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2. Forord 

I mars 2009 vedtok Hitra kommunestyre ‘Forvaltningsplan for hjort i Hitra kommune’ for perioden 

2009 - 2011. Formålet med planen var å gi en oversikt over status og framtidige utfordringer, og å gi 

et rammeverk for den lokale hjorteforvaltningen i kommunen. Forvaltningsplanen beskrev 

kommunens mål for hjorteforvaltningen og listet tiltak for å nå målene.  

I juni 2009 trådte Naturmangfoldloven i kraft, og sammen med viltloven setter den rammene for all 

forvaltning av vilt. Formålsbestemmelsene i begge lover, sammen med forvaltningsprinsippene (§§4-

14) i Naturmangfoldloven danner basis og rettesnor for forvaltningen av vilt og andre naturverdier. 

Kommunene har et stort ansvar for de offentlige verdier knyttet til hjortevilt, bl.a. knyttet til 

opplevelsesverdier, biologisk mangfold, trafikkproblemer og andre skader eller ulemper. I tillegg har 

kommunene både ansvar og utfordringer knyttet til jakt-rettshavernes rettigheter og rettssikkerhet ved 

å fastsette forskrifter og fatte enkeltvedtak.  

Jaktrettshaverne har ansvaret for organisering og tilrettelegging av jaktutøvelsen. De har også et 

betydelig ansvar i tilknytning til blant annet bestandsplanleggingen med årlig avskytningsplan samt 

andre forvaltningstiltak i valdet, og ikke minst en samkjøring og koordinering med tilgrensende vald. 

I Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever av mars 2002 og tilhørende rundskriv av juni 2002, 

ble det gitt føringer om at kommunene skal utarbeide målsettinger for hjorteviltet. Forskriftens § 14 

inneholdt bestemmelser om at planen skulle være i tråd med offentlige målsettinger, og i 

retningslinjene het det at; ”Kommunen må gjøre vedtak om målsettingen for forvaltningen av 

hjorteviltet i kommunen”. Med Forskriften om forvaltning av hjortevilt og bever ble et større ansvar 

for forvaltningen overført fra Fylkesmannen til kommunene.  

Forskrift om forvaltning av hjortevilt fra februar 2012 (FOR-2012-02-10-134) har videreutviklet og 

framhevet kommunens overordna ansvar gjennom å tydeliggjøre at det må utarbeides kommunale mål 

for utviklingen av hjorteviltstammene. Slike kommunale målsettinger skal være både målbare og 

etterprøvbare. 

Hitra kommunestyre vedtok 31. mai 2012 ett rammeverk for forvaltning av hjortevilt i Hitra 

kommune. Det utvidede og oppdaterte rammeverket bestod av følgende dokumenter: 

 

1. Mål og retningslinjer for forvaltning av hjorteviltet i Hitra kommune  

2. Forvaltningsplan for hjort i Hitra kommune 2012 - 2014 

3. Forvaltningsplan for rådyr i Hitra kommune 2012 - 2014 

 

Dokumentene var utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Hitra Utmarksråd. Gruppen hadde 

følgende medlemmer: Ole Chr. Jensen, Rolf Langvatn, Ole L. Aalmo og Arne Aarnes.  
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3. Formål  
 

Formålet med dokumentet ’Mål og retningslinjer for forvaltningen av hjorteviltet i Hitra kommune’ er 

å gi et rammeverk for den lokale hjorteviltforvaltningen i kommunen. Rammevilkårene er fastsatt i 

Naturmangfoldloven og Viltloven med tilhørende forskrifter. I Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 

3 Mål for forvaltning av hjortevilt slår fast at: 

Kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort, og rådyr der 

det er åpnet for jakt på artene 

Kommunens rammeverk for forvaltning av hjortevilt består av følgende dokumenter: 

1. ’Mål og retningslinjer for forvaltning av hjorteviltet i Hitra kommune’  

2. ’Forvaltningsplan for hjort og rådyr i Hitra kommune 2015 – 2017’ 

Dokumentene beskriver kommunens mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen, de skal være 

styrende for den kommunale forvaltningen og være et rammeverk for rettighetshavernes planlegging. 

For at rettighetshavernes bestandsplaner skal bli godkjent må de følge de rammer og føringer som er 

gitt i kommunens rammeverk.  

’Mål og retningslinjer for forvaltning av hjorteviltet i Hitra kommune’ og ’Forvaltningsplanen for 

hjort og rådyr i Hitra kommune 2015 - 2017’ skal også medvirke til at hjorteviltforvaltningen blir 

integrert i kommunens overordna planlegging. 

Forvaltningsplanen for 2015-2017 er et sammendrag, og en oppdatering og videreføring av de to 

foregående forvaltningsplanene: 

 ’Forvaltningsplan for hjort i Hitra kommune for perioden 2012 – 2014’ 

 ’Forvaltningsplan for rådyr i Hitra kommune for perioden 2012 – 2014’ 

De to foregående planene er referansedokumenter som fortsatt er gjeldene hvor den nye planen enten 

ikke er dekkende eller hvor det er behov for utfyllende bestemmelser.   
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4. Rammer for hjorteviltforvaltningen 
Siden 1990 har hjorteviltforvaltningen i Norge gjennomgått store endringer. Blant de viktigste er at 

kommuner og jaktrettshavere har fått betydelig mer ansvar for bestandsforvaltningen. Kommunene har 

fått myndighet etter viltloven. Rettighets-haverne har fått ansvar for den praktiske forvaltningen basert 

på planer og skal handle innenfor rammer satt av det offentlige. 

4.1. Lover og forskrifter 

4.1.1. Naturmangfoldloven  

I juni 2009 trådte Naturmangfoldloven i kraft og setter, sammen med viltloven, rammen for all 

forvaltning av vilt. Loven regulerer forvalting av arter, områdevern, fremmede organismer, utvalgte 

naturtyper, og den tar vare på leveområder for prioriterte arter. Naturmangfoldloven omfatter all natur 

og alle sektorer som forvalter natur eller som fatter beslutninger med konsekvenser for naturen. Loven 

erstatter den tidligere naturvernloven og deler av viltloven og lakse- og innlandsfiskeloven. Generelt 

kan man si at naturmangfoldloven vektlegger vern og bevaring, mens viltloven og lakse- og 

innlandsfiskeloven regulerer høsting av vilt og fisk.  

§ 1. Naturmangfoldlovens formål: 

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold 

og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir 

grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som 

grunnlag for samisk kultur.  (Kilde: dirnat.no) 

4.1.2. Viltloven og tilhørende forskrifter 

Viltloven omfatter alle viltlevende landpattedyr og fugler, amfibier og krypdyr. Til loven er det 

utarbeidet forskrifter som blant annet klargjør rolle- og oppgavefordelingen i hjorteviltforvaltningen. 

§ 1 Viltlovens formålsparagraf: 

Viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at 

naturens produktivitet og artsrikdom bevares.  

Innenfor denne ramme kan viltproduksjonen høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv. 

(Kilde: LOV 1981-05-29 nr 38: Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven).) 

Viltloven inneholder mange kapitler som vedrører jakt og forvaltning av flere ulike arter. Loven gir 

spesifikke regler om forvaltning av hjortevilt og den regulerer utøvelsen av jakt og fangst av disse 

artene (Forskrift om utøvelse av jakt og fangst).  Hovedprinsippet er at jakt og fangst skal utøves på en 

slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser, og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller 

husdyr eller skade på eiendom. 

I tillegg gir loven blant annet regler om retten til jakt og fangst, organisering av jaktområder, 

forfølgingsrett etter skadet vilt, minsteareal, opplysningsplikt for jaktutbytte, bruk av hund under jakt 

og bestemmelser om jegerprøve og jegeravgift. 

4.1.2.1. Forskrift om forvaltning av hjortevilt  

Forskriften trådte i kraft 15. februar 2012.  

§ 1 Formål 

Formålet med denne forskriften er at forvaltningen av hjortevilt ivaretar bestandenes og 

leveområdenes produktivitet og mangfold. Det skal legges til rette for en lokal og bærekraftig 

forvaltning med sikte på nærings- og rekreasjonsmessig bruk av hjorteviltressursene. 

Forvaltningen skal videre sikre bestandsstørrelser som fører til at hjorteviltet ikke forårsaker 

uakseptable skader og ulemper på andre samfunnsinteresser. 
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Forskriften skal bidra til at forvaltningen av disse artene ikke reduserer naturens produktivitet og 

mangfold. Alle disse artene er bidrag til naturens mangfold når de opptrer i bestandsstørrelser som er 

tilpasset sine respektive leveområder. Det er viktig at forskriften brukes sammen med andre 

virkemidler for å oppnå dette.  

Den lokale forankringen skal sikre at lokale samfunnsinteresser som næring, rekreasjon, samferdsel og 

liknende blir lagt vekt på. Hensynet til biologisk mangfold og skog-produksjon/skogforyngelse er 

særlig aktuelt å vurdere i forhold til overbeiting. Både rådyr, hjort og elg er i stand til å påvirke 

vegetasjonen betydelig. Farer og ulemper i trafikken forårsaket av hjortevilt og skader på jordbruk er 

andre områder som viltforvaltningen i samarbeid med andre sektorer må ta hensyn til. 

4.1.2.2. Forskrifter om jakt- og fangsttider  

 ’Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 

2012 til og med 31. mars 2017’ trådde i kraft 1. april 2012. 

Jakttiden for hjort ble endret, for rådyr og elg var det ingen endringer. For perioden 2012 – 2017 er 

jakttiden for hjort fra og med 1. september til og med 23. desember.  

Fylkeskommunen vil fortsatt ha hjemmel etter forskriftens § 2a til å innskrenke jakttiden for hjort 

dersom konfliktnivået i forhold til andre brukere av utmarka blir for stort. 

Innenfor den jakttiden som fastsettes sentralt eller regionalt/lokalt har rettighets-haverne anledning til 

å bestemme dato for jaktstart og jaktslutt. 

4.1.3. Forskrift om kommunalt viltfond  

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort av 1. juni 2011 

gir føringer for kommunens adgang til å kreve inn fellingsavgifter for elg og hjort samt bruken av 

viltfondsmidler.  

Avgiftens øvre ramme blir hvert år fastsatt i statsbudsjettet. Innenfor denne rammen kan kommunen 

gjennom ordinær budsjettprosess fastsette hvor stor fellingsavgiften skal være lokalt. 

I henhold til forskriften skal kommuner der det er adgang til jakt etter elg og/eller hjort kreve inn 

fellingsavgifter og etablere et kommunalt viltfond. Som inntekter til viltfondet skal regnes:  

 Offentlig fellingsavgift for elg og hjort fastsatt av kommunen. 

 Tilskudd fra det statlige viltfond  

 Fondets årlige avkastning  

4.2. Offentlig hjorteviltforvaltning 

4.2.1. Forvaltningsnivå 

Klima- og miljødepartementet 

Klima- og miljødepartementet (KLD) har som politisk organ ansvaret for regjeringens 

miljøpolitikk.  

Miljødirektoratet 

Direktoratet for naturforvaltning (DN) ble 1. juli 2013 slått sammen med Klima- og 

forurensningsdirektoratet (Klif) til Miljødirektoratet 

Miljødirektoratet har, sammen med Klima- og miljødepartementet, det overordnede ansvaret for 

forvaltning og arbeid knytta til utformingen av regelverket innen forvaltningen av fisk, viltressurser og 

utøvelsen av jakt, fiske og fangst.  

Elg, hjort, villrein og rådyr er de fire artene av hjortevilt som naturlig hører hjemme i Norge. 

Bestandene overvåkes og reguleres gjennom jakt. Miljødirektoratet har ansvar for å lage forskrifter og 

veilede i henhold til disse. 
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Fylkeskommunen  

Fra og med 1. januar 2010 ble fylkeskommunene innlemmet som et nytt forvaltnings-organ i 

viltforvaltningen, og har overtatt ansvaret på de fleste områder for de jaktbare viltartene, herunder 

også hjorteviltet, med unntak av villrein.  

Fylkesmann 

Fylkesmannens rolle i hjorteviltforvaltningen er å være rettsikkerhetsinstans og veileder i tilknytning 

til klagebehandling av kommunale vedtak.  

Kommunen 

Kommunen har ulike roller i den lokale hjorteviltforvaltningen. Det er roller som 

myndighetsutøver, tjenesteyter, arealplanmyndighet og lokalpolitisk styringsorgan.  

