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Forord 
 
 
 
 
Dette er en framtidsrapport fra Stiftelsen Norsk Hjortesenter. Vi mener det er viktig å ha visjoner for framtiden. I framtidsrapporten peker vi på 
våre ambisjoner og forventninger for de ulike forretningsområdene i virksomheten. Både i forhold til våre omgivelser, og ikke minst til oss selv 
for å nå målene organisasjonen har satt. Vi har tro på at det er behov for våre tjenester i årene fremover, og at samfunnsoppdraget vårt utgjør 
en forskjell. 
 
Samtidig ser vi tilbake på året som nå ligger bak oss. Denne rapporten inngår som en del av rapporteringsrutinene ovenfor våre viktigste 
samarbeidspartnere og omgivelser. I 2022 tok vi enda et steg i retning av å bli «norsk kompetansesenteret for hjorteviltviltkjøtt». Eller «norsk 
hjorteviltsenter» som vi identifiseres med i det daglige. Sammen med styret har vi arbeidet for å utvikle nye inntektsmuligheter, og å 
videreutvikle organisasjonen. Både for å trygge eksiterende arbeidsplasser, men også for å skape nye muligheter for å styrke fagmiljøet og for 
de mange vi er til for. 
 
Stiftelsen Norsk Hjortesenter (SNH) ble etablert av Svanøy Stiftelse 1. januar 2000 på bakgrunn av en hjorteressurs i sterk vekst. Flere miljøer så 
behovet for et nasjonalt kunnskaps- og temasenter for hjort. Bakgrunnen var blant annet økende bestander av villhjort, og økt søkelys på hold 
av hjort som alternativt beitedyr og utvikling av en ny viktig næring i landbruket. Stiftelsen foretok de grunnleggende investeringer i bygninger 
og anlegg. SNH leier lokaler og areal på Kvalstad Gård på Svanøy, og har gjennom de siste årene foretatt betydelige investeringer. Dette er 
blant annet gjort mulig takket være langsiktige lån fra stiftelsen, og lønnsomhet i driften. 
 
Driften av SNH er gjort mulig gjennom finansiering fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Miljødirektoratet. Sentralt i dette står å 
utvikle og å forvalte hjort som ressurs inn mot rettshaverne. I 2022 har vi hatt spesielt søkelys på økt samhandling med lokale og regionale 
myndigheter. SNH har mange oppgaver knyttet til langsiktig forvaltning av den ville hjortestammen, og kvalitetssikring av hjorteoppdrett i 
Norge. Herunder å utvikle inntekter baserte på hjorteressursen og å sette søkelys på kartlegging av, og å utvikle løsninger når det oppstår, ulike 
former for arealbrukskonflikter. De siste årene har skrantesjuke (CWD) hatt stor påvirkning på vårt arbeid med målrettet bestandsforvaltning, 
og i 2022 fikk vi flere viktige oppdrag knyttet til å forstå kompleksiteten i dette. 
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For Norsk Hjortesenter kan driftsåret 2022 oppsummeres som særdeles aktivt, fremtidsrettet og med en betydelig aktivitet innenfor et bredt 
spekter av arbeidsoppgaver. For 2022 hadde pandemien mindre konsekvenser for driften enn foregående år, men flere aktiviteter ble også 
dette året avlyst eller utsatt. For eksempel ble det årlige viltseminaret, som er et samarbeide mellom NJFF og Bondelaget, arrangert som et 
«Viltwebinar». Reisevirksomhet i siste halvdel av 2022 har vært tilnærmet som før pandemien og gjort det mulig å holde kurs og fagforedrag 
over det meste av Norge. Vi skylder stor takknemlighet til alle våre oppdragsgivere. Herunder fikk vi anledning til å jobbe videre med prosjekt 
«MER Viltkjøtt», og ikke minst videreutvikle prosjekt «Jaktlab Svanøy». 
 
Satsingen på digitale medier fortsetter å gi resultater i form av økt oppmerksomhet. Vi registrerer med glede at vi når ut til stadig nye 
målgrupper og blant disse mange unge. Svanøy og Hjortesenteret har også i 2022 fått positiv oppmerksomhet gjennom eksponering i flere TV 
programmer. Framtidstroen er sterk og både ledelse, ansatte og styret har brukt betydelige ressurser på å jobbe med ambisjoner for framtiden. 
Vi har gjennom 22 år vist at det faktisk er mulig å drive et nasjonalt kompetansesenter utenfor allfarveg.  
 
Ressursgrunnlaget er den unike naturen og den humane kapitalen vi forvalter. At Kinn kommune aktivt satser på utvikling av kritisk 
infrastruktur sammen med regionale og nasjonale myndigheter gir oss et ekstra godt grunnlag til å satse videre. I 2022 har også arbeidet med 
reiselivet i kommunen vært prioritert, og der det er gledelig å merke seg at Svanøy blir sett på som et fyrtårn for et bærekraftig reiseliv med 
lokale råvarer på menyen.  
 
 

 
Framtiden skaper vi sammen! 

 
 
 

Svanøy 15. januar 2023 
Johan Trygve Solheim 

Daglig leder 
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1.0 Generelt om virksomheten 
 
 
 
 
Stiftelsen Norsk Hjortesenter (SNH) ble etablert 1. januar 2000. Hjort representerer en stor ressurs med et betydelig utviklingspotensial, og SNH 
er det nasjonale kompetansesenteret for å utvikle denne ressurs for hele hjortenæringen. Både i forhold til viltlevende hjort og hjort i oppdrett. 
SNH representerer et samlende fagmiljø for hjorteviltforvaltning, og en møteplass på nasjonalt og internasjonalt nivå for forskningsformidling, 
kursvirksomhet og egne utviklingsprosjekter innen forvaltningen av hjorteressursen i hele sin kompleksitet.  
 
For å oppfylle samfunnsoppdraget vårt arbeider vi både med å utvikle og å formidle kompetanse innen fagfeltet hjortevilt, og samtidig bidra til 
verdiskaping med utgangspunkt i hjorteviltressursene. I den grad SNH lykkes med å utvikle et kommersielt forretningsområde har strategien 
vært å outsource disse. Dette var noe av bakgrunnen for at «turisme» ble skilt ut i egen virksomhet for noen år tilbake. Noe som har vist seg å 
være en suksess som har medført økt aktivitet for hele Svanøy med nasjonal overføringsverdi. 
 
