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1. INNLEDNING 
 
Hjorten var etablert på Hitra før bronsealderen, og i litteratur fra 1600- tallet og senere er 

hjortebestanden på Hitra ofte omtalt som den største og mest kjente i landet. Materiale fra Hitrahjort 

var også grunnlag for de første vitenskapelige beskrivelser av den norske hjorterasen, Cervus elaphus 

atlanticus.  

 

Hovedmålet er å gjøre forvaltingen mer kunnskapsbasert og å definere tydelig hva som er kommunens 

og rettighetshavernes oppgaver og ansvar.  

Det som gjør at en får en handlekraftig forvaltning er samspillet og forståelsen av hverandres roller 

og utfordringer.  

 

Indikasjonene for kommunen som helhet er at fellingsmønsteret er på vei tilbake til det som skapte en 

for stor hjortebestand på Hitra, med skjevt kjønnsforhold blant voksne dyr. Men det er forskjell 

mellom valda.   

I foreliggende forslag til Forvaltningsplan for Hjortevilt 2015-2017 ønsker vi å gjøre noe med disse 

forskjellene. Strategien er derfor å få forankret de lokale bestands- og avskytingsplaner i et 

valdspesifikk biologisk/demografisk materiale for de siste 4 år inklusive 2014. Dette materialet er en 

del av den foreliggende planen. Riktig anvendt, vil dette materialet bedre 

treffsikkerheten/måloppnåelsen for de lokale bestands- og avskytingsplanene. 

 

Foreliggende plan er en 3. generasjons plan, basert på et omfattende kvalitetsmateriale fra de 2 

foregående planperiodene, 2009-2011 og 2012-2014.  Dokumentet «Mål og retningslinjer for 

forvaltning av hjorteviltet i Hitra kommune», som ble utarbeidet i 2012, er revidert/oppdatert og 

forenklet. Vi betrakter nå dokumentet som en del av rammeverket og legger ikke opp til fornyet 

behandling av dokumentet.  Dette har gjort det mulig å samle det relevante stoffet i et overordnet, 

kortfattet dokument.  Det mere spesifikke stoffet følger som vedlegg.  

 

Forvaltningsplanen for hjortevilt er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Hitra utmarksråd, med 

mandat fra Teknisk komité. Gruppen har bestått av Torfinn Stub, Bjørn Jensen, Trond Larsen, Torgeir 

Sæther og Ida Nesset. 

Arbeidsgruppen har fått bistand fra Rolf Langvatn vedrørende faglige spørsmål og utarbeidelse av 

tallmateriale. 

 

Overvåking av hjortestammen er og vil være en viktig del av den lokale og framtidige 

hjorteforvaltningen på Hitra. Det er mye dynamikk i hjorteviltforvaltningen, så inntil videre er det 

fortsatt behov for å revidere og oppdatere forvaltningsplanen hvert 3. år.  

 

Børøysundet, februar 2015 

 

 

 

 

Forsidebilder: 

Hjort: Ida Nesset 

Rådyr: Lars Otto Eide 



Forvaltningsplan for hjortevilt i Hitra kommune 2015 - 2017 

 

Forvaltningsplan for hjortevilt i Hitra kommune  side 3 av 32              28.05.2015 

2. INNHOLD 

 
1. INNLEDNING ..................................................................................................................................................... 2 

2. INNHOLD ............................................................................................................................................................ 3 

4. RAMMEVERK .................................................................................................................................................... 4 

5. VALDSTRUKTUR OG ORGANISERING......................................................................................................... 4 

5.1 Valdstruktur .............................................................................................................................................. 4 

5.2 Hitra utmarksråd ...................................................................................................................................... 5 

6. KUNNSKAPSBASERT FORVALTNING .......................................................................................................... 6 

7. HJORT ............................................................................................................................................................. 8 

7.1 Status for hjortestammen på Hitra............................................................................................................ 8 

7.2 Evaluering av forvaltningsplanen for 2012-2014 ................................................................................... 13 

7.3 Mål og tiltak forvaltningen av hjort 2015-2017 ..................................................................................... 13 

8. RÅDYR ........................................................................................................................................................... 14 

8.1 Status for rådyrstammen på Hitra .......................................................................................................... 14 

8.2 Evaluering av forvaltningsplanen for 2012-2014 ................................................................................... 14 

8.3 Mål og tiltak for forvaltningen av rådyr 2015-2017 ............................................................................... 14 

9. ELG .................................................................................................................................................................... 15 

10. BESTANDSPLANER, MINSTEAREAL OG FELLINGSTILLATELSER ......................................................... 15 

11. FALLVILT ....................................................................................................................................................... 15 

12. BEITESKADER ................................................................................................................................................ 16 

12.1 Beiteskader på innmark ........................................................................................................................... 16 

12.2 Skader på skog .......................................................................................................................................... 16 

12.3 Felling av vilt som gjør skade ................................................................................................................... 16 

13. UTTAK AV DYR MED LAVE SLAKTEVEKTER ............................................................................................ 17 

14. OPPFØLGING OG EVALUERING, KOMMUNENS ANSVAR ...................................................................... 18 

15 - FORVALTNING PÅ VALDNIVÅ ................................................................................................................... 19 

16. ÅRSKALENDER .............................................................................................................................................. 20 

VEDLEGG 1, ORDLISTE ............................................................................................................................. 21 

VEDLEGG 2, NETTSTEDER INNEN HJORTEFORVALTNINGEN ........................................................... 22 

VEDLEGG 3, ANTATT KJØNNS OG ALDERSFORDELING, SIMULERING ............................................ 23 

VEDLEGG 4, EVALUERING ....................................................................................................................... 25 

VEDLEGG 5 KREVSPESIFIKASJON FOR BESTANDSPLAN FOR HJORT .............................................. 28 

VEDLEGG 6, KRAVSPESIFIKASJON FOR BESTANDSPLAN FOR RÅDYR ............................................ 29 

VEDLEGG 7, EKSEMPEL – INSTRUKS FOR JAKTFELTLEDER ............................................................. 30 

VEDLEGG 8, EKSEMPEL - RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV JAKT ........................................... 31 

 VEDLEGG 9, INSTRUKS FOR KJEVEINNSAMLING ................................................................................. 32 

 

 



Forvaltningsplan for hjortevilt i Hitra kommune 2015 - 2017 

 

Forvaltningsplan for hjortevilt i Hitra kommune  side 4 av 32              28.05.2015 

3. FORMÅL MED FORVALTNINGSPLANEN  

 

Formålet med ’Forvaltningsplanen for hjortevilt i Hitra kommune’ er å gi en oversikt over status og 

framtidige utfordringer, samt å gi føringer for den lokale hjorteviltforvaltningen i kommunen. 

Forvaltningsplanen er en detaljering og spesifisering av kommunenes mål og retningslinjer for 

forvaltning av hjortevilt og den tar for seg utfordringer, målsettinger og tiltak for å nå disse. 

Forvaltningsplanen skal også gjøre forvaltningen mest mulig kunnskapsbasert og tydeliggjøre rolle og 

ansvar innen offentlig og privat forvaltning. 

Redigering og innhold i den nye forvaltningsplanen er endret, planen innbefatter nå stoff med direkte 

tilknytning til forvaltning av hjort og rådyr, samt målsettinger for disse artene. Forvaltningsplanen skal 

medvirke til at hjorteforvaltningen blir integrert i kommunen sin overordna planlegging.  

 

 

4. RAMMEVERK  
 

Kommunens rammevilkår, ansvar og arbeidsoppgaver i hjorteviltforvaltningen følger av lover og 

forskrifter gitt av sentrale myndigheter og forvaltningsnivå. I tillegg har kommunen delegert 

myndighet til å gjøre vedtak i praktiske og organisatoriske deler av hjorteforvaltningen. 

Viltforvaltningen i kommuner styres etter to sentrale lover; Naturmangfoldloven og Viltloven, som 

sammen med andre lover, sentrale forskrifter og dokumentet «Mål og retningslinjer for forvaltning 

av hjorteviltet i Hitra kommune» fra 2012, danner rammeverket for viltforvaltningen i Hitra 

kommune. Henvisning til lover og sentrale forskrifter ligger i Mål og retningslinjer-dokumentet. 

 

 

5. VALDSTRUKTUR OG ORGANISERING 

5.1 Valdstruktur 

Hitra kommune er delt inn i 9 bestandsplanområder for hjort og rådyr. I tillegg til disse finnes det noen 

få små rådyrvald som ikke er organisert, og et hjortevald. 

Mer om valdstruktur og organisering i Mål og retningslinjer-dokumentet. 

 

Det er fortsatt et potensiale for optimalisering av valdstrukturen, være seg sammenslåing, og/eller 

justering av grenser for å få mest mulig naturlige valdgrenser tilpasset hjorteviltets levemønster og 

arealbruk. Det foreliggende valdspesifikke demografiske materialet kan også benyttes for å vurdere det 

biologiske grunnlaget for større vald. 
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Figur 1. Kart over valdstruktur på Hitra 

 

 

5.2 Hitra utmarksråd 

Hitra Utmarksråd ble stiftet 25.03.99 og er et rådgivende samarbeidsorgan for rettighetshaverne og 

kommunen, bestående av lederne, eller det lagsmedlem lagene bemyndiger fra hvert av de lokale 

utmarkslag/grunneierlag, i Hitra.  De styrende organer er styret, årsmøtet og medlemsmøtet. 
Arbeidsoppgavene bestemmes av det til enhver tid sittende styret innenfor rammene av vedtektene og 

samarbeidsavtale med Hitra kommune og har vært og vil naturlig være; 

 å ivareta grunneiernes og jaktretthavernes interesser 

 et idé- og diskusjons- samordnings- og utviklingsforum vedrørende utmarksforvaltningen 

generelt og hjorteforvaltningen spesielt 

 rådgivende organ for Hitra kommune i alle utmarksspørsmål, herunder å bidra til utarbeiding, 

oppfølging og rullering av kommunens forvaltningsplaner for hjortevilt. 

