «Jaktlab Svanøy».

1.3 Organisering
Forprosjektet ble organisert med en forskergruppe og prosjektgruppe. I tillegg har prosjektet vært
i kontakt med forskere som ikke har deltatt i forprosjektet, men som kan være interessert på sikt å
bidra til forskning i jaktlaben. Denne gruppen forskere har samtykket i å tilhøre en ressursgruppe.
Prosjektet har også forankret «Jaktlab Svanøy» hos grunneierne på Svanøy. Noen av disse deltok
på første del av arbeidsverksted 3 på Svanøy.
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Forskergruppen, som har deltatt aktivt i forprosjektet gjennom tre arbeidsverksteder, har vært (i
alfabetisk rekkefølge etter organisasjon):
• Førsteamanuensis Andrea Miller, Institutt for skog- og utmarksfag, Høgskolen i Innlandet
• Professor emeritus Torstein Storaas, Institutt for skog- og utmarksfag, Høgskolen i Innlandet
• Professor Stein Joar Hegland, Institutt for miljø- og naturvitskap, Høgskulen på Vestlandet, og
styreleder for Stiftelsen Norsk Hjortesenter
• Forsker Erling Meisingset, Divisjon for skog og utmark, NIBIO
• Professor emeritus Knut Røed, Faggruppe for medisinsk genetikk ved Institutt for prekliniske
fag og patologi, NMBU - Veterinærhøgskolen
• Seniorforsker Kristian Borch, Ruralis
• Seniorforsker Klaus Mittenzwei, Ruralis
• Professor Andreas Zedrosser, Institutt for natur, helse og miljø, Universitetet i Sørøst-Norge
• Seniorforsker Knut Madslien, seksjon for Husdyr, vilt og velferd ved avdeling for Dyrehelse,
dyrevelferd og mattrygghet, Veterinærinstituttet
Ressursgruppen har bestått av følgende forskere:
• Seniorforsker Erling Johan Solberg, Terrestrisk økologi, NINA
• Seniorforsker Vebjørn Veiberg, Terrestrisk økologi, NINA
• Seniorforsker Katrina Rønning, Ruralis
• Professor Atle Mysterud, CEES - Senter for økologisk og evolusjonær syntese ved UiO
Prosjektgruppen har bestått av:
• Johan Trygve Solheim (prosjektansvarlig), Stiftelsen Norsk Hjortesenter
• William Fagerheim (prosjektleder), Mind the Gap AS
• Kjell Kristian Carlsen (deltager på arbeidsverksted 3), Stiftelsen Norsk Hjortesenter
• Magnus Frøyen (deltager på arbeidsverksted 3), Stiftelsen Norsk Hjortesenter
• Jørgen Henden (deltager på arbeidsverksted 3), Stiftelsen Norsk Hjortesenter
• Joakim Sunde, (deltager på arbeidsverksted 3), Stiftelsen Norsk Hjortesenter
Representanter for grunneiere som deltok på arbeidsverksted 3:
• Cecilie T. Hovda på vegne av Svanøe gård (117/1)
• Johan Trygve Solheim på vegne av Kvalstad gård (113/1-9-11-22)
• Susan Stavøstrand på vegne av Marø gård (117/7)
• Inge Olai Svanøe Tansø og Ida Saure på vegne av Erikstad gård (116/1)
Prosjektet vil senere bli presentert for medlemmer av Svanøy Grendalag. En slik orientering vil
være rettet mot lokalbefolkningen på Svanøy.
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1.4 Gjennomføring
Forprosjektet har gjennomført tre arbeidsverksteder for forskergruppen i tillegg til prosjektmøter
og individuelle møter på Teams med forskere:
• 10. mars: Første arbeidsverksted (Teams): Fokus på forskningsspørsmål
• 30. april: Annet arbeidsverksted (Zoom): Fokus på kompetanse og prosjekter
• 25. - 26. mai: Tredje arbeidsverksted (Svanøy): Fokus på forankring hos grunneiere, infrastruktur
og utvikling av jaktlaben, og videre arbeid med prosjekter

1.5 Innholdet i denne rapporten
Denne rapporten beskriver hvilken forskning som kan gjennomføres og infrastruktur som må
etableres på Svanøy i tillegg til den som allerede er bygget opp siden årsskiftet 1990/91.
Hensikten med rapporten er å bruke den aktivt for å utvikle ny infrastruktur og som en meny for
ulike forskningsaktiviteter som kan gjennomføres på Svanøy på kort og lang sikt.
Rapporten er bygd opp som følger:
Kapittel 2 beskriver den moderne historien til Svanøy, som «Jaktlab Svanøy» er en del av.
Forskning og utvikling har vært en rød tråd gjennom mange år, og har for Svanøys del, vært
drivkraften for utviklingen av lokalsamfunnet. I kapittel 2 beskrives viktige utviklingstrekk og en
mulig retning for hjorteviltforvaltningen fremover. Hensikten med denne fremstillingen er gi et
bakteppe for hva som kan være viktige kunnskapsbehov for fremtidens forvaltning av hjort og
hjortevilt.
I kapittel 4 beskrives Svanøys fortrinn som forskningsarena. I tillegg sammenlignes «Jaktlab
Svanøy» med andre langtidsstudier som er kjent i Norge og i utlandet. I dette kapittelet redegjøres
det for tilnærmingen som er valgt for «Jaktlab Svanøy» og for sentrale prinsipper for hvordan å
utvikle forskningsaktiviteter.
I kapittel 5 redegjøres det for kompetansen til forskergruppen. Dette vil gi et bilde av den
samlende kompetanse som ligger grunn for «Jaktlab Svanøy». I kapittel 5 beskrives infrastruktur,
utstyr mm. som må på plass for å utvikle Svanøy til en forskningsarena.
Kapitelene 7-9 redegjør for temaområder og forslag til prosjekter som kan gjennomføres på
Svanøy med utgangspunkt i tre forskningsområder «Fremtidens artsforvaltning», «Én helse» og
«Lokal verdiskaping».
Kapittel 10 redegjør for en plan for å utvikle «Jaktbab Svanøy» de nærmeste årene.
Alle referanser til forskningsprosjekter, rapporter o.l. er beskrevet i teksten eller i fotnoter.
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2 Svanøy som impulssenter for forskning og utvikling
Norsk Hjortesenter har siden det ble etablert i år 2000 hatt forskning som del av sin virksomhet i
tillegg til å være en ledende kunnskapsformidler om hjort i Norge. I dette kapittelet vil vi redegjøre
om forskning og utvikling på Svanøy og ved Hjortesenteret. Hensikten med dette kapittelet er å
tegne et bakgrunnsbilde for «Jaktlab Svanøy». Dette bakteppet vil vise at forskning, nytenkning og
utprøving har vært nøkkelen til utviklingen av lokalsamfunnet på Svanøy i moderne tid, og at
forskning og kunnskapsutvikling kan være en drivkraft for utvikling av et lokalsamfunn.

2.1 Forskning har vært drivkraft for det moderne Svanøy-samfunnet
Historien om Svanøy i denne sammenheng starter i 1972 da Svanøy Stiftelse ble etablert med
formål å «restaurere i samarbeid med Riksantikvaren hovedbygningen og andre bygninger av
kulturhistorisk verdi på Svanøe Gård», samt å være «forsknings- og studiemiljø for forskere,
fortrinnsvis innen zoologi, botanikk og næringsøkonomi»1. Noen år i forveien hadde en av Norges
fremste industriledere på den tiden fattet interesse for praktbygget Svanøy Hovudgard, som
hadde vært fredet siden 1924. Christian Sommerfelt var adm.dir. i Christiania Spigerverk, og
brukte posisjonen sin til å få med andre norske selskaper til å finansiere Svanøy Stiftelse. Ved
etableringen ble det samlet inn 9 millioner kroner fra stifterne, noe som tilsvarer nærmere 70
millioner kroner i dag.
Restaureringen av hovedgården var det store kulturhistoriske prosjektet stiftelsen gikk i gang
med, men parallelt med dette, så satte de i gang en rekke prosjekter som har hatt stor betydning
for kompetansen og næringene som er på Svanøy i dag. Allerede i 1973 satte de i gang et
omfattende FoU- og teknologiprosjekt innenfor havbeite og oppdrett av laks, og de var blant de
første pionerene i laksenæringen. Denne satsningen resulterte i at stiftelsen sammen med andre
aktører i 1990 etablerte Svanøy Havbruk AS, som fremdeles er et Svanøy-basert selskap, men i
dag med en ny gruppe eiere. Denne satsningen bidro også til flere knoppskytinger, som er en
direkte følge av forskning og teknologiutvikling i regi av stiftelsen.
Det var ikke bare laks som var en stor satsning. Stiftelsen var på jakt etter å prøve ut andre
naturbaserte næringer som utnyttet fortrinnene til Svanøy. I 1974 kjøpte stiftelsen Kvalstad gård
på 2900 dekar med dette som formål. På Kvalstad gård ble det drevet utprøving og
næringsutvikling innenfor avl av skogsfugl, and og andre fuglearter (viltfarm), utvikling og
produksjon av prydbusker (grøntfarm) og etter hvert satte de i gang i 1990 et prosjekt innen
hjorteoppdrett (hjortefarm). Også denne gangen var de pionerer. Stiftelsen var i den første bølgen
av hjortefarmer som ble etablert på midten av 1980-tallet. Denne satsningen var foranledningen til
etableringen av Stiftelsen Norsk Hjortesenter i år 2000 som hadde som formål «oppbygging og
drift av et nasjonalt kompetansesenter for viltlevende hjortedyr og hjortedyr i farm med forskning,
informasjonsvirksomhet, undervisning, rådgivningsvirksomhet og annen virksomhet i tilknytning til
dette»2.

1

Fra «Stiftere og statutter Svanøy Stiftelse (Org. nr. 934 806 719)».

2

Fra «STIFTELSESPROTOKOLL for Stiftelsen Norsk Hjortesenter».
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Tabell 1 Et utvalg av selskaper og prosjekter som springer ut av forskning og kunnskapsutvikling i
regi av Svanøy Stiftelse.
Navn/beskrivelse

Periode

Restaurering og utvikling av Svanøy Hovudgard.

1972, pågår

Innovasjons- og teknologiprosjekt på oppdrettslaks inkludert et
havbeiteprosjekt.

1973-1990

Utvikling av Svanøy som avlsstasjon for and og gås.

Ca. 1974-1988

Viltfarmen etableres for å eksperimentere med avl av skogsfugl, villand mm.

1981-1995

Grøntfarmen etableres for utvikling innen pynting og grønt Kristtorn, barlind,
sypress, eføy, edelgran mm.)

Ca. 1983-1990

Marø Havbruk AS etableres (kapitaliserte på FoU initiert av stiftelsen).

Ca. 1983-pågår

Svanøy Havbruk AS etableres og selges til Fjord Seafood ASA i 1997. Senere
solgt til lokale investorer i 2005.

1990-pågår

Prosjekt på hjorteoppdrett.

1990-1999

Etablering av Svanøy Røykeri AS for foredeling av laks (knoppskyting).

1992, pågår

Stiftelsen Norsk Hjortesenter etableres. Viderefører satsning på oppdrett av hjort 2000, pågår
i regi av stiftelsen, samt etablering av ny virksomhet.

2.2 Forskning ved Norsk Hjortesenter
Svanøy Stiftelse betonet nok en gang forskning og kompetanseutvikling i formålsparagrafen til
Hjortesenteret og var opptatt av å utvikle et mønsterbruk på Svanøy som skulle fungere som en
ressurs for hele Norge. Hjortsenterets satsning på «Jaktlaboratorium Svanøy» er dermed forankret
i den opprinnelige visjonen for og grunntanken bak Stiftelsen Norsk Hjortesenter.
Data fra hjort er samlet inn fra 1991, da Kvalstad gård ennå ble drevet i regi av Svanøy Stiftelse.
Disse dataene er allerede benyttet av norske forskningsinstitusjoner. For eksempel har
Veterinærinstituttet drevet forskning på romegift, erlisia, leverikter på hjort mm. fra Svanøy. I 2011
fikk Hjortesenteret sammen med Høgskulen på Vestlandet og NMBU støtte til prosjektet
«Ecological dynamics by wild ungulates» fra Norges forskningsråd. Prosjektet hadde ramme på 6
millioner og bidro til at det ble etablert en langtidsstudie innen hjort og beitebruk på Svanøy, som
fremdeles pågår. Begrunnelsen for prosjektet var å utvikle ny kunnskap om hvordan en rekordstor
hjortestamme påvirker næringsnettet av planter og insekter.

2.3 Svanøy som modell
Svanøy er i dag et levende og dynamisk lokalsamfunn, men det er ikke sikkert det ville ha vært slik
dersom det ikke hadde vært for Svanøy Stiftelse. Spørsmålet som er viktig å stille: Hva kan man
lære av utviklingen på Svanøy de siste fem tiårene med utgangspunkt i den rollen Svanøy Stiftelse
har betydd for lokalsamfunnet? I figur 2 er det gjort et forsøk på å illustrere samhandlingen som
har bidratt til et levende og dynamisk lokalsamfunn. Denne utviklingen er drevet frem av forskning
og kunnskapsutvikling.
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Det andre spørsmålet man må stille seg: Hvordan kan man bruke kompetanse på Svanøy generelt
og «Jaktlab Svanøy» spesielt til å sette fart på videre kompetanse- nærings- og
lokalsamfunnsutvikling som er relevant både for fremtidens hjorteviltforvaltning og utvikling av
små lokalsamfunn i Norge? I tillegg til dette spørsmålet må man spørre dels om hvilke
naturressurser og verdiskaping som er fremtidsrettet for Svanøy og dels hvilke grep man må
foreta i dag som ikke var relevant i 1972. Likevel vil grunnprinsippene som ble benyttet da, også
kunne benyttes i dag.
Svanøy Stiftelse prioriterte kunnskapsutvikling med utgangspunktet i naturressursgrunnlaget på
Svanøy. Ved hjelp av kapital (som stifterne bidro med), og kunnskapsmiljøer utenfra (som stiftene
inviterte inn), la dette grunnlaget for en forsknings- og utprøvingsaktivitet på Svanøy som bidro til
å utvikle en kompetanse- og teknologibase særlig innen marine ressurser og tilleggsnæringer til
jordbruket. Dette har bidratt til ny næringer og bedrifter på Svanøy, og utvikling av lokalsamfunnet,
samtidig som denne kompetanse- og teknologibasen har hele tiden hatt overføringsverdi til
storsamfunnet. Norsk Hjortesenter er et nasjonalt kompetansesenter, og på grunn av stiftelsen, så
var det mulig å etablere et slikt senter i et lokalsamfunn. Samhandlingsmulighetene innen IKT har
ikke gjort det mindre relevant, snarere tvert imot.

