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1 Om arbeidsverkstedet 
Bestandene av hjort og hjortevilt er historisk høye. Dette er store ville beitedyr, og disse utgjør i dag 
en stor ressurs som kan bidra til å skape flere arbeidsplasser i distriktene. Men en stor 
hjorteviltbestand skaper også utfordringer og kostnader for både landbruk, lokalsamfunn og 
samfunnet for øvrig. For å dempe konflikter hjortevilt skaper, må det til en bedre forvaltning av 
denne ressursen, og det er behov for nye verktøy i forvaltningen av store ville beitedyr. Med 
verktøy, som vi bruker gjennomgående i dette notatet, menes alle former for tiltak og virkemidler 
man kan benytte seg av i hjorteviltforvaltningen. Se også figur 1. 

Dette er bakgrunnen for et arbeidsverksted Stiftelsen Norsk Hjortesenter gjennomførte i Bergen 
25.–26. oktober 2022 i samarbeid med Mind the Gap AS. Formålet med samlingen var å gjennomgå 
verktøykassen for forvaltningen av hjortevilt, og å finne frem til verktøy som er godt egnet for 
forvaltningen av en stor hjorteviltbestand slik som situasjonen er nå i Norge. Arbeidsverkstedet var 
finansiert av Miljødirektoratet.  

Selv om søkelyset for dette arbeidsverkstedet var den høye bestanden av hjort i Norge, og ikke 
minst områder med stor bestandstetthet i Vestland, har både problemstillinger og forslag til verktøy 
overføringsverdi til annet hjortevilt. Denne tilnærmingen påvirket også hvilke organisasjoner som 
ble invitert til å delta på arbeidsverkstedet. De fleste av aktørene kom fra Vestland. Det var viktig å 
invitere kommuner som i dag har høy bestandstetthet av hjort og som også har en god forvaltning 
av hjortevilt. Det regionale nivået (statsforvalter og fylkeskommune) var også en viktig målgruppe, 
og vi var opptatt av erfarings- og kompetansedeling på tvers av regioner. I tillegg ble sentrale 
myndigheter og interesseorganisasjoner invitert til å delta, både fra regionalt og nasjonalt hold. 

33 personer var samlet i Bergen (se appendiks 1). Foruten Miljødirektoratet (oppdragsgiver), og 
tilretteleggerne av arbeidsverkstedet, deltok følgende organisasjoner: Agder fylkeskommune, Alver 
kommune, Bjørnafjorden landbrukskontor, Faun Naturforvaltning, Gloppen kommune, Høgskulen 
på Vestlandet, Kinn kommune, Kvinnherad kommune, Kystskogbruket, Lærdal kommune, Møre og 
Romsdal Bondelag, NIBIO, NINA, NJFF, Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag, 
Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Statsforvalteren i Rogaland, Statsforvalteren i Vestland, 
Sunnfjord kommune, Ullensvang kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Vestland 
Bondelag, Vestland fylkeskommune og Veterinærinstituttet. 

Dette notatet oppsummerer hovedpunkter fra arbeidsverkstedet basert på innspill fra de som deltok. 
Arbeidsverkstedet tok ikke sikte på å konkludere på hvordan fremtidens hjorteviltforvaltning skal se 
ut, men snarere å gi en oversikt over mulige verktøy iht. ulike fremtidige alternativer (bestandsmål). 
Notatet er utarbeidet av prosesslederne (Johan Trygve Solheim, Stiftelsen Norsk Hjortesenter og 
William Fagerheim, Mind the Gap). Den historiske fremstillingen av hjorteviltforvaltingen (kapittel 
2) ble utarbeidet av prosesslederne og ble presentert som et bakteppe under arbeidsverkstedet. 
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Prosesslederne foretar også noen analyser av deltagernes innspill i dette notatet. Det skal komme 
klart frem hva som er deltagernes innspill og hva som er prosessledernes videre analyse av innspill. 

I tillegg holdt tre forskere innlegg under arbeidsverkstedet. Gro Hylen og Samson Øpstad, begge fra 
NIBIO, presenterte ny forskning om hjortens skader på inn- og utmark. Vebjørn Veiberg presenterte 
ny forskning på fri kalveskyting mm. Se appendiks 2 for programmet for arbeidsverkstedet og lenke 
til forskernes presentasjoner og øvrige faglig innlegg.  

Anders Felde (Vestland Bondelag), Jon Anders Stavang (Kinn kommune) og Erik Lund 
(Miljødirektoratet) bidro med innlegg om utfordrings- og mulighetsbildet for 
hjorteviltforvaltningen. Stein Joar Hegland (Høgskulen på Vestlandet) oppsummerte første dag av 
arbeidsverkstedet, mens Knut Morten Vangen (Miljødirektoratet) oppsummerte på slutten av annen 
dag. 

Notatet er bygget opp på følgende måte: 
• Kapittel 2 er det historiske bakteppet for arbeidsverkstedet, slik som omtalt ovenfor.  
• Kapittel 3 redegjør for hva som kan være begrunnelser for tre fremtidige bestandsmål for videre 

forvaltning av hjort.  
• Kapittel 4 er en oversikt over verktøy som ble fremhevet under arbeidsverkstedet. 
• Kapittel 5 er prosessledernes oppsummering av hovedpunkter med tanke på fremtidens 

hjorteviltforvaltning.  
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Figur 1 — verktøykassen, slik den ble presentert og brukt som utgangspunkt for gruppearbeidene 
under arbeidsverkstedet. 
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2 Et historisk blikk på hjorteviltforvaltningen 
Norsk hjorteviltforvaltning har høy kvalitet og har en høy standard også i internasjonal 
sammenheng. Veksten i antall hjortedyr har vært en villet politikk, og en suksesshistorie ettersom 
målet har vært å få tilbake de store ville beitedyrene i norsk natur. Den store veksten av f.eks. hjort 
skyldes også klimaendringer, og at hjorten kan tilpasse seg et varmere og våtere miljø.  

Bestandsutviklingen til hjortevilt i Norge de siste tiårene er altså en kombinasjon av en villet 
politikk og eksterne, ytre påvirkninger. For å forstå hvilke veivalg hjorteviltforvaltningen i dag står 
overfor — og da særlig knyttet til problemstillingen om å redusere bestandstettheten der den er stor 
— er det formålstjenlig med et historisk riss over hvordan forvaltningen av hjortevilt har utviklet 
seg i Norge. 

2.1 Grunneierne får retten til viltressursene 
Forvaltningen av viltressursene går tilbake til begynnelsen av 1800-tallet. Det er grunneierne (ofte 
er de bønder) som rår over arealene på inn- og utmark. Det ble etablert et forvaltningsregime som 
favoriserte bestander av det man definerte som nyttig vilt, samtidig som man søkte å utrydde alt 
som var unyttig. Stort sett var denne forvaltningstankegangen sammenfallende med bøndenes 
interesser. Slik vokste frem en ny arealbruksinteresse med søkelys på å fremme det høstbare viltet. 
Allerede i 1871 ble NJFF etablert, og i 1899 fikk grunneierne enerett til jakt i Norge. Den moderne 
jeger så dagens lys ved forrige århundreskiftet. Jakt var ikke som for veidemannen lenger en 
nødvendighet for å overleve. Den ble mer og mer en sosial aktivitet med økonomiske insentiver, 
slik den er i dag.  