For å sikre en god hjorteviltforvaltning er det ønskelig og nødvendig at kommunen legger klare 

føringer for en god administrativ organisering av på alle plan.  

Kommunen skal: 

 Utarbeide målsetninger for forvaltning av artene 

 Arbeide for å sikre bærekraftige hjorteviltbestander som ikke forårsaker uakseptable ulemper 

på andre samfunnsinteresser 

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

 Godkjenne vald, bestandsplanområder og bestandsplaner med avskytingsplan for elg, hjort og 

rådyr. 

 Tildele fellingstillatelser på elg, hjort og rådyr 

 Ivareta jaktrettshavernes rettigheter 

Andre viktige oppgaver er: 

 Følge opp at de forskjellige aktører innenfor utmarksforvaltningen etterlever lover, forskrifter, 

lokale mål og retningslinjer og forvaltningsplaner for hjortevilt. 

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

 Gi skadefellingstillatelser. 

 Håndtere fallvilt. 

 Forvalte viltfondet. 

 Veiledning og kommunikasjon ut mot utmarkslagene 

Som tjenesteprodusent skal kommunen bidra til å motivere private til å ta ansvar i 

hjorteviltforvaltningen, arbeide for kompetanseoppbygging og legge til rette for lokalt og regionalt 

samarbeide. En annen viktig oppgave som tjenesteyter kan være å bidra med støttefunksjon i 

rådgivende samarbeidsorgan. 

Som lokalpolitisk styringsorgan må kommunen ha et bredt perspektiv i hjortevilt-forvaltningen, der 

lokale mål og rammer blir satt ut fra hensyn til viltet, nærings-virksomheten innenfor jaktsalg og 

interessene og behovet i ulike samfunnssektorer.  Her nevnes spesielt skog og innmark og omfanget av 

påkjørsler på vei. 

4.2.2. Regionalt samarbeid 

Fylkesmannen i Sør Trøndelag initierte i 1995 til regionsamarbeid. Hitra kommune er i dag medlem av 

hjorteviltregion 2. Hjorteviltregion 2 består av kommunene Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Orkdal og 

Snillfjord i Sør-Trøndelag og kommunene Aure, Halsa og Smøla i Møre og Romsdal. 

Formålsparagrafen i vedtektene for hjorteviltregion 2, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal (endret 

29.08.06) er:  

Hjorteviltregion 2 sin primære oppgave er å være et bindeledd mellom Rettighets-havernes og det 

offentliges forvaltning av artene elg, hjort og rådyr. I sitt arbeid skal hjorteviltregionen fremskaffe 

kunnskap om biologiske og forvaltningsmessige sider ved forvaltningen av elg, hjort og rådyr slik at 

avgjørelser til en hver tid kan fattes på et best mulig faglig grunnlag. 
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4.3. Retningslinjer  

4.3.1. Adgang til jakt og minsteareal 

 

Adgang til jakt 

I henhold til § 7 i forskriften om forvaltning av hjortevilt av 15.02.2012 er kommunen gitt myndighet 

til å åpne adgang til jakt på hjort, rådyr og elg i Hitra kommune.  

Det er for tiden ikke åpnet for jakt på elg i Hitra kommune, ref. pkt 6.3.8. Mål for forvaltning av elg.  

 

 

Minsteareal 

Kommunen fastsetter minstearealet for elg, hjort og rådyr i en forskrift, ref. Forskrift om forvaltning 

av hjortevilt, § 8 Fastsettelse av minsteareal og fellingskvoter. 

’Forskrift om minsteareal for jakt etter hjortevilt, Hitra kommune, Sør-Trøndelag’ ble. fastsatt av 

Hitra kommunestyre 31. mai 2007. Endringer i bestandene tilsier behov for revidering av forskriften. 

Dette ble gjennomført våren 2015. 

 

4.3.4. Fellingsavgifter og viltfond 

Ref.: Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort. FOR-2011-05-15-537 

Fellingsavgiften skal kreves inn for felte dyr etter at jakta er avsluttet på bakgrunn av rapportert 

fellingsresultat. Gjeldende fellingsavgifter står i kommunens gebyrregulativ, som vedtas hvert år. 

Dagens fellingsavgifter gjelder inntil det foreligger momenter som tilsier at avgiften bør endres.  

Viltfondet 

Viltfondet kan brukes til å gi tilskudd til tiltak for å fremme viltforvaltningen, styrke kunnskapen om 

viltet, jaktorganisering, dekke utgifter i forbindelse med fallvilt-håndtering samt tiltak for å forebygge 

skade på landbruksnæring voldt av hjortevilt. Fondet kan ikke brukes til kommunal administrasjon av 

viltforvaltning, erstatte skader voldt av vilt eller til skuddpremier. 

Tilbakeføring av fellingsavgift til utmarkslagene/valdene. 

I henhold til vedtak i Hitra utmarksråd i 2010 blir det årlig satt av 35 000,- som skal betales tilbake til 

utmarkslagene og benyttes til drift av disse. Hvert lag mottar kr 1000,- i grunnsats. Resten, kr 24 000 -, 

blir fordelt etter hvor mye det enkelte driftsplanområde betalte i fellingsavgift i foregående år (prosent 

av innbetalt). 

 

Kommunale vedtekter for bruk av viltfondsmidler 

Kommunale vedtekter for bruk av viltfondsmidler ble vedtatt i Hitra kommunestyre 05.09.2013, i sak 

66/13.  
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4.3.5. Årskalender for lokal forvaltning av hjortevilt  

 

Årskalenderen angir tidsfrister for viktige gjøremål fra Forskrift om forvaltning av 

Hjortevilt og bever og beskriver hvem som står ansvarlig for tiltaket. 

 

 

Tabell 4: Årskalender for lokal forvaltning av hjort 

Gjøremål merket *, skal gjennomføres hvert år. 

 

Dato Hva, ref. Hjorteviltforskriften Hvem 

1. mars 
Forslag om endring i minsteareal fremmes ovenfor 

kommunen (§ 8) 
Hvem som helst 

1. april 
 Melding til kommunen om eventuelle endringer i 

valdet (§ 12) 

Valdansvarlig 

representant 

15. april  Forskrift om minsteareal fastsettes (§ 8) Kommunen 

1. mai  Bestands- og fellingsplan (hvert tredje år) ( § 15) 
Valdansvarlig 

representant 

1. mai 
 Søknad om godkjenning av vald sendes til kommunen 

(§ 11) 

Valdansvarlig 

representant 

15. juni  Godkjenning av vald for jakt på hjortevilt (§ 13) Kommunen 

15. juni 
 Fellingstillatelsene er sendt valdansvarlig representant 

(§ 18) * 
Kommunen 

14 dager etter 

siste jaktdag 
 Rapport om årets fellingsresultat av hjortevilt (§ 25) * 

Valdansvarlig 

representant 

30 dager etter 

siste jaktdag 

 Rapport om årets fellingsresultat for statistisk bruk 

gjennom Hjorteviltregistret 

 (§ 25) * 

Kommunen 
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4.4. Privat hjorteviltforvaltning – lokal organisering.  

Det er fortsatt mange uløste oppgaver og utfordringer i hjorteviltforvaltningen på Hitra. ’Strategi for 

forvaltning av hjortevilt’, (ref. DN-rapport 8-2009), trekker opp viktige linjer for hvordan den 

framtidige forvaltning av hjorteviltressursen skal utøves, og om hvilke aktører som er sentrale i 

arbeidet med forvaltningen på alle nivå. For å møte utfordringene er det behov for en god 

organisasjonsstruktur for hjortevilt- og utmarksforvaltningen. 

 

Figur 1. viser organisasjonsstrukturen for forvaltningen i Hitra kommune, med et klart skille mellom 

offentlig og privat forvaltning. 

Figuren viser en organisasjonsmodell som tar sikte på å styrke viltforvaltningen på Hitra, spesielt 

hjortevilt-forvaltningen. Det gjøres bl.a. gjennom involvering av rettighetshaverne, og dialog mellom 

private rettighetshavere om kommunen.  

 

Kommunen har delegert en del arbeidsoppgaver til Hitra Utmarksråd. Med god organisering vil Hitra 

Utmarksråd være et verdifullt og avlastende fagorgan i utmarksforvaltningen. ’Forvaltningsplanen for 

hjort i Hitra Kommune’, vedtatt i 2009 la grunnlaget for en organisering av alle rettighetshavere i 

utmarkslag.  Utmarkslagene ble stort sett etablert i henhold til målsetningen, men kan utvikles 

ytterligere. 

 

 
Figur 1: Organisasjonsstruktur for utmarksforvaltning i Hitra kommune 

 

Oppsummert: 

 Organisasjonsmodellen gir et klart skille mellom offentlig og privat forvaltning. 

 Modellen viser hvordan den private hjorteviltforvaltningen er fordelt fra grunneier til råd. 

 Tydeliggjør kommunens overordnete ansvar og rolle i forvaltningsspørsmål. 

 Hitra Utmarksråd har et klart ansvar som rådgivningsorgan for kommunen, samt en 

interesse- og samarbeidsorganisasjon for rettighetshavere og utmarkslag.    
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4.4.1. Utmarkslag 

Sammenslutninger av grunneiere med interesser og arbeidsoppgaver innen naturressurs-forvaltning 

har mange navn. (Se vedlegg 1. Definisjoner). Selv om det kan være forskjeller i innhold mellom 

grunneierlag og utmarkslag, velger vi denne sammenheng å bruke begrepet utmarkslag. Begrepet vald 

er primært knyttet til viltforvaltning som egen juridisk og økonomisk enhet, med definerte 

arbeidsoppgaver og virkemidler innen rammen av offentlig forvaltning. Et vald er det geografiske 

området som kommunen godkjenner for jakt på arter av hjortevilt. Utmarkslaget er en 

medlemsorganisasjon som utarbeider driftsplaner, bestandsplaner og avskytningsplaner.  

En av de viktigst årsakene til at det har vært omfattende etablering av utmarkslag i Norge, er naturlig 

nok eiendomsstrukturen med mange små eiendommer som hver for seg vanskeliggjør god forvaltning 

og utnytting av hjorteviltbestanden. 

Utmarkslaget kan ha flere roller, avhengig av hvilke behov medlemmene har. Laget bør som et 

minimum ha ansvar for den biologiske forvaltningen av hjorteviltet gjennom å utarbeide og 

implementere bestandsplaner. Laget bør også være et talerør for medlemmene mot det offentlige.  

Valdansvarlig representant og jaktleder 

Der utmarkslagets areal er godkjent av kommunen som et vald, er det naturlig at lederen for laget har 

oppgaven som valdansvarlig representant. Vervet og ansvaret er definert i § 12 i Forskrift om 

forvaltning av hjortevilt.  

Et hvert vald skal ha en representant som opptrer på vegne av jaktrettshaverne i valdet 

overfor kommunen i saker som berører valdet. 

Plikten til å oppnevne og innrapportere en jaktleder er forskriftsfestet i forskrift 22. mars 2002 nr 313 

om utøvelse av jakt, felling og fangst. Jaktlederens navn skal meldes inn til valdansvarlig representant 

som videreformidler denne informasjonene til kommunene. 

4.4.2. Etablering av vald og lagsamarbeid 

For å lykkes med planbasert hjorteviltforvaltning, må det legges et organisatorisk fundament. Lag må 

organiseres og tilhørende vald godkjennes. Valdstrukturen i de fleste hjorteviltkommuner er preget av 

et høyt antall vald, der hvert vald dekker et lite område, uegnet for planbasert bestandsforvaltning. Det 

private samarbeidet er ofte kun rettet mot jaktutøvelse, og i mindre grad mot langsiktig forvaltning.  

I en prosess som tar sikte på å etablere formalisert samarbeide gjennom utmarkslag som dekker et 

større område eller vald, vil man møte utfordringer både faglig, praktisk og sosiologisk karakter. 

Følgelig er det viktig med vedtekter som regulerer arbeid og ansvarsfordeling i laget/valdet. 