Figur 2 Et forsøk på å fremstille dynamikken i forskning og utvikling som har foregått på Svanøy.

2.4 Forskning bidrar til å utvikle lokalsamfunn
Forskning kan ha store ringvirkninger for Svanøy. Det vil derfor være viktig å beskrive mulighetene
som forskning i regi av «Jaktlab Svanøy» vil gi for lokalsamfunnet. Det er aktivitetene som
forskning fører med seg, samt kunnskapsimpulsene, som er vesentlige faktorer for en levende og
dynamisk lokalsamfunnsutvikling. Moderne innovasjonsforskning legger avgjørende vekt på
kulturen for nytenkning og utprøving som grunnlag for å lykkes med FoU-aktiviteter.
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Et sentralt poeng er at forskning gir resultater utover ny kunnskap. Forskning bidrar også til nye
aktiviteter og næringsutvikling. «Jaktlab Svanøy» må derfor ikke bare forske på hjorten som art og
ressurs, men også på de større ringvirkningene som følge av hjort som del av et større
naturressursgrunnlag i et lokalsamfunn. Fremtidens hjorteviltforvaltning handler om begge deler.
På bakgrunn av denne analysen kan Svanøy bli modelløy på to måter. For det første kan «Jaktlab
Svanøy» bidra til ny kunnskap om hjort som art og ressurs. For det annet kan «Jaktlab Svanøy»
bidra til ny kunnskap om sammenhengen mellom hjort som ressurs og andre næringer og
lokalsamfunnsutvikling. Se figuren under.
Å kombinere disse to perspektivene gjør «Jaktlab Svanøy» unikt og fremtidsrettet.

Figur 3 To overordnete kunnskapsbehov knyttet til hjortevilt- og naturressursforvaltning med
utgangspunkt i lokale ressurser. Forskning og kompetanseutvikling med utgangspunkt i «Jaktlab
Svanøy» skal ha overføringsverdi både for forvaltning av hjort og hjortevilt, men også for
verdiskaping og utvikling av lokalsamfunn som er basert på kunnskap og utvikling av
naturressurser.
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3 Mot fremtidens hjorteviltforvaltning
Det er avgjørende for «Jaktlab Svanøy» at det føres en løpende dialog med ulike aktører i
hjorteviltforvaltningen om retningen på forvaltningen, og at man beskriver utviklingstrekk som kan
være med på å påvirke fremtidens forvaltning. I dette kapittelet vil vi gi et overordnet bilde av
hvordan fremtidens hjorteviltforvaltning kan se ut. Hensikten med dette er å etablere en forståelse
for hvilke temaer det kan særlig være relevant å forske på i regi av «Jaktlab Svanøy». Det handler
om å iverksette forskningsaktiviteter som kan gi svar på fremtidens utfordringer som
hjorteviltforvaltning står overfor.

3.1 Et blikk på fremtidens hjorteviltforvaltning
Dagens hjorteviltstrategi er fra 2009, og er nylig blitt evaluert av Menon i samarbeid med Norskog
og Høgskolen i Innlandet3. En relativt ny utvikling, som hjorteviltstrategien tematiserte da den ble
utarbeidet, var at forvaltningen av hjortevilt i langt større grad enn tidligere har lagt opp til en
forvaltning der grunneierne spiller en vesentlig rolle. Grunneierne, som ofte selv driver med jakt, er
langt nærmere jegeren enn viltrådgiverne, som jobber regionalt eller nasjonalt. Strategien bygget
nettopp på at forvaltningen av hjorteviltet må skje i et samspill mellom nasjonale, regionale og
lokale aktører.
Det er ingen grunn til å tro at denne utviklingen vil reverseres. Spørsmålet er om en ny
hjorteviltstrategi vil i enda større grad tematisere den lokale forankringen av hjorteviltforvaltningen.
Det er utviklingstrekk som peker i retning av at lokalsamfunnet vil bli en stadig viktigere kontekst
for fremtidens forvaltning. Svært mange av disse utviklingstrekkene er knyttet til den store
økningen i antall hjortevilt i Norge. For første gang i moderne tid er det felt over femti tusen hjort i
Norge (jaktåret 2020/21; kilde: SSB). Bare for to tiår siden var antall felte hjort på et nivå på rundt
ti tusen dyr.
For det første har større bestander konsekvenser for vår kunnskap om hjort som art under nye
forutsetninger. Tradisjonelle forskningstemaer som bestandsdynamikk, arealbruk, beitebruk,
seksuell seleksjon mm. vil det fortsatt være viktig å forske på.
For det andre har større bestander i tillegg til klimaendringer ført til et fornyet kunnskapsbehov for
sykdommer og parasitter hos hjortevilt og om hvordan disse sykdommene og parasittene kan
overføres til andre dyr og mennesker.
For det tredje har flere hjortevilt ført til nye problemstillinger knyttet til arealbruk. Det er også en
økning i arealkonflikter mellom tradisjonelt jordbruk og hjortevilt, som i utgangspunktet holder til i
skogen.
For det fjerde har flere hjort ført til nye muligheter for økt verdiskaping på hjortevilt som en
tilleggsnæring til tradisjonelt jordbruk og økte muligheter for næringsutvikling basert på viltkjøtt.
Dette er en av hovedkonklusjonene i «Handlingsplan for næringsutvikling basert på høstbare
viltressurser» fra 2018 som er utarbeidet av en tverrfaglig arbeidsgruppe nedsatt av Mat- og
landbruksdepartementet. Prosjektet «Mer viltkjøtt», som var i regi av Norsk Hjortesenter, var en
3

S. Pedersen mfl. «Evaluering av «Strategi for forvaltning av hjortevilt»», 2021, Menon.
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oppfølging av handlingsplanen. I sluttrapporten er det estimert at mengden viltkjøtt i det
kommersielle markedet kan doble seg på ti år. Økt fokus på viltkjøttet borger for økt forskning, for
eksempel hvilken betydning stress hos dyret under jakt har for kjøttkvaliteten. Det betyr også at
man ikke bare må ha kunnskap om det levende viltet, men også viltet i fellingsøyeblikket og
behandlingen av det etterpå.
For det femte vil det være behov for å se natur- og ressursgrunnlaget lokalt mer helhetlig når hjort
blir en viktigere del av det. Ensidig ressursutnyttelse, som for eksempel nedhugging av regnskog,
kan være ødeleggende for hele naturressursgrunnlaget og fører også til tap i naturmangfoldet.
FNs naturpanel (IPBES)4 skriver at tap av biomangfold er knyttet til bl.a. endret arealbruk, økt
artsutnyttelse og klimaendringer. Fremtidens ressursutnyttelse og arealbruk må være mer
balansert og bærekraftig enn den har vært tidligere. F.eks. vil det være et tak på hvor stor
bestanden og hjortenæringen i Norge kan bli, selv om den kan vokse fra dagens nivå.
Alle disse trendene vi her bruker som eksempler peker på at hjorten (og hjorteviltet) ikke bare er
noe som er i skogen og som jegere høster på i jaktsesongen. Hjorten og hjorteviltet har blitt
allestedsnærværende og del av både lokalsamfunnet og næringsgrunnlaget lokalt. Dette har
konsekvenser for morgendagens hjorteviltforvaltning og hvilke temaer det er behov å forske på.

Figur 4 Forsøksvis fremstilling av utviklingen av hjorteviltforvaltningen.
Fremtidens hjorteviltforvaltning, slik som figuren over illustrerer, kan beskrives som en prosess der
det på den ene siden skjer endringer i samfunnets aksept til jakt og hjorteviltforvaltning pga. økte
antall konflikter og på den annen side endringer knyttet til økt behov for bredere forankring av
hjorteviltforvaltningen pga. at det blir mer hjort og hjortevilt. I dette bildet er norsk
hjorteviltforvaltning i en sammenhengende utviklingsprosess. Nye perspektiver legges til, snarere
4

«The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services». Tap av
naturmangfoldet har fem hovedårsaker skriver panelet i rapport fra 2019.
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enn at de helt erstatter de gamle. Morgendagens hjorteviltforvaltning vil krysse en rekke andre
forvaltningsområder og tradisjonelle samfunnssektorer. En konsekvens av dette vil være at langt
flere aktører må involveres i forvaltningen enn i dag: En må jobbe mer helhetlig og
sektorovergripende. Det handler om å se natur, hjort og mennesket i sammenheng.

Bilde 2 Forskergruppen fikk nærkontakt med det tamme viltet ifbm. arbeidsverksted 3 som ble
gjennomført på Svanøy. Joakim Sunde (t.v.) fra Norsk Hjortesenter viser rundt på fôringsplassen for
tamt vilt på Bakkane. Foto: Johan Trygve Solheim.
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4 Tilnærming og kompetanse knyttet til «Jaktlab
Svanøy»
«Jaktlab Svanøy» har gjennom forprosjektet involvert noen av Norges fremste forskere på
hjortevilt, annet vilt og rovdyr, og forskere som er ledende på rurale og lokale problemstillinger
som lokal verdiskaping og samfunnsutvikling. Målet er bygge opp et forskernettverk med
fremragende forskere fra Norge og utlandet. I dette kapittelet beskriver vi vår
kunnskapstilnærming for «Jaktlab Svanøy» og hvilken kompetanse vi har knyttet til oss gjennom
forskergruppen.

4.1 Helhetlig kunnskap
«Jaktlab Svanøy» skal være et verktøy for fremtidens kunnskapsbaserte forvaltning. Den skal
bruke Hjortesenterets og Svanøys fortrinn for å frembringe og verifisere kunnskap relevant for
fremtidens hjorteviltforvaltning.

Figur 5 «Jaktlab Svanøy» skal være en forskningsarena for forskning som tematiserer og belyser
det økologiske samspillet og interaksjon mellom natur, hjortedyr og menneske.
Forskning i «Jaktlab Svanøy» vil spenne fra grunnforskning til anvendt forskning. Mange av
forskningsprosjektene som vil gjennomføres på Svanøy vil belyse hjorten som art; f.eks. ulike
temaer knyttet til bestandsdynamikk som det mangler kunnskap om. Mange av
forskningsspørsmålene vil likevel handle om mer enn kun hjorten og dens samspill med habitatet
og mennesket (økologi). Hjorten interagerer med omgivelsene på måter som går utover kun det
økologiske perspektivet: Jakt, hjort som opplevelse, trafikkulykker, hort i dyrehagen, beiteskader i
landbruket som følge av hjorten mm. I forhold til jaktutøvelsen kan f.eks. stress ha noe å si for
kvaliteten på kjøttet. Hjorten inngår videre i hele Svanøys ressursøkonomi. Hjortens
verdiskapingspotensial er dermed interessant å belyse. Og endelig er hjorten viktig for utviklingen
av hele lokalsamfunnet på Svanøy. For noen er hjorten forbundet med gode følelser, men for
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andre er en «god hjort» en «død hjort» da den er i konflikt med annen næring. Å involvere hele
lokalbefolkningen i «Jaktlab Svanøy» kan gi ny kunnskap om hjorten (og viltets) plass i et
lokalsamfunn.
Sentrale prinsipper for forskning i «Jaktlab Svanøy:
•
•
•
•

Det drives både med grunnforskning og anvendt forskning.
Forskningsporteføljen utvikles over tid og er dynamisk.
Forskningen er tverrfaglig.
Forskningen er forankret i lokalsamfunnet.