 

Mer om Hitra utmarksråd i Mål og retningslinjer-dokumentet. 

 

 

Utmarksforvaltning berører mange interesser, og det kan være behov for å se nærmere på hvorvidt 

organiseringen godt nok ivaretar både 

 Rådgivningsoppgaven og 

 Samarbeidsoppgaven mellom utmarkslagene.  

 Behandling av oppgaver i henhold til nye lover og samfunnsutviklingen etter stiftelse i 1999. 

Dette er ikke en del av den kommunale plan, og må behandles som egen sak.  
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6. KUNNSKAPSBASERT FORVALTNING 

6.1 Kunnskapsbehov  

Forvaltning av hjortevilt ut fra faktisk kunnskap om bestandenes forekomst, størrelse og struktur er 

utfordrende fordi det betinger god lokal organisering og innsats når det gjelder innhenting av relevante 

grunnlagsdata. På den annen side, uten slik informasjon får forvaltningsopplegg gjerne preg av 

usikkerhet og «synsing», og tiltak kommer ofte i etterkant av utviklingen, basert på inntrykk og 

«erfaring». Dermed er det også vanskelig å få til en offensiv og styrt forvaltning i tråd med 

målsettinger.  

En hjorteviltbestand er en dynamisk enhet som varierer i størrelse, struktur og utbredelse i tid og rom. 

I praksis er det derfor krevende å skaffe presise tall for antall dyr og deres kjønns- og aldersfordeling 

innen et definert område til en hver tid. De siste 40 års forskning har imidlertid frembrakt metoder, 

innsikt og dokumentasjon som gjør det mulig å bygge mye av hjorteviltforvaltningen på faktisk 

kunnskap og handfaste data.  

Innen lokal hjorteviltforvaltning får bestandsplaner stadig større betydning som system i forvaltningen, 

særlig for hjort og elg. I praktisk sammenheng, og for å planlegge målrettet beskatning er det da som 

et minimum behov for faktisk kunnskap om bestandenes kjønns- og aldersfordeling og aldersspesifikke 

reproduksjons- og dødelighetsrater. Ideelt sett burde en også ha tall for bestandsstørrelse, men i 

praksis er en her oftest henvist til skjønn og vurderinger på basis av indekser og indikatorer for 

oppgang, nedgang eller stabilitet.  

Endringer i hjorteviltbestandenes størrelse og struktur kan skje raskt, og eksempelvis er over 90 % av 

individene hos hjorten skiftet ut etter om lag 7 år. Når så om lag 80-90 % av all dødelighet hos hjort 

skyldes jakt er det videre klart at beskatningsmønster og -omfang er avgjørende for 

bestandsutviklingen. I den sammenheng er bestandsplaner (med tilhørende fellingsplaner og definerte 

målsettinger) et meget viktig virkemiddel. Målrettet bestandsforvaltning er avhengig av løpende 

faktainformasjon om demografiske forhold, og for å imøtekomme behovet for slik kunnskap har 

kommunen innført, eller tenkt innført følgende rutiner for faktainnhenting: 

   

6.2 Metoder 

 Årlig innsamling av jaktstatistikk, skal skje fortløpende etter jakta, og valdene har ansvar for å 

rapportere til kommunen innen 30 dager etter jakens slutt. Kommunen ha så frist 22. januar til å 

rapportere tallene inn til Hjorteviltregisteret, og videre til Statistisk sentralbyrå. Dermed vil 

jaktstatistikken bli tilgjengelig for allmennheten. 

 Årlig innsamling av underkjever (eventuelt også livmor med eggstokker) fra felte dyr med 

opplysning om fellingslokalitet, dato, kjønn, slaktevekt, laktasjon, gevirtagger etc. (se vedlegg; 

instruks for kjeveinnsamling). Materialet gir grunnlag for å beregne bestandsstruktur, 

reproduksjons- og rekrutteringsrater, dødelighet etc., og er utgangspunkt for målrettede 

fellingsplaner. Disse kan utarbeides bl.a. ved hjelp av eksisterende data-simuleringsmodeller der 

en studerer effekter av jakttrykk og seleksjonsmønster for bestander med varierende struktur og 

demografiske egenskaper. 

 Vårtellinger av hjort - Årlig telling av hjort på innmark, observert fra bil som kjører faste 

strekninger (roder) 2-4 ganger i skumring og grålysning i perioden medio april – medio mai. 

Metoden gir sammenligningsgrunnlag og bestandsindeks fra år til år når tellingene 

gjennomføres standardisert. Enkel metode, men det er viktig med kritisk vurdering av 

tallmaterialet og faktorer som påvirker dette. 

 Fallviltstatistikk føres fortløpende inn i Hjorteviltregisteret, og vises på kart, med info om hver 

hendelse til alle som ønsker å hente ut faktainformasjon. I Hitra kommune er det hver enkelt 
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fallviltkontakt som sørger for å registrere inn hendelser, og underskriver rapporten under 

merknader, slik at man kan rette opp eventuelle feil eller finne opplysninger i ettertid.  

 «Sett hjort observasjoner». Jegerne noterer tid i felt og observerte dyr klassifisert til kjønn og 

aldersgruppe så langt mulig til hjorteviltregisteret via www.settogskutt.no. Dette gir 

sammenligningsgrunnlag for observasjoner pr. tidsenhet og en indeks fra år til år. Kan også gi 

indikasjoner på forhold mellom kategorier dyr i bestanden. (OBS! Dette blir brukt i noen vald, 

men er ikke innført i Hitra kommune) 

 

For å få et fullstendig datagrunnlag over alle døde/drepte hjortevilt på Hitra, bør kjever fra fallvilt 

inngår i det årlige materialet. 

 

Også informasjon om trekkmønster og sesongmessige tilholdssted er nyttig for planleggingen av 

forvaltningstiltak, men i praksis og prioritert rekkefølge er de nevnte punktene kanskje de viktigste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.settogskutt.no/
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7. HJORT 

7.1 Status for hjortestammen på Hitra 

Gjennom mange år har Hitra etablert gode datasett som reflekterer utviklingen i hjortebestanden i 

kommunen. Dette omfatter systematisk innsamling av kjever (og reproduksjonsorganer), samt 

opplysninger om felte hjort, jaktstatistikk og systematisk telling av hjort på innmark om våren.  

Kjeveinnsamling og nøyaktig aldersbestemmelse av felte dyr gjør det mulig å følge effekten av 

hjortejakta (omfang og seleksjon) over tid. Det er dessuten mulig å beregne sannsynlig 

bestandsstruktur (kjønns- og aldersfordeling) som grunnlag for planer og tiltak i hjorteforvaltningen, 

både i kommunen som helhet og på valdnivå. 

Følgende inngår i vurderingen av utvikling og status i hjortebestanden på Hitra: 

 Kvoter (samlet og for kategorier dyr) 

 Fellingsprosent og andel ulike kategorier dyr i jaktuttak  

 Kjønnsforhold for dyr 2 år og eldre 

 Andel voksne bukker over tid 

 Struktur og gjennomsnittsalder for koller 3 år og eldre 

 Data fra vårtellingene  

 Rapporter om beiteskader 

 Trafikkhendelser over tid og for lokaliteter 

I tillegg inngår data fra tidligere reproduksjonsanalyser og estimerte aldersspesifikke dødelighetsrater i 

beregningsgrunnlaget for bestands- og fellingsplaner. I praksis vil det være umulig å skaffe pålitelige 

tall for selve bestandsstørrelsen både lokalt og i kommunen. Over tid er det imidlertid mulig å estimere 

minimum størrelse på bestander for å opprettholde en viss beskatning.  Ut fra sannsynlig 

bestandsstruktur og kvalifisert skjønn kan det slik sett etableres et bra grunnlag for 

hjorteforvaltningen, og aktuelle tiltak utformes. 

  

7.1.1 Generell bestandsutvikling 

Hjortens forekomst på Hitra går tilbake til yngre steinalder, og Hitra er tidlig nevnt i litteraturen som 

ett av de viktigste tilholdsstedene for arten i Norge. Det foreligger jaktstatistikk for kommunen tilbake 

til 1892. Denne viser at bestandsveksten var beskjeden til etter siste krig. Ny lovgiving og 

forvaltningspraksis fra 1950 – 1960 tallet medvirket til økt hjortebestand, og veksten var særlig sterk 

fra 1990 til 2010 med henholdsvis 271 og 1039 felte dyr på Hitra. Etter den tid har årlig avskyting 

vært under 1000 dyr og vist fallende tendens. 

 I bestandsplanen for hjort på Hitra for tidsrommet 2009 – 2011 inngår en kortfattet oversikt over 

hjortestammens historiske utvikling og biologi i kommunen frem til planperioden Det antydes der at 

bestandsstørrelsen samlet trolig var på topp rundt 2007-2008, men med betydelig variasjon i forekomst 

og skadepress i ulike deler av kommunen. Det ble også estimert at totalbestanden måtte være 

minimum på ca. 5500 dyr (trolig noe mer), ut fra beregninger på basis av jaktstatistikk, demografisk 

struktur og aldersspesifikke reproduksjons- og dødelighetsrater. Videre var bestanden preget av skjev 

kjønnsfordeling med få voksne bukker og med lav gjennomsnittsalder. Det ble også rapportert om lite 

brøleaktivitet under brunsten i sammenlignet med forholdene noen år tidligere. Bestandsanalyser viste 

overbeskatning av hanndyr og jaktuttak i underkant av tilveksten gjennom flere år. Den skjeve 

kjønnsfordelingen blant voksne dyr bidro til høg tilvekstrate. 