Gjennom innmeldingserklæringen aksepterer medlemmene at vedtekter er styrende for arbeid og 

beslutninger i utmarkslaget/valdet. Konkrete arbeidsoppgaver blir blant annet å dele inn valdet i 

jaktfelt, utarbeide bestandsplaner og fordele fellingskvoter på jaktfelt. Ofte vil det være aktuelt å lage 

praktiske kjøreregler, for eksempel for fordeling av fellingskvoter, håndtering av skadedyr, fallvilt, 

ettersøk, feilfellinger, kontroll og rapportering. Klare regler vil forebygge konflikter og lette arbeidet 

med å administrere laget.  

Bruk av tvang 
Når det gjelder tvangsorganisering av privat samarbeid ved å nekte tildeling av fellingstillatelse til små 

vald, har Stortinget tidligere gått imot dette. I Odelstingsproposisjon nr 52 (1982–83) står det følgene: 

”Loven hviler også på det prinsipp at den grunneier som disponerer et sammenhengende minsteareal 

har krav på fellingstillatelse”. Derimot kan tvangsorganisering gjennomføres som bruksordning etter 

loven om jordskifte eller etter viltlovens bestemmelse i kapitel VIII, § 37.  

§ 37 Sammenslåing til felles viltområde. For å fremme en forsvarlig og rasjonell 

viltforvaltning skal viltorganene ved opplysning og tilrettelegging arbeide for organisering av 

utmarksarealer til felles viltområde. Dersom kommunen finner at flere eiendommer bør slås 

sammen til felles viltområde, skal de jaktberettigede innkalles til fellesmøte der kommunen i 

samsvar med regler fastsatt av departementet søker å oppnå en frivillig avtale om 

sammenslåing.  
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Oppnås ikke enighet etter annet ledd, kan et flertall av de jaktberettigede hvis grunn etter 

kommunens skjønn representerer en overvekt i jaktlig henseende, med bindende virkning for 

de øvrige, beslutte at eiendommen skal slås sammen til et felles viltområde. 

Kommunale krav og føringer til drift og organisering av vald/utmarkslag 

For å sikre at rettighetshaverne kan ivareta sitt ansvar for hjorteviltforvaltningen har Hitra kommune 

lagt kommunale føringer for organisering og drift av vald/utmarkslag.  

Jaktrettshaverne er tillagt et vesentlig ansvar for hjorteviltforvaltningen i kommunen. De har ansvaret 

for bestandsplanleggingen med årlig avskytningsplan og andre forvaltningstiltak i valdet, og for 

organisering og tilrettelegging av jaktutøvelsen. Det er derfor nødvendig å sikre at rettighetshavernes 

er organisert og at deres organisasjoner fungere godt i henhold til kommunale føringer, mål og 

retningslinjer. 

4.4.3. Hitra Utmarksråd 

Hitra Utmarksråd ble stiftet 25.03.99 som en interesseorganisasjon for rettighets-haverne og noen av 

rettighetshavernes fagorganisasjoner. 

Hitra Utmarksråd  

Formål:  Fremme god forvaltning av utmarksressursene på Hitra. 

Hva: Rådgivende samarbeidsorgan for rettighetshaverne og kommunen 

Hvordan: Utmarksrådet arbeider i henhold til lovverk, kommunale planer, samarbeidsavtaler, 

egne vedtekter og retningslinjer. 

Medlemmer: 2 valgte representanter fra hvert av utmarkslagene. 

Styret:  5 medlemmer + sekretær fra kommunen. 

Styret velges av medlemmene på årsmøtet i Hitra Utmarksråd etter innstilling fra 

valgkomitéen.  

Arbeidsoppgaver: 

Defineres av Utmarksrådets vedtekter og skriftlige avtaler med: 

 Hitra kommune 

 Eventuelt andre interessenter 

 

Utmarksrådet skal organisere og fremme samarbeid mellom Utmarkslagene på Hitra. 

Arbeidsoppgavene vil bestemmes av det til enhver tid sittende styret.  

 

Aktuelle oppgaver kan være:    
 Ivareta grunneiernes og jaktrettshavernes sine interesser i forbindelse med 

hjorteviltforvaltning, og arbeide for at hjorteviltstammene får den ønskede utviklingen.  

 Være et forum der ideer, spørsmål, problemer og samarbeidsoppgaver knyttet til 

utmarksforvaltning som berører utmarkslagene eller rettighetshavere kan diskuteres og følges 

opp med gode løsninger.  

 Bidra til kommunenes og Utmarksrådets arbeid med utarbeiding, oppfølging og rullering av 

kommunenes ’Mål og retningslinjer for forvaltning av hjortevilt’ og kommunens 

forvaltningsplaner for hjort og rådyr. 

 Markere utmarksinteresser og ivareta grunneiernes og rettighetshavernes interesser. 

 Bidra til en tidsmessig og tjenelig organisering av rettighetshaverne i utmarkslag. 

 Arbeide for å utvikle og harmonisere vedtekter, retningslinjer og instrukser for administrasjon 

og drift av utmarkslagene. 

 Arbeide for standardisering av gode rutiner og praksis for rapportering til offentlig 

myndigheter.  
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 Være en rettleder for planmessige og tidsaktuelle vilttiltak for å øke jakt-utbyttet og den 

økonomiske avkastningen av jaktrettene i kommunen og for å få en mere ens praksis lagene 

imellom. 

Avtale med Hitra kommune  

Hitra kommune og Hitra Utmarksråd inngikk 2. juni 2009 en avtale ’Vedrørende forvaltning av 

hjortevilt i Hitra kommune’ . Avtalen beskriver arbeidsoppgavene til Utmarksrådet. 

 Avtalen godkjennes av kommunen og utgjør Utmarksrådets mandat. 

 Hitra Utmarksråd skal først og fremst være et rådgivende organ og en samarbeidspartner innen 

hjorteviltforvaltningen i Hitra kommune. Det innebærer at Hitra Utmarksråd vurderer saker 

som omhandler forvaltning av hjortevilt, og gir innstilling til kommunale vedtak og 

beslutninger 

 

Nye krav, oppgaver og forventninger. 

For å møte nye krav og forventninger knyttet til forvaltningen av hjorteviltet og sikre at lokale 

samfunnsinteresser som næring, rekreasjon, samferdsel og liknende blir lagt vekt på (ref. bl.a. DN-

rapport 8-2009), må kommunen og rettighetshaverne initiere endringer både i oppgaver og 

sammensetning av Hitra Utmarksråd. Målet må være å utforme en tidsmessig, stabil og forutsigbar 

organisasjon med klart definerte roller og oppgaver i samsvar med nye krav og forventninger.  

En endring av Utmarksrådet, fra å være en interesseorganisasjon for rettighetshaverne til å være et 

bredere sammensatt utvalg vil kunne bidra til økt oppslutning og forståelsen for en god 

hjorteviltforvaltning i samfunnet.  Det vil også gi et bedre grunnlag for å påta seg oppgaver og være et 

rådgivende utvalg både for kommunen, rettighetshaverne og andre interessenter.  En slik endring vil 

møte målene for Mål for administrativ forvaltningsstruktur (Ref. pkt 6.3.2.). 

4.5. Bestandsplanbasert forvaltning 

En av intensjonene med lokal forvaltning er at hjorteforvaltningen skal være basert på bestandsplaner 

som er utarbeidet av rettighetshaverne i samarbeide med lokale myndigheter og berørte 

organisasjoner.  Miljødirektoratet har med utgangspunkt i politiske føringer om å styrke ansvaret til 

kommuner og rettighetshavere definert følgende retningslinjer: 

 Kommunen er etablert som offentlig forvaltningsorgan i vilt- og fiskeforvaltningen. 

 Rettighetshaverne har et praktisk og finansielt ansvar for forvaltningen av vilt- og 

fiskeressursene som står i forhold til deres eksklusive rettigheter og økonomiske interesser. 

Rettighetshaverne skal organisere seg i fellesorganer for vilt- og fiskeområder og gå sammen 

om en felles forvaltning av ressursene i henhold til driftsplaner.  

4.5.1. Bestandsplaner – innhold og planprosess 

Ref: § 19 Bestandsplan for elg og hjort  

En bestandsplan tar for seg hvordan et utmarkslag vil forme og skjøtte hjortevilt-bestanden i 

planperioden. I Hitra kommune er det et mål at all jakt etter hjort og rådyr skal organiseres og foregå i 

henhold til godkjente bestandsplaner for hjort og rådyr.  

Utmarkslaget må handle innenfor rammer som er gitt av stat og kommune – og ikke minst premisser 

knyttet til hjorteviltets biologi. Kommunen må definere klare mål og rammer for 

hjorteviltforvaltningen som Utmarkslag og private rettighetshavere kan forholde seg til. Dette vil lette 

planarbeidet og den senere kommunale godkjenningsprosessen. 

 

4.5.2. Virkemidler og suksesskriterier for planbasert forvaltning 
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En privat hjorteforvaltning som skal funksjonere godt, krever organisasjoner som er formaliserte og 

demokratiske, og som har myndighet til å treffe flertallsbeslutninger. 

God organisering i hjorteviltforvaltning handler ikke bare om at samarbeid må fungere internt i laget. 

Like viktig er det å etablere et samarbeide mellom flere lag over et tilstrekkelig stort geografisk 

område. Uten samarbeid hvor det blir skapt mest mulig lik virkelighetsoppfatning, og der man drøfter 

felles mål og tiltak, kan det være fare for at hjorteforvaltningen ikke lykkes.  

Kunnskapsutveksling er viktig i viltforvaltningen. Kommunen må etablere rutiner som sikrer flyt av 

kunnskap, biologiske data og annen informasjon mellom utmarkslagene og andre aktører i 

forvaltningen. Utmarkslagene selv har også en viktig informasjons-oppgave med å formidle kunnskap 

til sine medlemmer. 

Roller og ansvar må klargjøres. Det beste er å utvikle dette i felles møter. Man må se den lokale 

hjorteforvaltningen i sammenheng med politiske føringer og endringer i lover og forskrifter. 

Kommunen må se sin rolle som tjenesteprodusent, men den skal også være premissleverandør og 

ivareta et helhetsansvar ved å se ulike samfunnsinteresser i sammenheng.   

4.5.3. Avvik fra bestandsplanene 

Bestands- og avskytningsplanen er en bindende avtale mellom utmarkslaget og kommunen. Ved 

planperiodens slutt skal avvik i planen, og eventuelt årsak rapporteres til kommunen. Dersom det 

oppstår vesentlig avvik i alders- og kjønnssammensetning i uttaket i forhold til det planlagte, og/eller 

det oppstår endringer i planens forutsetninger, kan kommunen trekke planens godkjenning tilbake, 

pålegge justeringer, eventuelt ikke godkjenne ny plan. Beskatningshistorikk må vurderes i forbindelse 

med godkjenning av ny bestndsplan. 

4.5.5. Evaluering og rullering av planperioder 

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. 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.  

Det enkelte vald/utmarkslag og ikke minst Hitra Utmarksråd har avgjørende og viktige funksjoner når 

det gjelder informasjonsflyt og kunnskapsinnhenting til bruk i kommunal planlegging og 

forvaltningsstrategi. De samme instanser står også helt sentralt når det gjelder gjennomføring av 

koordinerte forvaltningstiltak som bestandsplaner. Bidragene fra vald/utmarkslag kan ha avgjørende 

betydning for vurderinger i Hitra Utmarksråd og beslutningsgrunnlaget i kommunen. 

Faktabasert evaluering forutsetter at det ved starten av planperioden ble iverksatt tiltak for å samle 

biologisk materiale, detaljert jaktstatistikk og annen informasjon om bestandsutviklingen. Bare slik 

kan en dokumentere effekter av forvaltningstiltak i planperioden i forhold til lokale og kommunale 

målsetninger. 

Erfaring tyder på at rullerende bestandsplanperioder på tre år er passende både for hjort og rådyr. For 

hjorten innebærer det om lag en 50 % turnover i bestanden, noe mer for rådyret. Tiltak i 

hjorteforvaltningen på Hitra i periodene 2009-2011-2014 har vist målbar effekt. Tre år representerer 

trolig et passende intervall for justeringer i videre målsettinger og tiltak, og da slik at en unngår store 

svingninger i bestandsutviklingen. 
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4.6. Håndtering av fallvilt og ettersøk av skadet vilt 

Utdrag fra Rundskriv mars 2002 Viltloven:  

”Skadet hjortevilt og bever som må avlives, og hjortevilt og bever som felles som skadedyr, er 

kommunenes eiendom. Kommunen skal rapportere irregulær avgang av hjortevilt til Statistisk 

Sentralbyrå. Fallvilt og lignende av andre arter er det statlige viltfonds eiendom. Kommunen skal 

sørge for å ta vare på skadet vilt, og vilt som felles som skadedyr. For å følge opp dette, skal 

kommunen sørge for at hjortevilt som er skadet ved påkjørsel av motorkjøretøyer, under jakt, eller på 

annen måte, ettersøkes og om nødvendig avlives…” 

 

Figur 2: Viser antall fallviltregistreringer i Hitra kommune fra 2007 til og med 2014.   

