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Utviklingstrekk ved hjortebestanden



Tid

Viktige hendelser
i norsk hjorteviltforvaltning




1274

Magnus Lagabøter

Kristian IV´s Norsk Lov

1604

Kongelig forordning fra Danmark

1730

Total freding av elg

1818

Halvor Rasch

1825

Kong Oscar i sanksjonere lovforslag

1845

Lov om utryddelse av rovvilt

1863

NJFF opprettes

1871

Grunneierne gis enerett til jakt

1899

Tid

AJFF

1933

Jaktlovkomite
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Jaktlov
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Viltlov
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Ny hjortevilt strategi 

2009
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i norsk hjorteviltforvaltning

Revisjon av viltloven

Handlingsplan for hjortevilt mot år 2000

Driftsplanprosjektet

Honne rapporten
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Norsk Villreinsenter

2006
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Norsk Hjortesenter

2005

Norsk Elgsenter

Funn av CWD på villrein 

2016
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Drivkrefter som påvirker
hjorteviltet og norsk hjorteviltforvaltning

• Klima
• Energi
• Internasjonalisering – globalisering
• Teknologisk utvikling
• Urbanisering
• Økt krav til kompetanse



Felling av hjortevilt 1950 – 2015





• Liten naturlig dødelighet (klima/sykdom/rovdyr).

• Jakt som viktigste dødsårsak (ca. 85 %).

• Rask turnover (7 år → 95 %).

• Produktiv bestand.

Bestandsutviklingen

• Bestandsøkning som følge av for lav avskyting i forhold til 
tilveksten, og overbeskatning av bukker. 

• Har noen hatt en drøm om å kle landet med hjort?



«Tilfeldig kommune»



Hjorteforvaltning anno 2017
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Vanskelig å godta

Kalveskyting

Kalv fremfor 1,5 åringer

Hodyr fremfor hanndyr

At naboen kan skyte storbukken













Effekt av økende bestandstetthet på forhold 
som påvirker bestandsutviklinga

 Kroppsvekt og kondisjon
 Tidspunkt for brunst og eggløysing
 Drektighetsrate
 Fødselsvekter
 Vekstrate

Mortalitet
Alder for kjønnsmodning
 Fare for sjukdomsspreiing
 Konkurranse om føde













Vektutvikling kalver og ungdyr
Gjennomsnittlig årlig slaktevekt (±2SE) for kalv (åpne symboler) og ettåringer (fylte
symboler) i overvåkingsregion Sogn og Fjordane. Blå symboler for bukker og røde symboler for koller. Data fra 
perioden 1992–2014. © NINA Rapport 1177



Brunst hos unge koller

Slaktevekt (kg)
Kjelde: Langvatn et al. 1994



Endring i gjennomsnittlig slaktevekt spissbukk hjort (15 – 17 mnd) fra 2006 – 2014 ved Norsk Hjortesenter. Etter en lengre periode med kraftig fall i 
slaktevektene, ble kalvene skilt fra kollene etter brunst (desember) og satt på egne foring/beiter fram til slakting august/september påfølgende år.
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Kalveskyting

• Det er ikke mer brutalt å skyte en kalv enn et hvilket som helst annet 
hjortedyr.

• Skyt de minste kalvene – vektøkningen i jaktsesongen er liten og de 
minste har dårligste «odds».

• Kolla får ikke jurbetennelse av at kalven forsvinner.
• Fri avskyting av kalv vil ikke ødelegge en bestand.
• Kalveskyting er nødvendig med dagens bestandstetthet, men 

spørsmålet er på hvilket nivå.
• Svaret på det ligger i kunnskap om bestanden i området og 

målsettingene som legges til grunn for å forvalte denne.



Hvorfor spare bukk?

Historien jeg har fortalt så langt har vist hva som skjer om en 
ikke gjør det!



Bukkenes betydning
Pionerdyra

Brøling

Erfaring



Bukkenes betydning

Bedre synkronisering av kollene

Tidligere paring

Tidligere kalving

Pionerdyra

Brøling

Erfaring





•Kysthjorten brøler ikke
•Bukkene ble degenerert bare etter noen år med fredning
•Stamkollene lokkere bukk til terrenget
•De gamle bukkene bare lager bråk, mens det er de unge 
bukkene som parer
•De gamle bukkene kan være sterile
•Vi må skyte de store bukkene for å unngå innavl
•Andre gode forslag fra salen?

”Hørt blant garva jegere”;























Vegen videre
• CWD kan være med å tvinge oss til å leve med lavere 

bestandstettheter
• Viktig å sikre robuste bestander
• Søke å oppnå kjønnsbalanse nær 50:50
• Voksen koller og bukker = produksjonsdyra er like mye verdt!
• Øke snittalder i  bestanden
• Skyte mer kalv - hvorfor ikke åpne for fri avskyting? 
• Skyte mer ungdyr kolle – innse at selv den beste kan gjøre feil!
• Lære oss å selektere dyr på veg ut av bestanden



Takk for oppmerksomheten!
www.hjortesenteret.no
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