Med dette utgangspunkt vedtok kommunen nye målsetninger for perioden 2009-2011, samt tiltak for å 

redusere hjortestammen, rette opp det skjeve kjønnsforholdet og minske skadepresset på 

landbruksarealer der dette var et problem. Forvaltningen fulgt opp med økte kvoter, spesifiserte 

fellingsplaner, systematiske vårtellinger, kjeveinnsamling og kvalitetssikring av jaktstatistikken for å 
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følge utviklingen og effekten av iverksatte tiltak. En enkel evaluering etter avsluttet planperiode 

konkluderte med at tiltakene hadde virket som tiltenkt. Fra flere vald ble det rapportert om mindre 

bestander, flere store bukker, mer brøling under jakta, og redusert skadepress på innmarksarealer. 

Riktig nok var det variasjon mellom vald, men det følger også av varierende naturforhold på øya. 

Helhetsbildet var at hjorteforvaltningen var på rett vei mot en mer bærekraftig praksis, og at 

bestandsutviklingen i perioden 2009-2011 generelt var i tråd med målsettingen både angående 

dyreantall og demografisk struktur. 

Gjennom planperioden 2012- 2014 har hjortebestanden utviklet seg ulikt på ulike vald, og kanskje 

stoppet noe opp i forhold til målsettinger om bestandsreduksjon for kommunen.  

 

7.1.2. Jaktstatistikk 

For perioden 2012-2014 ble samlet fellingskvote i kommunen noe redusert, men uten målrettet 

variasjon mellom vald med ulik dyretetthet.  Fellingstalla totalt viser en nedadgående trend siden 

2010, med noe variasjon mellom år. Jaktstatistikk og demografianalyser viser at jaktuttaket tenderte 

mot hardere beskatning av voksne bukker (se tabell 1), økende andel produktive koller i bestanden og 

dermed også økt tilvekstrate. I realiteten kan resultatet være mer betenkelig etter som det ikke alltid er 

samsvar mellom det som rapporteres av skutte dyr, og korrekt kjønns- og aldersklassifisering. 

 

Mer detaljert statistikk viser betydelig variasjon i beskatningsmønster mellom vald (se tabell 2). 

 

 

 

 

Tabell 1.   Fellingsresultat for hjort, Hitra 2005-2014 (offentlig statistikk) 
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Kalv ♂+♀ 

 

107 

13.9 

136 

16.4 

145 

17.1 

211 

21.4 

240 

25.6 

263 

25.3 

199 

22.4 

215 

23.0 

215 

22.7 

205 

22.4 

1 år ♂ 127 

16.5 

141 

17.0 

135 

15.9 

137 

13.9 

130 

13.9 

145 

14.0 

128 

14.4 

139 

14.9 

158 

16.7 

147 

16.1 

♀ 124 

16.1 

141 

17.0 

144 

17.0 

144 

14.6 

138 

14.7 

162 

15.6 

139 

15.6 

149 

15.9 

157 

16.6 

136 

14.9 

≥ 2 år ♂ 260 

33.8 

241 

29.0 

240 

28.3 

218 

22.1 

139 

14.8 

162 

15.6 

184 

20.7 

194 

20.7 

182 

19.2 

196 

21.4 

♀ 151 

19.6 

171 

20.6 

183 

21.6 

274 

27.8 

291 

31.0 

307 

29.5 

240 

27.0 

239 

25.5 

234 

24.7 

228 

25.0 

Sum 769 830 847 984 938 1039 890 936 946 914 
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Tabell 2. Hjortejakt på Hitra pr. vald og kategori dyr, samlet for perioden 2012-2014 

      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For kommunen samlet er fellingsmønsteret i planperioden bra for kalver og ungdyr, men jakttrykket er 

noe lavt for voksne koller og for høgt for voksne bukker - i forhold til vedtatte målsettinger.¨ 

 

På flere vald bør beskatningsmønsteret endres slik at det funksjonelt og i større grad bidrar til å nå 

definerte mål for forvaltningen lokalt. Kombinasjonen av spesifiserte fellingsplaner og jakttrykk 

(antall fellingsløyver pr. vald) er det mest effektive virkemiddel i bestandsforvaltningen. For Hitra 

generelt vil følgende grenseverdier for andel av ulike kategorier i fellingsplanen være rimelig:  

 

Kalv Hann 1 år Hunn 1 år Voksen bukk Voksen Kolle 

18-25 % 10-15 % 10-15 % 15-20 % 25-30 % 

 

 

Utforming av fellingsplaner er avhengig av hvilke målsettinger valda har. 

 

Bakgrunnen for målsettingen med lavere hanndyravskytning henger sammen med det at naturlig 

dødelig fra fødsel og opp til voksen alder er større hos hanndyr enn hos hunndyr. 

 

 

 

7.1.3. Vårtellinger 

Utviklingen i siste planperiode indikerer at bestanden har vært relativt uendret kommunen sett under 

ett. En trolig nedgang fra 2012 til 2013 ble etterfulgt av en mulig oppgang. 

 

 

 

Vald 2012 - 2014 Sum Fellingsprosent 

 Kalv Hann 

1 år 

Hunn 

1 år 

Ad 

hann 

Ad 

hunn 

  

Øst-Hitra 129 88 69 122 144 552 87,6 % 

% 23.3 15.9 12.5 22.1 26.0   

Inn-Hitra 98 43 34 70 109 364 97,8 % 

% 26.8 11.8 12.0 19.2 29.9   

Sør-Hitra 54 40 43 65 79 280 90 % 

% 19.2 14.2 15.3 23.2 28.2   

Kvenvær 73 65 60 76 82 356 71,9 % 

% 20.5 18.3 16.9 21.4 23.0   

Asmundvåg 39 39 39 38 39 194 100 % 

% 20.1 20.1 20.1 19.6 20.1   

Ut-Hitra 48 35 35 40 60 218 98,6 % 

% 22.0 16.1 16.1 18.4 27.5   

Strøm 115 83 101 98 99 496 97,2 % 

% 23.2 16.7 20.4 19.8 20.0   

Fillan 79 50 53 63 87 332 88,5 % 

% 23.8 15.1 16.0 19.0 26.2   

Sum 635 444 442 571 700 2792 89 % 

% 22.7 15.9 15.8 20.5 25.1   
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Tabell 3. Gjennomsnittstall og årlige endringer for vårtellinger av hjort på innmark 

 

 

 

Tatt i betraktning den statistiske usikkerhet som ligger i registreringspraksis er det vanskelig å si 

sikkert om hjortebestanden på Hitra endret seg gjennom planperioden 2012 – 2014. Imidlertid viser 

både vårtellinger og fellingstall store forskjeller mellom vald med hensyn til fellingsmønster, 

bestandsstruktur og dyretetthet. 

 

7.1.4. Kjønns- og aldersstruktur 

Når om lag 80-90 % av all dødelighet hos hjort skyldes jakt er det klart at beskatningsmønster og -

omfang er viktig for videre bestandsutvikling. I tillegg vil jaktseleksjon påvirke både relativ andel 

individer i ulike kategorier som etterstrebes, og også rekrutteringsraten for bestanden. I andre 

sammenhenger er det klargjort at bestandsplanen for 2009 – 2011 bidro til bedre kjønnsfordeling blant 

voksne dyr, bestandsreduksjon, og en viss reduksjon i rekrutteringsraten, slik målsettingen var. For 

perioden 2012 – 2014 er det indikasjoner på at denne målsatte utviklingen bremset noe opp i 

kommunen som helhet, kanskje spesielt fra 2013 – 2014. Dette henger bl.a. sammen med at 

beskatningsmønsteret over tid igjen har vist økt jakttrykk på hanndyr (se tabell 1 og 2), og kanskje 

også fordi fellingskvotene ble noe redusert i forhold til foregående planperiode.  

Med utgangspunkt i detaljert jaktstatistikk og rekonstruerte bestandsstrukturer på ulike vald (basert på 

nøyaktig aldersbestemmelse fra kjeveinnsamlingen) er variasjon i sannsynlig struktur i 

hjortebestanden på Hitra pr. 1.9-15 vist i figur 2. Beregningene forutsetter at vinterdødelighet i 2015 

ikke går ut over det normale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Variasjon i antatt kjønns- og aldersfordeling i hjortebestanden mellom vald på Hitra 2015 

Hitra 

kommune 

Max. Min. Gj.snitt Endring gj.snitt 2010-2011 

(%) 

Endring maxverdi 2010-

2011 (%) 

2010 2221 1567 1894 - - 

2011 1928 1468 1713 -9.6 % -13.2 % 

2012 2058 1644 2036 18.9 % 6.7 % 

2013 2146 1113 1627 -20.1 % -4.3 % 

2014 2414 1720 2100 29.1 % 12.5 % 

2012 - 2014 - - - 3.1 % 17.3 % 

15                              10                                  5                                     %                                        5                                 10                         
15                

 

Hunn: 57.8 – 54.0 
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Antatt variasjon i bestandsstruktur mellom vald, Hitra 2015 
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På grunn av begrenset materiale fra de enkelte vald er aldersklasser slått sammen i grupper. Tabell 4 

angir mer presist antatte grenseverdier for andel av kjønns- og aldersgrupper, men det er urealistisk å 

legge vekt på desimaler i tallmaterialet. 