Bestandene av villrein, elg og hjort var fortsatt fåtallige og spredt på denne tiden, og rådyr hadde 
lenge vært totalt utryddet. Sett i ettertid er det liten tvil om at de strategiske grep som ble tatt på 
nasjonalt nivå etter hvert skulle få stor betydning også for hjorteviltet. Arealene på inn- og utmark 
ble endret raskt bl.a. som følge av industrialisering og urbanisering. På relativt kort tid var de 
mange arealbruksendringene med å bidra til at bestandene av hjortevilt unntatt villrein fikk bedre 
livsvilkår. Rådyret ble reetablert naturlig gjennom innvandring fra Sverige, og bestandene av både 
elg og hjort økte både i tetthet og utbredelse. 

2.2 Viltloven av 1951 
Konflikter som hjortevilt «skaper» på inn- og utmark er på ingen måte av nyere dato. I 1947 skriver 
Norges første hjorteforsker Olaf Ingebrigtsen følgende: «Hjorten huserer i gammel og ung skog 
stikk imot all skogskjøtsel og til forstfolks fortvilelse. Den stjeler og ødelegger på innmarka til 
gardbrukerens lovlige forargelse. Ingen vil likevel unnvære vår hjortestamme som naturrikdom og 
vilt, landets flotteste storvilt». 
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Leser man sitatet nøye, så ser man at hjorten har en egenverdi ut over kun å være en ressurs knyttet 
til jakten. Ingebrigtsen vektlegger at hjorten er en naturrikdom. Når den første viltloven ble vedtatt i 
1951 var dette for ytterligere å beskytte det høstbare viltet. Denne loven skulle bli avgjørende for 
styringen av hjorteviltbestandene fremover. Minsteareal og tellende areal har skapt store 
begrensinger i hvem som kan felle, og hvor hjorteviltet kan felles. Tettheten av hjort økte betydelig i 
områder uten at rettshaveren kunne felle mer enn tildelingene fra kommunen. Overtredelser 
medførte straff, og lenge var det også straffbart å skyte kalv. 

Tabell 1 — det er forskjell i forståelse av mål innen hjorteviltforvaltningen. Tabellen er en tentativ 
fremstilling av hvilke temaområder ulike aktørgrupper spesielt vektlegger og hvilken tilnærming de 
har til bestandsutvikling. Sterk farge: stor vektlegging av temaområdet. Lys farge: middels 
vektlegging. Ingen farge: lite vektlegging. 

2.3 Viltloven av 1981 
I 1981 ser en ny viltlov dagens lys. Det såkalte speilvendingsprinsippet innføres. Videre opprettes 
det et nasjonalt viltfond som er basert på inntekter fra jeger- og fellingsavgifter. I dag kommer 
hovedtyngden av inntektene fra den årlige jegeravgiften, som den enkelte jeger må betale, og fra 
fellingsavgifter knyttet til villreinjakt. Fellingsavgifter fra elg og hjort ble fra 2001 overført til de 
nyetablerte kommunale viltfond.
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Type aktør Fokus i praksis Bestands-
tilnærming

Helse

(størrelse og 
kondisjon)

Areal Tilgjengelighet på 
jakt

Verdiskaping i inn- 
og utmark

Grunneier Økning

Jordbruk Kraftig reduskjon

Skogbruk Kraftig reduskjon

Jeger og fisk Som i dag

Kommune Ulike tilnærminger

Fylkeskommune Moderat reduksjon

Statsforvalter Moderat reduksjon

LMD / 
Miljødirektoratet Som i dag

KMD / 
Miljødirektoratet Moderat reduksjon



 
Figur 2 — utvikling i antall felt hjortevilt i Norge fra 1950 og frem til i dag. 

Allerede tidlig på syttitallet ser man en rask økning i antallet felte elg og deretter rådyr. Dette er 
arter som raskt responderer på tilgjengelighet av skjul og mat. Både elgkua og rågeita kan få mer 
enn en kalv. Det er først tidlig på nittitallet vi kan se en tilsvarende vekst i antall felte hjort. Hjort 
har mindre reproduksjonsevne ettersom kolla bare får én kalv. Strenge vintre frem til slutten av 
åttitallet, var også med på å sette begrensninger i bestandsveksten. Deretter har fellingstallene bare 
økt; det har overrasket mange. Dette viser at man har lite kunnskap om bestandsstørrelse og 
forvaltning av dyrene som går igjen etter jakta. Økende bestander og økende tetthet har også 
konsekvenser både for hjorteviltet sin kondisjon og overlevelse, men også for mange arealbruks- og 
samfunnsinteresser. 

2.4 Fremveksten av en kunnskapsbasert forvaltning 
De siste tretti årene er det fremskaffet et betydelig kunnskapsgrunnlag om forvaltningen av de store 
ville beitedyrene i norsk natur. Mye takket være etableringen av Viltfondet. Vi vet mer enn noen 
gang om artenes biologi og deres populasjonsøkologi. Likevel synes man ikke å nå målene som 
settes. Her er vi kanskje ved kjernen i fremtidens utfordring i å forvalte disse store ville beitedyrene. 
Hvem er det egentlig som skal bestemme hva målene skal være? Hvilket system er det som skal 
sikre måloppnåelsen? Har vi god nok kunnskap om bestandsstørrelsen for våre skoglevende arter? 
Og hvordan skal ny kunnskap omsettes til praktisk handling? 

Det faktum at vi har fått tilbake levedyktige bestander av store ville beitedyr i norsk natur, er i seg 
selv en del av suksesshistorien vi beskrev innledningsvis. Det er faktisk plass til mange flere av dem 
i norsk natur. Sett i et økologisk perspektiv, er det også plass til mange andre arter som vi 
mennesker har utryddet, eller fortrengt til marginale leveområder. Og da er det ikke bare rovdyrene 

 av 8 26



vi tenker på i denne sammenheng, men særlig villreinen. Det er helt unaturlig at den norske 
villreinen skal leve i noen få avgrensede fjellområder i Sør-Norge. Villreinen er et nomadisk dyr, og 
brukte opprinnelige hele landskapet fra fjord til fjell på hele den skandinaviske halvøya. 

2.5 Fremtiden er økosystemforvaltning 
Vi mennesker har stor påvirkning på våre omgivelser. Vi påvirker hele økosystemer med 
konsekvenser i tidsperspektiver vi selv ikke evner å forutse. Vårt natursyn har inntil nyere tid vært 
preget av at mennesket står over naturen. Tanken er at vi kan tilpasse naturen etter våre egne behov. 
Først i nyere tid er det flere som forstår at mennesket er en del av naturen. Dersom vi ikke evner å 
forstå vår egen rolle i naturen, forringer vi ikke bare økosystemene, men også vårt eget 
livsgrunnlag. Det er derfor viktig å forstå at det å forvalte våre hjorteviltbestander på en mer 
fremtidsrettet måte ikke er noen kvikkfiks. Det tok minst to hundre år å snu utviklingen fra nær ved 
utryddelse til dagens situasjon med historisk store bestander og høye tettheter. I fremtidens 
forvaltning mener vi det er viktig å gå bort fra klassisk én-artsforvaltning, dvs. en 
monokulturforvaltning, til økosystemforvaltning. Det blir viktig å forstå at mennesket er en del av 
dette økosystemet.  