Driften av SNH er gjort mulig gjennom finansiering fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Miljødirektoratet. Mange års driftserfaring 
har vist at kompetansesentra for nasjonalt viktige naturressurser er et viktig bindeledd mellom sentrale offentlige premissleverandører og 
lokale eller regionale offentlige og private forvaltere. For å sikre måloppnåelse vil slike sentra være avhengig av å ha offentlige finansiering i 
bunn. LMD og Miljødirektoratet har sammen sett betydningen av å utvikle kompetanse på dette feltet gjennom å tilføre SNH stabile 
driftsmidler for vedlikehold og utvikling av kunnskapsbasen ved senteret.  
 
I løpet av driftsåret 2022 kunne vi se slutten på pandemien, og vi har merket økende aktivitet med mange spennende oppgaver. Både i form av 
faste oppdrag, utfordringer spesielt knyttet til Skrantesyke (CWD) og nye utredningsprosjekter relatert til økende tetthet av hjort mange 
steder. De faste oppdragene er svært viktige for organisasjonens inntektsgrunnlag, men også for å gi forutsigbarhet og trygghet for de ansatte. 
Mange av oppdragene vi fikk i 2022 var også «småskala», men er likevel viktige for å vise bredden i vår kompetanse. Gjennom prosjekter som 
«Utvikle samhandlingsprogram for viltkjøttnæringa med Vestland i lederrollen» og «Arbeidsverksted forvaltning ville store beitedyr» har vi fått 
mulighet til å bidra med å videreutvikle viltkjøttnæringen regionalt, og bidra til utvikling av nye verktøy i forvaltningen av viktige fornybare 
naturresurser.  
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Antall heltids- eller deltidsansatte var 6 i løpet av 2022 og antall årsverk var om lag 5. Ytterligere nødvendig arbeidskapasitet er sikret gjennom 
leie fra andre foretak, innleide konsulenter og ved bruk av eksterne kompetansenettverk. Både lokalt på Svanøy og ved vår ikke ubetydelige 
aktivitet utenfor Svanøy. Dette har vært nødvendig for å sikre et solid nettverk ut mot våre brukere, og har gitt positive ringvirkninger for 
Svanøysamfunnet. Dette i kombinasjon med dyktige samarbeidspartnere i et nettverk over store deler av landet og «innenfor hjortens og det 
øvrige hjorteviltets rike”. Ringvirkningene av Norsk Hjortesenter sin aktivitet på Svanøy er fortsatt betydelig, og synligheten av virksomheten 
bidrar til økt oppmerksomhet for Svanøy spesielt og Sunnfjord generelt. Ikke minst gjelder dette innenfor satsingen mot et bærekraftig reiseliv 
med fokus på sirkulærøkonomi.  
 
Samarbeid med ressurspersoner og andre organisasjoner har stått sentralt også i 2022. Både i forhold til hjorteoppdrettsmiljøet og i forhold til 
miljøer som arbeider med forvaltning av vill hjort. Det er i løpet av driftsåret videreutviklet et målrettet og forpliktende samarbeid med flere 
forskningsmiljøer og som kan gi grunnlag for økt kunnskapsproduksjon i årene fremover. Herunder er samarbeidet med Veterinærinstituttet, 
Høyskolen i Innlandet og NMBU videreutviklet. Til tider kan dette være tidkrevende da det handler om få personer, eller organisasjoner, og i 
mange tilfeller med ulik agenda. Gjennom målbevisst å fortsette å investere tid i nettverksbygging håper vi alle parter vil få mer ut av egne og 
ofte begrensede ressurser. Samarbeid og samhandling er viktige stikkord som vil gi resultater i årene fremover. 
 
”Hjort til folket” har også vært, og vil fortsatt være en visjon. SNH prøver å bidra til at hele den norske befolkningen får kunnskap om hjort og 
forståelse for suksesshistorien bak bestandene av hjortevilt i vår tid. Dette er viktig både for å øke den generelle kunnskap om hjort og annet 
hjortevilt hos folk flest, men ikke minst for å bistå aktuelle målgrupper som på godt og vondt skal forholde seg til sine omgivelser og rådene 
samfunnsånd. Den gode mediedekningen fra Hjortesenteret i 2022 har bidratt til økt oppmerksomhet om hjort som ressurs. Etableringen av 
egen YouTube-kanal i 2017 har vært en del av denne satsingen og spesielt med tanke på å nå yngre i alle aldre. 
 
”Norsk Hjort i verden” er en annen visjon vi har strukket oss etter gjennom mange år. Så langt har dette dreid seg om å bygge nettverk i andre 
land, men også om konkrete samarbeidsprosjekter og publisering i internasjonale magasiner og tidsskrifter. I 2022 ble det i liten grad mulig å 
delta ved ulike prosjekter i utlandet. For å ivareta nettverket har vi derfor måttet jobbe digitalt, men ser fram til det igjen blir mulig å reise. 
Dette bidrar blant annet til at vi evner å se den norske hjorteressursen, forvaltningspraksis og Norsk Hjortesenter sin rolle i et større perspektiv. 
 
For oss er det å se fremover, og å jobbe langsiktig viktig. I løpet av 2022 har vi sammen med styret jobbet målbevisst for å få på plass en økning 
i finansieringen av vårt samfunnsoppdrag. Ved høstens fremlegg til statsbudsjett ble det klart av bunnfinansieringen over statsbudsjettet ble 
økt fra 1,1, til 2 millioner kroner. Videre ble det etablert en partnerskapsavtale med Vestland Fylkeskommune for 2023 med en verdi av kroner 
500.000, -  
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Økt offentlig finansiering betyr økte forventninger, og vil gjøre det mulig for oss å styrke vårt arbeid på flere områder. For å lykkes vil øke fokus 
på å bli det nasjonale kompetansesenteret for viltkjøtt, og vi vil styrke fagmiljøet blant annet ved å ansette flere medarbeidere. Det vises i 
denne sammenheng til detaljer under de ulike virksomhetsområdene over oppgaver vi ønsker å jobbe med i 2023. 
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2.0 Driftsåret 2022 
 
 
 
 
Daglig drift av virksomheten skjer med base på Svanøy der Hjortesenteret med tilhørende anlegg er lokalisert. Her sitter daglig leder som 
sammen med styret har ansvar for å sikre utvikling av organisasjonen. Gårdsstyrer har også sin base på Svanøy, og øya har en viktig funksjon 
som modell både innenfor og utenfor innhegningene. Stillingen som gårdsstyrer har bare delvis vært bemannet etter 1. juli 2022, men det 
arbeides løpende med å rekruttere ny person til denne stillingen.  
 