 

Figur 3: Viser antall fallviltregistreringer for hjort i Hitra kommune i perioden 2007-2014 

 

Figur 4: Viser antall fallviltregistreringer for rådyr i Hitra kommune i perioden 2007-2014 

0

50

100

150

200

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fallvilt alle arter 

0

20

40

60

80

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fallvilt hjort 

0

20

40

60

80

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fallvilt rådyr 



Mål og retningslinjer for forvaltning av hjorteviltet i Hitra kommune   
 

Mål og retningslinjer hjortevilt Side 17 av 49    28.05.2015   

Som figur 2-5 viser så har Hitra kommune et stort antall fallviltregistreringer hvert år. De aller fleste 

av disse registreringene kommer av kollisjon mellom hjortevilt og motorkjøretøy. Hitra kommune 

hadde ved utgangen av 2014 underskrevet arbeidsavtale med 10 fallviltkontakter. Samtlige av disse 

hadde godkjent ettersøkshund da avtalen ble underskrevet. Fallviltkontaktene er geografisk delt utover 

kommunen for å kunne være på plass så tidlig som mulig når en situasjon oppstår. Fra januar 2011 ble 

det opprettet kun et telefonnummer for å komme i kontakt med fallviltgruppen i kommunen. Fra dette 

nummeret kan man bli satt videre til den fallviltkontakten som er nærmest stedet der hendelsen oppsto. 

Denne ordningen har fungert tilfredsstillende og bør videreføres.  

Alle fallvilthendelser blir registrert i hjorteviltregisteret. Dette gjelder også dyr som ikke blir funnet 

eller friskmeldt. Alle fallviltkontaktene har tilgang til dette registeret og registrerer selv hendelser. 

Dette er med på å forenkle det kommunale arbeidet. Arbeidet blir lønnet etter satser beskrevet i 

arbeidsavtalen. Utgiftene dekkes over det kommunale viltfondet. Det skal avholdes 1 til 2 fallviltmøter 

i året der man evaluerer ordningen og eventuelt iverksetter nye tiltak.  

 

Figur 5: Fallviltkart for 2012 -2014 

Tegnforklaring:  

Grønt punkt: hjort  

Rødt punkt: rådyr 

4.7. Indikatorer i hjorteviltforvaltningen, kunnskapsgrunnlaget 
Hjorteviltforvaltningen skal være kunnskapsbasert. I forbindelse med utarbeidelse og gjennomføring 

av bestandsplaner i privat regi er det derfor en forutsetning at de mål og virkemidler som utformes, er 

basert på eksisterende kunnskap. Dette gjelder både kunnskap om hjorteviltbestandene, leveområdet 

og hvordan hjorteviltet påvirker andre samfunnsinteresser lokalt. 

Noen av dagens viktigste kunnskapskilder i forbindelse med planlegging av bestandsutvikling er: 

 Fellingsstatistikk 

 Bestandsstruktur (kjønns- og aldersfordeling) 

 Tilvekstrater 

 Slaktevekter 

 Kjeveanalyser/aldersbestemmelse + annet biologisk materiale (livmor) 

 ’Sett hjort’ registreringer 

 Vårtellinger av hjort 

 Statistikk, irregulær avgang 

 Merkeprosjekter hjort 

 

Ingen av kildene gir eksakt informasjon om hvor stor hjorteviltbestandene er, men kan gi informasjon 

om hvordan bestandene og andre forhold endrer seg over tid. 
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5. Hjorteviltet på Hitra 

Hjorteviltartenes historie på Hitra er primært en historie om hjorten, en art som har hatt tilhold der 

siden steinalderen. Villreinen fantes kanskje på Hitra og andre steder langs kysten like etter at isen 

trakk seg tilbake for omlag 10 000 år siden, men har neppe forekommet på øya i nyere tid. Derimot 

har elg og rådyr dukket opp som nye innslag i faunaen på Hitra i senere 10-år. For elgens 

vedkommende er det snakk om et fåtall individer, mens rådyret har etablert seg med til dels svært gode 

bestander over det meste av kommunen. Historisk informasjon om de aktuelle hjorteviltartene er 

derfor svært forskjellig, mest omfattende og veldokumentert for hjorten.     

5.1. Hjorten, utvikling og status 
De første kart over hjortens utbredelse i Norge indikerer at hjorten var borte fra store deler av 

Vestlandet på 1800-tallet, men var vanlig på steder i Trøndelag, bl.a. i Hemne og på Hitra. På slutten 

av 1800- tallet var hjortebestanden i ekspansjon både geografisk og tallmessig. Forholdene varierte fra 

distrikt til distrikt, men fortsatt var kystnære områder og større øyer hovedtilholdssted for hjorten. 

Utvikling i hjortebestanden på Hitra 

Fra 1892 fikk vi tilgang på jaktstatistikk. Tallmessig indikerer fellingstallene en relativt stabil 

hjortebestand på Hitra fra 1892 til tidlig på 1950-tallet. For denne perioden er statistikken neppe like 

pålitelig som i senere år, men figur 1 illustrerer at det har fore-gått en betydelig vekst i bestanden, 

spesielt etter 1990.  

God jaktstatistikk kan over tid gi grunnlag for minimumsanslag for bestandsstørrelsen. Ut fra en 

samlet vurdering av jaktstatistikk, hjortens reproduksjonsevne og dødelighetsrater, og med støtte i 

årlige rapporter fra viltkonsulenter og viltnemder vurderte Statens Viltundersøkelser hjortebestanden 

på Hitra til å være 1000-1500 dyr tidlig på 1970 -tallet. Med den kunnskap vi har i dag om 

hjortestammens kjønns– og alderssammensetning, dødelighetsrater og kalvingsprosent for ulike 

aldersklasser av hunndyr, er det mulig å beregne det minimum antall dyr som skal til for å 

opprettholde avskytningen vi har hatt de siste 20 år. Det er grunn til å tro at Hitra de siste 4-5 åra har 

hatt en hjortestamme på minimum 5000 individer. Tallet kan i virkeligheten være enda høyere, og 

stammen var kanskje på sitt aller høyeste i 2007-2008. Fra 2009 ble det satt i verk tiltak for å redusere 

hjortestammen i kommunen, samt utvikle bedre kjønns- og aldersfordeling i bestanden.  

 

 

Fig. 6. Felling av hjort på Hitra 1981 – 2014 
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De store endringer i hjortestammens utvikling er knyttet til en rekke faktorer som forvaltningspraksis, 

langsiktige klimaendringer, vegetasjonsforhold og menneskets bruk av naturområdene gjennom 

husdyrbeiting, jordbruk og skogbruk. Åpne områder som tidligere var treløse på grunn av hardt 

beitepress og intensiv bruk av skogen er i dag igjenvokst med kratt og skog. Dette har endret 

livsgrunnlaget for en rekke dyrearter, og for hjorten har det gjennomgående hatt en positiv virkning. 

Naturgitte endringer i klima og landskapsforhold over lang tid kan dermed ha ført til at totalarealet av 

egnete leveområder for hjorten trolig er større i dag enn på flere hundre år, også på Hitra. I nyere tid 

har forvaltningspraksis og omfanget av jakt helt klart hatt stor innvirkning, etter som jaktuttaket 

kanskje står for så mye som 80-85 % av all dødelighet hos hjorten. 

 

Informasjon fra hjortemerkinger på Hitra viser et variert bilde og individuelle forskjeller med hensyn 

til dyras bevegelsesmønster. Noen individer (spesielt koller) er svært stedegne, mens andre, særlig 

hanndyr forflytter seg over større områder, gjerne etter et fast mønster i forhold til årstid. Det er videre 

påvist at hjorten krysser skipsleia mot fastlandet begge veier, men trolig i så begrenset omfang at en 

for praktiske forvaltningsformål kan betrakte hjortebestanden på Hitra som relativt isolert. Det synes 

derfor rimelig å forvalte hjorten på Hitra ut fra den forutsetning at bestandsutviklingen er resultat av 

biologiske prosesser og forvaltningstiltak innen kommunen, og er i liten grad påvirket av migrasjon og 

forvaltningspraksis i naboområdene. 

Mange steder på Hitra var hjortebestanden så stor rundt 2007-2008 at beiteskader på innmark var et 

alvorlig problem for de som driver aktivt jordbruk. Også andre grunneiere klaget over de negative 

sider som en stor hjortestamme medførte. Det var også økende trafikkfare med den tette bestanden. 

Når bestandsveksten dessuten viste en negativ effekt på hjorten selv i form av mindre dyr og svakere 

reproduksjon var det klart at tiltak måtte settes inn for å endre på situasjonen. Alle parter kunne vinne 

på en viss reduksjon eller stabilisering av bestanden, samt at beskatningsmønsteret måtte endres for å 

bedre kjønnsforholdet blant voksne, produktive aldersklasser. Det vil si at presset på hanndyr burde 

reduseres, og økes på hunndyr og kalver. I planperioden 2009-2011 lyktes det å redusere bestanden 

noe, samt å bedre kjønnsforholdet. Dette ble til dels videreført i planperioden 2012-2014. (ref. 

evaluering i forvaltningsplan 2015-2017). 

Utarbeidelse av ny forvaltningsstrategi for hjorten på Hitra må ta hensyn til at det er variasjon i 

bestandstettheten innen øya. Noen steder er bestanden stor nok, mens andre steder er det rom for flere 

dyr uten at det medfører skadeproblem av betydning. Det er også et legitimt aspekt at mange 

rettighetshavere har utviklet nærings-virksomhet på basis av hjortestammen gjennom utleie, og som 

derfor ønsker en stor, lokal bestand. Utfordringen for kommunen og forvaltningsorganene er å finne 

frem til strategier og tiltak som tar tilbørlig hensyn til de mange og ofte kryssende interesser.  

5.2. Rådyret, utvikling og status 

De første rådyra etablerte seg på Hitra sent på 1970-tallet. Streifdyr som svømte fra fastlandet forkom 

også før den tid, men det var først i 1980-åra at merkbare bestander etablerte seg i større deler av 

kommunen. Særlig i området Sandstad-Hestvika og på Fjellværøya var det bra med rådyr i startfasen. 

På Fjellværøya har det til det siste vært en av landets tetteste rådyrbestander, og er i likhet med 

Ytterøya og Storfosna blitt kjent som et område med god rådyrjakt.  

I dag finnes rådyr over hele Hitra kommune, også på mindre øyer. Tettheten er blant de største i 

landet. Rådyr har tilpasset seg ulike terreng og vegetasjonstyper som produktiv skog, 

landbruksområder, lyngheier, lauvtre- og krattområder og boligfelt med hagevekster. Tettheten av dyr 

varierer med ”kvaliteten” på leveområdet i form av skjul og variert tilgang på næringsrike planter.  
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Det er derfor naturlig at de beste bestandene finnes i eller nært til områder med aktivt jordbruk hvor 

det er tilgang på et stort utvalg av kulturvekster og annen næringsrik vegetasjon. Grønnsakåkrer og 

hager med prydplanter er også attraktive næringsarealer. De minst attraktive vegetasjonstypene synes 

å være store, åpne myrområder som ”Havmyran”, selv om rådyr forekommer også i slike terrengtyper.  

Det foreligger ingen vitenskapelige undersøkelser av rådyrbestanden på Hitra. Fakta-grunnlaget for et 

forvaltningsopplegg må derfor i hovedsak baseres på jaktstatistikk og generell biologisk informasjon 

om arten.  

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. Med 

økende felling har det blitt bedre fordeling av voksne dyr og kalver i uttaket, og nærmer seg nå det 

som antas å være bra forholdstall. 

 

Figur 7. Fellingsstatistikk for rådyr på Hitra 1980-2011 

 

 

Den økende rådyrstammen har også hatt negative sider i form av beiting på kulturvekster i landbruket 
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hjorten forårsaker. 
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økonomiske kostnader. Det bør være en målsetning å redusere trafikkollisjoner med rådyr gjennom 

bestandsplanene og tiltak i rådyrets leveområder. 