Figur 3 — figuren viser noen av mange grep som er tatt mot en fremtidsrettet hjorteviltforvaltning. !
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3 Alternativer frem mot 2032 
At hjorten i dag igjen har en avgjørende plass i norsk natur, er en forvaltningsmessig 
suksesshistorie, slik det ble beskrevet i forrige kapittel. Den er en viktig ressurs, og den har også en 
viktig funksjon i økosystemet. Likevel kan den også være et problem i områder der tettheten er høy. 
En fremtidig strategi for hjorteviltforvaltningen vil måtte vurdere hva som vil måtte være 
målsettingen for bestandene av hjort og hjortevilt i Norge. På arbeidsverkstedet presenterte vi derfor 
deltagerne for tre mulige alternativer for den fremtidige utviklingen av hjortebestanden i Norge. Vi 
ba deltagerne om å vurdere hva som er forvaltningens eventuelle begrunnelse for bestandsmålet i 
hvert alternativ. Prosesslederne har basert redegjørelsen under på fire gruppearbeider. Horisonten 
for hvert alternativ er 2032. Disse er: 

• Alternativ 2022: Samme vekstrate som i dag 
• Alternativ 2005: Halvert bestand 
• Alternativ 1990: Bestand som da den store veksten begynte 

3.1 Alternativ 2022: Samme vekstrate som i dag 
Dette alternativet handler om en reduksjon av hjort der tettheten er stor i Vestland, men en økning i 
hjort andre steder, særlig i områder der det i dag er relativt lite hjort. Det medfører at den samlede 
hjortebestanden øker. I dette alternativet legges det til grunn av vekstraten den senere tid fortsetter. 
Det blir flere dyr og det felles flere dyr.  

Et forvaltningsmessig mål for et slikt alternativ kan være et ønske om større verdiskaping knyttet til 
jakten, både for å øke verdien av selve jakten og kjøttet, som er utbyttet av jakten. Mer hjortevilt vil 
bidra til at det er lønnsomt i en rekke lokalsamfunn rundt omkring i Norge å drive med 
næringsutvikling med utgangspunkt i hjorteviltet, som igjen vil øke sysselsetting på bygda. 

Mer hjort og hjortevilt vil også gi økt tilgang til jakt på hjort og hjortevilt. Tilgjengeligheten for å 
drive med jakt øker. Det gir muligheter for å rekruttere nye jegere, som tradisjonelt ikke kommer fra 
jegerfamilier. Samfunnsaksepten for jakt er i dag fremdeles høy, men nye jegere vil trolig bidra til at 
samfunnsaksepten for jakt forblir høy også fremover i tid. Dette kan være et argument som 
vektlegges for dette alternativet. 

Alt etter hvem som vil sitte i førersetet for fremtidens hjorteviltforvaltning — og i et mer helhetlig 
perspektiv — norsk natur- og ressursforvaltning — så kan mer rovvilt være et argument i dette 
alternativet, ettersom hjorteviltet vil fungere som mat for å ha flere rovdyr. Mennesket har i liten 
grad forvaltet artene til bedre kondisjon for f.eks. hjort der bestanden er tett. Kanskje rovdyr er 
bedre i stand til det. 
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Et annet argument kan være at ville beitedyr kan hindre gjengroing, være til gunst for jordbruket, og 
slik bidra til nye produksjonsarealer i landbruket. Hjorteviltet vil inngå i en slik 
selvforsyningsstrategi. Matsikkerhet er et viktig politisk spørsmål i Norge. Den pågående krigen i 
Ukraina gjør ikke denne tematikken mindre aktuell. Argumentet kan være at man må opprettholde 
en stor og allsidig utnyttelse av inn- og utmarksressursene. Mer hjortevilt gir altså en mer allsidig 
ressursutnyttelse. Inn- og utmark må kunne brukes av mange aktører, ikke kun av noen. Areal 
handler ikke om konflikt i dette alternativet; det gir mulighet for mange aktører. 

3.2 Alternativ 2005: Halvert bestand 
Arealbrukskonflikter er utgangspunktet for dette alternativet. I dette alternativet reduseres 
bestanden av hjort i områder der den står tettest, i første rekke i Vestland. I Norge for øvrig vil 
hjorten øke noe, men det årlige uttaket av hjort vil i løpet av perioden stabiliseres og ligge på et 
2005-nivå. 

Hovedbegrunnelsen for dette alternativet er å redusere arealbrukskonflikter som oppstår pga. ulike 
næringsinteresser. Det gjelder alle former for jord- og skogbruksproduksjon der hjort/hjortevilt 
forårsaker betydelig skade. Det er hjort og hjortevilt som skaper konfliktene, er oppfatningen i dette 
alternativet. Løsningen er derfor å redusere bestanden betraktelig, og stabilisere uttaket på et nivå 
som også ivaretar bestandene på en best mulig måte. 

Bedre kondisjon og hjortevilthelse er også en viktig begrunnelse i dette alternativet. Den 
gjennomsnittlige slaktevekten for hjort har gått ned i takt med økende tetthet, skjev kjønnsbalanse 
og lav snittalder. Det er et ønske i forvaltningen om større dyr og bedre helse. Derfor er det først og 
fremst der tettheten er størst at man i dag må redusere tettheten. Det er også fokus i dette 
alternativet på å forebygge sykdomsoverføring for hjorten, samt smittespredning til andre arter. 

Stadige avisoppslag om konflikter hjort/hjortevilt skaper, får en negativ effekt på samfunnsaksepten 
for jakt. De ulike næringsinteressene er en side ved saken, men flere hjort skaper også flere 
trafikkpåkjørsler, og hjorten kommer nærmere der folk bor.  

I dette alternativet brukes også et økologisk argument for å redusere hjortebestanden betraktelig. 
Dette gjøres også av hensyn til andre viltarter og flora. 

3.3 Alternativ 1990: Bestand som da den store veksten begynte 
I dette alternativet er det ikke et ønske om hjort i hele Norge. Målsettingen er å holde hjorten til sine 
historiske områder i Vestland og kysten i sørlige deler av Trøndelag. Tettheten av hjort der den i dag 
er stor, reduseres dramatisk. 
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Hensynet til de tradisjonelle næringsinteressene knyttet til utmark og innmark videreføres, og 
vinner frem på bekostning mulig verdiskaping knyttet til hjort/hjortevilt. Økt verdiskaping på 
hjortevilt er ikke lenger en politisk målsetting.  

Fra naturforvaltningens side er det først og fremst føre-var-prinsippet som er begrunnelsen for 
denne kraftige reduksjonen av hjort, som dette alternativet representerer.  

Arealkonflikter alene er ikke nok for å gå i retning av dette alternativet. Naturkatastrofer, lange 
snørike vintre og sykdomsutbrudd i hjortebestanden o.l., må til for at dette alternativet kan bli en 
realitet.  

Hjorteviltets helse og forebygging av sykdom er viktig, og ikke minst handler det om å redusere 
risiko for overføring av sykdom fra hjorteviltet til mennesket direkte eller indirekte (f.eks. via flått). 
Få dyr gir også atskillig større dyr, og bedre betingelser for dyrene som er tilbake.  