 

Tabell 4. Antatte grenseverdier for andel av ulike kategorier i hjortebestanden på ulike vald      

              på Hitra 2015 

 

Variasjonen kan virke liten, men simuleringer viser at den har betydning når det gjelder 

fellingsplanenes innretning i forhold til målrettet og bærekraftig forvaltning. 

 

7.2.  Variasjon innen kommunen 
Naturforhold og arealer med aktivt landbruk varierer innen kommunen. Dette skaper ulike 

forutsetninger for hjortens tilstedeværelse og produktivitet. Eksempelvis er det stor forskjell på deler 

av Sør-Hitra, Kvenvær og Asmundvåg-Ut-Hitra, og skog- og landbruksområder på Straum og Inn-

Hitra. Det bør ideelt sett gjenspeiles i forvaltningsopplegg for ulike vald. 

Flere av hjortevalda på Hitra har likheter når det gjelder beskatningsmønster, fellingsprosent 

demografi og utvikling i hjortebestanden. Slik sett kan det være naturlig å gruppere vald med tanke på 

forvaltningsopplegg, forutsatt at målsettinger og forutsetninger ellers er rimelig like.  

 

7.2.1. Fellingsprosent og beskatningsmønster 
Fire vald, Asmundvåg, Ut-Hitra, Inn-Hitra og Strøm har gjennomgående hatt høg og økende 

fellingsprosent i planperioden. De andre, med noe variasjon, viser forholdsvis lav og fallende tendens. 

Spesielt lav (vedvarende) fellingsprosent har Kvenvær, og det er rimelig å stille spørsmål om antall 

fellingsløyver er tilpasset bestandsstørrelsen. Presis og målrettet forvaltning gjennom fellingsplaner 

forutsetter nemlig en høg fellingsprosent for å virke etter hensikten. For Øst-Hitra er det flere 

indikatorer som tyder på at de har lykkes med å redusere hjortebestanden i området i tråd med 

målsettingen, og fellingsprosenten har falt markert siden 2011. For Sør-Hitra og Fillan er det stor 

forskjell fra år til år, og særlig for Fillan er det markerte fallet fra 2013 noe overraskende tatt i 

betraktning svært høge tall for vårtellingen 2014 og rapporter om bestandsøkning og økende 

skadepress på innmark. 

Etter som beskatningsmønster og fellingsprosent varierer mellom vald er det ikke overraskende at 

rekonstruert kjønns- og aldersfordeling i levende bestand pr. 2015 er ulik. Detaljert gjennomgang av 

indikatorer (se foran) tilsier at vald kan grupperes på basis av demografisk struktur. Dette som 

utgangspunkt for simulering (utprøving) av fellingsplaner som er egnet i forhold til definerte 

målsettinger. For Hitra synes det fornuftig å operere med tre grupper som i rimelig grad har likheter i 

utgangspunktet.  

 

Forslag til gruppering av vald ut fra rimelige likheter i demografisk struktur: 

1. Kvenvær, Strøm, Fillan 

2. Asmundvåg, Ut-Hitra 

3. Sør-Hitra, Inn-Hitra, Øst-Hitra 

 

Vedlegg 3 viser antatt kjønns- og aldersfordeling som grunnlag for simuleringer av 

fellingsplaner. Disse kan likevel bli ulike innen den enkelte gruppe, avhengig av målsettingen 

for forvaltning av hjortestammen. 

Kalv (hann + hunn) Hann 1 år  Hunn 1 år Hann ≥ 2 år Hunn ≥ 2 år 

23.5 -25.6 % 10.7 – 11.8 % 10.6 – 11.9 % 18.0 – 21.4 % 30.3 – 36.4 % 
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7.2 Evaluering av forvaltningsplanen for 2012-2014 

I prosessen med utarbeidelse av ny forvaltningsplan med nye mål og tiltak er det viktig å evaluere det 

arbeidet som er gjort i gjeldende plan (2012-2014). I den forbindelse har utmarkslagene selv vært med 

på å vurdere sine måloppnåelser og situasjonen i bestanden i deres område. 

 

I alt 98 mål/delmål er vurdert. Hovedinntrykket er at mesteparten av målene vurderes som viktig mens 

vurderingen av måloppnåelsen naturlig nok varierer mye mellom valdene. 

Valdene vil bruke sine svar i vurderingen av nye mål og tiltak i kommende planperiode. 

Evalueringene fra de ulike utmarkslag som tilbakemelding på utsendte spørreskjema ligger i sin helhet 

under vedlegg 4, men er og tilgjengelig elektronisk på kommunens hjemmesider, da formatet i 

papirversjon gir dårlig oversikt.  

 

I sum kan det sies at forvaltningsplanen har virket etter hensikten på de fleste vald og flere målsatte 

problemstillinger, men det er variasjon både mellom og innen vald. Fra et par vald er rapporteringen 

noe mangelfull. Generelt synes valda å ha stor oppmerksomhet på de biologiske/bestandsmessige sider 

ved hjorteforvaltningen. Det fremgår bl.a. i evalueringen av måloppnåelse på disse tema. I neste 

planperiode blir det en sentral utfordring å fremme planer og tiltak som funksjonelt tar på alvor 

bestandsmessige forskjeller innen kommunen. Det er en utfordring både for valda og kommunen 

sentralt. 

7.3 Mål og tiltak forvaltningen av hjort 2015-2017 

Hjorteviltet på Hitra skal forvaltes bærekraftig i et langsiktig perspektiv ut fra hensyn til 

biologiske prosesser, naturmangfold, ressursgrunnlag, samfunns- og næringsinteresser. 

Gjennom aktiv forvaltning skal hjorteviltbestandenes struktur og størrelse bidra til å sikre 

vitale og produktive individer ut fra lokale forutsetninger. 

 

Delmål/presiseringer/tiltak: 

 Forvaltningen av hjortevilt skal være basert på 3-årige bestandsplaner og gjenspeile lokale 

forhold på valdnivå i målsettinger og tiltak 
 Tiltak for å nå målsettinger for bestandsnivå og bestandsstruktur skal funksjonelt gjenspeiles i 

bestandsplan med avskytingsplan. 

 Aktiv bruk av bestemmelser knyttet til minsteareal i kommunen, skal bidra til differensiert 

forvaltning og bærekraftige bestander lokalt 

 Innen spesifiserte grupper (eks. voksne bukker) skal beskatning spres på ulike alders- og 

størrelsesklasser 

 Planer og praksis for felling av hjortevilt bør gjennom egnet ordning øke jaktseleksjonen på 

små og svakt utviklete individer 

 Målsettinger og planer for trafikksikringstiltak skal utarbeides i løpet av planperioden 

 Hjorteviltskader på kulturplanter og landbruksressurser skal reduseres og tilpasses til 

akseptable nivå lokalt 

 Beiteskjøtsel og avlastingsbeiter bør brukes som tiltak for å forebygge og redusere ulike typer 

beiteskader 

 Forvaltningen forbedres/forenkles gjennom  

- fortsatt reduksjon av antall jaktvald og  

- inkludering av flere «Vald uten bestandsplan» inn i eksisterende vald 

- bedre samarbeid og informasjonsflyt aktørene imellom og mellom kommunen og aktørene 

 Hjorteviltet skal kunne gi grunnlag for næringsutvikling for rettighetshavere, og muligheter 

for rekreasjon og positive opplevelser for allmenheten 

 Forvaltningsplanen for hjorteviltstammene skal forankres politisk, være del av integrert 

kommunal planlegging og ha god anseelse, forståelse og oppslutning i lokalsamfunnet. 
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8. RÅDYR 
 

8.1 Status for rådyrstammen på Hitra 

De første rådyra etablerte seg på Hitra sent på 1970-tallet. I dag finnes rådyr over hele Hitra kommune, 

også på mindre øyer. Tettheten er likevel størst i områder med aktivt jordbruk og der kulturmark er i 

rimelig god hevd. På Fjellværøy har det til det siste vært en av landets tetteste rådyrbestander, og er 

blitt kjent som et område med god rådyrjakt.  

Siden rådyret etablerte seg på Hitra for 30-40 år siden har det vært en markert bestandsvekst, og Hitra 

har i dag en stor rådyrbestand. I henhold til offisiell statistikk ble de første rådyr på Hitra felt i 1978, 

og fellingstalla etter den tid gjenspeiler rimelig godt bestandsutviklingen. Fellingstalla for rådyr på 

Hitra har ligget på toppen i Norge. Det er grunn til å tro at offisiell jaktstatistikk viser minimumstall 

etter som rapporteringsrutinene er mindre godt etablert sammenlignet med de øvrige hjorteviltartene. 
 

Rådyrbestanden på Hitra representerer et stort potensial for bærekraftig høsting gjennom jakt, - og 

økonomisk avkastning for rettighetshavere ved salg av jaktopplevelser. Bestanden har høy 

produktivitet, og fravær av større predatorer som rødrev og gaupe tilsier at en større andel av årlig 

tilvekst kan tas ut ved jakt enn tilfellet er på fastlandet. Utfordringen ligger i å etablere god forvaltning 

på et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Kunnskap og faktagrunnlag angående rådyr på Hitra er 

vesentlig svakere enn tilfellet er for hjorten, og sider ved rådyrets biologi begrenser også mulighetene 

til å anvende praktiske og presise metoder i kunnskapsinnhentingen.  

Selv om en kommunal forvaltningsplan for rådyr slik sett må bli enklere enn for hjorten er det likevel 

muligheter for mer strukturert forvaltningspraksis enn tilfellet har vært tidligere. Et nøkkelord i den 

forbindelse er bedre lokal organisering. 