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

økonomisk avkastning for rettighetshavere ved salg av jaktopplevelser. Bestanden har høy 
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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.  
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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 er i dag. Et nøkkelord i den forbindelse 

er bedre lokal organisering. 

5.3. Elgen, status og utvikling  

De første elgene på Hitra ble observert på midten av 1980–tallet. Litt senere skal det i vanvare også ha 

blitt felt en elg under hjortejakta. Om lag samtidig ble en skadet elg avlivet av representanter for lokal 

viltforvaltning. Fra de første observasjonene og frem til i dag kan en knapt snakke om en egentlig 

elgbestand på Hitra. Det dreier seg mer om enkeltindivider og familier som opptrer sporadisk, og som 

kanskje også pendler til og fra fastlandet. De aller fleste observasjoner av elg på Hitra er gjort i 

området fra Kvammen - Sør-Hitra og til Kvenvær – Straum, men sporadisk er det sett elg også ved 

Sandstad – Hestvika og Fillan. Det er altså ikke bare i de mest skogkledde områdene på Hitra at elgen 

har hatt tilhold. Det foreligger ingen dokumentasjon på i hvilken grad elgen reproduserer på Hitra, og 

om det skjer en lokal rekruttering til stedfaste familiegrupper.  

Beitegrunnlag og leveområder 

Ut fra generell kunnskap om elgens habitatkrav og ernæringsbiologi skulle det ikke være noe i veien 

for at arten kan etablere seg med en skikkelig bestand på Hitra. Det har skjedd på flere øyer med 

lignende naturforhold langs Trøndelagskysten og nordover.  

Forvaltning 

Ref. 6.3.8 Mål for forvaltning av elg 

Elgjakt ble for første gang åpnet på Hitra i 2007 med en kvote på 18 dyr. Ingen dyr ble felt det første 

året. Fra starten av var kvotene relativt romslige i forhold til antatt antall elg i kommunen, og i den 

grad løyvene var spesifisert var det til kalver og hanndyr frem til 2010. Fellingsresultatene har vært 

beskjedne og variert fra 0 til 4 dyr pr. år, og dyra ble felt i de samme områdene som elg vanligvis har 

vært observert (Sør-Hitra-Kvenvær-Strøm).   

I planperioden 2012-2014 har det ikke vært åpnet for jakt på elg, da elgen på Hitra er i et så lavt antall 

at det ikke er en jaktbar ressurs. Det er blitt meldt inn noen observasjoner om elg. Den ene under 

hjortejakta i 2013, ved Havmyran. Dette dreide seg om to voksne individer, en ku og en okse. Under 

hjortejakta i 2014 ble det observert en elgku på Hestvika. 
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6. Mål og retningslinjer for forvaltning av hjorteviltet i Hitra kommune 

Under de enkelte avsnitt med mål for hjorteviltforvaltningen på Hitra er det inkluderte noen forslag til 

tiltak. Endelig liste med ”Tiltak” for å nå målene må utarbeides og oppdateres av de ansvarlige 

aktørene for hjorteviltforvaltningen: Hitra Kommune, Hitra Utmarksråd og de enkelte 

vald/utmarkslag.  

6.1. Sentralt fastsatte hovedmål 
I Direktoratet for naturforvaltnings handlingsplan for hjorteviltforvaltning mot år 2000 var det fastlagt 

en del overordnede mål: 

 Bestanden av elg, hjort og villrein skal stabiliseres innenfor et nivå som til enhver tid vurderes 

som bærekraftig, både i forhold til bestandenes kvalitet og i forhold til virksomheten i andre 

samfunnssektorer. 

 Hjorteviltbestanden skal ha en biologisk forsvarlig kjønns- og aldersstruktur og opprettholde sin 

naturlige genetiske variasjon. 

 Hjorteviltbestanden skal ikke representere en trussel mot biologisk mangfold. 

 Hjorteviltbestanden skal gi mest mulig stabil avkastning som grunnlag for en sunn økonomisk og 

rekreasjonsmessig utnytting. 

 Forvaltningen av leveområdene gjennom annen arealbruk skal sikre hjorteviltets krav til kvalitet 

og både lokal og regional funksjonalitet i et langsiktig tidsperspektiv. 

 Hjorteviltets helsetilstand skal opprettholdes på et høyt nivå. 

 Det skal tilrettelegges for en effektiv beskatning av høy kvalitet, som både gir et godt tilbud av 

hjorteviltjakt til befolkningen, og som minimaliserer konfliktene med andre brukere av 

jaktområdene. 

Målene er fortsatt gyldige. Det er kun kommet til én justering, og den er knyttet til hjorteviltets 

helseaspekt: 

 Forvaltningen skal bidra til å sikre god velferd og helse hos elg, hjort, rådyr og villrein.  

(Ref: DN Utredning 2009 -4: ’Moderne hjorteviltforvaltning med ny virkemiddelbruk mot 2015’). 

Selv om disse målene er generelle og kan være vanskelig å forholde seg til på lokalplan, så peker de på 

flere problemstillinger.  

Forvaltningen av hjortevilt på Hitra oppfylte tidligere ikke alle disse målsettingene. Det gjaldt bl.a. 

målet om biologisk forsvarlig kjønns- og alderssammensetning, og at bestanden skal holdes innenfor 

et bærekraftig nivå.  

Kommunens mål og delmål i forvaltningsplanen for hjort vedtatt i 2009 tok sikte på å møte de sentralt 

fastsatte mål, og planen pekte på nødvendige virkemidler for å oppnå en bærekraftig forvaltning av 

hjortestammen på Hitra.  

Utviklingen etter 2008/09 viser at hjortestammen på Hitra nå forvaltes i samsvar med de sentralt 

fastsatte hovedmål. Kommunens rammeverk for hjorteviltforvaltning legger grunnlaget for at sentralt 

fastsatte mål oppfylles.   

6.2. Hovedmål for forvaltning av hjorteviltet på Hitra 

Forvaltningen av hjorteviltet skal skje i samsvar med de sentralt fastsatte hovedmål og de kommunale 

målsetninger for forvaltning av hjortevilt.  

Hovedmål for forvaltning av hjorteviltet på Hitra: 

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. 
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6.3. Delmål 

6.3.1. Mål for bærekraftig forvaltning  

 Bestanden av hjort, rådyr og elg skal stabiliseres innenfor et nivå som til enhver tid vurderes som 

bærekraftig, både i forhold til naturgrunnlaget, bestandenes kvalitet og i forhold til virksomheten i 

andre samfunnssektorer. 

 Forvaltningen av hjorteviltet skal være bestandsrettet, og for hjort og rådyr skal den være basert på 

godkjente 3-årige bestandsplaner. 

 Målsetninger for bestandsnivå og bestandsstruktur skal gjenspeiles i fellingsplaner. 

 Forvaltningen skal legge vekt på bevaring av det biologiske mangfoldet. 

6.3.2. Mål for administrativ forvaltningsstruktur 

For å fremme god hjorteviltforvaltning er det ønskelig og nødvendig at kommunen legger klare 

føringer for god administrativ organisering på alle nivå. Rettighetshavernes organisasjoner må fungere 

godt i henhold til kommunale føringer, mål og retningslinjer. For at rettighetshaverne på Hitra skal 

kunne ivareta sitt ansvar og være med å styre utviklingen i hjorteviltforvaltningen er det behov for 

samarbeid og tjenelige samarbeidsarenaer.   

Mål   
 En forsvarlig, tidsmessig, forutsigbar og langsiktig hjorteviltforvaltning som har bred 

samfunnsmessig legitimitet. 

 Klar og oversiktlig administrativ organisering av forvaltningen og med aktører som har definert 

ansvar og oppgaver.  

 Tydeliggjøre kommunens overordnete ansvar og rolle i forvaltningsspørsmål. 

 Styrke viltforvaltningen på Hitra, spesielt hjorteviltforvaltningen gjennom økt involvering av 

rettighetshaverne. 

 En god og framtidsrettet organisasjonsstruktur, - fra grunneiernivå til kommunale instanser.  

 Alle rettighetshavere organisert i aktive og veldrevne vald/utmarkslag. 

 Et forum for forpliktende samarbeid mellom utmarkslagene. 

 Et forum for samarbeid mellom kommunen, utmarkslagene og andre målgrupper.  

 En modell som etter behov vil kunne dekke forvaltning av flere typer utmarksressurser og 

samfunnsinteresser.  

6.3.3. Mål for valdorganisering  

Hjort  

For å kunne gjennomføre en nødvendig, god og stammerettet forvaltning av hjortebestanden, er det en 

fordel med store vald. I den nye hjorteviltforskriften er det krav om at arealet er minimum 20 ganger 

minstearealet (§19 Bestandsplan for elg og hjort). I 2008 var det 24 jaktvald som fikk 

fellingstillatelser for hjort. Størrelsen på valdene varierte fra 700 dekar til 73 280 dekar. Av disse var 

det 13 vald med bestandsplaner. Vald uten bestandsplaner fikk tildelt dyr etter § 15 i Forskrift om 

forvaltning av hjortevilt og bever (2002), noe som var mindre effektivt for å nå målene for ønsket 

bestandsutvikling. Det betydde også en strammere tildeling med strafferettslige konsekvenser ved 

feilskyting. 

I Forvaltningsplanen for hjort i Hitra Kommune 2009-2011, var målet en reduksjon fra 24 til 11 

hjortevald på Hitra innen 1. april 2009. Resultatet ble 11 hjortevald hvor alle arbeidet etter godkjente 

bestandsplaner. I tillegg var det 3 små vald uten bestandsplaner, de fikk årlig tildeling av 

fellingstillatelser i henhold til § 15 fra kommunen. I 2012 ble det i det som var Kvenvær kommune 3 

vald slått sammen og Hitra fikk en god valdstruktur bestående av 9 store vald med godkjente bestands- 

og avskytningsplaner. 

Dagens valdstruktur gir et godt grunnlag for å ta hensyn til lokale forhold for å sikre en fornuftig 

forvaltning og avskytning. Men det er fortsatt rom for forbedringer gjennom bedre organisering, en 
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reduksjon av antall vald og en optimalisering av valdgrensene. Med få og store vald har en større 

fleksibilitet i forvaltningen og fellingsprosenten blir erfaringsmessig høyere. Store jaktvald kan deles 

inn i mindre jaktfelt. Alle som jakter innenfor de ulike jaktfeltene må forholde seg til det interne 

regelverk satt av valdet. En slik organisering gir også muligheter for å utvikle bytte- og 

overgangsordninger mellom jaktfeltene innenfor valdet. En har fleksibilitet i forhold til 

eiendomsgrenser, og en kan i større grad jakte og felle dyra der de har tilhold innenfor valdet. 

For å styre bestandsutviklingen er det generelt viktig å opprettholde en høg fellings-prosent, og godt 

samsvar mellom tildelte og felte dyr. Men målet om en høy fellings-prosent må til en hver tid 

balanseres mot de andre forvaltningsmålene.  

Rådyr 

I 2011 var det 31 rådyrvald på Hitra. 11 av valdene med sammenfallende grenser med eksisterende 

hjortevald hadde fri tildeling av rådyr. I tillegg var det 20 små vald som er ikke er organisert innenfor 

eksisterende vald/utmarkslag, disse fikk fellings-tillatelser tildelt direkte fra kommunen. 80 % av 

rådyrene ble i 2011 felt innenfor vald med fri tildeling (266 dyr) og 20 % (65 dyr) ble felt på 

’småvaldene’.  I 2014 var det 7 rådyrvald på Hitra med direkte tildeling fra kommunen. 99,6 % av 

rådyrene ble felt innenfor vald med fri tildeling (281 stk.), mens 0,4 % (1 dyr) ble felt i et vald utenfor 

bestandsplanområde. Det er også mangel på rapportering blant flere av de små valdene, hvilket kan 

tyde på liten interesse for jakta. Det bør likevel være en viktig oppgave å få de siste småvaldene med i 

organiserte lag. 

 

Tabell 6. Antall rådyrvald og antall felt rådyr i Hitra kommune i perioden 2007 – 2014.   