Det økologiske perspektivet handler om ikke å gi forrang til en art, men heller at det er god balanse 
mellom artene. Mye hjortevilt kan forrykke den den økologiske balansen og true naturmangfoldet. 

Det er de tradisjonelle næringsinteressene knyttet til inn- og utmark som vektlegges og blir hørt i 
dette alternativet. Trafikksikkerhet er et annet område, men det er først og fremst det grønne skiftet 
det handler om. En stor bestand med hjortevilt fører til beiteskader på skog, som igjen går utover 
skogens kapasitet til å binde CO2. En stor bestand med store ville beitedyr fremholdes som 
uforenlig med å nå Norges klimamål. 

3.4 Alternativene sett under ett 
På arbeidsverkstedet ble de tre alternativene det er redegjort for vurdert. I videre bruk er det 
selvsagt en fare for at man «velger» alternativet i midten og legger det til grunn som «strategi» for 
fremtidens hjorteviltforvaltning. Alternativene er verktøy i en prosess. Før en endelig strategi 
foreligger, er det avgjørende å utforske alle de tre alternativene videre. Grunnen til en slik advarsel 
er at alternativene, selv om de er basert på en forståelse av nivå på bestand, ikke kun er ulike 
kvantitativt sett, men også kvalitativt. Figuren under viser nettopp dette poenget. 

Alternativene, slik prosesslederne ser det, har en ulik vektlegging av fremtidens verdiskaping 
knyttet til inn- og utmark (dersom vi holder energi og andre lignende næringer utenfor). I denne 
analysen er det kun i Alternativ 2022 at man får til en langsiktig og forutsigbar verdiskaping av 
hjortevilt som en tilleggsnæring til tradisjonelt landbruk, slik Handlingsplan for næringsutvikling 
basert på høstbare viltressurser fra 2019 tok til orde for. Faktisk er det slik at Alternativ 2005 er 
nærmere dagens situasjon enn Alternativ 2022, som er basert på en fremskrivning av dagens 
situasjon. 
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En annen skillelinje handler om tilnærmingen for hjorteviltforvaltningen: Om den vil være 
avgrenset til slik den er i dag, eller legge større vekt på en helhetlig naturressursforvaltning som ser 
ulike forvaltningsområder i sammenheng. Utviklingen har snarere godt i retning av at flere 
sektorinteresser har et reelt ansvar for forvaltningen av hjorteviltet, og dette har ikke bidratt til en 
mer helhetlig forvaltning. Alternativ 2005 ligger tett på dagens situasjon. Fokuset er på å dagens 
forvaltning av beitedyrene i skogen, samtidig som de tradisjonelle næringsinteressene til inn- og 
utmark vektlegges i noe større grad enn i dag. 

Beveger man seg i retning fra i dag mot Alternativ 2022 vil det være et tydeligere brudd med slik 
det er i dag, og det av flere grunner. I dette alternativet har man klart å legge til rette for en 
forutsigbar verdiskaping med utgangspunkt i kjøttressursen hjorteviltet representerer. Rovdyret er 
også anerkjent som en forvalter på lik linje med jegeren.  

Figur 4 — dagens situasjon og alternativene i ett av flere mulige verdikart. For alternativene er det 
plasseringen i 2032 som gjelder. 

Hensynet til naturmangfold er kanskje størst i Alternativ 1990. Begrunnelsene som her legges til 
grunn vil være et markant brudd med forvaltningen slik den er i dag. Ikke minst kan et slikt 
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alternativ, selv om ingen av deltagerne tok til orde for et slikt alternativ, bli en realitet som en 
konsekvens av det grønne skiftet. 
  
Men det er ikke sikkert at morgendagens hjorteviltforvaltning handler om et paradigmeskifte, heller 
tilpasninger av slik hjorteviltet forvaltes i dag. Det er 2005-alternativet som i størst grad peker på 
behovet for fleksible og differensierte verktøy basert på vurderinger fra bestandsområde til 
bestandsområde, fra region til region. Det må likevel bemerkes at i dette alternativet vil andres 
interesser og behov kunne gå på bekostning av en forvaltning som i tråd med hjorteviltets 
egenverdi. 

Tabell 2. Noen tematiske sammenligninger av alternativene. 

3.5 Trender vil påvirke 
Slik den historiske fremstillingen i kapittel 2 viste, så er forvaltningen et resultatet av både interne 
og eksterne prosesser — av grep man selv er herre over og av ytre påvirkninger. På 
arbeidsverkstedet ble det ikke jobbet eksplisitt med de ytre påvirkningene, noe som helt klart må 
være med i en analyse av veivalg forvaltningen i dag står overfor. Et eksempel som illustrerer dette: 
Økningen i antall hjortevilt er ikke et særnorsk tilfelle, men den samme utviklingen ser man i andre 
land i Europa. En forklaring som er nevnt i dette notatet er at dette skyldes at hjorten tilpasser seg 
godt endringer i klima. Men det kan være andre forklaringer, eller drivere, som man må vurdere 
også. !

Alternativ 2022 Alternativ 2005 Alternativ 1990

Hjorteviltets kondisjon • Rovdyr tar ut syke dyr • Bedre kondisjon — 
sunnere bestand, større 
dyr 

• Fokus på å unngå 
overføring av 
sykdommer mellom arter

• Sykdom — nedskyting 
for å hindre smitte 

Rekuttering • Flere jegere, ny 
rekruttering

• I hovedsak den 
tradisjonelle 
jegerstanden, liten 
rekruterting av nye 
grupper 

• Profesjonelle jegere i 
tillegg

Samfunnsaksept • Tilgang til jakt 
• Mer rovdyr

• Trafikksikkerhet 
• Redusere 

sykdomsoverføring til 
mennesker

• Redusere overføring av 
sykdom til mennesker 

• Trafikksikkerhet 
• Det grønne skiftet

Verdiskaping • Store muligheter for en 
langsiktig satsning på 
verdiskaping med 
utgangspunkt i hjortevilt 
som ressurs (kjøtt og 
opplevelser)

• Stor verdiskaping knyttet 
til kjøttet en periode, men 
dette vil ikke bidra til en 
langsiktig 
næringsutvikling 

• Bortsett fra at det blir 
mye kjøtt tilgjengelig en 
periode, vil bidraget i 
form av verdiskaping bli 
relativt beskjedent i et 
langsiktig perspektiv
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4 Verktøykassen fremover 
En viktig målsetting med arbeidsverkstedet var å vurdere dagens verktøy og foreslå nye. Deltagerne 
jobbet i flere runder med å vurdere verktøy for fremtidens forvaltning. I 4.1 presenteres de 
verktøyene som arbeidsverkstedet fremhevet som spesielt viktige, og som ikke brukes i dag 
(eventuelt ikke utnyttes godt nok). I 4.2 presenteres verktøyene som fire grupper samlet sett beskrev 
som sentrale for å nå målsettingene i de tre alternativene som ble presentert i forrige kapittel.  