Innenfor innhegningene er oppdrettshjorten viktig både for å sikre kunnskap om hold av hjort for kjøttproduksjon, men også som 
kunnskapsbase for mer kunnskap om arten. Anleggene har status som statlig godkjent forsøksdyravdeling. Utenfor innhegningene er det en 
tett bestand av vill hjort. Gjennom et langsiktig samarbeide med alle grunneierne på Svanøy har Hjortesenteret hatt ansvar for 
hjorteforvaltning på Svanøy de siste 20 årene. Samlet har dette resultert i at Svanøy har fått positiv oppmerksomhet langt utover 
landegrensene, og noe av dette ligger i vårt søkelys på at «det er de beste dyra som skal gå igjen etter jakta». 
 
Vår viltforvalter er stasjonert ved vårt kontor i Florø og har ansvar for oppfølging av alle landets kommuner i forhold til lovpålagte oppgaver, og 
bistand til rettshavere innen hjorteviltforvaltning generelt og hjorteforvaltning spesielt. Kontoret vårt i Florø er også en viktig arena for å møte 
kunder, bygge nettverk og treffe samarbeidspartnere. Vi leier kontor i Horne Brygge, en lokal næringshage, der det hele tiden skjer positive 
synergier mellom mennesker og bedrifter. 
 
Viktig del av bemanningen er også teamet med ansatte som har ansvar for drift og vedlikehold. Herunder alt fra vedlikehold av bygninger, 
anlegg, maskiner og utstyr. Samt at disse inngår som en viktig del av staben ved kursing og arrangementer spesielt på Svanøy.  
 
 
Noen viktige aktiviteter vi gjennomførte i driftsåret 2022: 
 

• Prosjekt «Vestland som ledende viltkjøttregion» 
• Innovasjon og utvikling av nye oppskrifter med «hjort på menyen» i samarbeid med blant annet kjendiskokk Ole Jonny Eikefjord 
• Svanøy Stiftelse 50 år – nasjonalt symposium og bokprosjekt 
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• Prosjekt «Arbeidsverksted forvaltning av store beitedyr» på oppdrag fra Miljødirektoratet 
• Om lag 30 – 40 fagforedrag over hele Norge https://www.hjortesenteret.no/foredrag/  
• Om lag 30 – 40 kurs innen feltkontroll, slakting og foredling av hjort på Svanøy og over hele Norge 

https://www.hjortesenteret.no/arrangementer/ (dynamisk og viser bare arrangementer som ikke er avholdt)  
 

https://www.hjortesenteret.no/foredrag/
https://www.hjortesenteret.no/arrangementer/
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3.0 Gårdsdrift 
 
 
 
 
Status: 
 
Gårdsdriften ved Norsk Hjortesenter omfatter Kvalstad Gård (113/1 og 113/31), Svanøy Hovedgård (117/22) og Svanøe Gård (117/1).  
 
SNH eier hverken bygninger eller arealer, men forvalter eller leier dette gjennom langsiktige leieavtaler. Avtaler der det ikke er gitt særskilte 
konsesjoner har maksimalt 10 års varighet. Noen avtaler er treårige. For selve Hjortesenteret (113/31) pågår det en prosess med å vurdere om 
det vil være formålstjenlig å overføre dette til et eget eiendomsselskap der Svanøy Stiftelse, Stiftelsen Norsk Hjortesenter og private inngår for 
å sikre videre utvikling av bygningsmassen. Det er også et etterslep med utsatt nødvendig vedlikehold av den ærverdige driftsbygningen der 
Hjortesenteret er lokalisert. 
 
Arealstatistikk: 
 
Totalt areal Svanøy med leieavtaler = 11.000 dekar 
Areal med særlig ansvar og langsiktige avtaler = 5.000 dekar 
Leid fulldyrket areal = 115,7 dekar 
Leid overflatedyrket areal = 53,1 dekar 
Leide innmarksbeiter = 436,1 dekar 
Leide innhegninger for hjort og dåhjort = 500 dekar fordelt på 10 innhegninger 
 
Dyretall per 31.12.2022: 
 
Hjort og dåhjort = 139 
Svartfjes sau = 20 
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Forgrunnlaget: 
 
Selvforsynt med ensilert grovfôr – 2022 var et dårlig år  for produksjon av grovfôr grunnet store nedbærsmengder gjennom hele sommeren, og 
andre slått ble ikke tatt før i september, mens første slått ble tatt i månedsskiftet mai/juni. Andre slåtten må derfor suppleres med innkjøp av 
grovfor vinteren 2022/2023. 
 
Kjøper kraftfôr, mineral og tørrhøy fra henholdsvis Felleskjøpet og Vestfôr AS 
 
I 2023 ønsker vi å jobbe med følgende: 
 
Ytterligere redusere bruk av kraftfôr – fortsatt krav til at det vi nytter så langt mulig skal være basert på norske/skandinaviske råvarer. 
 
Utvikle nasjonalt driftsveileder gjennom en oppfølging driftsundersøkelser i tett samarbeid med Norsk Hjorteavlsforening (NHF). God dialog 
med styret i NHF, og vi ønsker fortsatt å se nye muligheter på vegen videre: 
 

• Sikre flere langsiktige leieavtaler med grunneierne på Svanøy 
 

• Oppdatere «Håndbok i hjorteoppdrett» 
 

• Utvikle enklere modeller for håndteringsanlegg 
 

• Øke kunnskap om beitebruk med redusert forbruk av kunstgjødsel, og herunder utarbeide en handlingsplan for flytting og gjenvinning 
av kompost.  

 
• Utrede slakting av kalv som alternativ til å slakte ved 16 måneder som de fleste gjør i dag. Herunder utarbeide et regnskap som viser 

lønnsomheten ved slakting av kalver kontra ungdyr. 
 