8.2 Evaluering av forvaltningsplanen for 2012-2014 

Deler av evalueringene som er kommentert under pkt. 7.2 gjelder også rådyr.  Her gjelder også at 

valdene må benytte sine evalueringer som grunnlag for nye lokale mål og tiltak. 

 

8.3 Mål og tiltak for forvaltningen av rådyr 2015-2017 

Hjorteviltet på Hitra skal forvaltes bærekraftig i et langsiktig perspektiv ut fra hensyn til 

biologiske prosesser, naturmangfold, ressursgrunnlag, samfunns- og næringsinteresser. 

Gjennom aktiv forvaltning skal hjorteviltbestandenes struktur og størrelse bidra til å sikre 

vitale og produktive individer ut fra lokale forutsetninger. 

 

Delmål og presiseringer: 

 Forvaltningen av rådyr skal være basert på treårige bestandsplaner, og gjenspeile 

lokaleforhold på valdnivå i målsettinger og tiltak. 

 Tiltak for å nå målsettinger for bestandsnivå, demografi og kondisjon, jfr. hovedmålsettingen, 

skal funksjonelt gjenspeiles i bestandsplan med avskytningsplan.  

 Målsettinger og planer for trafikksikringstiltak skal utarbeides i løpet av første år av 

planperioden.  

 Fellingsplanene bør organiseres med mål om å redusere hjorteviltskader, og å tilpasse 

bestanden til et akseptabelt lokalt nivå. 

 Rådyret skal kunne gi grunnlag for næringsutvikling for rettighetshavere, og gi positive 

opplevelser for allmenheten. 

 Forvaltningsplanen for rådyrstammen skal forankres politisk og være del av integrert 

kommunal planlegging. 
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 Fellingsplaner vurderes fortløpende gjennom planperioden med hensyn på lokale responser og 

fluktuasjoner i bestanden.  

 Kunnskapsgrunnlaget på rådyr bør styrkes, eksempelvis igjennom systematiske tellinger og 

demografiske data. 

 

9. ELG 

I henhold til Naturmangfoldlovens § 16, kan jakt/høsting kun tillates når best tilgjengelig 

dokumentasjon tilsier at arten produserer et høstingsverdig overskudd. Dette er per i dag ikke 

gjeldende for elg på Hitra. 

 

For mer informasjon om Elg i Hitra kommune henvises det til Mål og retningslinjer-dokumentet. 

 

 

10. BESTANDSPLANER, MINSTEAREAL OG 

FELLINGSTILLATELSER 
 

Valdene har som oppgave å utarbeide 3-årlig bestandsplaner, der de definerer status i sitt område, sine 

målsettinger, samt tiltak for å nå målene. I denne bestandsplanen skal de også utarbeide 

avskytningsplaner, som er basert på kommunens minsteareal på den enkelte art. Når bestandsplanen 

blir godkjent av kommunen, får laget utstedt fellingstillatelser. 

 

For mer informasjon om Bestandsplaner, minsteareal og fellingstillatelser henvises det til Mål og 

retningslinjer-dokumentet. 

 

 

 

11. FALLVILT 

 

Hjortevilt som dør av andre årsaker enn ordinær jakt karakteriseres som fallvilt. Disse dyrene er ofte 

påkjørt av motorisert kjøretøy, de kan være felt som skadedyr, eller gjenfunnet som døde av andre 

årsaker. 

 

For mer informasjon og fallvilt i Hitra kommune, henvises det til Mål og retningslinjer-dokumentet. 
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12. BEITESKADER  

12.1 Beiteskader på innmark 

Beiteskader på innmark omfatter beiting i åker og på eng, beiting på trær, grønnsaker og frukttrær, og 

det har i den senere tid også gått til å omfatte gras i rundballer. De alvorligste skadene på Hitra er 

utvilsomt hjortens beite på eng. 

 

Hjorten beiter selektivt og foretrekker utvalgte planter og plantedeler med høyt innhold av protein og 

lite fiber. Gras er en viktig næringskilde for hjorten, særlig i perioder uten snø. Om vinteren spiser den 

mer blåbærlyng, røsslyng og gjerne bark, knopper og kvist av rogn, osp og ulike vierarter. Den kan 

også beite på furu og gran vinterstid. Når hjorten beiter på eng, kan det i de verste tilfellene utgjøre 

opp til 50-70 %, og i tillegg til avlingstapet reduseres også kvaliteten ved at det beste graset, raigras og 

særlig timotei, beites bort, mens andelen av engsvingel, som er en gras-sort med lavere kvalitet, øker. 

Skadeomfanget på avlingstap avhenger også om hvor mye hjorten oppholder seg i området, 

beitebelastning, og når i sesongen det beites. 

 

Fordøyelsessystemet hos rådyr er i enda større grad enn hjorten tilpasset beiting på planter og 

plantedeler med høgt næringsinnhold, og de unngår derfor i stor grad å beite på fiberholdig gras. 

Unntaket kan være noe beiting på unge vekststadier av gras på innmark og om våren. Rådyret har 

behov for å beite lettfordøyelige planter, og beiter derfor i stor grad på urter. Beiteskader hos rådyr av 

betydelig omfang er ikke kjent på Hitra. Unntaket kan være beiting på unge plantefelt, beiting i hager 

og rundt bolighus. 

 

Godt drevet landbruksjord er spesielt attraktive beiteareal for hjort og bidrar til økt bæreevne for 

bestanden i området. Slik sett bidrar aktive gårdbrukere til å opprettholde en stor hjortebestand, som 

igjen er grunnlag for store fellingskvoter i kommunen generelt. Med bakgrunn i dette, oppfordres 

lagene til å utarbeide kompensasjonsordninger til aktive gårdbrukere, basert på arealtilskudd. 

Medlemskap og vedtak i organiserte vald gjør dette mulig, uavhengig av juridiske forhold ellers. Slike 

ordninger er i enkelte områder praktisert over flere år. 

 

Effektiv forebygging av beiteskader på innmark betinger kunnskap både om vegetasjon og dyr i utsatte 

områder. En må fortsette med å iverksettes tiltak. Slike tiltak må omfatte både fysiske stengsler for 

hjortens tilgang til innmark, viltåker og bestandsregulering i utsatte områder.  
 

12.2 Skader på skog 
Skogskader kan grupperes i tre hovedtyper, nemlig beiteskader på skudd av gran og furu, såkalte 

feieskader og barkgnag på voksen skog i hogstklasse 4 og 5. Alle tre typer er av lite økonomisk 

omfang på Hitra, derfor omtales de bare overflatisk i denne sammenheng.  

På Hitra synes det for tiden ikke å være behov for spesielle tiltak når det gjelder hjortevilt og 

skogskader. 

12.3 Felling av vilt som gjør skade 

Naturmangfoldlovens § 18 a) er hjemmelsgrunnlaget for felling av skadegjørende hjortevilt  

Kommunen har en restriktiv praksis for tildeling av tillatelse til skadedyrsfelling av hjort. Tillatelsene 

dreier seg utelukkende om uttak av dyr som gjør stor skade på innmark. Hjort og rådyr som blir felt 

som skadedyr faller utenfor den ordinære jaktkvoten, og tilfaller automatisk viltfondet. Selve fellingen 

av skadegjørende vilt er det kommunen som tar seg av. 

Med de nye jakttidene for hjort som ble innført i 2012, vil behovet for tildeling av 

skadefellingstillatelser kun være aktuelt i helt spesielle tilfeller. 
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13. UTTAK AV DYR MED LAVE SLAKTEVEKTER 
 

Den norske hjorten er klart redusert i kroppsstørrelse og vekt gjennom de siste 30-40 åra. Dette har i 

stor grad sammenheng med økt bestandstetthet og konkurranse mellom individene om de mest 

næringsrike og vekstfremmende beitene. Med økende bestandstetthet og næringskonkurranse utgjør 

små og svakt utviklete individer en stadig større andel i bestandene. Dermed øker også 

sannsynligheten for at små individer parer seg med hverandre, noe som over tid forsterker utviklingen 

i retning av flere og mindre dyr i bestandene. 

Jegere vil gjerne skyte store individer når de har mulighet til å selektere på størrelse innen kjønns- og 

aldersgrupper. Dette kan ha uheldige følger for bestandenes utvikling på sikt. Det er derfor ønskelig 

med tiltak som får jegere til å beskatte små og dårlig utviklete individer i større grad enn tilfellet er i 

dag. Med bestandsplanbasert forvaltning og samarbeid innen vald er dette mulig.  

 

Forslag til ordning for økt felling av små og svake individer av hjort; 

Medlemmer i et vald kan enes om å sette av eksempelvis 5-8 % av årets kvote til såkalte ”bufferdyr” 

som kompensasjon for små og svake dyr som felles (dyr med lav kondisjon).  

Dyr med lav kondisjon er uvanlig små dyr i en bestemt kategori og omfatter bare kalver og 1-års dyr. 

Kvoten med ”bufferdyr” kan også benyttes til å forebygge lokale problem og kompensere beiteskade.  

Etter 1. november fordeles resterende kvote med «bufferdyr» etter ordinære rettighetskriterier. 

Dyr med lav kondisjon som felles beholdes av jaktlaget og kompenseres fritt med et dyr i samme 

kategori fra potten med ”bufferdyr”, etter kontroll av valdledelsen. 

Dyr med lav kondisjon skal rapporteres på ordinært vis. 

 

Vektgrenser: 

Kalver av begge kjønn med slaktevekt under 15.0 kg. 

Hann 1 år (spissbukk) med slaktevekt under 30.0 kg. 

Hunn 1 år (fjorkolle) med slaktevekt under 30.0 kg. 