År Antall rådyrvald Felte rådyr 

2007 41 694 

2008 44 612 

2009 36 564 

2010 36 454 

2011 31 331 

2012 10 292 

2013 9 325 

2014 7 282 

 

Mål for valdorganisering 

 Hitra skal ha en best mulig valdorganisering i forhold til hjorteviltets levemønster og arealbruk.  

 Forvaltningen av alt hjortevilt i Hitra kommune skal organiseres gjennom godkjente 

vald/utmarkslag. 

 Godkjente vald må møte kommunens krav og føringer til organisering og drift.  

 Arealene innen det enkelte utmarkslag defineres som et felles jaktvald for alle hjorteviltartene. 

 All forvaltning av hjort og rådyr på Hitra skal være planbasert, og godkjenning av bestandsplanene 

skal være knyttet til kravet om god valdstruktur. 

 Rettighetshaverne har et aktivt engasjement knyttet til å vedta, gjennomføre og følge opp planene i 

samarbeid med lokale myndigheter og aktører. 

 Forenkle kommunens administrative arbeid med hjorteviltforvaltningen. 

 Styrke grunneiernivåets reelle medvirkning og beslutningsmuligheter.  
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Tiltak 

 Optimalisere areal og arrondering av vald. 

 Organisere alle rådyrvaldene innenfor eksisterende vald- og utmarkslagsstruktur. 

 Utarbeide forslag til kommunale krav og føringer for organisering og drift av vald/utmarkslag.  

 

6.3.4. Mål for jaktoppsyn og kontroll 

En av kommunens oppgaver som offentlig forvaltningsorgan er å påse at viltlovens bestemmelser med 

forskrifter blir overholdt. Det samme gjelder for pålegg gitt av kommunen i medhold av lov eller 

forskrifter.  

Hjorteviltforskriften 

§ 26 Straff. Overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes etter 

straffereglene i viltloven § 56. 

Viltloven § 56. (strafferegler) 

Med bøter eller fengsel inntil 1 år straffes den som overtrer regler gitt i eller i medhold av 

denne lov dersom ikke forholdet rammes av strengere straffebud. Under særlig skjerpende 

omstendigheter kan fengsel inntil 2 år anvendes. Gjelder overtredelsen også 

naturmangfoldloven, skal straffebestemmelsen i naturmangfoldloven § 75 anvendes. 

Utøvelsesforskriften § 37 

Enhver som utøver jakt eller fangst etter denne forskrift, plikter å la seg kontrollere av politiet, 

Statens naturoppsyn eller av lokalt jaktoppsyn som er godkjent av det statlige naturoppsynet 

eller har begrenset politimyndighet. 

Det er politiet og Statens naturoppsyn (SNO) som etter loven er hovedaktørene nasjonalt når det 

gjelder oppsyn og kontroll med at offentligrettslige bestemmelser om utøvelse av jakt og fiske blir 

overholdt. Ut over dette finnes det et stort antall lokale oppsyn som enten har oppdrag på vegne av 

SNO eller som har begrenset politimyndighet eller har begge deler.  Det finnes også rent private 

oppsyn, som bare representerer grunneier(e) eller rettighetshaver(e). 

For noen år siden ble det etablert jaktoppsyn på Hitra med godkjente oppsynsmenn som også hadde en 

begrenset politimyndighet. Oppsynet har ikke vært i virksomhet på flere år, og må betraktes som 

nedlagt.  

Innen hjorteviltforvaltningen er det særlig to former for overtredelser som lokale forvaltningsorganer 

aktivt bør gjøre noe for å motvirke. Dette gjelder uforsvarlig jaktutøvelse (sikkerhet og dyrevern) og 

felling av dyr ut over lovlige kvoter. I tillegg kommer tyvjakt/ulovlig jakt som er lovbrudd og følgelig 

en politisak. 

Det er uten tvil behov for en form for lokalt jaktoppsyn som kan utøve forvaltningsmessig tilsyn. 

Tilsynet vil ha adgang til å foreta rutinemessig kontroll med at de plikter jegeren har etter viltloven 

eller regler gitt i medhold av denne, blir overholdt under jaktutøvelsen.  

De enkelte utmarkslag har egne interne regler og retningslinjer for jakt og ettersøk. Dersom 

medlemmer eller gjestejegere bryter lover, forskrifter eller interne retnings-linjer er det opp til 

utmarkslaget selv å rydde opp. Sakene kan løses internt i laget, eller ved lovbrudd å oversende saken 

til rette instans som kan være kommunen eller politiet. Slike saker kan være både vanskelige og 

utfordrende å løse. Slike saker burde håndteres etter felles retningslinjer og med et felles 

reaksjonsmønster. Det kan en oppnå ved å etablere en ordning for å behandle ulovligheter og 
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uregelmessigheter knyttet til jakt og ettersøk på hjortevilt på Hitra. Over tid vil dette bygge 

kompetanse og kunne fungere som et rådgivende organ både for kommunen, politiet og 

rettighetshaverne og deres organisasjoner.    

 

Mål for jaktoppsyn og kontroll 

 Etablere en form for privat lokalt jaktoppsyn for Hitra for å ivareta ordinære 

oppsynsoppgaver. 

 Etablere en ordning for å behandle og gi råd i saker som gjelder ulovligheter og 

uregelmessigheter knyttet til jakt og ettersøk på hjortevilt. 

 Over tid etablere og vedlikeholde en felles praksis for Hitra   

Tiltak 

 Utarbeide forslag til organisering av en permanent ordning med to hoved-oppgaver: 

1. Jaktoppsyn 

2. Etablere praksis for å behandle saker som gjelder ulovligheter og uregelmessigheter 

knyttet til jakt og ettersøk på hjortevilt. 

 Utarbeide retningslinjer og instruks for jaktoppsynet 

 Utarbeide forslag til felles standard retningslinjer for utmarkslagene for jakt, ettersøk, 

rapportering av feilskyting, rapportering av skadeskyting, m.v. 

6.3.5. Mål for næring og rekreasjon 

Forvaltningen skal sikre bestandsstørrelser som fører til at hjortevilt ikke forårsaker uakseptable 

skader og ulemper på andre samfunnsinteresser (§ 1 i Hjortevilt-forskriftene). 

Forvaltningen av hjorteviltet skal gi muligheter for næringsinntekter og rekreasjon. 

Trafikkpåkjørsler: 

 Målsetninger og planer for trafikksikringstiltak utarbeides. 

Påkjørsler av hjortevilt kan forekomme over hele kommunen. En bør tilstrebe at kjente viltoverganger 

blir ryddet for kratt og skog. Ansvaret for rydding av viltoverganger kan tillegges både 

rettighetshavere, veimyndighetene og kommunen. 

Beiteskader på skog og dyrka mark:  

Vekster i skog, det være seg trær eller annet, og vekster på dyrka mark er en del av det naturlige 

beitegrunnlaget til hjorteviltet, likevel: 

 Hjorteviltstammene skal ikke bli så stor at dette går vesentlig ut over skog og dyrkamark.  

Andre interesser: 

Samtidig som hjorteviltet betyr mye for lokal verdiskaping, både i form av kjøtt og som grunnlag for 

jakt og andre opplevelsesbaserte aktiviteter, berører det også virksomheten i andre samfunnssektorer 

på både positive og negative måter. 

 Det skal legges tilrett for at hensynet til andre interesser blir godt ivaretatt i forvaltningen av 

hjorteviltet. 

Andre jaktinteresser: 

 Det skal kunne drives småvilt- og storviltjakt samtidig i områder hvor dette er naturlig. 

Annet friluftsliv: 

 Jakt må ikke drives slik at den forårsaker uakseptable ulemper på andre friluftsaktiviteter. 
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6.3.6. Mål for forvaltning av hjort 

 

 

Mål: 

 Bestanden av hjort skal lokalt stabiliseres innenfor et nivå som til enhver tid vurderes som 

bærekraftig, både i forhold til bestandens kvalitet og i forhold til virksomheten i andre 

samfunnssektorer.  

 Hjortebestanden skal ha en biologisk forsvarlig kjønns- og aldersstruktur og opprettholde sin 

naturlige genetiske variasjon.  

 Hjortebestanden skal ikke representere en trussel mot biologisk mangfold.  

 Hjortebestandene skal gi mest mulig stabil avkastning som grunnlag for en sunn økonomisk 

og rekreasjonsmessig utnytting.  

 Hjortebestandens helsetilstand skal opprettholdes på et høyt nivå.  

 Det skal tilrettelegges for en effektiv beskatning av høy kvalitet, som både gir et godt tilbud av 

hjortejakt til befolkningen og som minimaliserer konfliktene med andre brukere av 

jaktområdene.  

 (Ref.: ”Forvaltning av hjortevilt mot 2000 – Handlingsplan” nasjonal målsetning for forvaltning av elg, hjort, rådyr.) 

6.3.7. Mål for forvaltning av rådyr 

Mål 
 

 Bærekraftig forvaltning av lokale rådyrbestander som bidrag til ressursutnyttelse og 

naturopplevelser. 

 Etablere og vedlikeholde et tilstrekklig kunnskapsgrunnlag for et godt forvaltnings-opplegg for 

rådyr på Hitra. 

 Forvaltning basert på en god og felles valdstruktur for alt hjortevilt. 

 All forvaltning basert på godkjente bestandsplaner og god lokal organisering i alle valdene.  

 Alle fellingstillatelser tildeles gjennom etablerte vald eller utmarkslag. 

 God fordeling av voksne dyr og kalver i uttaket, i samsvar med det som til en hver tid antas å være 

bra forholdstall.  

 Å redusere trafikkollisjoner med rådyr gjennom bestandsplanene og tiltak i rådyrets leveområder 

 

Tiltak: Punktene under Tiltak innarbeides i Forvaltningsplanen 

 Innføre systematiske rådyrtellinger 

 Alle valdene utarbeider bestandsplaner med lokale målsetninger i henhold til kommunens mål og 

retningslinjer. 

 Innføre jaktrapportering tilsvarende den vi har for hjort. 

 Jaktkort, rapportering av slaktevekt, kjønn, type dyr (kalv eller eldre dyr), fellingsdato, jeger. 

 Alle valdene har retningslinjer og rutiner for fordeling av fellingstillatelser og jaktrapportering for 

felte rådyr. 

6.3.8. Mål for forvaltning av elg  

Ref. pkt. 5.3. Elgen, status og utvikling  

Mål 
 Tildeling av fellingstillatelser når det anses som forsvarlig og bærekraftig å høste av stammen,  
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Ref. Hjorteviltforskriften, § 7 Åpning av jakt på hjortevilt  

Kommunen fastsetter forskrift om åpning av jakt på elg, hjort eller rådyr i kommunen. Ved åpning av 

jakt på hjortevilt skal det legges vekt på artens bestandsutvikling i området og eventuelle 

samfunnsmessige ulemper som bestanden volder.  

Kommunen har myndighet til å åpne for jakt på elg, hjort, rådyr innenfor sine grenser. Det framgår av 

Naturmangfoldlovens § 16, 3. ledd at ”Høsting kan bare tillates når best tilgjengelig dokumentasjon 

tilsier at arten produserer et høstingsverdig overskudd”.  

Tiltak: 

 Rapportering ’Sett elg’ til kommunen 

 

 

 

 

 

 

 

7. Planperioden - varighet og revidering 
 

Mål og retningslinjer i bestandsplanene bør revideres etter 3 år, dvs. første gang i 2017. Målene skal 

imidlertid hele tiden vurderes i forhold til bestandenes utvikling. Det kan derfor være nødvendig med 

enkelte revideringer og justeringer under veis. 
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Vedlegg 1 

 Definisjoner  

 

Avskytingsplan Del av bestandsplan, plan for den årlige avskytning i antall, fordelt på alder og 

kjønn 

Bestandsplanområde 
To eller flere vald i et forpliktende samarbeide, som har felles målsetninger og 

bestandsplan for hjorteviltartene det jaktes på i området. 

Bestandsplan for 

hjortevilt 

Jaktrettshavernes flerårige plan med målsettinger for bestandsutvikling, og plan 

for den årlige avskytningen i antall, fordelt på alder og kjønn. Planens målsetting 

skal være i samsvar med kommunens mål, jf § 3, for å bli godkjent.  

Bestandsplanen for et vald blir en driftsplan først når forvaltning av naturressurser 

og næringsdelen i et videre perspektiv er inkludert. 

Bærekraftig  

utvikling 

 

En utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere 

mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov. 