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

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

 
 
Ingen har tatt posisjonen som nasjonalt kompetansesenter på viltkjøttområdet, og ingen har til nå lyktes med å løse utfordringene som er 
knyttet til å få mer av viltkjøtt ut i markedene. Samtidig er det mange som ønsker å sette norsk viltkjøtt på menyen. Viltkjøtt har høy anseelse i 
befolkningen og lange tradisjoner i det norske kostholdet. LMD peker i sin «Handlingsplan for næringsutvikling basert på høstbare 
viltressurser» på potensialet som ligger i den betydelige ressurs viltkjøttet representerer. Eksempelvis utgjør det årlige volum av hjortekjøtt fra 
jakt og oppdrett om lag 2,5 millioner kilo. I 2022 gjennomførte vi blant annet prosjektet «Utvikle samhandlingsprogram for viltkjøttnæringen 
med Vestland i lederrollen». Vestland Fylkeskommune var med å finansiere prosjektet. 
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I 2023 ønsker vi å jobbe med følgende: 
 
 

• Gjennom partnerskapsavtale med Vestland Fylkeskommune styrke og utvikle samarbeidet i viltkjøttnæringen der det gjennomføres et 
samhandlingsprogram som skal bygge et verdinettverk for viltkjøttnæringen, utvikle mål og strategier for næringen, utløse innovasjon 
og arbeide med kompetanseutvikling i Vestland med nasjonal overføringsverdi.  
 

• Delta med egeninnsats i referansegruppa til forskningsprosjektet «Vilt- og gårdsslakterier i Norge. Suksesskriterier og barrierer for 
videre utvikling» under ledelse av Agrianalyse AS. 
 

• Som følge av økning i finansieringen over statsbudsjettet bruke mer ressurser på arbeidet med å utvikle forutsigbare varestrømmer for 
viltkjøtt, og utvikle mulighetsrommet som ligger i å koble kjøtt av hjortevilt fra oppdrett og vilt.  
 

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

• Jobbe videre med å etablere et prosjekt for å utarbeide en konkret handlingsplan for etablering av et opplysningskontor for viltkjøtt, og 
herunder styrke samarbeidet med NJFF sentralt og prosjekt «Vill mat». Handlingsplanen skal inneholde konkrete planer om: 
 

o Hvordan det skal jobbes med tilpassing av rammevilkår og finansiering av opplysningskontoret 
o Hvordan en merkevare- og kommunikasjonsplan for norsk viltkjøtt skal utarbeides og realiseres 
o Hvordan organiseringen vil være og hvilke kompetansebehov et opplysningskontor må dekke 
o Hvordan det skal samhandles med tilsvarende omsetningskontor for landbruket 
o Hvordan opplysningskontoret for viltkjøtt kan finansieres 
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5.0 Omvisning, opplevelser, servering og overnatting 
 
 
 
 
All servering og overnatting ble outsourcet til Bistro To Kokker (BTK) for om lag 10 år siden. Dette gjelder både Norsk Hjortesenter sine 
fasiliteter og Svanøy Hovedgård inkludert Kulturlåven. Dette har vært en suksess, men driftsavtalen opphørte 31.12.2022. Vi har over tid sett et 
økende antall tilfeller med grupper som er for små til at det er interessant for BTK. Herunder at det er behov for servering i tilknytning til kurs 
med begrenset antall deltagere. BTK har base i Florø og det er derfor liten eller ingen økonomi for dem å håndtere slike grupper. Svanøy 
Stiftelse sammen med Stiftelsen Svanøy Hus og Stiftelsen Norsk Hjortesenter jobber derfor aktivt for å få på plass et nytt driftsselskap/drifts 
modell med base på Svanøy, og i tett samarbeide med BTK. Herunder å sikre lokal forankring av vertskapsrollen og med sikte på å ansette en 
daglig leder i løpet av første halvår 2023. En av de viktigste oppgavene blir å koordinere drift av serveringsvirksomheten både i Svanøybukt 
(Kroa), Hovedgården inkludert Kulturlåven og ved Hjortesenteret. 
 
Det har vært et økende antall omvisninger der publikum ønsker å få nærkontakt med hjort, og å smake på de ulike produktene som er 
innovert/utviklet ved senteret. Spesielt gjelder dette det mangfold av spekeprodukter som gjennom de siste årene er utviklet. Vi tror fortsatt at 
dette vil øke i årene fremover, og all erfaring har vist at omvisninger er noe Hjortesenteret sine egne ansatte må ta seg av. Det ble gjort flere 
forsøk på å outsource også denne delen av virksomheten, men med særdeles dårlig resultater.  
 
For oss er det å se helheten i tilbud på Svanøy og i regionen som er viktig. Vi har mange gjester i løpet av året, og det å kunne bidra til utvikling 
av alternative tilbud en viktig del av vårt arbeid. Blant annet bidro vi til at Lasse Orheim Pedersen gjennom Mathjulet AS kunne overta driften 
av kroa i Svanøybukt fra 1. mars 2022, og med et tilbud og en meny som imponerte de mange besøkende. Bransjefolk som kjendiskokk Ole 
Jonny Eikefjord ble imponert, og uttalte at «det er ikke bedre serveringssteder i Sunnfjord». Vi la mange arrangementer dit med våre gjester og 
samarbeidspartnere. Dessverre valgte Pedersen å legge ned drifta ved utgangen av september, og det jobbes med å finne alternative drivere 
etter han. 
 
Det er videre etablert et godt samarbeid med hotellene i Florø, herunder Quality, Comfort og Kinn. Samarbeidet med «Fjordkysten og 
Sunnfjord» som er en del av Fjord Norway destinasjonsselskap er også viktig for å utvikle reiselivsnæringen i årene fremover. Vårt fokus på 
sirkulærøkonomi er avgjørende for å sikre størst mulig lokal verdiskaping. 
 



17 
 

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

 
 
I 2023 ønsker vi å jobbe med følgende: 
 

• Gjennom treenigheten (de tre stiftelsene) å videreutvikle samarbeidet med BTK og Svanøy Segl Inn (butikken og kroa) 
 

• Sondere muligheten for å knytte til oss en naturveileder og utvikle ulike nivå av omvisninger tilpasset ulike målgrupper 
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/TilskuddNaturveiledningSkjema/Startside/Index?s%C3%B8knadstypeId=48  
 

• Jobbe tett sammen med Miljødirektoratet, Statsforvalteren i Vestland, Kinn kommune og grunneiere på Svanøy og i Osen om å etablere 
naturreservat for regnskog 
 

• Fortsette arbeidet med å søke godkjenning for et nasjonalt besøkssenter for regnskog 
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/AutorisasjonBes%C3%B8kssenterSkjema/Startside/Index?s%C3%B8knadstypeId=14  
 

• Skape et bredere fagmiljø med tilknytning til Hjortesenteret sine lokaler på Svanøy og i Florø. 
 