Tallet i hver kategori representerer øvre vektgrense for nedre 5 % i vektfordelingen (se vedlagte 

figurer).  

 

Syke eller skadde dyr som felles kan overlates kommunen under henvisning til human avliving (går 

ikke av kvoten),  

- eller kan beholdes og kompenseres fra valdet. 

 

Overstående er en foreslått norm for hele Hitra, der lagene kan justere reglene ut ifra lokale forhold. 
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14. OPPFØLGING OG EVALUERING, KOMMUNENS ANSVAR 

 

En sluttført bestandsplan skal evalueres med tanke på resultat og måloppnåelse, både på valdnivå og 

for kommunen som helhet. Evaluering på valdnivå er et ansvar for valdet/utmarkslaget, og et viktig 

grunnlag for målsetting og tiltak i neste planperiode.  

 

Det betyr at bestandsutvikling, skadeproblem og andre forhold omkring hjortestammen må overvåkes 

fortløpende. Hitra Utmarksråd koordinerer evalueringsprosessen mellom vald og ser til at 

evalueringskriteriene er mest mulig faktaorientert, samordnet og relevante, og slik sett bidrar til faglig 

samarbeid over valdgrenser.  

Aktuelle tiltak er som tidligere, detaljert jaktstatistikk, innsamling av kjever og eventuelt 

reproduksjonsorgan fra felte dyr og vårtelling langs faste traseer. Resultater fra slike opplegg vil gi et 

godt grunnlag for videre hjorteforvaltning, og muligheter for evaluering av forvaltningsplanens 

måloppnåelse. 

 

Kommunen har ansvar for å: 

 Vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr der det er åpnet for 

jakt.  Målsettingene skal ta hensyn til andre nærings- og samfunnsinteresser  

 Fastsette forskrift om åpning av jakt på elg, hjort og rådyr 

 Fastsette minsteareal for jakt på elg, hjort og rådyr 

 Godkjenne vald etter søknad innen angitt frist og etter nærmere presiserte kriterier 

 Godkjenne bestandsplanområder etter søknad innen angitt frist og etter nærmere presiserte 

kriterier 

 Godkjenne bestandsplaner med avskytningsplan for jakt etter hjort og rådyr. 

 Tildele fellingsløyver (målrettet avskyting) i henhold til minsteareal, valdstørrelse og aktuelle 

bestandsforhold 

 Kunne fravike kravet til minsteareal med inntil 50 % ved tildeling av fellingsløyver 

 Kommunisere med oppnevnt valdansvarlig 

 Stimulere til samarbeid mellom jaktrettshavere for bedre arrondering av vald i forhold til 

hjorteviltbestander 

 Delta i interkommunalt samarbeid  

 Kunne gi tillatelse til kvotefri jakt på rådyr etter nærmere angitte kriterier og etter søknad 

 Etablere ordninger for handtering av fallvilt 

 Forvalte kommunalt viltfond 

 Benytte hjorteviltregisteret til å tildele fellingskvoter, rapportere fellingsresultat og lagre data 

fra ulike bestandsregistreringer 

 

Kommunen har avgjørelsesmyndighet i hjorteviltforvaltningen og er viktigste samarbeidspartner for 

rettighetshaversiden. 
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15 - FORVALTNING PÅ VALDNIVÅ 

 

Et vald er et sammenhengende område med en avgrensning og form som gjør det egnet til jakt på 

vedkommende viltart eller viltarter og med et areal på minimum 20 ganger minstearealet. 

Jaktrettshaverne er tillagt et vesentlig ansvar for hjorteviltforvaltningen i kommunen. 

  

Valdet /bestandsplanområdet: 

 Oppnevner en valdansvarlig som skal være bindeledd mot kommunen i saker som angår lokal 

hjorteviltforvaltning 

 Er ansvarlig for å utarbeide søknad om godkjenning av bestandsplaner etter nærmere angitte 

kriterier og innen frist 

 Bestandsplaner skal være i tråd med kommunens generelle målsetting, og ellers ta tak i lokale 

problemstillinger 

 Valdet er ansvarlig for pålagt rapportering innen angitte frister 

 Valdet og rettighetshavere (jaktfelt) har ansvar for og gode muligheter til å inkorporere lokal 

kunnskap om bestandsforhold i bestandsplaner og praktiske forvaltningsopplegg 

 Lager praktiske kjøreregler for bl.a. inndeling av valdet i jaktfelt, fordeling av fellingskvoter, 

håndtering av dyr som gjør skade, fallvilt, ettersøk, feilfellinger, kontroll og rapportering. 
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16. ÅRSKALENDER 
Årskalender for hjortevilt angir tidsfrister for viktige gjøremål fra Forskrift om forvaltning av 

hjortevilt, og beskriver hvem som står ansvarlig for tiltaket. 

 

16.1 Årshjul for hjort 

 

16.2 Årshjul for rådyr 
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VEDLEGG 1 

ORDLISTE 

 

 

Bestandsplan  Målsetting og plan for hvordan stammene skal forvaltes. Inkluderer 

fellingsplan som virkemiddel 

Avskytingsplan  Plan for den årlige avskytingen i antall hjortevilt, fordelt på alder og kjønn  

Fallvilt    Vilt som dør av andre årsaker enn ordinær jakt 

Implementere   Iverksette, virkeliggjøre  

Minsteareal   Det areal skal til for å kunne få fellingstillatelse på et dyr.  

NINA  Norsk institutt for naturforskning. Driver forskning innen mange arter og sitter 

derfor inne med kompetanse på flere fagfelt. Er lokalisert med hovedkontor i 

Trondheim. Underavdelinger i Tromsø, Lillehammer og Oslo.  

Påskutt    Et dyr som er skutt på.  

Rettighetshaver  En som eier et stykke jord/skog av en viss størrelse eller har rett til å skyte vilt  

Sett hjort  Sette dyr under jakta av personer med gevær skal føres på eget skjema, det 

skal skilles mellom jakt på innmark og utmark. Skal også skilles mellom 

posteringsjakt og drivjakt. Antall timer og antall jegere skal føres inn. 

Skjemaet som skal brukes er utarbeidet av miljødirektoratet. Skjemaet skal 

føres hver dag.  

Sett og skutt   Elektronisk løsning for innlegging observasjoner av sett hjort og sett elg.  

Stamkoller   Koller som er stedegne  

Tellende areal  Det jaktbare arealet som er lagt til grunn ved kommunens tildeling av 

fellingstillatelser  

Viltfond  Består hovedsakelig av innbetalte fellingsavgifter. Viltfondet er regulert 

igjennom egen forskrift. Eget regnskap og skal ikke gå inn i 

kommunebudsjettet.  

Vald Geografisk område som kommunen godkjenner for jakt på hjortevilt, og som 

tildeles fellingstillatelser fra kommunen. 

Jaktfelt Mindre geografisk område innenfor et vald som jaktrettighetshaverne har 

avgrenset av hensyn til jaktutøvelsen. 
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VEDLEGG 2 

NETTSTEDER INNEN HJORTEVILTFORVALTNINGEN 

 

 

 

 Hjorteviltportalen – www.hjortevilt.no 

Norges overbyggende og samlende nettsted om hjortevilt. Portalen eies av Miljødirektoratet 

og driftes av Norsk institutt for naturforskning (NINA). Her publiseres nyheter, 

forskningsrapporter, og du får tilgang på lover, forskrifter og diverse fakta om hjorteviltartene. 

 

 Hjorteviltregisteret – www.hjorteviltregisteret.no 

Siden drives av Naturdata på oppdrag av hjorteviltregisteret. Dette er en samleside for 

fellingsstatistikk, sett dyr observasjoner, valdopplysninger på kommune, vald og jaktfeltnivå. I 

tillegg registreres alle fallvilthendelser på denne siden. 

 

 Sett og skutt – www.settogskutt.no 

Jaktfeltenes rapportering av observerte og skutte dyr direkte inn til hjorteviltregisteret. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hjortevilt.no/
http://www.hjorteviltregisteret.no/
http://www.settogskutt.no/
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VEDLEGG 3  

ANTATT KJØNNS- OG ALDERSFORDELING SOM  

GRUNNLAG FOR SIMULERINGER AV FELLINGSPLANER 
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VEDLEGG 4 

EVALUERING 

 

Kommunalt nivå 

I samarbeid med vald/utmarkslag har kommunen fått et bra underlagsmateriale til å evaluere 

hjorteforvaltningen for perioden 2012-14. Vårtellinger av hjort på innmark, innsamling av kjever fra 

felte dyr og to runder med spørreskjema til vald og jaktfelt har gitt et bra underlagsmateriale for å 

evaluere effekter av bestandsplanen både for Hitra som helhet, og på valdnivå.  

I en tidligere oppsummering av planperioden 2009-2011 kom det klart frem at tiltakene som ble 

iverksatt i 2009 (2008) hadde tilsiktet effekt i forhold til målsettingene. Dette gjaldt bl. a. reduserte 

beiteskader på innmark, generell bestandsreduksjon, redusert tilvekstrate, bedre kjønnsforhold blant 

voksne dyr, reduserte eller stabiliserte trafikkhendelser og mer bærekraftig beskatningsopplegg. 

Følgende tabell er en kortfattet sammenstilling av tilbakemeldinger kommunen har fått fra 

vald/utmarkslag på en rekke spørsmål om situasjonen før og etter jakta 2014,angående forvaltningen 

av og utviklingen i hjortestammen på Hitra i siste planperiode. I syntesen er det også tatt hensyn til 

vårtellingene. Oppsummeringen omfatter utvalgte hovedtema som er relevante i forhold til gjeldende 

målsettinger. 