4.2 Forskergruppens kompetanse og institusjonelle tilhørighet
Kompetansen til forskergruppen vil gi en god pekepinne på hvilken type forskningsprosjekter som
kan startes opp i jaktlaben. I det følgende gis det en omtale av både forskerne som deltar i
forskergruppen og institusjon de tilhører. Det er viktig at kompetansen er tverrfaglig og at man
trekker inn kompetanse på andre arter enn kun hjort og hjortevilt. Dette vil øke forskningens verdi.
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Innlandet har rundt 15 000 studenter, og har campus flere steder i Innlandet. «Jaktlab
Svanøy» er forankret i fagmiljøet innenfor viltforskning knyttet til Institutt for skog- og utmarksfag,
som ligger på Evenstad i Østerdalen. På instituttet er det over 200 studenter. Det er høy
forsknings- og utviklingsaktivitet på instituttet, og fagmiljøet innenfor viltforskning forsker på en
rekke arter (bl.a. skogsfulgl, hare, ulv, hjortevilt). Instituttet har et miljø innen vilthelse, og driver
også med forskning på jakt, forvaltning og næringsutvikling. Høgskolen i Innlandet driver sammen
med Sveriges Lantbruksuniversitet forskningsprosjektet GRENSEVILT, med støtte bl.a. fra EUprogrammet Interreg Sverige-Norge.
Fra Høgskolen i Innlandet deltar følgende i forskergruppen:
• Torstein Storaas er professor emeritus og har drevet forskning på ryper, skogfugl og elg og
undervist i bl.a. viltforvaltning. Han er opptatt av menneskets interaksjon med vilt og modeller
for å utvikle næring med utgangspunktet i viltet, og har i sin karriere jobbet i skjæringspunktet
mellom økologi, økonomi og folk.
• Andrea Miller er førsteamanuensis, veterinær og «økologidoktor». Hun har omfattende
forskning innen parasitter (bl.a. revens bendelorm og svelgbrems hos elg) og er særlig
interessert i mer forskning på parasitter på hjort i hegn og ville hjort. Hun forsker på ulike
sykdommer hos vilt og sykdommer som kan overføres til mennesket (jf. Én helse-tilnærmingen).
Høgskulen på Vestlandet
Høgskulen på Vestlandet har rundt 17 000 studenter, og har flere campus i regionen med Sogndal
som hovedbase. «Jaktlab Svanøy» er forankret ved Institutt for miljø- og naturvitskap, som tilbyr
tverrfaglige utdanninger innen en rekke klima-, miljø- og energirelaterte fag. En gruppe ved
instituttet jobber spesielt med økologiske temaer både innen planter og vilt. Instituttet har rundt
300 studenter.
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Fra Høgskulen på Vestlandet deltar følgende i forskergruppen:
• Stein Joar Hegland er professor og økolog, og har forsket først og fremst på blåbær, humler og
hjort, dvs. på interaksjonen som foregår i skogen. Sentrale temaer i hans forskning er:
Beiteøkologi, samspillet mellom hjort og insekter sin påvirkning på planter, hjort som art og
forvaltningen av den og effekter av klimaendringer på økosystemene. Han er i tillegg styreleder
for Stiftelsen Norsk Hjortesenter og har tidligere hatt stilling som forskningsleder ved Norsk
Hjortesenter der han bl.a. var med på å ta initiativet til dette prosjektet.
NIBIO
NIBIO er en av Norges største forskningsinstitutter med rundt 700 ansatte. NIBIO forsker og
leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-,
nærings- og samfunnsøkonomi, og har kontorer femten steder i Norge. Ved Tingvoll er det et
forskningsmiljø innen vilt og viltforvaltning og beiting og utmark.
• Erling Meisingset er seniorforsker og knyttet til Avdeling for Utmarksressurser og
næringsutvikling og har tilhold ved ved NIBIO Tingvoll. Han er av Norges ledende forskere på
hjortevilt og temaer knyttet til bestandsdynamikk, arealbruk og habitatsbruk og forvaltning. Han
har omfattende erfaring fra merking av hjortevilt, inkludert merkeprosjektet på hjort.
NMBU - Veterinærhøgskolen
NMBU - Veterinærhøgskolen er Norges eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir
kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Høgskolen har 500
studenter. Prosjektet er forankret ved faggruppe medisinsk genetikk ved Institutt for prekliniske
fag og patologi ved NMBU - Veterinærhøgskolen. Denne faggruppen har gjort en rekke
forskningsstudier med utgangspunkt i genetikk og slektskap hos hjortevilt.
• Knut Røed er professor emeritus og ekspert på molekylærgenetikk. Han har deltatt på
forskningsprosjekter der poenget er å ta prøver av alle individene for å avklare slektskap og slik
fremskaffe ny kunnskap om bestandsdynamikk og reproduksjon. Han har i hovedsak jobbet
med rein. Også her er det problemstillinger knyttet til ulikheter mellom tam og vill rein, særlig
knyttet til atferd og dets betydning for reproduksjon.
Ruralis
Ruralis, Institutt for rural og regionalforskning, er et ledende fagmiljø i Europa innen tverrfaglige
rurale studier. Instituttet har rundt 30 faglige ansatte. Ruralis har hovedkontor i Trondheim og et
kontor i Oslo.
Ruralis har kompetanse som er viktig for «Jaktlab Svanøy» da de har drevet med forskning innen
ressursøkonomi- og forvaltning relatert til jordbruk, utmark og arealer. De har også kunnskap om
næringer som er natur- og distriktsbaserte. De jobber også med samfunnsøkonomiske analyser
innen jordbruk og verdisetting av natur- og distriktsbaserte næringer. De har også en bred
forskningsportefølje knyttet til lokalsamfunn og bygdeliv. Spesielt viktig for «Jaktlab Svanøy» er
deres kompetanse på rural innovasjon som innebærer samtidig sosial innovasjon og behov for
deltakende prosesser som involverer ulike aktører. Ruralis jobber tett med forvaltningen i Norge og
EU.
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Fra Ruralis deltar følgende i forskergruppen:
• Klaus Mittenzwei er seniorforsker og utdannet landbruksøkonom. Han har særlig kompetanse i
å bruke kvantitative modellbaserte verktøy i sin forskning. For tiden er han involvert i
forskningsprosjekter om ressursforvaltning, verdisetting av økosystemtjenester fra jordbruket og
klimapolitiske virkemidler.
• Kristian Borch er seniorforsker på grønn innovasjon og omstilling med fokus på utvikling av
bærekraftige løsninger innenfor energi, næringsmiddelindustrien og landbruksområdet, samt
lokal verdiskaping og medvirkningsprosesser. Han er prosjektleder for «Civic Renewables», som
er et FoU-prosjekt Ruralis leder.
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Sørøst-Norge er Norges fjerde største universitet med cirka 18 000 studenter, og
har åtte campuser sørøst i Norge. «Jaktlab Svanøy» er forankret ved Institutt for natur, helse og
miljø som holder til i Bø. Fagmiljøet er ledende nasjonalt og internasjonalt innen forskning på store
pattedyr. Forskningen ved instituttet er fokusert rundt fire forskingsklynger hvor av den ene er
LEBE (Laboratory for Evolutionary and Behavioral Ecology). Bjørn og bever er i dag hovedartene.
Fra Universitetet i Sørøst-Norge deltar følgende i forskergruppen:
• Andreas Zedrosser er professor og forskningsleder for LEBE. Han har i mange år deltatt som
forsker i «Det skandinaviske bjørneprosjektet» og er i dag en del av ledelsen av prosjektet.
Videre har han også jobbet med forskjellige bjørnearter og populasjoner blant annet i Nord- og
Sør-Amerika og Asia. Arbeidsfeltene er i hovedsak: livshistorie, reproduksjonsstrategier, effekter
av jakt, stress og næring, atferdsøkologi og åtejakt. Han har også forsket på bjørn i fangenskap.
Han ønsker å utvide forskningsporteføljen og har i det siste interessert seg for å forske på hjort.
Vetrinærinstituttet
Veterinærinstituttets forsknings- og innovasjonsaktivitet skal understøtte den rollen instituttet har
som beredskapsinstitusjon og bidra med kunnskap og kompetanse av høy kvalitet og relevans til
anvendelse i forvaltning og næring innen instituttets kjerneområder. «Jaktlab Svanøy» er forankret
i seksjon for Husdyr, vilt og velferd. Denne seksjonen har også ansvaret for
Helseovervåkingsprogrammet for vilt (ViltHOP)5 som ble etablert i 1998 og som i dag inkluderer
alle viltlevende arter. Programmets målsetting er å skaffe kunnskap om helsestatus til norsk vilt.
Vetrinærinstituttet ønsker å delta i flere forskningsprosjekter med utgangspunkt i hjort.
Fra Vetrinærinstituttet deltar følgende i forskergruppen:
• Knut Madslien er seniorforsker og viltansvarlig ved Vetrinærinstituttet. Han har drevet forskning
på en rekke områder, bl.a. på leverikter fra hjort på Svanøy og parasitter hos vilt. Han har i den
senere tid hatt fokus flått og CWD i sin forskning.

5

https://www.vetinst.no/dyr/vilt/hop
Side 21 av 53

Dette er kjernekompetansen som er knyttet til «Jaktlab Svanøy». Andre forskere vil bli trukket inn
når det er behov for supplerende kompetanse på prosjekter. Figuren under gir et bilde av
sammensetningen av kompetansen i forprosjektet. Det er denne kompetansen som er grunnlaget
for videre utvikling av «Jaktlab Svanøy».

Figur 6 Figuren illustrerer viktige kunnskapsområder som inngår i «Jaktlab Svanøy». Erfaringer fra
langtidsstudier på andre arter er med på å styrke «Jaktlab Svanøy». En annen styrke er den
tverrfaglige kompetansen som er knyttet til jaktlaben. Kompetanseområdene er overlappende.
Det er definert tre satsningsområder for «Jaktlab Svanøy». Disse er:
• «Fremtidens artsforvaltning»
• «Én helse»
• «Lokal verdiskaping»
Se kapitlene 7-9 for nærmere omtale av disse forskningsområdene og forslag til prosjekter.
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5 Om langtidsstudier og Svanøys fortrinn
I dette kapittelet vil vi redegjøre for hvilke fortrinn Svanøy har for å gjennomføre langtidsstudier og
vi vil sammenligne «Jaktlab Svanøy» med noen utvalgte langtidsstudier.

5.1 Andre langtidsstudier som referanseprosjekter
Langtidsstudier av hjortevilt og andre dyr, basert på at dyret merkes med GPS-sender, har blitt
gjennomført både i Norge og i utlandet. Mange av disse prosjektene pågår ennå. Det mest kjente
langtidsstudiet på hjort er «The Isle of Rum Reed Deer Project»6. Det er drevet med
hjorteforskning på øya helt tilbake til 1953, mens en individ-basert langtidsstudie startet opp i
1972. Det er publisert over hundre vitenskapelige artikler som følge av denne forskningen.
Prosjektet er kjent langt utover hjorteviltforskningen. En avgjørende forskjell mellom dette
prosjektet og «Jaktlab Svanøy» vil være at på Svanøy vil det forskes på en bestand som det jaktes
på, mens det ikke jaktes på bestanden på den delen av Rum der forskningen foregår. Det er en
fordel at hjorteøkologien på Svanøy påvirkes av jakt, da økologien vil fungere litt annerledes i en
populasjon uten jakt. En annen sentral forskjell mellom Rum-prosjektet og «Jaktlab Svanøy» er
interaksjonen mellom hjorten og lokalbefolkningen. Det er ikke fastboende på Rum der det
forskes på hjort, mens på Svanøy er hjorten en viktig bestanddel av lokalsamfunnet. For øvrig er
det en annen berømt langtidsstudie i Skottland. «St Kilda Soay Sheep Project» har forsket på sau
siden 1950-tallet7.
I Norge finnes det også gode eksempler på langtidsstudier. I 1992 ble det etablert en
langtidsstudie på elg på Vega, som fremdeles pågår. Prosjektet har med få unntak GPS-merket
samtlige elg på de tre øyene som utgjør Vega siden oppstarten. Også dette er et øybasert prosjekt
og det drives også jakt på bestanden. Fordelen er at det er mulig å merke alle dyr og å ha god
kontroll på dyrene over tid. På Vega har populasjonen vært rundt 50 dyr, mens det på Svanøy
trolig er et sted mellom 140 og 150 hjort. Fordelen man har på Vega vil man derfor også ha på
Svanøy.
På Svalbard er det gjennomført forskning på rein tilbake til begynnelsen av 1970-tallet. Det er
også i gang langtidsstudier på rein på en mindre del av populasjonen som er på over tyve tusen
dyr. For tiden er om lag 200 rein merket og disse individene følges gjennom hele livsløpet.
Prosjektet startet opp i 1995. I begynnelsen var det en studie knyttet til behandling av parasitter.
Etter hvert har man utvidet datainnsamlingen. Genetikk har vært et viktig tema for prosjektet. Det
er nylig gjenopptatt en studie som er knyttet til parasittbehandling.
Det er nylig startet opp et prosjekt på Otterøya utenfor Namsos. Prosjektet skal blant annet
gjennomføre slektskapsanalyser basert på vevsprøver innsamlet fra om lag 2000 hjort felt på
Otterøya i løpet av ti år. Hensikten er å få svar på fordelingen av farskap innen en naturlig jaktet
hjortebestand bl.a. for å dokumentere hvilke individer som deltar i reproduksjonen, hvilke
genotypiske og fenotypiske egenskaper som kjennetegner disse, og hvordan foreldrenes
egenskaper gjenspeiles i avkommenes kvaliteter. Prosjektet skal også gjøre en sammenligning av
6

Fyldig informasjon om prosjektet finnes på denne hjemmesiden: rumdeer.bio.ed.ac.uk.

7

Egen hjemmeside om prosjektet finnes her: soaysheep.bio.ed.ac.uk.
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presisjonen til slektskapsanalyser basert på SNP-er og analyser som er basert på mikrosatellitter.
Det er sistnevnte metode som er brukt på Vega.
«Det skandinaviske bjørneprosjektet»8 som ble etablert i 1984 er et av de lengste langtidsstudiene
på pattedyr i verden som fremdeles pågår. Prosjektet har resultert i over 300 vitenskapelige
artikler. Prosjektet har fulgt nærmere 900 bjørn gjennom hele livsløpet og samlet inn genetisk
materiale fra ca. 2500 bjørner. Sentrale forskningsområder har vært: Bjørnens livshistoriestrategier
(utvikling og reproduksjon), slektsskapsanalyser ved bruk av genetisk materiale,
bestandsdynamiske problemstillinger, og generelt om bjørnens fysiologi og vilthelse.
Tabell 2 En oversikt over noen referanseprosjekter for «Jaktlab Svanøy».

Det forskes på hele eller store
deler av populasjonen

I stor grad påvirket av jakt
(«jaktseleksjon»)

I liten grad påvirket av jakt
(«naturlig seleksjon»)

Vega (elg)

Sverige/Norge (bjørn)

Det forskes på mindre deler av
populasjonen

Rum (hjort)
Otterøya (hjort)
Svalbard (rein)

Noen sentrale fellesnevnere for disse studiene (se også tabell 3):
• De går over lang tid og følger et individ gjennom hele livsløpet.
• Finansiering av enkeltprosjekter har bidratt til aktivitet over tid. Forvaltningsinstitusjoner har
bidratt med finansiering.
• Fokus for forskningen kan skifte over tid, men et sett med basisdata samles inn hele tiden.
• Klima har blitt et viktigere fokus de senere årene.
• Noen ansvarlige forskningsinstitusjoner står bak forskningen, men arenaen kan brukes av andre
forskningsmiljøer. Arenaen tiltrekker hele tiden nye forskere og studenter.
• Genetikk (slektsskapsanalyse) har i lang tid vært en viktig pilar i forskningen.
• Gjennom langtidsstudier tas i bruk nye teknologier og nye ideer testes.
• Det genereres mye forskning, samt mange vitenskapelige publikasjoner i anerkjente tidsskrifter.