• Videreutvikle omvisningene ved SNH ved å etablere en profesjonell informasjonsutstilling. 
 

• Styrke samarbeidet med «FjordKysten og Sunnfjord» og videreutvikle turistrutetilbudet.  
 

• Markedsføre utleie av SNH sine lokaler for kurs, seminarer, samlinger osv. 

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/TilskuddNaturveiledningSkjema/Startside/Index?s%C3%B8knadstypeId=48
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/AutorisasjonBes%C3%B8kssenterSkjema/Startside/Index?s%C3%B8knadstypeId=14
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6.0 Forsøksdyravdeling og FoU 
 
 
 
 
Dyreholdet i forsøksdyravdelingen og stammen av villhjort på Svanøy er viktig for kunnskapsgrunnlaget og vår status som nasjonalt 
kunnskapssenter. I 2022 har vi jobbet med oppfølging av prosjekt «Jaktlab Svanøy», det er tatt ulike prøver i tette samarbeid med blant annet 
Veterinærinstituttet og vi har hatt forskerbesøk fra NMBU og jobbet med konkret prosjektsøknader   
https://www.hjortesenteret.no/2022/03/04/planlegger-stort-forskningsprosjekt-pa-svanoy/  
 
Dialogen med Høyskolen i Innlandet og på Vestland er god, og i begynnelsen desember 2022 besøkte daglig leder og styret NMBU og 
Veterinærinstituttet på Ås. Lykkes vi med å knytte til oss et nettverk av forskningsmiljøer, og å på sikt sikre finansiering av et langtids 
forskningsprosjekt, vil Svanøy sin rolle i norsk hjorteforvaltning blir enda tydeligere og viktigere i årene fremover. Det handler blant annet om å 
bidra til å utvikle framtidens hjorteviltforvaltning med solid forankring til lokalsamfunnsutvikling. 
 
 

Vår ambisjon er å gjøre Svanøy til «hjorteøya» i verden, og derved bidra til å utvikle hjort som ressurs basert på forskning, kunnskap og 
innovasjon. 

 
 
 
I 2023 ønsker vi å jobbe med følgende: 
 

• Videreføre de mange kunnskapsbehov som ble avdekket gjennom prosjektet «Jaktlab Svanøy» finansiert av Miljødirektoratet. 
 

• Aktivt følge opp nettverket med fremragende forskere fra ulike fagområder  
 

• Utvikle forskningssøknader sammen med forskergruppen tilknyttet «Jaktlab Svanøy» og herunder komme i gang med merking av 
villhjort til «Jaktlab Svanøy» for å utvikle bedre metoder for bestandsestimering 
 

https://www.hjortesenteret.no/2022/03/04/planlegger-stort-forskningsprosjekt-pa-svanoy/
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• Videreutvikle fangst- og håndteringsanleggene med ekstern finansiering og herunder teste ut ny generasjon biologgere for hjort 
 

• Videreutvikle annen infrastruktur i området ved «Skogsfjøset» for å kunne merke vill hjort 
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7.0 Hjorteviltforvaltning 
 
 
 
 
Norsk Hjortesenteret (SNH) er synlig i det offentlige rom og vi har bygget opp et nettverk av dyktige samarbeidspartnere i inn og utland. 
Behovet for kunnskap om forvaltningen av de store drøvtyggerne har kanskje aldri vært større, og kunnskapsgrunnlaget aldri vært bedre. 
Likevel er det stor avstand mellom jegeren på stubben, grunneierne og myndigheter på ulike nivå.  
 
Vi har utarbeidet kommunale forvaltningsmål for kommuner og bestandsplaner for flere større bestandsplanområder. For noen av disse har vi 
og avtale om sekretærfunksjon med evaluering og oppfølging av bestandsplanene. 
 
I 2022 gjennomførte vi flere prosjekter, og viktige i denne sammenheng var blant annet «Vestland som ledende viltkjøttregion» og 
«Arbeidsverksted forvaltning av store beitedyr».  Spesielt viktig var også samhandling med arbeidsgruppa og de mange aktørene i prosessen 
med å utforme ny Viltlov. 
 

Et NGO som Norsk Hjortesenter utgjør et viktig bindeledd mellom ulike nivåer i hjorteviltforvaltningen. For å styrke denne rollen er det vår 
ambisjon å øke fra 1 til 2 medarbeidere som jobber spesielt rettet mot offentlig og privat hjorteforvaltning. Videre å få på plass satellitter 

med kontaktpersoner som vi kan samarbeide med i flere regioner. 
 
Vi må bli enda tydeligere på at vi ikke bare er kompetanse på hjorteforvaltning og hjorteoppdrett, men også annet hjortevilt og jobber videre 
med visjonen om å bli «Norges Hjorteviltsenter». 
 
 
I 2023 ønsker vi å jobbe med følgende: 
 

• Bidra i arbeidet med ny nasjonal hjorteviltstrategi og å sikre lokal forankring av denne  
 

• Aktivt gi innspill i arbeidet med ny Viltlov 
 



21 
 

• Videreutvikle samarbeidet med Vestland fylkeskommune og andre fylkeskommuner  
 

• Sikre flere oppdrag for kommunene 
 

• Ansette ny person ved kontoret i Florø/Svanøy 
 

• Etablere samarbeid/avtale med flere bestandsplanområder 
 

• Sikre kompetanseheving og -utvikling i egen organisasjon  
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8.0 Kurs, seminar og foredrag 
 
 
 
 
Vi har stor bredde i kursene vi tilbyr, men ser behov for en kontinuerlig videreutvikling. Det handler både om bemanning og å ha ressurser til å 
utvikle nye tilbud sammen med andre aktører og innen flere fagområder. De fleste av våre kurs selges gjennom TicketCo, og det har vært en 
suksess selv om pandemien skapte store utfordringer. Forutsigbarheten i forhold til påmeldinger, og ikke minst likviditet, ble borte grunnet 
endring av rutiner.  
 
Viltwebinaret 2022 ble en suksess med stor deltagelse og engasjement https://www.hjortesenteret.no/2022/03/17/foredrag-viltwebinar-
2022/ Viltwebinaret er et samarbeid mellom Norges Jeger- og Fiskerforbund Sogn og Fjordane, Vestland Bondelag og Stiftelsen Norsk 
Hjortesenter. 
 