 

Tabell 5. Syntese av informasjon vedrørende hjorteforvaltning og bestandsutvikling i siste  

               Planperiode 2012 - 2014. 

 

 

 

Når det gjelder evaluering av rammebetingelser, forvaltningsstruktur, drift, samarbeid, prosesser og 

informasjonsflyt i hjorteviltforvaltningen fremgår det at noe er bra, men mye kan gjøres bedre (ref. 

 Bestands- 

endring? 

Andel voksne 

bukker? 

Jaktinnsats for 

å fylle  

kvoter? 

Kvoter for 

2015-2017? 

Beiteskader Trafikk-

hendelser 

Svar før jakt 

2014 

Redusert eller  

Stabil bestand 

på alle vald. 

Noen jaktfelt 

med mulig 

økning 

Bedret 

kjønnsfordeling, 

Økt brøleaktivitet. 

Økt innsats de 

fleste steder, 

stabil på to vald 

i nord-vest. 

Varierer 

mellom vald, 

fra reduksjon, 

som før, og til 

økning 

Generell reduksjon, 

men på tre vald 

stabile/akseptable til 

for store 

Redusert eller 

stabile på de 

fleste vald. 

Økning på 

visse 

lokaliteter på 

to vald 

Supplerende 

svar etter jakt 

2014 

Redusert til 

stabil på alle 

vald, få 

lokale 

variasjoner 

Bedret 

kjønnsfordeling 

de fleste steder, 

noen steder 

meldes om 

mindre andel 

bukker og 

brøleaktivitet 

Økt innsats de 

fleste steder, 

med noen 

variasjoner 

mellom vald og 

jaktfelt der det 

meldes om 

stabilt 

Varierer 

mellom vald. 

Stort sett 

stabile eller 

reduserte 

kvoter. 

Var ikke tema i 

spørreskjemaet for 

høstjakta 2014. 

Var ikke tema 

i 

spørreskjemaet 

for høstjakta 

2014. 

Måloppnåelse Varierer noe. 

De fleste 

steder har 

oppnådd 

reduksjon 

eller stabilitet 

Stort sett god 

måloppnåelse 

Varierende fra 

område til 

område. 

Noen steder 

er bestanden 

redusert, og 

kvotene bør 

reduseres. 

Redusert noen steder, 

andre steder bør det 

tas tak i problemet 

Enda for store 

tall, for noen 

områder ikke 

aktuelt 
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differanse mellom score for målvurdering og score for måloppnåelse). Klarere organisering av 

aktørene, definerte ansvarsområder og bedre samarbeid og informasjonsflyt er viktige stikkord.  Dette 

er imidlertid tema som kan tas opp ved siden av den mer biologisk fokuserte bestandsplanen for 

perioden 2015-2017, men det er viktig for en tydelig, forutsigbar og informert hjorteviltforvaltning. 

Fakta som foreligger når det gjelder hjorteforvaltningen på Hitra (jaktstatistikk, biopsimateriale og 

vårtellinger) sees i sammenheng når grunnlaget for bestandsplaner utarbeides. Kommunens planarbeid 

og rådgiving til valda for perioden 2015-2017 vil bygge på dette, i tillegg til den viktige informasjonen 

fra lokalt hold.  

 

Valdnivå 

 

Tabell 6. Resultat fra vårtellinger av hjort på Hitra 2012-2014 (gjennomsnittsverdier) 

 

 

Kommentarer: For Øst-Hitra og Strøm bekrefter resultat fra vårtellingene rapporter om jevn reduksjon 

av bestanden, slik målsettingen var. For Sør-Hitra, Kvenvær og Ut-Hitra viser vårtellingene nedgang, 

mens annen informasjon sier stabil eller økende bestand (Sør-Hitra, Ut-Hitra). Fra Kvenvær er 

rapportgrunnlaget mangelfullt. 

 Vårtellinger på Inn-Hitra viser nedgang fra 2012 til 2013, men oppgang fra 2013 til 2014. Detaljert 

analyse av resultatene på jaktfeltnivå viser imidlertid generell nedgang i felt 1-2 (Laksåvik, 

Balsnesaunet), stabilitet på felt 3 (Balsnes) og oppgang på felt 4-5 (Hamn, Akset). Kanskje er 

telleresultatet for 2014 tilfeldig høgt i de to siste jaktfelta, bl. a. som følge av inngjerding av viktige 

beitearealer på felt 5. Asmundvåg og Fillan har bestandsøkning i følge vårtellingene. De rapporterer 

stabil (Asmundvåg) og stabil eller økt bestand (Fillan), avhengig av lokalitet. Spesielt høge 

telleresultat fra Fillan innebærer trolig statistisk tilfeldighet i noen grad. 

For Hitra kommune som helhet viser vårtellinger av hjort på innmark svak økning i planperioden 

2012-2014. Presisjonen i grunnlagsmaterialet er imidlertid slik at dette må betraktes som at 

hjortebestanden er holdt stabil i siste planperiode.  

 

 

 

 

    

 2012 2013 2014 % endring 

Øst-Hitra 262 208 182 -30.5 

Inn-Hitra 374 287 506 +35.3 

Sør-Hitra 162 159 93 -42.6 

Kvenvær 274 159 226 -17.5 

Strøm 251 242 213 -15.1 

Ut-Hitra 288 159 244 -15.3 

Fillan 134 192 321 +140.0 

Asmundvåg 267 250 315 +18.0 
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Tabell 7. Sammendrag av svar på spørsmål om effekter av bestandsplanen 2012-2014 fra ulike    

              vald 

 

 

Fra Kvenvær foreligger tilbakemelding om reduserte og akseptable beiteskader. Ellers ingen 

opplysninger. På tre vald er beiteskader fortsatt et problem, men i ulik grad på ulike jaktfelt. Øvrige 

vald melder om reduserte og akseptable beiteskader. Økt andel voksne bukker og økt brøleaktivitet 

under brunsten indikerer at fellingsplanen har hatt tilsiktet virkning på alle vald når det gjelder å rette 

opp demografien blant voksne dyr.  

Den tilsiktede bestandsreduksjonen har derimot lyktes i ulik grad innen kommunen. De fleste vald 

melder om redusert eller stabil bestand, men to vald rapporterer ingen endring eller stedvis økning. 

Også her er det variasjon mellom jaktfelt. Det er interessant, og saklig sett forventet, at vald som 

melder reduksjon i bestanden også melder om økt jaktinnsats for å oppnå en høg fellingsprosent. Vald 

som melder om stabil bestand er også de som melder uendret jaktinnsats. Vald med klare tegn på 

nedgang i hjortebestanden (Øst-Hitra og Strøm) ønsker reduksjon i fellingskvoter for planperioden 

2015 – 2017. To vald ønsker større kvoter med vekt på bestemte kategorier dyr. De melder også om 

økning i antall trafikkhendelser. Øvrige vald ønsker uendret tildeling hva angår antall. 

Tema Øst-Hitra Inn-Hitra Sør-Hitra Kvenvær Strøm Asmundvåg Ut-Hitra Fillan 

Beiteskader 

 

 

 

Redusert, 

men 

stedvis for 

høge 

Redusert, 

aktuelt 

bare på 

felt 4-5 

Reduserte 

eller 

stabile 

Redusert, 

akseptable 

Redusert, 

ubetydelig 

på skog 

Økt, 

varierer fra 

akseptable 

til store 

Økte 

nær 

aktivt 

jordbruk 

Økte og 

generelt for 

store. 

Betydelig 

variasjon 

Trafikk-

hendelser 

 

 

Stabile Stabile  

og få 

Stabile Økt? Redusert Stabile Økt og 

er et 

problem 

Økt på 

utsatte 

steder 

Generell 

bestands-

utvikling 

 

 

Redusert, 

noe 

variasjon 

Redusert, 

men 

mulig 

økning på 

felt 4-5 

Stabil, 

men 

variasjon 

mellom 

felt 

Redusert Redusert 

til stabil 

Stabil Stabil til 

økt 

avhengig 

av 

område 

Stedvis 

stabil, men 

flere steder 

økning 

Bestands-

struktur 

 

 

Bedret, 

med noe 

variasjon 

Bedret Stabil, 

stedvis 

økt 

brøling 

Stabilt Bedret, og 

stabilt 

Bedret, med 

noe 

variasjon 

Bedret Bedret? 

Økt brøling 

Jaktinnsats 

for å fylle 

kvoter 

 

Økt Økt, i 

mindre 

grad på 

felt 4-5 

Økt Økt Økt Uendret Uendret Uendret, 

men noe 

variasjon 

Kvoter 

2015-2017 

 

Noe 

reduksjon, 

og 

endring 

mellom 

kategorier 

Uendret 

på felt 1-

3, økes på 

felt 4-5 

Uendret  Reduseres, 

ønsker å 

skyte 

mindre 

voksenkoller 

Reduksjon Uendret Økning, 

spesielt 

på koller 

og 

ungdyr 

Økning, 

mest på 

ungdyr 
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VEDLEGG 5 

KRAVSPESIFIKASJON FOR BESTANDSPLAN FOR HJORT 

Kommunale krav og retningslinjer for utarbeiding av bestandsplan. 

En bestandsplan tar for seg hvordan valdet/utmarkslaget vil forme og skjøtte hjortebestanden i 

planperioden. Planperioden i Hitra kommune skal være tre år. Valdet må handle innenfor rammer som 

er gitt av stat og kommune – og de biologiske rammer satt av hjorten selv. Hitra kommune har definert 

klare mål og rammer for hjorte-forvaltningen i kommunen. ref. ’Mål og retningslinjer for 

hjorteforvaltningen i Hitra kommune’ og ’Forvaltningsplan for hjortevilt i Hitra kommune 2015-

2017’. 