8

Informasjon om prosjektet finnes på denne hjemmesiden: bearproject.info.
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Tabell 3 Noen kjennetegn ved referanseprosjekter som er omtalt ovenfor.
Navn/sted

Kort om prosjektet

Etablert

Art og populasjon

Ansvarlig
vitenskapelig
institusjon

Isle of Rum Red Deer
project, Rum («North
Block») i Skottland

• Individuell datainnsamling som
inkluderer genetisk data («genetic
parentage information»). Muligjort
forskning på:
• Atferd
• Livshistorie (trade-offs)
• Bestandsynamikk
• Naturlig seleksjon
• Konsekvenser av vær og
klimaforandringer
• Prosjektet har resultert i over 100
vitenskapelige papers og tre bøker

1972

Hjort som det ikke
jaktes på

The University of
Edinburgh mfl.

Det skandinaviske
bjørneprosjektet

• 800 bjørn gjennom hele livsløpet,
samt andre datasett som involverer
langt flere bjørn
• Sentrale forskningsspørsmål:
• Utvikling og reproduksjon
• Slektsskapsanalyser ved bruk av
genetisk materiale
• Bestandsdynamiske
problemstillinger
• Bjørnens fysiologi og vilthelse

1984

Bjørn

Universitetet i
Sørøst-Norge,
NINA mfl.

Vega

• Fokus på genetikk. Slektskapet
mellom alle elgene er kartlagt

1992

Elg som det jaktes
på. I store deler av
prosjektet har hele
populasjonen vært
GPS-merket.
Rundt 50 dyr

NINA

Svalbard

• Fangst og gjenfangst. Fanger kalver
om vinteren og merker dem
• Følger et individ gjennom hele
livsløpet på et begrenset antall dyr.
For tiden trolig 200 dyr av en
bestand på over 20 000
• Bruk av GPS-halsbånd, hjertedata
og temperatur-sensorer
• Eksperimentelt studie i oppstarten:
effekter av parasittmidler for å
bekjempe parasitter. Nytt prosjekt:
Gjenta det man gjorde første gang
• Genetikk har vært viktig

1995

Et utvalg rein

Flere aktører har
brukt denne
forskningsarenaen

Otterøya

• Det skal forskes på vevsprøver fra
2000 dyr som er felt gjennom jakt. I
tillegg merking av levende dyr
(200-300 dyr)
• Stipendiat er tilknyttet prosjektet

2021

Et sted mellom
1000-1200 hjort på
øya til enhver tid

NINA
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Beiteprosjektet på Svanøy, som er omtalt tidligere, vil være en kunnskapskilde som vil benyttes i
prosjektet.
Det er gjennomført andre typer eksperimentelle studier som det er verdt å nevne. På øya Rauer
utenfor Fredrikstad gjennomførte Folkehelseinstituttet i 2002 en studie på flått ved å fjerne elg.
Formålet var å måle effekten på flåttpopulasjonen. I Oostvaardersplassen i Nederland er det gjort
forskning med hensikt å vise at naturen fungerer uten jakt når den overlates til seg selv. Prosjektet
er kontroversielt.9

5.2 Svanøys fortrinn
Det unike ved Svanøy som forskningsarena er muligheten for å drive med forskning som ser
hjorten i sammenheng med lokalbefolkningen på Svanøy og øyas ressursgrunnlag. Å gjennomføre
langtidsstudier i en slik kontekst er ikke gjort tidligere. Samtidig er øya godt egnet til å drive
langtidsstudier. Populasjonen av den ville hjorten på Svanøy er stor nok for å drive relevant
forskning og samtidig liten nok til å kunne ha kontroll på hele bestanden. I tillegg er den tamme
populasjon av hjort en mulighet, og man kan gjennomføre komparative studier av tam og vill hjort.
Norsk Hjortesenter er også et viktig fortrinn. Kunnskap om hjort og kjennskap til øya, vil være en
verdifull ressurs for forskere som kommer til øya. En forskningsmessig styrke i forlengelsen av
dette er at man kan gjøre eksperimentelle studier på Svanøy, noe som ofte andre
forskningsaktører er forhindret fra å gjennomføre.
Svanøy som forskningsarena har følgende fortrinn:
• Tam- og villhjort av samme populasjon i samme miljø (klima og habitat).
• Liten nok populasjon til å ha kontroll, men samtidig stor nok, til at populasjonen er
forskningsmessig relevant.
• Gode muligheter for fangst- og gjenfangst.
• Tamhjorten er i innhegning som utgjør et lukket system.
• Hjorten på Svanøy, i motsetning til hjorten på Isle of Rum det forskes på, beskattes gjennom
jakt.
• Gode fasiliteter (forsøksdyr, slakteri, lab for viltkjøtt mm.) og kompetansesenter på hjort.
• Grunneiersamarbeid (enighet om felles lokalforvaltning).
• Lokalbefolkningen deltar i naturressursforvaltningen.
• Muligheter for eksperimentelle studier med både tam og vill hjort.

9

Se for eksempel artikkel om prosjektet «European Experiments in Rewilding: Oostvaardersplassen» på
nettstedet rewilding.org fra 2019.
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Tabell 4 Noen Svanøy-fakta.
Emne

Beskrivelse

Kulturhistoriske
verdier

Sentral fra middelalderen og offerplass fra vikingtiden. Kirkegods og senere
krongods. Svanøy Hovedgård ble futesete fra 1749 og senter for haugianere fra
1804.

Naturverdier

Unik regnskog med urskogkvaliteter, med nordligste grense der kristtorn er
skogdannende. Det jobbes med å etablere et naturreservat på store deler av
Svanøy. Kartlegging av naturgrunnlaget ved blant annet Georg Hygen
(odontolog og botanikker mm.), Arnfinn Skogen (botaniker) mfl.

Industri og næring

Industritradisjoner innen gruvedrift, båtbyggeri, tønnefabrikk, jordbruk og i dag
moderne fiskeoppdrett og hjorteoppdrett.

Arealer

Folk på Svanøy

Kunnskap om
hjortevilt
Vill hjort

Tam hjort

5 prosent er dyrket mark, resten er kystfuruskog (regnskog).

Ca. 50 fastboende, og rundt like mange deltidsbeboere.

Kompetansesenter for hjortevilt og oppdrett av hjort.
150 ville hjort til enhver tid. Om lag 50 prosent er hanndyr.
Om lag 40-50 koller. Reproduksjonen er ca. 40-50 kalver per år.
Om lag 150 tamme hjort.
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6 Om hvordan å utvikle Svanøy som forskningsarena
I dette kapittelet vil vi redegjøre for hvordan Norsk Hjortesenter og Svanøy kan videreutvikles til en
forskningsarena med utgangspunkt i hjorten på øya. Å utvikle Svanøy som forskningsarena, vil
bestå av fem hovedaktiviteter:
•
•
•
•

Utvikle ny, supplerende infrastruktur og anskaffelse av nødvendig utstyr.
Merke villhjorten på Svanøy (modellbestand).
Etablere en biobank (innsamling av biologiske prøver).
Etablere en fullskala livshistorie-database med biologisk informasjon av alle merkede dyr (vill
hjort) og alle tamme hjort.
• Etablere et dialogforum («living lab») for lokalbefolkningen på Svanøy.
Disse hovedaktivitetene skal ikke gjennomføres suksessivt, men det må jobbes med disse
parallelt.

6.1 Utvikle ny, supplerende infrastruktur og anskaffelse av nødvendig
utstyr
Det finnes allerede mye infrastruktur på Svanøy knyttet til Norsk Hjortesenter. Mye av denne
infrastrukturen vil brukes ifbm. jaktlaben. Hovedbygget er anlegget til Norsk Hjortesenter som
består av kontorer, konferanse- og forsamlingslokaler, slakteri og foredlingslokaler. Det planlegges
et tilbygg som vil romme et innovasjonssenter spesielt tilrettelagt for å utvikle nye produkter av
viltkjøtt. Som del av dette tilbygget, eller som eget tilbygg, vil det bygges et rom som dekker
frysekapasiteten for en jaktlab. I tilknytning til dette igjen er det behov for en «feltlab» for å ta
nødvendige prøver på stedet, men feltlaben skal ikke være et vanlig laboratorium der prøver skal
analyseres.
I nærhet til Hjortesenteret finnes fôringsplassen Bakkane for det tamme viltet, og Dalsåkeren, som
er et fangst- og håndteringsanlegg. Det planlegges et nytt sluse- og innhengingssystem ved
Skogsfjøset for fangst og gjenfangst av villhjort. En god del av hjorten på øya går i dette området
når de skal fra øst til vest på øya (og omvendt). Området er godt egnet for å fange hjort da det er
naturlige «stengsler» både i nord og sør. Immobilisering av dyret kan derfor unngås, og man kan
merke dyret, og foreta veiing, måling og nødvendige prøver ved hjelp av et lignende system som
brukes i anlegget på Dalsåkeren.
Dette sluse- og innhengningssystemet vil komme i tillegg til de ti innhegningene som allerede
finnes. Også disse innhegningene kan benyttes for å fange og merke hjort. Likevel vil det være
behov for å merke noen dyr ved bruk av immobilisering (for eksempel fra bil). Figur 9 viser
hvordan det kan utvikles en forskningsstasjon ute i terrenget med et slusesystem som ivaretar en
rekke av de funksjonene man trenger for å merke dyr og ta prøver underveis i et
forskningsprosjekt. Trolig vil også hjort etter hvert lære å ferdes gjennom slueområdet ved
Skogsfjøset dersom det ikke samtidig foregår jakt i dette området.
Svanøy vil om kort tid ha alle fasiliteter for at forskerne skal kunne ha kortere og lengre opphold
ifbm. forskningsoppdrag. Det drives hotellfasiliteter på øya med alle rettigheter, det er møte- og
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konferanselokaler, øya har nylig fått nytt bredbånd og det vil komme en ny mobilmast (4Gdekning) på øya i 2023.

Bilde 3 Joakim Sunde fra Norsk Hjortesenter viser forskningsgruppen infrastruktur og utstyr ved
Dalsåkeren som brukes ifbm. med prøvetaking og behandling av dyr. Fra venstre Andrea Miller,
Andreas Zedrosser, Knut Røed og Torstein Storaas. Foto: Johan Trygve Solheim.
Behovene for ny infrastruktur og utstyr er følgende:
• En innhegning/stasjon for fanging og prøvetaking av villhjort som også har veiingstasjon.
• Flere frysere (sikrede med alarm) og bygget for å romme disse. Man har behov for 1-2 frysere
med stabil oppbevaringstemperatur på rundt -80 °C, og tilsvarende noen frysere med
oppbevaringstemperatur på -20 °C.
• “Felt”-laboratorium for å samle inn prøver med nødvendig utstyr for dette (f.eks. sentrifuge til
blodprøver). Dette skal ikke være et fullskala laboratorium for å analysere prøver.
• Prøvetakings- og lagringsmatriell med QR-koding. Etikettmaskin til å markere alle prøver som
skal lagres i biobanken.
• En database over livtidsdata og der informasjon om alle prøver fra biobanken er tilgjengeliggjort.
Norsk Hjortesenter eier ikke mye av grunnen på Svanøy, men har en langsiktig avtale med
grunneier for å benytte nødvendige arealer til å utvikle en forskingsarena. I tillegg har grunneierne
en felles avtale om forvaltning av hjorten på Svanøy, noe som muliggjør eksperimentelle studier.
Figur 7-9 gir oversikter over infrastruktur som vil inngå i «Jaktlab Svanøy».
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Figur 7 Oversikt over eksisterende infrastruktur (grønne bokser) og viktig infrastruktur som må på
plass (oransje bokser) i «Jaktlab Svanøy». Kartutsnitt fra norgeskart.no.

Figur 8 Infrastruktur i og rundt lokalene til Norsk Hjortesenter. Oransje boks viser hvordan ny
infrastruktur kan bygges som del av nåværende infrastruktur. Kartutsnitt fra norgeskart.no.
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Figur 9 Idéskisse for hvordan området ifbm. Skogsfjøset kan bli en sluse og stasjon for merking og
prøvetaking av hjort. Kartutsnitt fra norgeskart.no.

6.2 Merke hjorten på Svanøy (modellbestand)
Merking av vill hjort på Svanøy vil være en viktig målsetting for å samle inn data fra dyrene som
befinner seg på øya. Målet er å bygge en dataserie for hvert individ gjennom hele livsløpet, og slik
bygge en langtids databank for å studere livshistorieegenskaper og populasjonsdynamikk. Hvert
dyr vil merkes med GPS-klaver.
For denne type jaktlab, og forskning som skal gjennomføres i den, så finnes det per dags dato
ingen reelle alternativer til GPS-merking. Fangstmetoden som for det meste er brukt i Vegaprosjektet er merking av dyr vinterstid fra helikopter. Ifbm. merkingen, som tar rundt 30 minutter
per dyr, gjennomføres veiing og målinger og det samles inn prøver av dyret. I tillegg gjøres det
klinisk overvåkning av dyret mens det er immobilisert. «Skandinaviska Björneprosjektet»
immobiliserer også dyr fra helikopter, som regel i april/mai etter at bjørnen har forlatt vinterhiet og
mens det fremdeles er snø i terrenget. Prosedyren for fanging, immobilisering og GPS-merking av
bjørn er beskrevet i detalj.
God dyrevelferd er avgjørende for denne type forskningsprosjekter. En NINA-rapport fra 2011,10
som analyserer konsekvenser av merking av elg i Vega i perioden 1992-2010 konkluderer med at
merking ikke går utover dyrevelferd og at «merking av elg i verste fall kun har små kort- og
langtidseffekter på elgens velferd på Vega»11.