Driftsplan 

En driftsplan for et definert geografisk område (utmarkslag eller vald) omfatter 

både biologisk forvaltning, næringsmessige forhold og en del som inkluderer drift 

og gjennomføring (inkl. økonomi). Planen inneholder målsetninger, tiltak og 

virkemidler for utmarkslagets arbeid for en bærekraftig forvaltning av 

naturressursene på utmarkslagets (valdets) arealer. Planen kan også omfatte 

utnyttelse av viltresursene til næring og rekreasjon. 

Hjorteviltregisteret: 

Nasjonal databank som lagrer vald- og jaktfeltopplysninger, ivaretar statistikk fra 

jakt og jegerobservasjoner samt legger til rette for utskriving av fellingstillatelser 

og fellingsrapporter 

Jaktfelt Dersom valdet deles opp ytterligere av jaktrettshaverne, f eks slik at flere jaktlag 

får tildelt hvert sitt jaktområde, kalles disse jaktfelt. Jaktfeltet er også den 

geografiske enhet som rapportering av sett elg/sett hjort gjelder for. 

Jaktfeltleder 
Plikten til å oppnevne en jaktleder er foreslått  forskriftsfestet i ny forskrift om 

utøvelse av jakt og fangst i § 26.  

Livskraftig stamme En vital hjortestamme med gjennomsnittlig god kondisjon, bestandsstruktur og 

reproduksjonsevne 

Minsteareal 

Begrepet har to rettsvirkninger:  

1) Den arealstørrelsen som normalt skal ligge til grunn for hver fellingstillatelse 

som jaktrettshaverne har krav på.  

2) Arealstørrelsen på det minste sammenhengende området som offentlig 

myndighet kan godkjenne som et vald.  

Det kan fastsettes forskjellige minstearealer i ulike deler av kommunen. 

Målrettet avskytning 

Målrettet avskytning benyttes på områder uten bestandsplan og administreres av 

kommunens viltforvaltning direkte ovenfor grunneiere/rettighetshavere. 

Kommunen kan pålegge målrettet avskytning ved å fordele fellingskvoten på et 

bestemt antall av definerte kjønns- og aldersgrupper.   

Ordningen skal bygge opp under kommunenes plan og målsetning for 

hjorteforvaltningen. 
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Tellende areal 
Jaktarealet som er lagt til grunn ved kommunenes tildeling av fellingstillatelser. 

Antall dekar av de arealtyper som vedkommende art benytter regelmessig over 

flere år. Det gjøres fradrag for større vann over 500 daa, industriområder og 

boligfelt. 

Utmarkslag 

Organisasjon som bl.a. har hjorteviltforvaltning som saksfelt, og som utarbeider 

driftsplaner, bestandsplaner og avskytningsplaner. Andre vanlig brukte navn er 

viltstellområde (indre Østlandet), viltlag (Sørlandet og Vestlandet), 

driftsplanområde, storvald, grunneierlag og hjorteviltlag. 

På Hitra er Utmarkslag ofte synonymt med Vald. 

Vald 

Det geografiske område som er offentlig godkjent for jakt på en eller flere 

hjorteviltarter, og som får tildelt fellingstillatelse fra kommunen, skal hete vald.  

Offentlige myndigheter forholder seg derfor til valdet og dets yttergrenser når det 

behandler søknader om fellingstillatelser og lignende. 

På Hitra er Vald ofte synonymt med Utmarkslag.   
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Vedlegg 2 

Hjorteviltet på Hitra – historikk og bestandsutvikling 
Hjorteviltartenes historie på Hitra er primært en historie om hjorten, en art som har hatt tilhold der 

siden steinalderen. Villreinen fantes kanskje på Hitra og andre steder langs kysten like etter at isen 

trakk seg tilbake for omlag 10 000 år siden, men har neppe forekommet på øya i nyere tid. Derimot 

har elg og rådyr dukket opp som nye innslag i faunaen på Hitra i senere 10-år. For elgens 

vedkommende er det snakk om et fåtall individer, mens rådyret har etablert seg med tildels svært gode 

bestander over det meste av kommunen. Historisk informasjon om de aktuelle hjorteviltartene er 

derfor svært forskjellig, mest omfattende og veldokumentert for hjorten.     

2.1 Hjort   

Historikk 

Vår kunnskap om hjortens innvandring og førhistoriske utbredelse i Norge er basert på arkeologiske 

funn og analyse av fossiler og sub-fossiler. De eldste funn fra førhistorisk tid i Norge stammer fra 

Vestlandet og er datert til yngre steinalder, sub-boreal periode, ca 2500 år f. Kr. ( Ahlén 1965a, Grieg 

1908a,b, Collett 1909, Finsberg 1934). I Hestneshula på Hitra er det funnet materiale som indikerer at 

hjorten var etablert på øya i tiden mellom yngre steinalder og jernalder (Ahlen 1965a). 

I sagn og beretninger fra vikingtid og middelalder framgår det at hjorten var kjent for befolkningen på 

den tid, og i gamle norrøne lover nedtegnet på 1100 tallet og i Magnus Lagabøtes landslov av 1274 var 

det bestemmelser om jakt og jaktrettigheter på hjort. Bortsett fra helleristninger som dateres tilbake til 

steinalder og bronsealder (Forbregd 1980) finnes knapt skriftlige beretninger om hjortens forekomst i 

Norge før rundt år 1600. I naturhistoriske beskrivelser av presten Peder Claussøn Friis (1632) framgår 

det at hjorten på den tid var utbredt langs kysten fra Agder og omlag til polarsirkelen i Nordland 

(Alstenøy, 66 º N). Hjortebestanden på Hitra, Sør-Trøndelag betegnes som den største i landet, 

samtidig som det også nevnes at hjorten fantes på Vikna i Nord-Trøndelag og i søre deler av Nordland. 

Pontoppidan (1753) nevner i sin naturhistoriske beskrivelse at hjorten manglet på Østlandet, men 

fantes ”ude ved havet i Trondhjems og Bergens stift”. I følge samme kilde var det ulven som hadde 

drevet hjorten til de ytre kystområder. De skriftlige beretningene fra 1700-tallet er oppsummert av 

Collett (1877), Guldberg 1890, Grieg 1908 a,b og Langvand Nilssen (1957). Ut fra disse arbeidene 

synes det klart at fra midten av 1500-tallet til slutten av 1700-tallet var det allment kjent at hjorten var 

vel etablert i Trondhjems amt (Trøndelag), særlig på Hitra, Otterøy og Vikna. 

Det første kart over hjortens utbredelse i Norge (Friis 1876) indikerer at hjorten var borte fra store 

deler av Vestlandet på 1800-tallet, men var vanlig på steder i Trøndelag, bl.a. i Hemne og på Hitra. På 

slutten av 1800- tallet var hjortebestanden i ekspansjon både geografisk og tallmessig. Forholdene 

varierte fra distrikt til distrikt, men fortsatt var kystnære områder og større øyer hovedtilholdssted for 

hjorten (Collett 1912, Ingebrigtsen 1924). 

Etter siste krig fortsatte veksten i hjortestammen, og i stadig nye områder etablerte det seg bestander. 

Av et oversiktskart utarbeidet av Wildhagen (1958) framgår det at hjortebestanden nå var 

sammenhengende vest om Langfjella fra Boknfjorden til Trondheimsfjorden. Hitra hadde etablert seg 

som kanskje den mest kjente hjortekommunen i landet, og har siden vært helt i toppen når det gjelder 

årlige fellingstall fra jakta. 

Fire forhold har trolig vært særlig medvirkende til at Hitra og hjortebestanden der ble så kjent både 

nasjonalt og internasjonalt. For det første var bestanden etablert allerede i førhistorisk tid. For det 

andre har Hitra i alle år hatt en relativt stor hjortebestand som folk hadde nær kontakt med. Dernest 

var de første vitenskapelige beskrivelser av norsk hjort, Cervus elaphus atlanticus basert på biologisk 

materiale fra hitrahjort (Lønnberg 1906, Stejneger 1907, Ingebrigtsen 1923,1927), og sist men ikke 

minst var grunneiere på Hitra tidlig ute med å leie bort hjortejakt til utenlandske celebriteter og 

sportsjegere. Dette var noe som skapte en viss oppmerksomhet på slutten av 1800 – tallet og tidlig i 
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forrige århundre. I mange menneskers bevissthet er hjort og Hitra nært assosierte begrep, og hjorten 

har blitt et varemerke for Hitra kommune og kystlandskapet i regionen. 

 

Utvikling i hjortebestanden på Hitra 

Fra 1892 fikk vi tilgang på jaktstatistikk. Tallmessig indikerer fellingstallene en relativt stabil 

hjortebestand på Hitra fra 1892 til tidlig på 1950-tallet. For denne perioden er statistikken neppe like 

pålitelig som i senere år (Loennichen 1900, Lund 1914, Kloster 1937), men figur 1 illustrerer at det 

har foregått en betydelig vekst i bestanden, spesielt etter 1990. Det er selvfølgelig ikke mulig å ha en 

sikker formening om hvor mye hjort det har vært på Hitra, verken i tidligere tider, eller i dag. 

Kildemateriale fra arkeologiske utgravninger sammenstilt av Ahlén (1965a) viser imidlertid at rester 

av hjort funnet ved gamle boplasser og på kjøkkenmøddinger forekom med en hyppighet som tyder på 

at hjorten inngikk i næringsgrunnlaget i en viss grad (Guldberg 1890), og at arten dermed må ha vært 

relativt vanlig i visse deler av landet. I 1868 ble bestanden på Hitra, Sør-Trøndelag anslått til nærmere 

tusen dyr, mens stammen i 1875 antas å ha vært redusert til omlag det halve (Guldberg 1890). Collett 

(1898) anslo stammen i hele landet til ca. 1200 dyr rundt forrige århundreskifte. Slike anslag må 

imidlertid tolkes for hva de var, subjektive oppfatninger uten metodisk taksering eller annet tallmessig 

grunnlag. 

God jaktstatistikk kan over tid gi grunnlag for minimumsanslag forbestandsstørrelsen. Ut fra en samlet 

vurdering av jaktstatistikk, hjortens reproduksjonsevne og dødelighetsrater, og med støtte i årlige 

rapporter fra viltkonsulenter og viltnemnder vurderte Statens Viltundersøkelser hjortebestanden på 

Hitra til å være 1000-1500 dyr tidlig på 1970 -tallet. Med den kunnskap vi har i dag om 

hjortestammens kjønns – og alderssammensetning, dødelighetsrater og kalvingsprosent for ulike 

aldersklasser av hunndyr (Langvatn et al. 1996, Langvatn 1997, Loison and Langvatn 1998, Loison et 

al. 1999, Langvatn et al. 2004), er det mulig å beregne det minimum antall dyr som skal til for å 

opprettholde avskytningen vi har hatt de siste 20 år. Det er grunn til å tro at Hitra de siste 4-5 åra har 

hatt en hjortestamme på minimum 5000 individer. Tallet kan i virkeligheten være enda høyere, og 

stammen var kanskje på sitt aller høyeste i 2007-2008. Fra 2009 ble det satt i verk tiltak for å redusere 

hjortestammen i kommunen, samt utvikle bedre kjønns- og aldersfordeling i bestanden.  

 

Det er nærliggende å tro at de store endringer i hjortestammens utvikling er knyttet til 

forvaltningspraksis, langsiktige klimaendringer, vegetasjonsforhold og menneskets bruk av 

naturområdene gjennom husdyrbeiting, jordbruk og skogbruk (Ahlén 1965b). I nyere tid har 

forvaltningspraksis og omfanget av jakt helt klart hatt stor innvirkning, etter som jaktuttaket kanskje 

står for så mye som 80-85 % av all dødelighet hos hjorten. Perioder med store rovdyrbestander på 

1800 -tallet, moderne skytevåpen og fravær av effektive jaktbestemmelser er også forhold som av 

ulike forfattere antas å ha påvirket bestandsutviklingen (Guldberg 1890, Loennichen 1900, Polden 

1917, Ingebrigtsen 1924, Kloster 1937, Ahlén 1965b). Ved å sammenligne landskapsfotografier fra 

århundreskiftet med de samme områder i vår egen tid er det åpenbart at mange steder har det skjedd 

omfattende endringer i landskap og naturmiljø. Åpne områder som tidligere var treløse på grunn av 

hardt beitepress og intensiv bruk av skogen er i dag gjenvokst med kratt og skog. Dette har endret 

livsgrunnlaget for en rekke dyrearter, og for hjorten har det gjennomgående hatt en positiv virkning 

(Ahlén 1965b). Naturgitte endringer i klima og landskapsforhold over lang tid kan dermed ha ført til at 

totalarealet av egnete leveområder for hjorten trolig er større i dag enn på flere hundre år, også på 

Hitra. 