I tillegg valgte vi sammen med Norges Jeger- og Fiskerforbund Sogn og Fjordane, NJFF Hordaland og Vestland Bondelag å etablere en Podcast 
kalt «Hjortebrøl» for alle som er opptatt av forvaltning av hjort, jakt og foredling. For de som mener hjorten er forferdelig og for de som meiner 
hjorten er verdas mest fantastiske vesen. Vårt mål er gjennom et slik prosjekt å styrke samarbeidet mellom tre helt ulike organisasjoner, og å 
bidra til å sikre en bedre hjorteviltforvaltning i årene fremover. Dessverre strandet dette prosjektet i 2022 grunnet mangel på personal. 
 
  

https://www.hjortesenteret.no/2022/03/17/foredrag-viltwebinar-2022/
https://www.hjortesenteret.no/2022/03/17/foredrag-viltwebinar-2022/
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Podcasten finnes på de fleste plattformer og det ble etablert egen nettside for prosjektet https://hjortebrol.no/  
 

Vår ambisjon for 2023 er å bli enda mer aktiv i bruk av webinar, podcast, Teams, Zoom med mer for å kunne tilby kurs, seminar og 
fjernundervisning også på Internett.  

 
 
I 2023 ønsker vi å jobbe med følgende: 
 

• Videreutvikle eksisterende kurstilbud 
 

• Utvikle nye kurstilbud herunder sjekke ut marked for fotokurs (lære av www.fotobonden.no ?), friluftskurs i hjortens rike mm 
 

• Utvikle nasjonale webinar i tett samarbeid med NJFF Vestland (Sogn og Fjordane & Hordaland), Vestland Bondelag og andre nasjonale 
medlemsorganisasjoner. 
 

• Utvikle tilbud om forvaltningskurs inkludert jakt både digitalt og ulike regioner i tett samarbeid med blant annet Kinn, Bremanger, 
Gloppen, Sunnfjord kommuner.  
 

• Videreutvikle en «Grunneier, jeger og hjortepodcast - Hjortebrøl» sammen med NJFF og Bondelaget 
 

https://hjortebrol.no/
http://www.fotobonden.no/
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9.0 Kontakt med brukerne 
 
 
 
 
Vi jobber kontinuerlig med å bli lettere tilgjengelig for alle våre brukere, og erfarer at en pandemi med og uten fibernett er to forskjellige 
pandemier. Fibernettet her på Svanøy ble satt i drift om lag 1. juli 2020 og har vært en del av løsningen for å sikre at vi har kunnet drive nær 
tilnærmet som normalt. Intensjonsavtalen mellom Telenor og Kinn kommune om å sette opp en mobilmast på Svanøy strå ved lag, og tidlig i 
desember 2021 ble avtalen mellom Telenor og grunneier Kristoffer Svanøe ved verge Cecilie Hovda om tomteareal til mobilmasta signert. I 
2022 har daglig leder jobbet tette sammen med Kinn kommune og Linja AS for å sikre finansiering av strøm frem til tomta. Daglig leder har 
dirkete kontakt med konsernledelsen i Telenor, og som kunnskapsbedrift og besøkssenter er vi avhengig av å henge med på utviklingen i 
verden rundt oss. 
 
Norsk Hjortesenter søker gjennom egne nettsider, Facebook og andre medier å holde kontakt med eksisterende og nye brukere. I de fleste 
tilfeller tenker vi Norge som marked for vår kunnskap og tjenester, men de senere årene har vi også sette at vi er tjent med å tenke langt 
utover landets grenser. Vi har sett positive resultat av flere internasjonale samarbeidsprosjekter. Samtidig er vi bevisst på ikke å glemme våre 
nærmeste omgivelser. 
 
Vi jobber med å bygge opp en stor informasjonsutstilling på Svanøy. Vi kommer til å søke om finansiering fra flere ulike stiftelser, myndigheter 
med mer i tillegg til dugnad og egne ressurser. Utstillingen har søkelys på hjorteforvaltning og i tilknytning til utstillingen vil det bli laget en 
egen film. 
 
Utstillingen vil rette seg mot er bredt publikum, men vi ønsker spesielt å sette søkelys mot skoleverket med både ungdomstrinnet og de 
videregående skolene.  
 
For at de besøkende skal ha størst mulig utbytte av utstillingen, og undervisningen som knyttes opp mot denne, er det vår ambisjon å knytte 
til oss en naturveileder og under tilsvarende ordning som ved Norsk Villreinsenter(e). Undervisningsopplegget vil nytte vill hjort på Svanøy, 

hjort i forsøksdyranleggene og utstillingen. 
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I 2023 ønsker vi å jobbe med følgende: 
 

• Utvikle et tilbud rettet spesielt mot skoleverket – både ungdomstrinnet og videregående har prioritet 
 

• Etablere et rimelig overnattingsalternativ i tett dialog med andre aktører 
 

• Søke finansiering av en naturveilederstilling 
 

• Søke godkjenning for et Naturinformasjonssenter for Regnskog i tilknytning til den pågående prosessen med å etablere et naturreservat 
på Svanøy. Prosessen skjer i tett dialog med berørte grunneiere og Kinn Kommune. 

 
• Søke finansiering fra banker og stiftelser for å tilby undervisning i bærekraft og naturbruk med søkelys på hjort  
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10.0 Internasjonal virksomhet 
 
 
 
 
Hjortesenteret er også synlig utenfor Norge. Det er etablert samarbeide med privatpersoner, skoler og organisasjoner. Vi tror dette er viktig for 
å synliggjøre vårt arbeid også internasjonalt, men ikke minst at vi evner å se den norske hjorteressursen og forvaltningspraksis i et større 
perspektiv. 
 

Vår ambisjon er å gjøre Norsk Hjortesenter bedre kjent utenfor Norge og å etablere gjensidig forpliktende samarbeid med organisasjoner 
som jobber med sammenfallende problemstillinger i flere land i Europa. 

 
Av viktige samarbeidspartnere kan vi nevn Ösby Naturbruksgymnas, RCN UWC, professor Rory Putman, Fieldsport Channel UK med flere. 
 