10

Solberg, E. J., M. Heim, C. M. Rolandsen, B.-E. Sæther & J. M. Arnemo. 2011. «Immobilisering og
merking av elg på Vega, 1992- 2010 – Konsekvenser for dyrevelferd, kondisjon, reproduksjon og
overlevelse». NINA Rapport 658.
11

Imidlertid er det forskning som viser at det kan ha en effekt.
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Den teknologiske utviklingen går fort, og det vil derfor være en ambisjon å prøve ut ny teknologi
på Svanøy, dels for å supplere data til GPS-merking, og dels for å prøve ut nye måter å få inn data
på. Det er gjort forsøk med droneovervåkning av hjort brukt i habitatsanalyser, men fortsatt er
dette en teknologi og tilnærming som er på et tidlig stadium, men har enkelte anvendelsområder,
som for eksempel å finne rådyrkalver slik at de ikke blir tatt av slå- og høstingsmaskiner12.
Likevel er det ikke usannsynlig at det allerede i dag finnes teknologi som kan være interessant å
utprøve. For eksempel har forskere gjort forsøk på å identifisere samtlige laks i en merd ved hjelp
av maskinlæring. Fortsatt er denne teknologien i en tidlig fase, men vil på sikt trolig kunne brukes i
jaktlaben. En viktig målsetting ved «Jaktlab Svanøy» er nettopp å være tidlig ute med å teste ut ny
teknologi.
Datainnsamling fra GPS kan i dag suppleres med aktivitetssensorer som måler temperatur, puls
mm. og kameraer på halsbåndet. I tillegg kan man supplere med kamerafeller, lydbokser for
stemmegjenkjenning og lignende.

6.3 Etablere en biobank
Prøver som samles inn må systematiseres og tilgjengeliggjøres i en biobank. Med biobank forstås
her en samling med biologisk materiale fra hjort. Tabell 5 gir en oversikt over hvilke basisprøver
som det er ønskelig at samles inn for hhv. levende og slaktede dyr.
Tabell 5 Innspill til prøver i en biobank for hjort fra Svanøy.
Prøver som samles inn

Levende dyr

Slaktet dyr

Anvendelse(r)

Vev

Ja

Ja

DNA

Blod

Ja

Ja

En rekke anvendelser, f.eks. serologi

Hår

Ja

DNA, stress

Kjeve

Ja

Aldersbestemmelse, morfologi, størrelse

Tannsnitt

Ja

Alderbestemmelse

Muskel

Ja

DNA, tungmetaller, parasitter mm.

Lever

Ja

Kan brukes for mange biologiske parametre.
Noen eksempler: parasitter, giftstoffer,
mineralmengder

Fordøyingssystem

Ja

Parasitter, diet

Uterus

Ja

Reproduksjon

Ja

DNA, parasitter, diet (næring), stress,
hormoner

Ja

Morfologi, størrelse, kroppens tilstand

Avføring
Femur

12

Ja

Se for eksempel artikkelen «Har reddet over 40 rådyrkalver med hjelp av droner» publisert i 2021 på
nrk.no.
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6.4 Etablere en database
Det må i tilknytning til biobanken også etableres en database med alle data om hver enkelt hjort,
både tam og vill hjort. Denne databasen må inneholde data om prøvene i biobanken samt
inneholde livshistoriedata, data om habitat og klima og sensordata fra GPS og andre sensorer.
Norsk Hjortesenter har også data tilbake til før tusenårsskiftet. Disse dataen må også analyseres
og legges inn i biobanken.
Det må utarbeides et system og protokoller for å samle data gjennom hele året. Det må foretas
regelmessige tellinger over antall dyr. Bruk av ny teknologi for dette formålet vil være viktig å
installere og utprøve. En gang i året må det være en telling som har som siktemål å redegjøre for
samtlige hjort på øya. En slik telling kan for eksempel foregå vinterstid ved hjelp av en drone.
Forholdene ligger svært godt til rette for å teste ut forskjellige bestandsestimeringsmetoder. Det vil
også være aktuelt å gjøre samtidige registreringer av beiting på trær og lyng (beitetaksering), og
innsamling av andre datatyper, som kan nyttes i sammenheng med hverandre for å svare på
problemstillinger.
Data fra beiteprosjektet ved Svanøy13 skal tilgjengliggjøres i databasen. Det gjøres beitetaksering i
skog med faste transekt 1-2 ganger i året, og enkle registreringer av beite på busk og treslag og
forekomster av disse (blåbær, rogn, gran, furu).
Tabell 6 Innspill til innsamling av data i tillegg til data fra biobanken som vil være basisdata i
databasen.
Data som samles inn

Levende dyr

Parings- og
kalvetidspunkt

Ja

Vekt

Ja, ved fødsel og ved
slakting, og i løpet av
livsløpet

Ja, slaktevekt

Nøkkelopplysning for
populasjonsdynamikk

Måling

Ja, bl.a. bakbeinet som
er et standarmål for
hjort

Ja

Nøkkelopplysning for
populasjonsdynamikk

Lokalitet

Ja, som «sett hjort»

Ja, fellingssted og Habitatbruk, migrasjonsmønster
jaktmetode

Tellinger av hjort

Ja

Kontroll over populasjonen

Sett hjort-data

Ja

Kontroll over populasjonen

Beitetaksering

Uavhengig av et dyr

13

Slaktet dyr

Anvendelse(r)
Reproduksjon, kondisjon mm.

Uavhengig av et
dyr

Diett mm.

På hjortesenter.triggerfoto.no er det en artikkel om prosjektet - «Beiteprosjektet» fra 2011. Se også
artikkelen «No starter dei beiteforskninga» fra 2011 på hjortesenteret.no.
Side 33 av 53

Figur 10 «The glass deer», eller den gjennomsiktige hjorten, er en konseptskisse som på sikt viser
hva «Jaktlab Svanøy» kan bli. Visjonen er å samle inn alle data om hvert individ på Svanøy gjennom
hele livsløpet.

Bilde 4 Gruppearbeid under arbeidsverksted 3 på Svanøy. F.v. Joakim Sunde, Andreas Miller,
Andreas Zedrosser og Knut Røed. Knut Madslien er med på videolink fra Oslo. Foto: Johan Trygve
Solheim.
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6.5 Etablere et dialogforum for lokalbefolkningen på Svanøy
«Jaktlab Svanøy» har fokus på interaksjonen mellom hjort, dets habitat og mennesker. Det vil
derfor etableres et dialogforum («living lab») for «Jaktlab Svanøy» for å forankre jaktlaben hos
grunneierne og lokalbefolkningen. Begrunnelsen for å etablere et slikt forum er knyttet bl.a. til
følgende:
• Grunneiere inviteres til å være engasjert og involvert i jaktlaben.
• Verdiene og verdiskapingen som utgår fra hjort sees i sammenheng med og inkluderer alle
ressurser som finnes på øya.
• Det gjennomføres en demokratisk, inkluderende prosess som involverer lokalbefolkningen på
Svanøy.
Svanøy Grendelag er et naturlig forankringspunkt, da grunneierne også deltar på denne arenaen.
Forsamlingsstedet ifbm. butikken og kafeteriaen i Svanøybukt er også et naturlig treffpunkt for
øyas befolkning. Om man bruker disse møteplassene, eller i kombinasjon etablerer egne
møteplasser for «Jaktlab Svanøy», vil være en vurdering som foretas på et senere tidspunkt. Det
finnes flere gode muligheter for folkemøter på øya.
Det vil samles inn både kvalitative og kvantitative data både ifbm. dialogforumet og for ulike
studier av verdiskaping, ressursutnyttelse og annet. Aktuelle data og datasett er:
• Spørreundersøkelse for å samle inn data for samfunnsøkonomisk verdisetting og
samfunnsverdier av vill hjort og hjortejakt og hjorteoppdrett (kjøttverdi, rekreasjonsverdi, fysisk
aktivitet/helse, skade på jord- og skogbruk)
• Regnskaps- og arealdata supplert med litteratur og ekspertkunnskap for analyser av
produksjon, lønnsomhet og effektiv forvaltning av bestanden av villhjort, tamhjort og sau
(eventuelt andre beitedyr).
• Markedsanalyse for produkter basert på tamhjort og villhjort.
• Villhjortens fôropptak på innmark.
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7 Forskningsområdet «Fremtidens artsforvaltning»
Dette forskningsområdet handler om typiske bestandsparametre knyttet til arten og dens atferd,
slik som overlevelse (f.eks. ved å analyser dødelighet), reproduksjon (kalvingsrate), vekst og
kondisjon (slaktevekt), immigrasjon og emigrasjon mm. Denne type studier krever ofte oversikt
over bestandsstørrelsen, dvs. pålitelige tellinger av bestanden. Forskningsområdet vil ta for seg
en rekke problemstillinger som er knyttet til bestandsdynamikken hos hjort inkludert kunnskap om
beiteøkologi.
Jakt er en av faktorene som påvirker dynamikken hos en bestand mest. Jaktens påvirkning på
fysiologi og atferd (f.eks. reproduksjon) og hvilke typer jaktregimer som er mest mulig optimal med
tanke på hovedmål i hjorteviltforvaltningen, mangler det fortsatt mye kunnskap om. «Jaktlab
Svanøy» vil være en ideell arena for å gjøre eksperimentelle studier med tanke på jaktsituasjoner
og jaktregimer. En viktig betingelse for dette er grunneiersamarbeidet som finnes på øya, slik at
det er mulig å følge en strategi man ønsker å utprøve over lengre tid. Skyting av kalv er et
temaområde som også kan gjennomføres på Svanøy. Her kan man bruke data fra et pågående
prosjekt som gjennomføres bl.a. i Kinn kommune (som Svanøy tilhører). En annen tilnærming kan
være å prøve ut et jaktregime der man ikke skyter bukk, men kun kolle og kalv.
Helserelaterte problemstillinger påvirker også bestandsdynamikken i stor grad. Pga. den økte
oppmerksomheten rundt sammenhengen mellom dyrehelse og folkehelse, er helse valgt som et
eget forskningsområde (se neste kapittel). Det er forventet økning i forekomst av dyresykdommer
grunnet økende bestandstetthet med påfølgende reduksjon i kondisjon mm. Det er viktig å
understreke at en rekke av problemstillingene knyttet til bestandsdynamikk henger sammen. Det
er derfor viktig å forske både på spesifikke områder innenfor bestandsdynamikk, men også å
forske på og beskrive sammenhenger mellom ulike faktorer.
Dette forskningsområdet vil fokusere på flere relaterte temaområder:
•
•
•
•

Fra vugge til grav: Livshistorie og bestandsdynamikk
Jaktsituasjonen og effekter av ulike jaktregimer
Beiteøkologi
Ny teknologi - utprøving og metodeutvikling

7.1 Fra vugge til grav: Livshistorie og bestandsdynamikk
Et hovedmål med «Jaktlab Svanøy» er å samle inn så mye data om hjortebestanden på Svanøy
som mulig. Det er dette som ligger i visjonen om «The glass deer», som er omtalt tidligere i denne
rapporten. Jo mer data man har, jo større og mer helhetlige studier kan man gjøre - det er dette
som ligger i tittelen fra «vugge til grav». Det handler om skjebnen til den nyfødte kalven, hvordan
den overlever og hvilke suksess den har i livet. Overlevelse og suksess er også som nevnt knyttet
til parasitter (som er et eget forskningsområde) og til diett og kvalitet på beite (se under).
En del forskning kan kun gjøres når man har lange nok tidsserier. Et område som det er
interessant å se på er konsekvenser av tap av genetisk variasjon, men da trenger man langtids og
individbasert data, samt reproduksjonsdata fra flere tusen individer og man må kunne følge
stamtavlen til hvert individ (pedigree).
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I begynnelsen må man derfor velge ut prosjekter som er avgrenset tematisk. For eksempel har
man lite kunnskap om kalven det første leveåret, både når det gjelder overlevelse og
grunnleggende biologi. På Svanøy er det mulig å merke kalver tidlig i livsfasen, i motsetning til
andre langtidsstudier. I Vega-prosjektet merkes for eksempel kalven først etter et halvt år og noen
ganger ikke før året har gått.
Det er behov for mer kunnskap om migrasjon og hvordan hjort sprer gener, koloniserer på land fra
Svanøy mm. Er det riktig at det er de sterkeste unge hanndyrene som migrerer og danner kolonier
andre steder? I mange av prosjektene vil det være avgjørende å undersøke det genetiske
materialet til hver enkelt individ.

Bilde 5 Vi mangler kunnskap om hjortekalven. En kalv på om lag én uke funnet omkommet på
Svanøy. Kalven vises frem av Jørgen Henden ved Norsk Hjortesenter. Foto: Johan Trygve Solheim.

7.2 Jaktsituasjonen og effekter av ulike jaktregimer
Hvordan vil vi at fremtidens bestand skal se ut? Mange små individer, eller vitale og store dyr?
Hva er den riktige veien for å oppnå ulike mål for en bestand? Skal vi høste mest mulig kjøtt eller
høste gode opplevelser? Jegerens valg har stor betydning for hvordan bestanden ser ut og for
artsmangfoldet. I «Jaktlab Svanøy» er det et mål å gjennomføre eksperimentelle studier som ser
på jaktens effekt på bestandsutvikling (tetthet), sammensetning (demografi) og vitalitet (kondisjon,
reproduksjon og vekt). I forlengelsen av dette er det behov for mer kunnskap om hva som er en
naturlig bestandsutvikling og naturlige variasjoner over tid. Overskuddet, det man har mål om å
jakte på, er ikke konstant. Jakt må derfor sees i sammenheng med naturlige variasjoner i
bestandstetthet og størrelse. Det er økt behov for mer kunnskap om denne sammenhengen, slik
at man i større grad kan tilrettelegge for en bærekraftig og adaptiv forvaltning.
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«Jaktlab Svanøy» har for eksempel mulighet til å bidra til økt forskning på bukkens rolle i en jaktet
bestand. Det jaktes på bukk fordi mange ønsker trofédyr og det er faktisk enklere å skyte en bukk
enn en kolle. Overbeskatning av unge hanndyr medfører at det i mange bestander nesten ikke
finnes eldre hanndyr (eldre enn 5 år). Hvilken effekt har dette bl.a. på demografi som inn- og
utvandring, reproduksjon o.l.? På Svanøy har grunneierne ført en restriktiv beskatning av bukk
over mange år. Dette gir en unik mulighet for å drive forskning særlig på bukk.