4.1 Verktøy som ikke brukes i dag 
Fra gruppearbeidet som omhandlet sentrale verktøy, ble følgende beskrevet: 

Dagens handlingsrom utnyttes ikke fullt ut 
Flere av deltagerne tok til orde for at vi har verktøyene vi trenger, men vi må bruke disse riktig. 
Man må derfor legge til rette for større bruk av dagens handlingsrom. Dette handler om å utnytte 
fleksibiliteten som ligger i dagens regelverk. Det handler videre om å øke kompetansen til jegere, 
grunneiere og kommunale viltforvaltere knyttet til regelverk og verktøy for øvrig. I 
arbeidsverkstedet diskuterte deltagerne både bruk av verktøy som pisk og gulrot, og hvordan 
balansen mellom disse bør være. 

Et mer fleksibelt lovverk, økt jakttid og endring i bruk av minsteareal 
Når det gjelder regelverk, handler det om i enda større grad legge til rette for et fleksibelt regelverk 
som kan brukes iht. spesielle utfordringer lokalt og regionalt. I tillegg til dette er det særlig tre 
endringer som vektlegges. 

For det første jakttid. Det er et generelt ønske om lenger jakttid, spesielt vinterjakt. Det ble også 
diskutert om en skal skille jakttid for ulike kjønns- og alderskategorier, f.eks. kalvejakt vinter og 
vår, men ingen bukkejakt fra brunsten.  

For det andre må man vurdere å endre hvordan minsteareal og tellende areal brukes i 
viltforvaltningen. Når det gjelder minsteareal, så er det er viktig at man kan tildele dyr i forhold til 
bestanden sin, bærekraft og ikke bare et gitt areal, men samtidig sikre at forvaltning og tildeling av 
kvoter skal skje over store areal. Spørsmålet er altså om man skal gå i retning av en mer 
bestandsforvaltning der man har god oversikt over hvor mange dyr som kan høstes på en 
bærekraftig måte. Når det gjelder tellende areal, så var dette prinsippet vurdert som viktig for å 
unngå oppdeling / små forvaltningsenheter. Det betyr at flere pekte på at tellende areal bør utvides.  

For det tredje bør man vurdere om jaktplikt kan bli implementert. Dette for å sikre at forvaltningens 
mål kan bli oppfylt. 
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Jakt skal være tilgjengelig for mange og allment akseptert 
Det legges vekt på at jakt i Norge må fortsette å være allment tilgjengelig. For det første er det 
behov for bedre tilrettelegging av jaktutleie, slik at tilgang til jakt blir enklere enn i dag. For det 
andre må man jobbe aktivt med rekruttering av nye jegere. Et slikt verktøy er bl.a. i større grad å 
tilby introjakt.  

Det må tilrettelegges for økt verdiskaping på viltkjøtt 
Det er et stort verdiskapingspotensial knyttet til hjortevilt. Flere deltagere tok til orde for verktøy 
som har til hensikt å få mer av viltkjøttet fra skogen ut til markedet (butikker og restauranter). Dette 
handler om verktøy som bidrar til forutsigbare varestrømmer fra jeger/grunneier til kunde. Lokale 
viltmottak er et av verktøyene det f.eks. må satses mer på. Økt verdiskaping på hjorteviltet vil føre 
til økt næringsutvikling lokalt og lokale arbeidsplasser, og slik være et tillegg til dagens næringer 
som bruker ut- og innmarksressursene.  

Fri avskyting av kalv og kolle på innmark og bedre samarbeid om bestandsplanlegging 
Disse verktøyene handler for det første om hvilke dyr som skal felles. Vurderingene er bl.a. gjort 
iht. hvilken kjønns- og alderssammensetning man ønsker. Flere deltagere ønsker økt fokus på 
kalveskyting og også på fri skyting av koller uten kalv på innmark, og at færre hanndyr felles. Når 
det gjaldt koller var det mer tvil blant deltagerne enn i forhold til kalveskyting. Man foreslo også å 
differensiere fellingsavgiften for å gi insentiver for å felle mer kalv og ungdyr. Å flytte løyver 
mellom vald/jaktlag, var en annen insentivordning som ble foreslått. Dessuten er det mye å hente på 
å endre slik bestandsplaner i dag fungerer. Man kan i større grad ta ut fordeler i 
bestandsplanleggingen ved å legge til rette for større fleksibilitet og å gi fordeler til de som 
samarbeider og oppnår resultater.  

Jegers og grunneiers økologiske kompetanse må økes 
Å øke kompetansen til jeger og grunneier, er sentralt. Et hovedproblem i den jegerstyrte 
forvaltningen er uviljen mot å skyte koller og stor vilje til å skyte bukk. Dette vil være uheldig for 
en forvaltning som bygger på en økologisk tilnærming.  

Det var særlig to forhold som ble drøftet under arbeidsverkstedet. Jeger og grunneier treger større 
kompetanse om handlingsrommet, slik som omtalt ovenfor. Dette henger sammen med økt 
kunnskap om mål med forvaltningen og hvilke verktøy som skal brukes. Et verktøy handler altså 
om å gjøre rede for hva som ligger i verktøykassen. I forlengelse av dette foreslås det pedagogiske 
modellverktøy som bidrar til å forenkle, øke innsikt og tydeliggjøre effekter av forvaltningstiltak. 

For forvaltningen er det et ønske om tydelige kvalitetsmål for hjorteviltbestandene slik det er 
innført for villrein. Dette vil være et viktig pedagogisk verktøy for å opplyse jegerstanden om deres 
rolle som forvaltere av hjorteviltstammen i tillegg til at det vil gi målbare styringsparametere for å 
bedre kvalitet og dyrevelferd for hjorteviltet. 
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Fleksibel tilnærming til bruk av teknologiske hjelpemidler 
Teknologiske hjelpemidler ble diskutert under arbeidsverkstedet, men de kom mer i bakgrunnen når 
deltagerne ble bedt om å prioritere mellom verktøy. Det generelle rådet fra deltagerne, slik 
prosesslederne oppfattet det, var at man må differensiere mellom utmark og innmark med tanke på 
å ta i bruk teknologiske hjelpemidler. Deltagerne ga på denne måten uttrykk for en pragmatisk og 
fleksibel bruk av teknologiske hjelpemidler. Bruk må vurderes fra situasjon til situasjon. Det er også 
slik at teknologiske hjelpemidler kan effektivisere jakten, men de kan også føre til uønskede 
konsekvenser. F.eks. ved at det blir lettere å ta ut ytterligere bukk. Flere mente også at bruk av 
teknologiske verktøy kan rokke ved den allmenne aksepten som jakt har i dagens samfunn. 
Eksempelvis muliggjør ny teknologi jakt gjennom hele døgnet. 