I bestandsplanen beskrives status, mål, tiltak for å nå målene og en plan for avskytning. Viktigst er 

målsetting for bestandsutvikling og en plan for den årlige avskytning i antall, fordelt på alder og kjønn. 

Planen kan også inneholde andre mål, for eksempel i forhold skadeproblematikken. Bestandsplanen 

skal godkjennes av kommunen før laget får tildelt fellingskvote som frie dyr for planperioden.  

 

Bestandsplan, struktur og innhold 
Innledning 

1. Valdnummer og navn på valdet 
2. Valdansvarlig representant 

3. Planperiode (2015 – 2017) 

Status 
1. Beskrivelse av valdet 

1.1. Grenser for valdet, tellende areal, medlemmer 

1.2. Jaktfelt og jaktleder 
2. Evaluering av siste planperiode 2012 - 2014 

3. Kunnskapsgrunnlaget 

3.1.  Hjortens arealbruk 
3.2. Vårtellingsdata 

3.3. Slaktevekter og fellingsdata 

3.4. Kjønns- og alderssammensetning 

3.5. Irregulær avgang, fallvilt 

3.6. Innmark- og beiteskader 

3.7. Kunnskap fra andre samfunnsområder 
 

Hovedmål og delmål 

1. Hovedmål 
2. Delmål 

2.1. Bestandsmål for valdet 

2.2. Mål for leveområder og beite 
2.3. Mål for andre samfunnshensyn 

2.3.1. Trafikkskader 

2.4. Andre mål 
3. Virkemiddel for å nå målene 

 

 
 

Tiltak i Planperioden 

1. Avskytningsplan 2015 – 2017 inkl skrapdyr 

2. Vårtellinger 

3. Beitetaksering 

4. Skadeforebyggende tiltak 
5. Fallvilthåndtering 

6. Kompetanseheving 

7. Kontroll, evaluering og rullering av bestandsplanen 

 

Vedlegg 

1. Kart over Utmarkslaget sitt jaktvald. 

2. Medlemsoversikt 

3. Vårtellingsdata 
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VEDLEGG 6 

KRAVSPESIFIKASJON FOR BESTANDSPLAN FOR RÅDYR 

 

1. Generelt om valdet 

1.1 Valdets grenser og beliggenhet 

1.2 Tellende areal 

1.3 Jaktfelt 

 

2. Bestandsdata 

2.1 Fellingsstatistikk 

2.2 Vårtellingsdata 

2.3 Observasjoner 

 

3. Målsettinger for planperioden 

3.1 Hovedmål 

3.2 Delmål 

3.2.1 Bestandsmål for valdet 

3.2.2 Mål organisering og kunnskapsinnhenting 

3.2.3 Mål for samfunnshensyn 

3.3 Andre mål 

 

 

4. Tiltak i planperioden 

4.1 Avskytingsplan 

4.2 Rammer for årlig avskytning 

4.3 Tellinger 

4.4 Skadeforebyggende tiltak 

4.5 Fallvilthåndtering 
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VEDLEGG 7 

EKSEMPEL – INSTRUKS FOR JAKTFELTLEDER 

 

 

...................................................................................................................(navn) 

er av styret i  

 

............................................................. Utmarkslag valgt til jaktleder for 

 

sesongen 2012 på jaktfelt …………………..................…………............................ 

 

Årsmøtet gir herved slik instruks for jaktfeltleder: 

 

1. Jaktfeltleder skal koordinere jakt og felling og gjøre sitt ytterste for at jakta foregår 

sikkert, humant, sikkerhetsmessig forsvarlig og klart innenfor lover, forskrifter, 

retningslinjer og avskytningsplan. Om nødvendig har jaktfeltleder myndighet til alene å 

treffe bindende avgjørelser omkring jaktutøvelsen. 

2. For å få felt den tildelte kvote bør det etableres ordninger som innebærer at de ulike jegere 

skyter dyr for hverandre. Jaktfeltleder må sørge for at det for slike tilfeller på forhånd 

avtales klare regler. Dette gjelder også fordeling/betaling av eventuelt skutte dyr.  

 
3. Jaktfeltleder er overfor styret ansvarlig for de oppgaver som er pålagt av Utmarkslag, 

Hitra kommune eller Hitra Utmarksråd. Feilskytinger som kan føre til reaksjoner skal 

straks rapporteres til utmarkslagets formann. 

 
4. Jaktfeltleder er ansvarlig for at eventuelle ettersøk iverksettes og utføres i samsvar med 

viltlovgivningen. 

 
5. Avtaler om fellesjakt med annet jaktfelt ivaretas av jaktfeltleder. 

 
6. Jaktfeltledere innenfor Utmarkslaget kan samarbeide på tvers av jaktfelt-grensene. 

 

          
Vedtatt på årsmøte xx.xx.xxx 
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VEDLEGG 8 

EKSEMPEL – RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV JAKT 

 
1. Retningslinjer for utøvelse av jakt gjelder for alle rettighetshavere og gjestejegere innenfor 

Utmarkslaget sitt område. 

2. Jaktfeltleder er gitt egen instruks, som bl.a. innebærer at han om nødvendig, kan avgjøre 

oppståtte problemstillinger angående praktisk jakt og eventuelt omplassering av feilskutt dyr. 

3. Høy fellingsprosent. Utmarkslaget forventer at alle tildelte dyr blir felt, og vil sterkt oppfordre til 

samarbeid over eiendomsgrensene. For å sikre at flest mulig dyr blir skutt, kan en ved behov 

fristille de resterende dyr de siste 14 dagene av jakta, dvs. alle jegere kan jakte på disse, men 

dyrene tilfaller den rettmessige eier.  

4. Jakt ut over egne grenser. Skal en jeger jakte eller bevege seg på annen manns eiendom må det 

avtales med grunneier/rettighetshaver på forhånd. 

5. Gjestejegere. Grunneierne/rettighetshaverne kan ta med gjestejegere på jakt. Den som har invitert 

er ansvarlig for å informere gjestejegeren om utmarkslagets retningslinjer og praksis for 

jaktutøvelsen.  

6. Feilskyting. Jeger som feilskyter i forhold til sin tildeling skal i samråd med jaktfeltleder bytte 

med annen jeger som har tilsvarende dyr. Feilskyting skal øyeblikkelig rapporteres til jaktfeltleder. 

Feilskyting som ikke kan forklares vil kunne medføre utelukkelse og eventuelt anmeldelse. 

7. Rapportering. Jaktfeltleder skal ha beskjed fra jeger innen 2 dager om felling. I forbindelse med 

kontroll skal fellingsrapport kunne forevises. Der det faller naturlig kan jaktfeltledere arbeide over 

jaktfeltgrensene. 

8. Ettersøk.  

Laget har inngått ettersøksavtale med:  

Nnnn Nnnn  tlf. 1234 5678 

Xxxx Xnnnn tlf. 2345 6789  

Jaktfeltleder skal orienteres om eventuelt ettersøk. 

9. Ferdsel i terrenget. Det vises her til friluftslovens § 1 og 11 som beskriver ferdsel og adferd. 

10. Dokumentasjon. Betalt jegeravgift/bestått skyteprøve skal forevises jaktfeltleder på forespørsel. 

 

Disse retningslinjene er vedtatt av årsmøtet xx.xx.xxxx . 
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VEDLEGG 9 

INSTRUKS FOR KJEVEINNSAMLING 

 

Som en viktig del av forvaltningen av hjort bes jegerne samle inn underkjeven fra alle felte hjorter. 

Dette er en forenkling fra tidligere år ved at det ikke samles livmor fra hunndyra. Materialet brukes til 

aldersbestemmelse og bestandsanalyse, og gjør det mulig å følge bestandsutviklingen med hensyn til 

aldersstruktur i bestanden, dyras vekst og kondisjon. Sammen med andre opplysninger 

(bestandsregistreringer og jaktstatistikk) er det grunnlaget for å se om forvaltningstiltak har effekt i 

tråd med kommunens målsetning for hjorteforvaltningen. 

 

Hvem har ansvar: Grunneier/rettighetshaver innen hvert jaktfelt i valdet skal sørge for at prøver av 

alle felte dyr blir ivaretatt på forskriftsmessig vis. 

 

Hvordan: Underkjeven fra felte dyr skjæres ut og rengjøres for kjøtt (må ikke kappes i lengde). Det er 

tilstrekkelig med én kjevehalvdel, men alle fortenner bør følge med. Kjeven skal ikke fryses eller 

pakkes i plast, men henges til tørk på et luftig sted (utendørs: obs! for katter og kråker). 

Kjeven merkes med utfylt merkelapp tilsendt fra kommunen på forhånd. Det er viktig at merkelappen 

fylles ut med nøyaktige opplysninger om vald og jaktfelt (nummer(noen nye) og navn). Dette for 

senere tilbakemelding til jegerne. Vei slaktet nøyaktig og sjekk nøye om det er melk i juret.  

 

                                                     
                                                                                                        

 

NB!! Fyll ut merkelappen og fest den til kjeven så snart slaktet er klargjort. Ikke vent til senere, det 

fører gjerne til forveksling og mangelfulle eller feilaktige opplysninger. 

 

Levering av materiale: Grunneier/rettighetshaver har ansvar for at alle prøver fra jaktfeltet leveres 

samlet til valdleder. 

 

Valdleder leverer alt materiale fra valdet (alle jaktfelt) til kommunens viltforvalter etter nærmere 

avtale. 

          Kjeve med merkelapp  

Livmor         

Eggstokker 