7.3 Beiteøkologi
Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen har drevet med beiteforskning på Svanøy siden
2011. Det er i hvert fall to problemstillinger knyttet til denne forskningen som nye prosjekter kan
springe ut fra innenfor rammene av «Jaktlab Svanøy», og begge er knyttet til at beitegrunnlagetog kvaliteten har blitt svekket med årene. Et prosjekt kan være å sette søkelyset på planters evne
til å regenere, og å teste ut ulike hypoteser for hvordan kvaliteten og mengden på beite kan ta seg
opp. Disse problemstillingene er komplekse, men det er behov for å undersøke om næringsrike
beitearter forsvinner fordi det er for mange beitedyr, samtidig som forvaltningen har mål om å øke
snittvekten på unge dyr. Når de mest næringsrike beiteartene blir mer sjelden, må dyrene ta til
takke med mindre næringsrike arter. Vil for eksempel det å avpasse beitetallet ha en effekt?
Finnes det andre muligheter?
En annen utfordring er at vi har lite kunnskap om bæreevnen for beitet til hjorten. Det er behov for
å utvikle en metodikk for beitetaksering, slik det er gjort for elg14 (men mangler for hjort). Et viktig
mål med beitetaksering er å få oversikt over og å holde kontroll med beitet, slik at det blir lettere å
holde en bestand på et bærekraftig nivå. Vi vet for eksempel hva som er næringsrike planter og
hva hjort prefererer i sin diett. Men det er for eksempel behov for økt kunnskap om effektene av
overbeiting over tid, og samspillet mellom bestandsstørrelse og skader på beite mm. Se også
neste forskningsområde som setter søkelyset på beite som en ressurs innenfor rammen av
tradisjonelt jordbruk.

7.4 Ny teknologi - utprøving og metodeutvikling
Ny teknologi utvikles hele tiden. Målet for «Jaktlab Svanøy» er å være tidlig ute med å ta i bruk ny
teknologi og å teste ut hvordan ny teknologi kan bidra til blant annet overvåkning og identifisering
av hjort. I forbindelse med etableringen av jaktlaben vil det være avgjørende å få nøyaktig
kunnskap om den ville bestanden. Dette kan gjennomføres som et prosjekt der man tester ut ulike
metoder for å telle individene i en bestand, dels for å undersøke påliteligheten av ulike metoder og
dels for å undersøke hvordan ulike metoder kan supplere hverandre. Et slikt prosjekt bør ha som
mål å sammenligne forskjellige populasjonsestimeringsmetoder, for eksempel sammenligne
innmarkstelling med telling basert på viltkameraer, CMR, DNA, droner med varmesøkende kamera
osv.

7.5 Prosjekt for å analysere historiske data
Hjortesenteret har samlet inn data for vill hjort siden 1991. Et eget prosjekt vil være å gjennomføre
en kohortanalyse basert på data av slaktevekter og alder som allerede finnes.

14

Se for eksempel artikkelen «Beitetaksering - hvorfor, hvordan, og hva så?» fra 2015 på hjortevilt.no.
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Tabell 7 Ideer til prosjekter som kan gjennomføres i regi av «Jaktlab Svanøy» innenfor
forskningsområdet «Fremtidens artsforvaltning».
Nr.

Område

1

Tema

Kunnskapshull- og behov
(problemstilling(er)/forskningsspørsmål)

Livshistorien til hvert individ

Prosjektet som skal bygges opp over tid.

Hjortekalven

Utvikle en metodikk for å finne kalv (slik at
den kan merkes tidlig), samt økt kunnskap
om overlevelse og grunnleggende biologi.

Reproduksjonsatferd og
reproduksjonsstrategier hos
hjort

Er det hanndyr eller hunndyr som styrer
reproduksjonen? Hvem er det som velger?
Kan kombineres med farskapsanalyser og
betydningen av farskap.

2

3

4

5

Komparativ studie av
Fra vugge til grav:
kondisjon hos tam og vill hjort
Livshistorie og
bestandsdynamikk
Migrasjon og hvordan den
påvirker en bestand

Hva er likheter og forskjeller mellom
kondisjon hos tam og vill hjort?
Det er de unge og sterkeste hanndyrene
som koloniserer nye områder pga. intern
konkurranse og pga. «opplevelsestrang». Er
dette riktig?

Konsekvenser av tap genetisk
variasjon

Hva betyr tap av genetisk variasjon for
bestandsutvikling, reproduksjonsuksess,
levedyktighet o.l.?

Krysning og reproduksjon
mellom tam og vill hjort

Forholdet mellom domestisert og ville
bestander: Er det reproduksjonsbarrierer
mellom tam og vill hjort slik som hos rein?
Hva kan gjøres når det gjelder krysning,
reproduksjon o.l.?

8

Jaktens effekt på
bestandsutvikling og bukkens
rolle i dette

Dersom man unngår å skyte bukk, vil
bestanden bli mer naturlig (lik seleksjonen i
naturen)?

9

Jaktsituasjonen og Påvirkning av ulike jaktformer
effekter av ulike
på atferd og kondisjon
jaktregimer

6

7

Utvikle målemetodikk for å får mer kunnskap
om ulike jaktformers effekt på villhjort.

10

Hjortens arealbruk og hvordan
den påvirker migrasjon og
fordeling av kjønn i dette bildet

Hva har jaktrykk å bety for hjortens
arealbruk? Kan fredningsområder være et
viktig forvaltningsverktøy?

11

Næringsrike beitearter
forsvinner

Hva er gode strategier for å styrke kvaliteten
på beite og få mer næringsrikt beite?

Beitetaksering for hjort

Det er behov for å utvikle metodikk for å
vurdere beitegrunnlaget for hjort.

Metodeutvikling for
bestandsovervåking

Hvilke nye teknologier kan brukes for
bestandsovervåking? Hvor gode er
metodene? Hva er fordeler? Hva er
ulemper? Hvordan kan ulike metoder brukes
i kombinasjon?

Beiteøkologi
12

13

Ny teknologi utprøving og
metodeutvikling
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8 Forskningsområdet «Én helse»
Flere hjortevilt og økt bestandstetthet - og ofte i kombinasjon med endringer i klima - gir rom for
flere eller andre sykdommer og mer parasitter hos hjorteviltet selv (dyrehelse), men også økt fare
for sykdommer og parasitter som overføres til andre dyr og mennesker (folkehelse). Mer viltkjøtt
fører også til at mer av kjøttet omsettes i butikker og i HoReCa-markedet. Både kjøttkvalitet og
matsikkerhet er viktig for forbruker. I tillegg er faren for alvorlige, smittsomme sykdommer noe
forvaltningen hele tiden må ta høyde for. Norge fikk for første gang påvist den alvorlige
dyresykdommen CWD (kalt skrantesyke) hos villrein i 2016 og hos hjort i 2017. I 2020 spredte
pandemien Covid-19 seg til alle verdens hjørner, og selv om ikke årsakene til pandemien er
klarlagt, er én sannsynlig forklaring at den er overført fra et dyr (flaggermus) til oss mennesker.
I dag er det blitt stadig mer fokus på at dyrehelse og folkehelse henger sammen, selv om
utfordringene er sammensatte og komplekse. En slik tilnærming har fått betegnelsen «Én helse».
Denne tilnærmingen fokuserer på at helsen til mennesker og dyr, og tilstanden til økosystemet vi
lever i, er knyttet sammen.

Figur 11 Illustrasjon av Én helse-tilnærmingen.
«Jaktlab Svanøy» har som mål å bygge opp en forskningsportefølje innenfor «Én helse».
Dyrehelse, folkehelse og økologiens bæreevne må sees i sammenheng. «Ikke desto mindre bør vi
vurdere dyr ikke bare som mulig sykdoms kilde, men også som en mulighet for forebygging og
behandling», skriver FHI i en artikkel på egen hjemmeside15. Jaktlab Svanøy kan nettopp være en
god arena for å drive med forebyggende forskning. For eksempel kan det gjøres forsøk med å
teste ut ulike former for behandling av parasitter mm. Forskning innenfor «Én helse» er allerede et
prioritert forskningsområde. I EUs forskningsprogram Horisont 21 er «One Health European Joint
Programme» (OHEJP) et av de største fagområdene. En langsiktig satsning på Én helse vil kunne
15

Se artikkelen «Én-helse (One Health)» på fhi.no publisert i 2020.
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utløse forskningsmidler fra Norges forskningsråd og EUs rammeprogram for forskning og
innovasjon.
Dette forskningsområdet vil fokusere på flere relaterte temaområder:
•
•
•
•

Parasitter, metaller og miljøgifter
Levendedyr-testing for CWD
Jakt, stress og kjøttkvalitet
Tilstanden til økosystemer

8.1 Parasitter, metaller og miljøgifter
Parasitter kan gi nedsatt næringsinntak og næringsopptak i tarmen, som igjen kan gi nedsatt
overlevelse og reproduksjon. Økt parasittbelastning (f.eks. leverikter, flått) som følge av
klimaforandringer medfører et behov for å måle konsekvensene av parasittisme på kondisjon,
samt vurdere effektiviteten av ulike antiparsittmidler som benyttes hos tamhjort. Det er behov for
flere slike studier på hjort i Norge. Det vil være en prioritert oppgave å gjennomføre denne type
studier innenfor «Jaktlab Svanøy». F.eks. har flåtten på Vestlandet en egen genetikk som er lite
kartlagt. Hva betyr dette for hjorten på Svanøy? Det er også andre interessante
forskningsspørsmål som for eksempel interaksjonen mellom parasitter som flått og hjort, og
sammenhengen denne interaksjonen har med vegetasjon, beitetrykk og hjortetetthet.
Flere parasitter har stor betydning for folkehelsen. TBE-viruset (skogflåttencefalitt) overføres til
mennesket via flåttbitt. Om viruset også kan smitte mennesker gjennom kjøtt og under selve
slakteprosessen er uvisst, men bør undersøkes nærmere gjennom prosjektet på Svanøy.
Antistoffer mot parasitten Toxoplasma gondii er tidligere funnet hos hjort, men forekomsten av det
smittefarlige parasittstadiet i kjøttet hos hjort er ikke kartlagt hos norsk hjort. For å kunne gi gode
råd om mulige smitteforebyggende tiltak mot denne zoonotiske parasitten bør dette derfor
kartlegges.
Universitetet i Oslo har for øvrig nylig startet opp prosjektet «#TimeLyme: Timing of host-vektorpathogen activity and emergence of Lyme disease under climate change» for å få bedre forståelse
av flåttbårne sykdommer. Forskningsfunn fra dette prosjektet kan være interessant å teste ut på
hjort på Svanøy.
Innholdet av sporstoffer, deriblant kobber, i jordsmonn er viktig for hjortehelsen, og kan bidra til
bedre overlevelse og reproduksjon. Det er i forskningsøyemed mulig å manipulere
konsentrasjonen hos hjorten med en mineralbolus i vomma. En slik studie kan kombineres med
en parasittstudie. F.eks. én gruppe med kobber/parasittmiddel, én med kobber, én med
parasittmiddel og én ubehandlet. Dyr som får behandling forventes å ha høyere slaktevekter.
Forskningshøyden er knyttet til kvantifisering av kostnaden av parasittisme hos villhjort. Se figur
12.
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Figur 12 Et prosjekt kan fokusere både på effektene av parasittbehandling og tilskudd av kobber
med tanke på kondisjon og slaktevekter. Tre grupper for ulike typer behandling, mens en gruppe er
uten behandling. For eksempel 20 dyr i hver gruppe. Vektutvikling følges via automatiske vekter i
terrenget. I tillegg kartlegges slaktevekter for dyrene. Et slikt prosjekt bør ha en varighet på to år.

8.2 Levendedyr-testing for CWD
Det er også mulig å bruke forskningsarenaen på Svanøy til å teste ut ante-mortem
prøvetakingsmetoder for CWD ved lokaler som er godkjent som forsøksdyrfasilitet. Dette gir unike
muligheter til å teste ut fremtidige prøvetakingsmetoder av hjortevilt under kontrollerte forhold.
Levendyr-testing for CWD er det stort behov for å utvikle og utprøve. Diagnosen CWD stilles på
hjerne-og lymfeknuter hos døde dyr. Det er stort behov for prøvetaking av levende (ante-mortem)
dyr. Videreutvikling av rektal-og tonsillbiopsimetoder, samt utprøving av hudbiopsi (øre),
cerebrospinalvæske og prescapulære lymfeknuter. Nylig er det publisert en studie i Nature16.

8.3 Jakt, stress og kjøttkvalitet
Myndigheter har økt fokus på å få mer av viltkjøttet til det profesjonelle markedet. For forbruker er
det avgjørende at kjøttet er mørt og av høy kvalitet. Råvaren fra skogen og hjortefarmer er i
utgangspunkt i verdensklasse, men det krever god kjøttbehandling både før og etter at dyret er
felt. Ved hjelp av pulsklokker og måling av pH, er det mulig å vitenskapelig å beskrive mørhet til
viltkjøtt og effekten av ulike jaktformer. Det er nylig gjennomført en studie ved Høgskolen i
Innlandet17 på elg. Denne studien konkluderte med det var ingen effekt på pH mellom
løshundsjakt og drivjakt uten hund, men er det annerledes hos hjort? Og hva med andre

16

N. C. Ferreira mfl. «Detection of chronic wasting disease in mule and white-tailed deer by RT-QulC
analysis of outer ear». Nature, 2021.
17

M. B. Haugen. «Effekt av to ulike jaktformer på kjøttkvaliteten til elg (Alces alces)». Bacheloroppgave ved
Høgskolen i Innlandet, 2018.
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jaktformer? En studie i «Jaktlab Svanøy» kunne se på ulike jaktformers (hund, drivjakt, postering
mm.) effekt på fysiologiske parametre (puls, temperatur, kortisolnivå o.l.)