Viltfondets midler må omprioriteres og målrettes 
Flere deltagere tok til orde for at bruken av viltfondsmidlene må endres. De kommunale viltfondene 
kan bli svært nyttige virkemiddel i fremtidens hjorteviltforvaltning. Målet må være å knytte bruken 
av de nasjonale midlene enda sterkere opp mot kunnskapsproduksjon og målstyring. Spesielt for de 
kommunale viltfondene må målet være å dreie midlene bort fra finansiering av ettersøk etter 
trafikkskadet hjortevilt til å finansiere verktøy som hjorteviltforvaltningen trenger. Herunder økt 
forskning på forebyggende tiltak og kompetanseheving i alle ledd. Ansvarlig etater for veisikkerhet 
må i fremtiden finansiere kostnadene ved ettersøk mm. selv. Se 5.1 for en utdyping av dette. 
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Tabell 3. Deltagernes vurdering av følgende spørsmål: Hvilke verktøy bruker vi ikke i dag, men som 
vi bør innføre i forvaltningen? Denne fremstillingen er basert på fire gruppearbeider. 
Kategori Verktøy Formål

Handlingsrommet for dagens verktøy Bedre bruk av dagens handlingsrom Bruke muligheter som ikke blir brukt i 
dag

Tilpasninger i lovverk som verktøy Øke jakttidsrammen (f.eks. jakttid 
fra 15.8-31.1)

Differensiere mer enn i dag

Innføre vinterjakt Mer effektivt i forhold til sesongtrekk

Gjøre regelverk mer fleksibelt Forenkle og øke mulighetene (f.eks. 
50 prosent-regelen, samt skadefelling)

Innføre jaktplikt / stille strengere 
krav til felling av dyr

Bidra til en mer målstyrt og helhetlig 
forvaltning

Fjerne/revidere minsteareal Skyte hjorteviltet der det befinner seg

Verktøy for rekruttering og 
tilgjengelighet

Introjakt Tilgjengeliggjøre jakt

Bedre tilrettelegging av jaktutleie Allmenngjøre jakt

Verktøy for verdiskaping Utvikle infrastruktur og verktøy for 
forutsigbare varestrømmer

Øke felling og øke tilgang til kjøtt i 
markedet (næringsutvikling)

Bedre/lettere omsetning av kjøtt Øke felling og øke tilgang til kjøtt i 
markedet (næringsutvikling)

Bestandsverktøy Økt fokus på kalveskyting og fri 
innmarksjakt på kalv

Redusere skade

Kolle uten kalv skal skytes (i alle 
fall på innmark)

Avlaste skade og redusere frykt for å 
skyte eldre kolle som ungdyr

Differensiert fellingsavgift på 
voksen/ungdyr/kalv

Insentiv for skyting av kalv/ungdyr

Flytte løyver mellom vald/jaktlag Bedre insentivordninger

Fri kvote til vald i områder med 
dokumentert stort skadeomfang

Redusere skade i de mest belastede 
områder

Større fordeler med bestandsplaner Bidra til at flere samarbeider, økt 
fleksibilitet

Verktøy for økt kunnskap og kvalitet Økt jegerkompetanse Øke forståelse for forvaltningsmål og 
tiltak. Jegeren på stubben forstår sin 
rolle bedre enn i dag!
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4.2 Verktøy i de ulike alternativene 
Deltagerne vurderte også hvilke verktøy som var de mest sentrale for hvert alternativ. Tabellen 
under gir en oversikt over verktøy for de ulike alternativene. Hensikten er både å vise at 
verktøykassen varierer fra alternativ til alternativ, og at det er noen verktøy som vil være felles i alle 
alternativene. 

Tabell 4. Verktøy relatert til de ulike alternativene. Denne fremstillingen er basert på fire 
gruppearbeider. 

Kvalitetsmål for hjort Økt regional samkjøring + tydelige 
mål = bedre kondisjon og 
reproduksjon på færre dyr

Pedagogiske modellverktøy Forenkle og øke innsikt — 
tydeliggjøre effekter av 
forvaltningstiltak

Teknologiske hjelpemidler Ta i bruk i noe utstrekning 
teknologiske hjelpemidler

Effektivisere jakten, men differensiere 
mellom utmark og innmark (åpent 
terreng)

Finansiering som verktøy Kommunale viltfond vs. ettersøk Dreie disse bort fra finansiering av 
ettersøk til å finansiere verktøy som 
hjorteviltforvaltningen trenger

Alternativ 2022 Alternativ 2005 Alternativ 1990

Handlingsrommet for 
dagens verktøy

• Fortsette som i dag: 
«Keep calm and carry 
on» 

• Redusert jakt i randsoner, 
mens Vestlandet bruker 
2005-verktøy

• Fleksible ordninger for 
uttak (bruke dagens 
handlingsrom)

• Bruke de mest effektive 
verktøyene for å nå mål

Tilpasninger i lovverk 
som verktøy

• Noenlunde som i dag 
• Redusere/fjerne 

minsteareal

• Utvidet jakttid 
(differensiert og innmark/
utmark) 

• Større pålegg om å oppnå 
mål (vurdering av 
jaktplikt)

• Utvidet jakttid 
• Fri jakt året rundt med 

yngletidsfredning 
• Innføre jaktplikt i tillegg 

til bruk av profesjonelle 
jegere

Verktøy for rekruttering 
og tilgjengelighet

• Stort fokus på å 
tilgjengeliggjøre jakten 
og rekruttere nye jegere

• Fokus som i dag • Lite behov da dagens 
jegerstand og 
profesjonelle jegere er 
tilstrekkelig

Verktøy for verdiskaping • Utvikle infrastruktur for 
forutsigbare 
varestrømmer 
(kommersialisering og 
næringsutvikling)

• Utvikle verdikjede og 
kunnskap for å få mer 
viltkjøtt til markedet

• Midlertidige tiltak for 
omsetning for å ta hånd 
om ekstraordinære 
varestrømmer i en kortere 
periode 

• Utvikle verdikjede og 
kunnskap for å få mer 
viltkjøtt til markedet
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Bestandsverktøy • Skyte mer hunndyr 
• Redusere kvota 
• Dreie kjønnsraten

• Hard beskatning av 
koller, kalv og ungdyr — 
og øking av totalfelling 
(mål 1:1-forhold) 

• Omfordeling av løyve / 
mer frie løyver 

• Mer oppfølging av 
bestandsplaner (bruke 
pisk hvis resultater 
uteblir)

• Fri avskyting hele året 
• Forankring av mål

Verktøy for økt kunnskap 
og kvalitet

• Etablere nasjonal 
kvalitetsnorm 

• Pedagogisk opplegg for 
målstyring, organisering 
og samarbeid 

• Bestandsestimering 
(forankring av mål)

• Etablere nasjonal 
kvalitetsnorm 

• Utdanning av grunneiere 
og jegere (aksept for mål, 
samt utførelse) 

• Pedagogisk opplegg for 
målstyring, organisering 
og samarbeid 

• Bestandsestimering 
(forankring av mål)

• Pedagogisk opplegg for 
målstyring, organisering 
og samarbeid 

• Bestandsestimering 
(forankring av mål)

Teknologiske 
hjelpemidler

• Ikke stort fokus på 
teknologiske hjelpemidler

• Begrenset og fleksibel 
bruk av teknologiske 
hjelpemidler

• Stor bruk av teknologiske 
hjelpemidler

Finansiering som verktøy • Endring av viltfondet 
• Tilskudd til 

skadelidende / avbøtende 
tiltak

• Endring av viltfondet • Endring av viltfondet
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5 Hjorteviltforvaltningen fremover (oppsummering) 
I dette kapittelet oppsummerer prosesslederne hva de mener er viktig innspill fra deltagerne på 
arbeidsverkstedet, og kommenterer videre på deltagernes innspill.  