 
I 2023 ønsker vi å jobbe med følgende: 
 

• Gjøre Norsk Hjortesenter bedre kjent i våre naboland og spesielt Storbritannia 
 

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

• Videreutvikle nettverk innen viltkjøtt – både oppdrett og jakt 
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11.0 Publikasjoner og mediedekning 
 
 
 
 
Rapporter og foredrag: 
Magnus Frøyen og Johan Trygve Solheim med flere har gjennom 2022 holdt mer enn 30 fagforedrag over det meste av landet. Dette i 
kombinasjon med at noe av kommunikasjonen skjedd digitalt, herunder det store Viltwebinaret medio mars 2022. Videre er det 
utarbeidet/revidert flere kommunale forvaltningsmål og bestandsplaner, og evaluering av kommunale mål. 
 
På våre nettsider er det laget en liten oversikt over noen av foredragene https://www.hjortesenteret.no/foredrag/  
 
Rapporten fra prosjekt «Vestland som ledende viltkjøttregion» ble publisert https://www.hjortesenteret.no/2022/03/10/setter-seg-i-
forersetet-og-vil-oke-verdiskapingen/  
 
Rapporten fra prosjekt «Arbeidsverksted forvaltning av store beitedyr» ble publisert 
https://www.hjortesenteret.no/2022/11/14/arbeidsverksted-store-beitedyr/  
 
Alle rapporter er fulgt opp med temamøter med oppdragsgivere og relevante omgivelser. 
 
Tidsskrift: 
Daglig leder er medlem i redaksjonsutvalget i bladet Hjorteviltet for kanalisering av fagstoff om hjort spesielt og hjortevilt generelt. Det er 
stiftelsen elgen som er utgiver av dette bladet. Grunnet begrenset kapasitet produserte ikke Hjortesenteret noen artikler spesielt til dette 
bladet inneværende år, men Johan Trygve Solheim var årets portrett i 2022 utgaven av bladet. 
 
På årsmøtet i stiftelsen elgen i desember 2022 ble daglig leder valgt til ny styreleder etter Anders Børstad. Første styremøte skal være i Oslo 10. 
januar 2023. 
 
  

https://www.hjortesenteret.no/foredrag/
https://www.hjortesenteret.no/2022/03/10/setter-seg-i-forersetet-og-vil-oke-verdiskapingen/
https://www.hjortesenteret.no/2022/03/10/setter-seg-i-forersetet-og-vil-oke-verdiskapingen/
https://www.hjortesenteret.no/2022/11/14/arbeidsverksted-store-beitedyr/
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Bokprosjekt: 
Daglig leder har vært prosjektleder for bokprosjektet «Svanøy Stiftelse 1972 – 2022» https://www.hjortesenteret.no/nettbutikk/svanoy-
stiftelse-1972-2022/  
 
Det jobbes videre med prosjekt «Den store slakteboka» og samtaler med medforfattere og fotografer er videreført i 2022. 
 
Internett: 
Norsk Hjortesenter drifter følgende nettsteder: 
 
www.svanoy.no 
www.hjortesenteret.no 
www.triggerfoto.no – fotoalbumet ble lagt ned november 2022, og nytt skal etableres i 2023 
https://www.youtube.com/channel/UCMWAZ98CoJ73OgzRP8NZzkQ  
https://www.facebook.com/Norsk-Hjortesenter-vakkert-vilt-og-levende-373299936016306/  
 
Podcasten «Hjortebrøl» https://hjortebrol.no/ - se tidligere omtale. 
 
Det gode samarbeidet med Hjorteviltportalen www.hjortevilt.no er videreført også i 2022, og herunder er det laget en intensjonsavtale mellom 
partene.  
 
Det er også opprettet en side på Instagram, men her har vi ikke klart å få på plass en god flyt av publiseringer. Det vil bli jobbet videre med 
dette fremover og gjort forsøk på å forankre dette ansvaret både internt og eksternt uten at en har lyktes.  
 
 
«Filmbransjen» med egen YouTube kanal: 
Det er nå 44 filmer i kanalen og herav 30 egenproduserte. Per 31.12.22 nådde vi 1200 abonnenter, og en milepæl var nådd. I 2022 er det få nye 
publiseringer, men trafikken er stabilt god i kanalen. Det har ikke vært kapasitet i organisasjonen til å utvikle nye videoer, men det er gledelig å 
registrere at mange jegere og matinteresserte nytter mange av videoene for oppfrisking av egen kunnskap når de skal partere eget skutt 
hjortevilt. Kanalen tjener derved sin hensikt og kan med fordel videreutvikles i årene fremover. 
 

https://www.hjortesenteret.no/nettbutikk/svanoy-stiftelse-1972-2022/
https://www.hjortesenteret.no/nettbutikk/svanoy-stiftelse-1972-2022/
http://www.svanoy.no/
http://www.hjortesenteret.no/
http://www.triggerfoto.no/
https://www.youtube.com/channel/UCMWAZ98CoJ73OgzRP8NZzkQ
https://www.facebook.com/Norsk-Hjortesenter-vakkert-vilt-og-levende-373299936016306/
https://hjortebrol.no/
http://www.hjortevilt.no/
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https://www.youtube.com/channel/UCMWAZ98CoJ73OgzRP8NZzkQ  
Annen mediedekning av virksomheten: 
Pressedekningen har vært god gjennom hele 2022. Både lokalpresse og nasjonale medier har vist stor interesse for aktiviteten rundt SNH med 
flere innslag på NRK. SNH har i mange sammenhenger fått en bred og positiv omtale. Også annen positiv mediedekning har vært omfattende. 
 
SNH leverer mange bilder og videoklipp til private og bedrifter samt en rekke bøker, tidsskift, vitenskapelige artikler, blogger (inkludert 
styreleder sine innlegg i «Vill Vest») nettsider med mer i inn- og utland. Videre nyttes foto bredt i egen markedsføring og generisk 
markedsføring av Svanøy. Vi har hatt en egen bildeportal under kontinuerlig utvikling på domenet www.triggerfoto.no, men vår leverandør la 
ned tjenesten høsten 2022. Den har inntil nylig fungert som en type fotodagbok for daglig leder som i stor grad er fotografen i dette prosjektet. 
Nettsidene hadde om lag 10.000 visninger årlig, og dessverre opplever vi at mange stjeler bilder uten å oppgi opphavsrett.  
 
 
Framtidsplaner 2023 og ambisjon: 
 

• Vi ønsker å ta større markedsandel og blant annet målt som antall abonnenter på vår YouTube kanal. I 2022 passerte vi 1200, og for 
2023 er målet å nå 1500 abonnenter totalt. 
 