8.4 Tilstanden til økosystemer
Hjorten er en tilpasningsdyktig art og utnytter godt både skogen og åpne landskap.
Klimaendringer som har akselerert i vår tid vil påvirke hjortens habitat. Samspillet mellom en
viltlevende art, habitatet arten lever i, og hvordan habitatet påvirkes av endringer i klimatiske
forhold, er av stor betydning for bærekraftig forvaltning av arter. Hvordan hjorten tilpasser seg
klimaendringer er det behov for ny kunnskap om. For hjorten er det slik at dens nordlige grense
for dens utbredelse trolig vil flytte seg som følge av klimaendringer. I seg selv kan dette være
positivt for hjorten som art i Norge. Gjengroing er et annet eksempel på en endring som kan
tenkes å ha positiv effekt da hjorten både bruker skogen og det åpne landskap. Men
klimaendringer kan som nevnt ovenfor også føre til flere parasitter o.l. som igjen kan føre til
dårligere kondisjon og helse hos hjorten. «Helsen» av en populasjon og populasjonens individer
henger tett sammen med økosystemets «helse».
Det er behov for å se denne type effekter der klima er en avgjørende drivkraft i sammenheng, og
hvilken effekter dette har på populasjonsdynamikk, tetthet, bestandsstørrelse,
vegetasjonssammensetning mm. Det er videre viktig å evaluerer tetthetsavhengig feedback
mellom hjortepopulasjonen, vegetasjon og beitetrykk, og hvordan både hjortebestanden og
vegetasjonen påvirkes av kortsiktige værforhold og langsiktige endringer i klimatiske forhold.

Bilde 6 Megaloceros giganteus- urhjorten - døde ut trolig pga. klimaendringer i løpet av istiden for
rundt 10 000 år siden. Bilde er hentet fra markwitton.com.
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Tabell 8 Ideer til prosjekter som kan gjennomføres i regi av «Jaktlab Svanøy» innenfor
forskningsområdet «Én helse».
Nr.

Område

Tema

Kunnskapshull- og behov
(problemstilling(er)/forskningsspørsmål)

1
Parasitter, metaller
og miljøgifter
2

Parasitters effekt på
kondisjon og slaktevekter

Vil dyr som får parasittbehandling forventes å
ha høyere slaktevekter og bedre kondisjon?

Mineralers effekt på
kondisjon og slaktevekter

Vil dyr med tilskudd av kobber forventes å ha
høyere slaktevekter og bedre kondisjon?

Utvikling/validering av
ante-mortem
prøvetakingsmetoder for
CWD

Hva vil langtidseffekter av ulike
prøvetakingsmetoder og dyrevelferdsmessige
aspekter ved ulike prøvetakingsmetoder
være?

3

Levendedyr-testing
for CWD

4

Jakt, stress og
kjøttkvalitet

Stress og kjøttkvalitet

Hvilke jaktformer påvirker kjøttkvaliteten hos
hjort?

5

Tilstanden til
økosystemer

Klima og habitat

Hva er klimas effekt på hjorten som art?
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9 Forskningsområdet «Lokal verdiskaping»
Mennesket er en del av økosystemet og i stor grad er det mennesket som bidrar til å påvirke og
forrykke balansen i økosystemet. Likevel fokuserer mye av hjorteviltforskningen på hjorteviltet
som art, mens en mindre andel av forskningen er rettet mot hjorteviltet som en ressurs som del av
et større lokalsamfunn, og potensielle konflikter det kan skape og muligheter det kan bringe. Mer
hjortevilt kan potensielt skape større konflikter. For eksempel kan det være konflikter knyttet til
beiteressursene. «AgriDeer: Damage and beyond: role of farmland for red deer populations»18 er
et stort forskningsprosjekt som nylig er startet opp ved Universitetet i Oslo. Hovedmålet er å
forstå innmarkas rolle for bestanden av hjort, og hvordan bestandstettheten av hjort påvirker
skadeomfang i ulike regioner19. Ruralis avsluttet i fjor forskningsprosjektet «Beiteressurs, rovdyr
og lokalsamfunn»20 som hadde som mål å frembringe økt kunnskap om det doble presset som de
politiske målene om bærekraftige (sosialt, kulturelt, økonomisk og miljømessig) beitenæringer og
økte rovdyrtall representerer. Det er et eksempel på forskning som belyser forvaltningsrelevante
temaer inn i en større kontekst som ser på hele lokalsamfunnet.
Det er også ofte oppslag i media om hvordan hjorteviltet kommer langt nærmere folk i
lokalsamfunnet eller i tettbebygde strøk enn tidligere. Det er blitt rapportert om nærmest ulvelignende episoder der barn er redd for hjorteviltet som ferdes i nærområdet21.
Hjorteviltet er ikke bare et problem, den er også i økende grad en viktig ressurs, ikke minst på
bygda. Nasjonale myndigheter har mål om å øke verdiskapingen knyttet til hjorteviltet, større
kommersialisering rundt viltkjøttet og mer turisme og opplevelsesnæring. Hjort og hjortevilt er
pekt på som en tilleggsnæring til tradisjonelt jordbruk. Det borger for mer forskning om hvordan
næringen kan utvikle seg og den samfunnsøkonomiske verdien av aktiviteter knyttet til den ville og
tamme hjorten. En slik studie er gjort for elg22, men ikke for hjort. En slik studie kan kombineres
med en studie som ser på økonomiske insentiver for å utvikle en hjortenæring side om side med
tradisjonelt jordbruk.
Svanøy har en ideell setting for å forske på hjorten som ressurs inn i et lokalsamfunn og hvilken
betydning den har og eventuelt konflikter den skaper. Dette pga. Svanøys særegne historie, der
forskning og utvikling med utgangspunkt i ressursgrunnlaget på øya har vært en drivende kraft i
moderne historie (jf. kapittel 2). Men også fordi lokalbefolkningen er både liten og stor nok til å
gjennomføre langtidsstudier. Det er i underkant av femti fastboende på Svanøy, og det dobbelte
dersom man tar med de som har hytter og feriehus på øya (deltidsbeboere).

18

Se spesielt arbeidspakke 4: «Red deer damages to agriculture». Målet er å beregne økonomisk tap
relatert til skade på biomasse fra og endring i eng.
19

Se nyhetssak om prosjektet «Eksplosiv vekst av hjort i Norge gir skrantne dyr og oppspiste hager» fra
2021 på forskning.no.
20

Se oppsummeringsrapport: K. Rønning (red.). «Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn» (LOKAL ROVDYR).
Sluttrapport til Fylkesmannen i Nordland, Trøndelag og Hedmark/ Innlandet og øvrige brukerpartnere.
Ruralis, 2020.
21

Se f.eks. artikkelen « – Hjorten er ikke farlig» publisert på hjortesenteret.no i 2012.

22

S. Pedersen mfl. «Samfunnsøkonomisk verdi av elgjakt i Norge». 2020, Statskog.
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Dette forskningsområdet vil fokusere på flere relaterte temaområder:
• Miljøressurs- og beiteøkonomi
• Hjort som næring og verdiskaping
• Hjort og folk: Sameksistens eller konflikt?

9.1 Miljøressurs- og beiteøkonomi
Det er nå en mulighet for å bruke kunnskapen fra beiteprosjektet i regi av Høgskulen på
Vestlandet, og se den i sammenheng med kunnskap om jordbruk som drives på øya med tanke
på å belyse hva som er effektiv fordeling av jordbruk og beite.
Det er ikke utført forskning på effektiv forvaltning av beiteressurser der det er beregnet avkastning
fra tamme beitedyr og vill hjort. Det vil også være behov for forskning på ulike modeller for
konfliktdemping mellom ulike eierinteresser og fordeling av profitt for å insentivere grunneierne og
sikre deres deltakelse.
«Jaktlab Svanøy» vil være en ypperlig arena for et prosjekt med formål om å bedre kunnskap om
verdiskaping og forvaltning av beiteressurser basert på ulike scenarioer med ulik kombinasjon av
sau, tamhjort og vill hjort (og eventuelt andre beitedyr) og ulik fordeling av profitt samt kunnskap
om virkemidler (avgifter, tilskudd, reguleringer osv.) som bidrar til å dempe konflikten mellom
jordbruk, tam hjort og vill hjort. En slik studie med tre års varighet kan ha fokus på:
• Økonomisk analyse av beitenæringer og vill hjort.
• Scenarioanalyse: Effekter av forvaltningsmodeller for fordeling av profitt og virkemidler for
konfliktdempende tiltak (tilskudd, regulering osv.)
• Markedsundersøkelser: Betalingsviljen for ulikejaktformer.
Et annet mulig prosjekt er modeller for bestandsforvaltning og fordelingsmodeller av
jaktinntektene.

9.2 Hjort som næring og verdiskaping
Det mangler kunnskap om hjortens samfunnsøkonomiske betydning, men hypotesen er at den er
betydelig. En studie av elgjakt har vist en samfunnsverdi på kr 1,1 mrd.23. Potensialet for
hjorteviltkjøtt er ikke tatt ut, og samfunnstrender (bl.a. klima, dyrevelferd) ser ut til å kunne øke
etterspørsel etter hjortekjøtt. Et bedre kunnskapsgrunnlag vil synliggjøre hjortens
samfunnsmessige betydning og være til hjelp for grunneiere, myndigheter, forvaltning, politikere
og allmennheten. I forlengelse av en slik analyse er det behov for mer kunnskap om hvilken
fellingsstrategi som gir mest verdiskaping.

23

Se forrige fotnote. En rekke rapporter og utredninger har pekt på at viltkjøtt og hjorteviltnæringen
(inkludert opplevelser mm.) har et stort verdiskapingspotensial. Se for eksempel «Handlingsplan for
næringsutvikling basert på høstbare viltressurse» fra 2018 på oppdrag av LMD og rapporten «Mer viltkjøtt»
fra 2021 i regi av Norsk Hjortesenter.
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9.3 Hjort og folk: Sameksistens eller konflikt?
Forskningen må også rettes mot menneskene som bor på Svanøy eller som har feriehus/hytte på
øya. Det er dette vi refererer til som lokalbefolkningen. I «Jaktlab Svanøy» kan man gjennomføre
forskningsprosjekter som involverer lokalbefolkningen, men som også forsker på
lokalbefolkningens holdninger til og interesser for hjort som lokal ressurs. For eksempel kan en
hjorts verdi oppleves forskjellig. Noen vil forstå verdi som verdiskaping, andre vil kunne forstå
verdi som opplevelse av å se en hjort, noen vil kanskje ikke se på hjorten som en verdi i det hele
tatt osv. I «Jaktlab Svanøy» er det derfor en unik mulighet til å drive forskning med
lokalbefolkningen. Jaktlaben er slik en «living lab», som bl.a. handler om tett kobling mellom
forskning og andre aktører (i dette tilfellet lokalbefolkningen). En «living lab» kjennetegnes videre
av bruk av kreative og involverende metoder, at den tester og evaluerer nye ideer, scenarioer
(fremtidsmuligheter) og løsninger i en realistisk kontekst og at den fremmer læring hos alle parter
gjennom læringssløyfer og feedback. Svanøy har slik ikke bare potensial til å være en modelløy for
hjort, men også en modelløy for fremtidsrettet og bærekraft lokalsamfunnsutvikling basert på
løsninger som lokalbefolkningen har vært med på å utvikle («samskaping» er et begrep som
brukes om denne type tilnærming).
Det er to aktuelle prosjekter som kan starte opp i «Jaktlab Svanøy» og som kan bygge på
hverandre. Et prosjekt handler om å utvikle metodikk for «living lab» som er tilpasset «Jaktlab
Svanøy» og utfordringene og mulighetene på Svanøy. Et slikt prosjekt kan ha som
forskningsspørsmål: Hvordan sikres at flest mulig får medeierskap til «Jaktlab Svanøy» og
hvordan forankre den i lokalsamfunnet?24 Å etablere et «møtehus» - et felles kreativt rom for
lokalbefolkningen, samt gjennomføre aktiviteter over tid som fremmer involvering, læring og
samskaping, vil stå sentralt. På samme måte som forskningen på hjort er basert på kunnskap som
utvikles over tid, så må en prosess for lokalbefolkningen være langsiktig og utvikle seg over tid.
En living lab for Svanøy handler også om å utvikle nye ideer til både samfunnsløsninger og
næringsprosjekter, og å bidra til at lokalbefolkningen uttrykker sine visjoner og verdier for hvordan
å utvikle Svanøy som lokalsamfunn.
Det andre prosjektet handler om hvilken verdi en jaktlab kan tilføre lokalsamfunnet på Svanøy. Et
slikt prosjekt vil kartlegge ulike verdier (ikke bare økonomiske, men også sosiale, miljømessige og
psykologiske osv.) og karakterisere verdier som ligger til grunn for valg via agentbasert
modellering og Qualitative Comparative Analysis (QCA)25. Prosjektet vil også kartlegge
perspektiver til hjort, både negative og positive sider knyttet til tette hjortebestander blant folk i
lokalsamfunnet. Sammenligning med andre lokalsamfunn som er basert på utnyttelse av
naturressurser, og læring av andres erfaringer (kunnskapsoverføring), er viktig perspektiver i et
slikt prosjekt.

24

Kristian Borch i forskningsgruppen har vært involvert i flere forskningsprosjekter av denne type. Se f.eks.
kapittelet H. Bjørkhaug mfl. «Framsyn mot bioøkonomisamfunnet» publisert i B. Fuglestad (red. mfl.) «Etter
Oljen: Vår bioøkonomiske fremtid», 2020, Ruralis. Se også artikkel av P. De Smedt mfl. «Future scenarios to
inspire innovation» fra 2013 i Technology Foresight & Social.
25

Se K. Borch. «Mapping Value Perspectives on Wind Power Projects: The Case of the Danish Test Centre
for Large Wind Turbines». 2018, Energy Policy. Se også rapporten «Linking Renewable Energy to Rural
Development» av OECD fra 2012.
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Tabell 9 Ideer til prosjekter som kan gjennomføres i regi av «Jaktlab Svanøy» innenfor
forskningsområdet «Lokal verdiskaping».
Nr.