Et klart budskap fra arbeidsverkstedet var at det er avgjørende å skille mellom bestand og 
bestandstetthet. I et tiårsperspektiv kan hjorten fortsatt øke i Norge, samtidig med at bestander i 
områder med stor tetthet blir redusert. Forvaltningen av store ville beitedyr må derfor bli mer 
fleksibelt enn den er i dag. Dvs. man må kunne bruke ett sett med verktøy i områder der det er stor 
tetthet, og der hjorten skaper ulike type for konflikter, og et annet og kanskje mer tradisjonelt sett 
med verktøy i andre områder der tettheten er liten og hjorten skaper få problemer. 

5.1 Generelle verktøy 
På arbeidsverkstedet ble det diskutert verktøy som vi mener vil ligge til grunn uansett hvordan 
utviklingene av bestandene blir. Noen av disse er følgende: 

• Tydeligere målstyring av hjorteviltforvaltningen, og bedre arbeidsdeling og samhandling mellom 
forvaltningsleddene nasjonalt, regionalt og kommunalt. 

• Tydelige nasjonale mål om at hjorteviltbestander skal ha normal kjønns- og aldersfordeling. 
• Utrede om det skal innføres kvalitetsnormer for hjort som veivisere i forvaltning av 

hjorteviltbestandene, slik det forsøksvis er gjort for villrein.  
• Styrke kompetansen hos jeger, grunneier og kommune. 
• Omstrukturere de kommunale viltfondene, slik at midlene går til prioriterte oppgaver i 

hjorteviltforvaltningen og ikke til oppgaver knyttet til påkjørsler som følge av hjortevilt.  
• Sikre at jakten forblir allment tilgjengelig og sørge for mer rekruttering for å sikre samfunnets 

aksept for jakt. 

Siden nasjonal hjorteviltstrategi ble utarbeidet 2009, har det blitt flere organer med ansvar for 
forvaltning av hjortevilt. Dette kan være en ulempe for en helhetlig forvaltning. Ansvarsområder har 
også byttet hender, f.eks. har fylkeskommunen (som allerede har mange oppgaver) overtatt ansvaret 
for viltforvaltningen fra statsforvalteren. I 2009-strategien ble det foreslått et nasjonalt 
kompetansesenter for nettopp å bidra til bedre samhandling og koordinering mellom nivåene. Slik 
prosesslederne ser det, er dette fremdeles relevant, men et slikt senter må være regionalt forankret. 
Det skal ivareta fylkeskommunens oppgaver og bidra til større grad av koordinering på kommunalt 
og lokalt nivå. Samtidig skal det sikre at en unngår en sentralisering, slik et nasjonalt senter ville 
gjort.   

Om hjorteviltbestander skal ha normal kjønns- og aldersfordeling, var et sentralt tema som ble 
diskutert på arbeidsverkstedet. Slik vi tolker innspillene fra mange av deltagerne, så må 
forvaltningen fremover legge til rette for en likere kjønnsfordeling i bestanden og høyere 
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gjennomsnittsalder. Målsettingen bør være ett 1:1-forhold mellom hunn- og hanndyr. Dette vil gi en 
mer forutsigbar reproduksjon, bedre vilthelse og gjøre det enklere å forvalte bestandene enn når 
kjønnsfordeling f.eks. er 1:3 (tre hunner per hann). Dette understøttes av forskning og vil sikre en 
fremtidig forvaltning som i større grad oppfyller formålet i Naturmangfoldsloven enn dagens 
regime.  

For de fylkeskommunale viltfond bør en vurdere om disse i sterkere grad skal gå til å finansiere et 
nasjonalt kompetansesenter som blant annet ivaretar fylkeskommunenes koordinering av det 
kommunale nivået bedre enn i dag. Dette kan skje gjennom såkalte partnerskapsavtaler og en bør og 
se på eierskapsmodeller. 

Vi viser også til at flere av deltagerne tok til orde for at for de kommunale viltfondene må målet 
være å dreie midlene bort fra finansiering av ettersøk etter trafikkskadet hjortevilt til å finansiere 
verktøy som hjorteviltforvaltningen trenger. Dette kan skje på flere måter: En liten avgift knyttet til 
veiavgift og/eller ansvarsforsikring for bileier vil være et alternativ som bør utredes. En kan også 
tenke seg utgiftene koblet til veieier, men her er det mange berørte parter og fordelingsnøkkelen kan 
bli komplisert (privat, kommunal, fylkeskommunal og statlige veier). Sannsynligvis vil kommunene 
fremover være rett nivå for å sikre at jobben blir utført slik som i dag, men de må kunne få dekket 
sine kostnader. En slik ordning kan forvaltes gjennom et nasjonalt hjorteviltsenter. 

 
Figur 5 — jegerne har i mange tiår overbeskattet hanndyr, og etter mange år med en utvikling i 
ønsket retning skjer det en endring i adferd som følge av stor naturlig dødelighet vinteren 
2010/2011. 
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5.2 Spesifikke verktøy 
Det er særlig der tettheten er størst, at det er viktig å bruke handlingsrommet som finnes i dagens 
verktøykasse, men også å tenke nytt. Viktige punkter fra arbeidsverkstedet var: 

• Kommunene etterlyser et sterkere mandat for bestandsreduksjon ved behov, særlig i 
sentrumsnære områder og i landbruksområder med store skadeproblemer. Kommunene er best i 
stand til å definere problemområder og formidle til rettshaverne forventninger om gjennomføring 
av tiltak som iverksettes. 

• Det er stor enighet om at jegeren i for liten grad forstår sin rolle i forvaltningen. Det må derfor 
innføres nye insentivordninger for å få jegerne til å skyte nok dyr og rett dyr. Det handler også om 
å sette fokus på holdninger og verdigrunnlaget for jakt i Norge. 

• Det er viktig å tenke nytt om grunneierretten, slik at grunneier blir en proaktiv aktør og bidrar til å 
oppfylle fastsatte mål. 

• Det var delte meninger om tekniske hjelpemidler er gode verktøy for bestandsreduksjon. Tekniske 
hjelpemidler kan både effektivisere jakten, men de kan også bidra til at feil dyr blir tatt ut. 

• Det er viktig å utløse potensialet for verdiskaping og lokal sysselsetting. 
• Verktøyene som brukes må sees i sammenheng med en helhetlig forvaltning og med en 

forvaltning som må bli mer styrt etter økologiske prinsipper.  

Når det gjelder teknologiske hjelpemidler: Jegeren ønsker det, men forvaltningen er skeptisk. Dette 
av gode grunner da ny teknologi kan misbrukes og virke mot sin hensikt. Det kan eksempelvis føre 
til at enda flere bukker blir felt. Men å ta i bruk ytterligere teknologiske løsninger bidrar også til økt 
effektivitet når det er behov for det. 

Myndighetene vil sannsynligvis forby kunstig lys ved nattjakt, men i så fall bør kommunene kunne 
søke om å åpne for det når skade kan dokumenteres. Denne type virkemiddelbruk må sees i 
sammenheng med å innføre differensiert jakttid på bukk, kolle og kalv. Et eksempel for hjort kan 
være: 
• Bukk: 20. august–1. oktober. 
• Kolle og kalv: 1. oktober–31. januar. 
  
Kunstig lys, slik vi ser det, vil utelukkende være effektivt dersom det blir tillatt etter kolle og kalv. 