• For å nå målet om flere abonnenter på YouTube må vi ha et mål om flere publiseringer. En ny video hver måned er et hårete mål, og 
dette krever økt kapasitet og eventuelt innleie av ekstern kompetanse. Vi ønsker å knytte til oss både kompetanse og kapasitet og vil 
søke å få til et samarbeid med blant annet https://www.broadstonenetwork.com/  i løpet av 2023 

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

 
• Videreutvikle Norsk Hjortesenter sitt positive omdømme, og etablere interaktivt innhold på www.hjortesenteret.no  

 
• Norsk Hjortesenter som influenser og samfunnsaktør 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCMWAZ98CoJ73OgzRP8NZzkQ
http://www.triggerfoto.no/
https://www.broadstonenetwork.com/
http://www.hjortesenteret.no/
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12.0 Økonomi, bemanning, styre og nettverk 
 
 
 
 
SNH har en todelt økonomi. De totale driftsinntekter ligger mellom 5 og 6 millioner. Av dette er 2 – 2,5 millioner inntekter fra varesalg, kurs, 
arrangementer og konsulentvirksomhet for det private markedet. Resterende 3 – 3,5 millioner er tilskudd til prosjekter, offentlige oppdrag og 
bunnfinansieringen på 1,1 millioner finansiert over statsbudsjettet kapittel 1139, post 71. Av figuren under kommer frem at SNH både er likvid 
og solid, men at lønnsomheten er svak eller ikke tilfredsstillende. Foreløpig årsregnskap for 2022 kommer frem i neste kapitel. Det er ikke 
styrebehandlet, men er foreløpig og er helle ikke revidert av vår revisor i Deloitte. Endelig årsregnskap styrebehandles etter revisjon ventelig 
innen utgangen av mars 2023.  
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I løpet av 2022 har det vært 7 heltids- eller deltidsansatt som det kommer frem av tabellen under. I tillegg kommer flere personer som har vært 
engasjert gjennom virksomheten som også omfatter vedlikehold og forvaltning av Svanøy Hovedgård på vegne av Stiftelsen Svanøy Hus.  
 
Styret har vært aktivt også i 2022, noe som er spesielt viktig med sikte på rekruttering av ny ledelse i 2023. Styret har en aktiv holdning til 
videreutvikling av organisasjonen for å gjøre den sterkere i årene fremover, og det er tett dialog med daglig leder og styrelederne i den såkalte 
«treenigheten».   
 
SNH har et stort nettverk i inn- og utland og representerer en stor ressurs, og som blir lagt merke til. Pandemien i 2020 og 2021 la 
begrensninger på mulighetene til å gjennomføre praktisk internasjonalt samarbeid, men i 2022 var igjen RCN UWC tilbake på Svanøy. Det 
samme var samarbeidet med Ösby Naturbruksgymnasium med flere, og samarbeidet med Mo og Øyrane Videregående ble gjenopptatt etter 
mange års fravær. Hovedfokus her er utplassering av elver innen natur- og landbruksfag. Videre ble det avholdt et møte med Måløy 
videregående med sikte på å få til ordninger med utplassering av elver inn hotel og restaurantfag. Vår målsetting er å utvikle en sterkere og 
mindre sårbar organisasjon. Det skal være kjekt å identifisere seg med Hjortesenteret og våre nære omgivelser. 
 
Tabell 11.1 Bemanning ved Stiftelsen Norsk Hjortesenter gjennom driftsåret 2022. 
 

Navn Stilling Ansatt Sluttet 
Carlsen, Kjell Kristian Service og vedlikehold 09-2016 - 
Frøyen, Magnus Viltforvaltning 09-2012 - 
Gunnarsson, Saga Vikar 06-2022 - 
Henden, Jørgen Fagassistent 06-2022 - 
Solheim, Johan T. Daglig leder 05-1987 - 
Solheim, J. Haakon Tømrer, avløser og 

vikar 
06-2014 - 

Sunde, Joakim Gårdsstyrer 06-2019 07-2022 
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I løpet av 2022 ble det avholdt 5 styremøter i Stiftelsen Norsk Hjortesenter: 
 
12. januar 2022 - Teams 
30. mars 2022 - Teams 
18. mai 2022 - Teams 
28. september 2022 - Teams 
6. desember 2022 – Oslo, med besøk hos Veterinærinstituttet og NMBU på Ås. 
 
 
Framtidsplaner for 2023: 

 
• Styret sammen med daglig leder har over tid laget en strategi for å sikre rekruttering av ny daglig leder senest innen utgang av juni 

2023. For å sikre en ryddig prosess er det inngått avtale med et profesjonelt rekrutteringsbyrå. 
 

• Nåværende daglig leder Johan Trygve Solheim vil blant annet gjennom avtaler om tjenestekjøp være en ressurs for ny daglig leder og 
styret. Solheim vil derved tre inn i en annen og viktig rolle i treenigheten for å styrke utviklingen på Svanøy i årene fremover. 
 

• Det skal ansettes minst en ny medarbeider tidlig i 2023. Dette er mulig blant annet fordi inntektsgrunnlaget for dette kom på plass 
gjennom statsbudsjettet for 2023, og partnerskapsavtale med Vestland Fylkeskommune 

 
• Aktivt jobbe for å øke inntekstgrunnlaget i årene fremover. 

 
• I samarbeid med andre søkte finansiering av langsiktige FoU prosjekter 
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FAST ANSATTE 
 

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

STYRE 
 

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

 
 
 
  

http://www.hjortesenteret.no/ansatte-norsk-hjortesenter/
http://www.hjortesenteret.no/styre-norsk-hjortesenter/
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13.0 Årsregnskap 2022 skal være klart ultima mars 2023 
 



35 
 

 


	Forord
	1.0 Generelt om virksomheten
	2.0 Driftsåret 2022
	3.0 Gårdsdrift
	4.0 Viltslakteri, opplysningskontor for viltkjøtt og Innovasjonslab
	5.0 Omvisning, opplevelser, servering og overnatting
	7.0 Hjorteviltforvaltning
	8.0 Kurs, seminar og foredrag
	9.0 Kontakt med brukerne
	10.0 Internasjonal virksomhet
	11.0 Publikasjoner og mediedekning
	12.0 Økonomi, bemanning, styre og nettverk
	13.0 Årsregnskap 2022 skal være klart ultima mars 2023