Område

Tema

Kunnskapshull- og behov
(problemstilling(er)/forskningsspørsmål)

Effektiv forvaltning av
beiteressurser på Svanøy

Det er behov for bedre kunnskap om
verdiskaping og forvaltning av
beiteressurser, ulike modeller for
fordelingen av profitt, samt økt kunnskap
om virkemidler.

Økonomiske
fordelingsmodeller av jakt

Hva kan være fremtidsrettede modeller for
bestandsforvaltning og fordelingsmodeller
av jaktinntektene?

Samfunnsøkonomisk
verdisetting av
hjortenæringen

Det er behov for en studie som viser
hjortenæringens verdiskapingspotensial i
tiårsperspektiv.

Fellingsstrategi og
verdiskaping

Hva er best fellingsstrategi?

Living lab som metode

Hvordan kan Svanøy være en modell for
samfunns- og næringsutvikling i andre
utkantkommuner?

1
Miljøressurs- og
beiteøkonomi
2

3

Hjort som næring og
verdiskaping

4

5

6

Hjort og folk:
Sameksistens eller
konflikt?

«Jaktlab Svanøy» som
Hvilken verdi kan «Jaktlab Svanøy» tilføre
impulssenter for samfunns- lokalsamfunnet på Svanøy?
og næringsutvikling på
Svanøy
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10 Utvikling og implementering av «Jaktlab Svanøy»
I dette kapittelet vil vi foreslå en plan for utvikling av Jaktlab Svanøy både som arena (infrastruktur,
utstyr mm.) og med innhold (forskning), og hvordan den kan drives, organiseres og finansieres.

10.1 Plan for utvikling av infrastruktur
Ny infrastruktur til «Jaktlab Svanøy» kan dels finansieres gjennom forskningsprosjekter og dels
finansieres som egne prosjekter. Basert på erfaringer fra andre langtidsstudier, er det viktig at
hjorteviltforvaltningen og annen forvaltning bidrar med prosjektmidler for å bygge nødvendig
infrastruktur. Dette vil i seg selv være et viktig bidrag for å utløse forskning. Dessuten er det slik at
svært mye av forskningen som gjennomføres i «Jaktlab Svanøy» vil kunne anvendes av
forvaltningen.
I kapittel 6 definerte vi fem hovedaktiviteter for hvordan å utvikle nødvendig infrastruktur for
«Jaktlab Svanøy», se tabell 10. I tabellen er det beskrevet hvilke tiltak som må iverksettes i løpet
av 2021 for hver hovedaktivitet og tiltak som må gjennomføres i løpet av 2022-2023. Et fullt ut
ferdigutviklet jaktlab kan stå ferdig innen utgangen av 2023. Å merke all villhjort på øya er en
prioritert oppgave og det må man komme i gang med så raskt som mulig, og denne aktiviteten
bør være del av et større hovedprosjekt. Man må også komme i gang med prøvedrift av en
database der nye og historiske data fra hjort på Svanøy legges inn, samt gjennomføre en
kohortanalyse basert på slaktedata for vill hjort siden 1991. I tillegg må biobanken etableres og
prøver samles inn på en systematisk måte.
Det er viktig å understreke at det er allerede mulig å sette i gang prosjekter med utgangspunkt i
dagens infrastruktur. Det er for eksempel nok frysekapasitet i dag for å gjennomføre et
forskningsprosjekt. Det er heller ikke nødvendig å merke all hjort før man kommer i gang med et
forskningsprosjekt. Man kan starte med å merke et begrenset antall til finansiering for merking og
vedlikehold av merking er på plass. Dagens innhegning kan benyttes, og ny innhegning og
sluseanlegg kan utvikles i forbindelse med et forskningsprosjekt.
Når det gjelder Svanøy som en «living lab», er målet å gjennomføre en begrenset prosess for
lokalbefolkningen for dels å forankre «Jaktlab Svanøy» hos lokalbefolkningen og dels for å
beskrive et samhandlingsprogram som eventuelt lokalbefolkningen vil ønske å delta i.
Samhandlingsprogrammet er også en forskningsaktivitet i seg selv og må sees i sammenheng
med annen forskning som igangsettes i «Jaktlab Svanøy», ikke minst med hensyn til
datainnsamling.
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Tabell 10 Hovedaktiviteter for å utvikle «Jaktlab Svanøy» som forskningsarena.
Hovedaktivitet

Første steg (implementering i
2021)

Steg deretter (implementering i
2022-2023)

(1) Utvikle ny, supplerende
infrastruktur og anskaffelse av
nødvendig utstyr

• Utvikle en investeringsplan for
utvikling av infrastrukturen for
jaktlaben, og skaffe finansiering

• Bygge et sluseområde og en
stasjon for fanging, merking og
prøvetaking, inkludert egen
sluse for veiing
• Etablere en «feltlab» på Svanøy
• Anskaffe nok frysebokser og
skaffe et bygg å ha dem i
• Skaffe til veie nødvendig utstyr
utover det som er beskrevet
ovenfor

(2) Merke hjorten på Svanøy
(modellbestand)

• Finansiere oppstart og drift av
et merkeprosjekt

• Merke all vill hjort
• Drive og vedlikeholde

(3) Etablere en biobank

• Utvikle konseptet, protokoller
osv. videre for en biobank
• Utvikle biobanken fysisk på
Svanøy

• Drive og vedlikeholde
biobanken

(4) Etablere en database

• Utvikle et konsept for
innhentling og lagring av data i
en databse som rommer data
for «Jaktlab Svanøy»
(utviklingsprosjekt)
• Analysere og tilgjengliggjøre
historiske data

• Implementere og drive en
fullskala database

(5) Etablere et dialogforum («living • Gjennomføre et begrenset
• Gjennomføre et 2-3 årig
lab») for lokalbefolkningen på
prosjekt for å forankre, infomere
samhandlingsprogram med
Svanøy
og definere et større
deltagelse fra lokalbefolkningen
samhandlingsprosjekt

10.2 Prosjektplan for 2021-2022
Målet er å utvikle prosjektsøknader høsten 2021 og å komme i gang med minst ett 2-årig prosjekt
tidlig på vinteren 2022, og minst ett prosjekt innenfor hvert av forskningsområdene i løpet av
2022. En prosjektportefølje bygges opp over tid, og aktiviteter bidrar til nye aktiviteter. Det er
derfor viktig at Norsk Hjortesenter driver prosessen og involverer forskerne i forskergruppen
regelmessig, se under.

Side 50 av 53

Tabell 11 Forskningsprosjekter det er mål om å komme i gang med i løpet av 2022.
Forskningsområde

Temaområde

Forskningsprosjekt

Metodeutvikling for
bestandsovervåking

Hvilke nye teknologier kan brukes
for bestandsovervåking? Hvor
gode er metodene? Hva er
fordeler? Hva er ulemper?
Hvordan kan ulike metoder
brukes i kombinasjon?

Hjortekalven

Utvikle en metodikk for å finne
kalv (slik at den kan merkes
tidlig), samt økt kunnskap om
overlevelse og grunnleggende
biologi.

Parasitters effekt på kondisjon og
slaktevekter

Vil dyr som får parasittbehandling
forventes å ha høyere
slaktevekter og bedre kondisjon?

Mineralers effekt på kondisjon og
slaktevekter

Vil dyr med tilskudd av kobber
forventes å ha høyere
slaktevekter og bedre kondisjon?

Samfunnsøkonomisk verdisetting
av hjortenæringen

Det er behov for en studie som
viser hjortenæringens
verdiskapingspotensial i
tiårsperspektiv.

Living lab som metode

Hvordan kan Svanøy være en
modell for samfunns- og
næringsutvikling i andre
utkantkommuner?

Fremtidens artsforvaltning

Én helse

Lokal verdiskaping

10.3 Organisering og arbeidsform
Forprosjektet er organisert med en prosjektgruppe fra Norsk Hjortesenter som ivaretar
prosjektledelsen for utviklingen av «Jaktlab Svanøy». I tillegg er det tilknyttet en forskergruppe og
en ressursgruppe. Disse utgjør i dag forskernettverket til «Jaklab Svanøy». Forskningsgruppen
består av en gruppe forskere som aktivt er involvert i utviklingen av forskningsaktiviteter, mens
ressursgruppen er forskere som er informert om «Jaktlab Svanøy» og som man kan trekke på
underveis. Fremover er det i hvert fall to viktig funksjoner som må ivaretas:
Norsk Hjortesenter må ha tilstrekkelig ressurser til at man til enhver tid har et prosjektteam som er
ansvarlig for utvikling av «Jaktlab Svanøy» og som er pådriver og tilrettelegger for at det kommer
nye forskningsprosjekter. Funksjonene som må ivaretas er: Infrastruktur, biobank og database,
samt en funksjon for å fasilitere prosessen med å få utviklet forskningssøknader og samarbeidet
mellom forskerne mm.
Forskergruppen må forplikte seg til å delta jevnlig på arbeidsmøter ifbm. jaktlaben for å utvikle
forskningsprosjekter og koordinere arbeidet, og må selv ta initiativ til å utvikle forskningssøknader
sammen med andre forskere i forskergruppen og/eller andre forsker i egen institusjon eller
forskernettverk. Flere forskere i forskergruppen har allerede forankret «Jaktlab Svanøy» hos andre
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forskerkollegaer i egen organisasjon. På sikt vil det være hensiktsmessig at samarbeidet om
«Jaktlab Svanøy» konkretiseres i partnerskapsavtaler med vitenskapelige institusjoner som deltar i
arbeidet.
I tillegg til disse to hovedfunksjonene, bør det etableres en styringskomité for «Jaktlab Svanøy»
etter modell av «Det skandinaviske bjørneprosjektet». Styringskomiteen må ha ansvaret for å styre
forskningen i jaktlaben gjennom forsknings- og aktivitetsplaner, slik at forskningen i jaktlaben er
koordinert og drives forsvarlig. Styringskomiteen skal også ha ansvaret for å utarbeide
retningslinjer og protokoller for jaktlaben. Den kan også ha ansvaret for å gjennomføre et årlig
forskningsseminar på Svanøy for forskere tilknyttet jaktlaben og representanter fra forvaltningen
o.l. Styringskomiteen bør bestå av 3-4 forskere fra parterinstitusjonene og styreleder og daglig
leder fra Norsk Hjortesenter.

Figur 13 Forslag til videre organisering av «Jaktlab Svanøy».
Som en del av organiseringen kan det være en idé å opprette en gruppe for master- og PhDstudenter, og slik forsøke å få flest mulige studenter til å skrive oppgaver med utgangspunkt i
temaer og data fra «Jaktlab Svanøy». Dette krever at man driver med aktiv markedsføring overfor
relevante utdanningsinstitusjoner. Her spiller forskergruppen en viktig rolle.

10.4 Eierskap til data og profilering av jaktlaben
Når det gjelder eierskap til data, så vil «Jaktab Svanøy» basere seg på hva som er vanlig innenfor
forskning av denne type. I forprosjektet har vi tydeliggjort følgende:
• Alle data skal i utgangspunktet være allment tilgjengelig og legges inn i en felles database.
• Forskningsinstitusjoner har eksklusiv bruksrett til ett eller flere datasett for den perioden
forskningen pågår. Det inngås egne avtaler med hver forsker/institusjon som omhandler bruk av
data mm.
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• Stiftelsen Norsk Hjortesenter skal sikres evig bruksrett for alle data (eierskap). Hjortesenteret
skal ha alle rettigheter, og vil også ha et ansvar for å gjøre data allment tilgjengelig.
• Hjortesenteret kan ikke gi data til en tredje part uten samtykke av forsker/institusjon, og
omvendt.
• Alle prosjekter som gjennomføres i regi av «Jaktlab Svanøy» skal synliggjøres som et slikt
prosjekt.
Det bør også utarbeides en egen hjemmeside for «Jaktlab Svanøy».

10.5 Finansiering
Det er først og fremst forvaltningen og offentlige aktører som må ta et ansvar for finansiering av
både utvikling av infrastruktur og anskaffelser av nødvendig utstyr og finansiering av
forskningsprosjekter. Dette er en viktig erfaring fra andre langtidsstudier. «Det skandinaviske
bjørneprosjektet» fikk først forskningsfinansiering fra Norges forskningsråd på 2000-tallet, mer
enn femten år etter at prosjektet ble etablert. Målsettingen er imidlertid at man i løpet av en
tiårsperiode både får finansiering fra Norges forskningsråd og EUs rammeprogram for forskning
og utvikling.
Tabell 12 Oversikt over mulige finansieringskilder rangert etter hvilke som er primære (forventes å
bidra jevnlig med finansiering) og sekundære (forventes å bidra med finansiering på enkelte
prosjekter).
Finansieringstype

Mulige finansieringskilder

Type finansiering

Forvaltning og departementer

•
•
•
•

Primær

Miljødirektoratet
Helsedirektoratet
Mat- og landbruksdepartementet
Andre departementer

Fond knyttet til forvaltning av hjortevilt o.l. • Viltfond
Primær
• Kommunale
• Fylkeskommunale
• Nasjonalt
• ViltHOP - Helseovervåkingsprogrammet
for vilt
Fylkeskommuner og kommuner

• Vestland fylkeskommune mfl.
• Kinn kommune mfl.

Primær

Virkemidler for anvendt og
næringslivsrettet forskning, samt midler
for å bygge forskningsnettverk mm.

• Norges forskningsråd

Primær

Nasjonale og internasjonale forskningsråd • Norges forskningsråd
(grunnforskning)
• EUs rammeprogram for forskning og
utvikling

Sekundær

Privat kapital

Sekundær

• Sponsorer og partnere
• Stiftelser, fond o.l. til allmennyttige
formål
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