Et viktig tema som ble diskutert på arbeidsverkstedet var hvordan grunneierretten kan legge 
hindringer for bestandsreduksjon i problemområder med høy tetthet. Her finnes det et godt 
eksempel fra nyere tid på hvordan forvaltningen har utfordret grunneierretten gjennom et vedtak på 
å utrydde villreinen fra et helt fjellområde pga. CWD i tillegg til å presse frem en reduksjon av 
tetthet av alt annet hjortevilt innenfor store geografiske områder i områdene rundt. Først i Nordfjella 
og noen år senere på og rundt Hardangervidda etter at det ble påvist CWD på villrein også her. 
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Det er også viktig å forstå at dagens grunneier ikke er den samme som i 1899. I dag bor mange 
grunneiere med jaktrett i en by, og har i mange tilfeller stor interesse av høy bestandstetthet av 
hjortevilt på sin eiendom. Videre har antall bønder som bor igjen på bygda, og som driver aktivt 
landbruk (jord, beite og skog), blitt betydelig færre på få år. En trend som synes å være vedvarende. 
Det har samtidig pågått en betydelig strukturendring i det norske landbruket. Færre bønder driver 
større enheter, og mange er helt avhengig av leiejord. Det følger normalt ingen jaktrett med 
leiejorda der aktive bønder skal dyrka grovfôr eller andre nyttevekster. Derved har mange av dagens 
bønder og grunneiere ulike arealbruksinteresser i forhold til hjorteviltet, men i stor grad 
sammenfallende interesser i forhold til rovviltet. 

Hjorteviltet har en egenverdi, og det inngår i et viktig økologiske samspill med andre arter og 
mennesket. Det bør være utgangspunktet for morgendagens forvaltning. For store deler av Norge 
må jegerne i overskuelig framtid ta rovdyrenes rolle. Da er det ikke lengre akseptabelt at vi som 
jegere fritt kan høste de største og beste dyrene i en bestand. Realiteten er at det er dette som har 
skjedd gjennom de siste sytti årene, og med stor overvekt av eldre hanndyr i uttaket. Det er en 
naturlig forklaring på at det i mange kommuner ikke lenger blir observert stor okse, og at 
hjortebukkens imponerende brøl under brunstperioden er fraværende. 

 
Figur 6 — jegerne har ei viktig rolle i dagens hjorteviltforvaltning, men skal ikke drive 
forvaltningen. Dersom mål for forvaltningen blir tydeligere og forstått av jegeren på stubben, vil 
jegerne sin rolle bare bli enda viktige i årene fremover. 
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Appendiks 1 Deltagere 
Agder fylkeskommune, Katrine Skajaa Gunnarlsi 
Alver kommune, Mikkel Bengtsson 
Bjørnafjorden landbrukskontor, Ernst Ove Indrebø 
Faun Naturforvaltning, Ole Roer 
Gloppen kommune, Lindis Bergland Østgård 
Høgskulen på Vestlandet, Stein Joar Hegland 
Kinn kommune, Jon Anders Stavang 
Kvinnherad kommune, Francesca Galdiolo 
Kystskogbruket, Rune Hedegart 
Lærdal kommune, Knut Fredrik Øi 
Miljødirektoratet, Erik Lund 
Miljødirektoratet, Kari Bjørneraas 
Miljødirektoratet, Knut Morten Vangen 
Mind the Gap, William Fagerheim 
Møre og Romsdal Bondelag, Atle Frantzen 
NIBIO, Samson Øpstad 
NIBIO, Gro Hylen 
NINA, Vebjørn Veiberg 
NJFF, Siri Parmann 
Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag, Hanne Bjerkvik 
Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Odd Løset 
Statsforvalteren i Rogaland, Stein Bomo 
Statsforvalteren i Rogaland, Bjørn Mo 
Statsforvalteren i Vestland, Torleiv Skage 
Stiftelsen Norsk Hjortesenter, Magnus Frøyen 
Stiftelsen Norsk Hjortesenter, Johan Trygve Solheim 
Sunnfjord kommune, Joar Helgheim 
Ullensvang kommune, Rolf Erling Loe 
Vestfold og Telemark fylkeskommune, Lasse Asmyhr 
Vestland Bondelag, Anders Felde 
Vestland Bondelag, Merete Støfring 
Vestland fylkeskommune, Jomar Ragnhildstveit 
Veterinærinstituttet, Malin Rokseth Reiten 
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Appendiks 2 Program og faglige innlegg 
Programmet var slik: 

Innleggene til Gro Hylen (NIBIO), Samson Øpstad (NIBIO), Vebjørn Veiberg (NINA), Anders 
Felde (Vestland Bondelag), Jon Anders Stavang (Kinn kommune), Erik Lund (Miljødirektoratet), 
Stein Joar Hegland (Høgskulen på Vestlandet), inkludert innledningen til Johan Trygve Solheim 
(Stiftelsen Norsk Hjortesenter), er tilgjengelige ved å gå til følgende nettadresse: 
https://www.hjortesenteret.no/2022/11/14/arbeidsverksted-store-beitedyr/  

Bilder fra arbeidsverkstedet finnes her: https://photos.app.goo.gl/25Wpk7diS1SZmJZJ6 

Tirsdag 25.10

Tidspunkt Programpost

11.00–12.00 Lunsj

12.00–17.30 Innledning til arbeidsverkstedet v/ prosesslederne: 
• Utfordringsbildet og mulighetsrommet v/ Johan Trygve Solheim, Stiftelsen Norsk Hjortesenter 
• Om prosessen: Mål, scenarioer og virkemidler v/ William Fagerheim, Mind the Gap

Viktige målsettinger, virkemidler og vurderinger: 
• Anders Felde, fylkesleder for Vestland Bondelag 
• Jon Anders Stavang, fungerende landbrukssjef og plansjef i Kinn kommune 
• Erik Lund, seniorrådgiver i Miljødirektoratet

Gruppearbeid 1: Mål og rammer for hjorteviltforvaltningen

Aktuell forskning: 
• Beiteskader og tap grunnet hjort i skog v/ forsker Gro Hylen, NIBIO  
• Beiteskader i landbruket, og tap det medfører. Mulige tiltak, med hovedvekt på 

bestandsreduksjon v/ forsker Samson Øpstad, NIBIO 
• Avskytningsstrategier og fri kalveskyting v/ seniorforsker Vebjørn Veiberg, NINA

Gruppearbeid 2: Gjennomgang av verktøykassen

17.30–18.00 Oppsummering av dagen

19.00 Middag

Onsdag 26.10

08.30–09.00 • Innledning til dagen v/ prosesslederne 
• Refleksjoner rundt hjorten som ressurs og konflikter den skaper v/ Stein Joar Hegland, professor 

ved Høgskulen på Vestlandet

09.30–11.30 Gruppearbeid 3: Arbeidsverkstedets anbefalinger om en fremtidig bestandsutvikling og 
verktøykassen for hjorteviltforvaltningen

11.30–12.00 Oppsummering av arbeidsverkstedet: 
• Knut Morten Vangen, seksjonsleder i Miljødirektoratet 

Veien videre: Rapportering, webinarserie mm. v/ prosesslederne

12.00 Lunsj
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