 

Litt biologi 

Gjennomgående er hjorten på Hitra omlag 20 % mindre enn dyr på fastlandet, noe som primært er 

knyttet til klimatiske forhold, topografi i leveområdene, utviklingen i ressursgrunnlaget og andre 

miljøfaktorer som bestandstetthet (Wegge 1975, Langvatn and Albon 1986, Albon and Langvatn 

1992, Langvatn 1994, Langvatn et al. 1996, Mysterudet al. 2002). Hjorten er en polygyn art, og 
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kollene har en såkalt estruscyklus, Det vil si at en bukk kan bedekke flere koller i en kort og hektisk 

brunstperiode fra oktober til ut i november. Etter en drektighetstid på om lag 236 dager fødes kalvene 

relativt konsentrert i juni, men med en viss spredning fra mai til ut juli. Tidspunktet for brunst hos 

kollene påvirkes av alder, kondisjon og i noen grad også av tilstedeværelsen av voksne, brølende 

bukker (McComb 1987, Langvatn et al. 1996, Langvatn et al. 2004). Godt voksne dyr av begge kjønn i 

god kondisjon er tidligst ute i forplantningen (Yoccoz et al. 2002, Langvatn et al. 2004). Det betyr 

igjen at kalvene kan fødes relativt tidlig på forsommeren når vegetasjonen gir mest næring for den 

melkeproduserende kolla, og for kalven når den begynner å beite planter om lag 3 uker etter fødselen. 

Det er altså god forvaltningsstrategi å ha bestander med god kjønns– og aldersfordeling, og med store, 

vitale individer i god kondisjon. 

Voksne, kjønnsmodne bukker lever mesteparten av året atskilt fra koller, kalver og ungdyr, og finnes 

gjerne noe høyere opp i terrenget både vinter, vår og sommer. Voksne bukker lever vanligvis alene 

(gamle) eller i løse grupper basert på dominans mellom individene, men uten en klar sosial struktur 

(Bonenfant et al. 2004). Koller med kalver og beslektete ungdyr (spesielt hunndyr) danner derimot 

strukturerte sosiale grupper som er stabile over tid. Hjortens sosiale organisering er et såkalt 

matriarkat, hvor lederdyret er en voksen kolle. Bukkene trekker til ”kolleområdene” og assosierer seg 

med resten av bestanden først og fremst i brunsten, og forsøker å danne harem av koller som forsvares 

mot rivaler. 

Undersøkelser av merkete individer viser at hjorten er svært tradisjonsbundet, og individene følger 

gjerne samme trekkveier mellom faste sommerområder og overvintringsplasser år etter år. Videre 

synes det som om beslektede hunndyr er nært knyttet til hverandre, og hunnlig avkom slår seg gjerne 

ned i nærheten av mordyret og blir der også etter at de selv er voksne og har fått eget avkom. Dermed 

er det tenkelig at hunndyr i et bestemt område er mer eller mindre beslektet og danner det man kan 

kalle hunndyrklaner. Ut fra dette ligger det altså en innebygd treghet i hjortebestanden når det gjelder 

å ekspandere utover allerede etablerte tilholdssteder. Forvaltningsmessig er det viktig å ha 

oppmerksomhet på voksne ”stamkoller”, enten det gjelder å bygge opp en lokal bestand, eller 

forebygge skadeproblem på landbruk og skogbruk. Hunndyr som mister moren som kalv eller ett - 

åring synes å være mer uforutsigbare med hensyn til hvor de slår seg ned, og kan etablere seg fast på 

lokaliteter langt unna fødestedet. Tilsvarende gjelder for hanndyrene. Når unge hanndyr blir 

kjønnsmodne forlater de familiegruppen og slår seg gjerne ned langt unna mordyrets leveområde. 

Merkingsforsøk har også vist at det er unge hanndyr som streifer mest og vandrer over lengst 

avstander. 

Harde vintre kan ha betydning for bestandsutviklingen (Langvand Nilssen 1957, Loison and Langvatn 

1998, Loison et al. 1999), slik det også ble hevdet lokalt fra Hitra etter vintrene 1961-1962, 1962-1963 

(Møller 1964). Det er dokumentert at harde vintre i 1967, 1985, 1986 påvirket bestandsutvikling og 

kjønns- og aldersammensetning i hjortestammen (Langvatn 1990, Langvatn et al. 1996), selv i en stor 

og livskraftig bestand som den på Hitra. Harde vintre rammer i første rekke kalver og voksne bukker i 

dårlig kondisjon etter brunsten. 

Analyse av livmor og eggstokker fra aldersbestemte hunndyr (Langvatn 1992, Langvatn et al. 1994) 

viser at de aller fleste koller på Hitra kalver første gang når de er 3 år gamle. I motsetning til fastlandet 

er det praktisk talt ingen 1-års koller som blir kjønnsmodne og bedekt. De få registrerte tilfellene (<12 

%) er trolig dyr som har sin opprinnelse på fastlandet. Dette har å gjøre med vekst og kroppsstørrelse, 

og unge koller på Hitra er gjennomgående for små til å nå kjønnsmodning i sitt andre leveår (Langvatn 

et al. 2004). Fra de er 3 år får kollene regelmessig én kalv hvert år til de er 18-20 år. Deretter svekkes 

produktiviteten gradvis. For koller 3-18 år kan en regne med en kalvingsrate på om lag 97.5 %. Det 

betyr at såkalte gjeldkoller oftest er 2 år, eller eldre enn 18-20 år.  

Rettet avskytning som beskatningsprinsipp fikk gradvis innpass rundt 1970, noe som innebærer at 

fellingstillatelser for definerte områder spesifiseres til kjønn og aldersgrupper av dyr, for dermed å 

sikre et balansert uttak i forhold til strukturen i levende bestand. I praksis ble det felt relativt mer 

kalver og færre produktive koller enn tidligere, noe som igjen la grunnlaget for økt produksjonsrate og 

vekst i bestanden. Det har også vært et gjennomgående trekk at bukker beskattes betydelig mer enn 
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hunndyr, spesielt fra 1-års alder. Generelt utgjør jakt så stor del av dødeligheten at over tid vil 

beskatningsmønsteret i stor grad bidra til å forme bestandsstruktur og -størrelse. Med nåværende 

jakttrykk ”omsettes” om lag 95 % av hjortestammen i løpet av 7 år. 

Det betyr at betydelige endringer kan skje på relativt kort tid. Det er tilfelle på Hitra hvor lav 

beskatning av kalver og hardt jakttrykk på bukker har formet en bestand med svært få fullvoksne 

bukker og generelt et skjevt kjønnsforhold. Satt på spissen kan en si at hjortebestandene formes 

gjennom geværløpet, forhåpentligvis på basis av gjennomtenkte forvaltningsplaner.  

Ved økende bestandstetthet øker konkurransen mellom individene om den mest næringsrike 

vegetasjonen, og økt beitetrykk medfører at relativt flere individer, i gjennomsnitt, får dårligere 

ernæringsforhold. Det vil slå ut på vekst og utvikling hos dyra. Analyser av kjevelengder og 

slaktevekter fra Hitra viser at dyra i gjennomsnitt har blitt både lettere og skjelettmessig mindre i løpet 

av perioden med markert bestandsvekst fra 1990. Variasjoner i slaktevekt og kjevelengder fra år til år 

kan til dels forklares med klimatiske forhold under vekstsesongen for beiteplantene. Trenden over tid 

viser imidlertid en klart negativ utvikling som henger sammen med økt dyretetthet. 

 

Forvaltningstiltak – ny forvaltningsplan. 
Rundt 2007-2008 var hjortebestanden på Hitra mange steder så stor at beiteskader på innmark var et 

alvorlig problem for dem som driver aktivt jordbruk. Også andre grunneiere klaget over de negative 

sider som en stor hjortestamme medførte. Det var også økende antall trafikkhendelser med den tette 

bestanden. Når bestandsveksten dessuten viste en negativ effekt på hjorten selv i form av mindre dyr 

og svakere reproduksjon syntes det klart at tiltak burde settes inn for å endre på situasjonen.  

Alle parter kunne vinne på en viss reduksjon eller stabilisering av bestanden, samt at 

beskatningsmønsteret burde endres for å bedre kjønnsforholdet blant voksne, produktive aldersklasser. 

Det vil si at presset på hanndyr burde reduseres, og økes på hunndyr og kalver. På sikt ville det kunne 

gi en bestand med noe lavere produksjonsrate pr. 1000 dyr, og flere fullvoksne hanndyr som attraktive 

jaktobjekt. Ny forvaltningsplan for hjort ble implementert i 2009 der de viktigste målsettingene var å 

redusere bestanden generelt, redusere beiteskader og antall trafikkhendelser, samt rette opp et skjevt 

kjønnsforhold blant voksne dyr. Forvaltningen fulgt opp med økte kvoter, spesifiserte fellingsplaner, 

systematiske vårtellinger, kjeveinnsamling og kvalitetssikring av jaktstatistikken for å følge 

utviklingen og effekten av iverksatte tiltak.  

En enkel evaluering etter avsluttet planperiode i 2011 konkluderte med at tiltakene langt på vei 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 som helhet.  

Forvaltningsstrategi for hjorten på Hitra må ta hensyn til at det er variasjon i bestandstetthet og 

beskatningshistorikk lokalt. Noen steder er bestanden kanskje stor nok, mens andre steder er det rom 

for flere dyr uten at det medfører skadeproblem av betydning. Det er også et legitimt aspekt at mange 

rettighetshavere har utviklet næringsvirksomhet på basis av hjortestammen gjennom utleie, og som 

derfor ønsker en stor, lokal bestand. Utfordringen for kommunen og forvaltningsorganene er å finne 

frem til strategier og tiltak som tar tilbørlig hensyn til de mange og ofte kryssende interesser. Til det 

kreves et solid grunnlag av fakta og dokumentasjon om tilstand og utvikling i hjortebestanden. 
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2.2. Rådyr 

Historikk og utbredelse 

Det europeiske rådyret har trolig sin opprinnelse i Middelhavsområdet, og er i dag utbredt fra Vest-

Europa til området ved Ural i Russland. Det europeiske rådyret ligner på det nært beslektede sibirske 

rådyret, men er vesentlig mindre. De to artene møtes i Uralfjella, men ser ikke ut til å krysse seg med 

hverandre. Vårt rådyr (Capreolus capreolus) har en nordlig utbredelse i det kontinentale Europa, 

Skandinavia og Storbritannia (Andersen et al. 2004). 

Rådyret kom til Norden like etter siste istid, først i sørlige deler. Vi vet lite om bestandsendringer i 

tiden etter siste istid, men i første halvdel av 1800-tallet var det bare en liten stamme med rådyr igjen 

på den skandinaviske halvøy nemlig i Skåne i Sverige, der arten ble fredet. Herfra spredte dyra seg 

gradvis til Danmark og nordover i Sverige (Cederlund og Liberg 1996). De første rådyr i Norge ble 

registrert rundt 1860, men først rundt 1900 hadde mindre forekomster etablert seg i Østfold. I løpet av 

1930- og 1940-tallet spredte arten seg i Sør- og Øst-Norge. Til Trøndelag kom rådyret i perioden 

1920-1930. I dag er rådyret utbredt over store deler landet, med spredte bestander helt til Finnmark. I 

sentrale deler på Vestlandet er imidlertid forekomsten spredt og fåtallig (Cederlund og Liberg 1996, 

Skogbrukets Kursinstitutt 2001, Andersen et al. 2004).  

De første rådyra etablerte seg på Hitra sent på 1970-tallet. Streifdyr som svømte fra fastlandet kan nok 

ha forkommet også før den tid, men det var først i 1980-åra at merkbare bestander etablerte seg i større 

deler av kommunen. Særlig i området Sandstad-Hestvika og på Fjellværøya var det bra med rådyr i 

startfasen. På Fjellværøya har det til det siste vært en av landets tetteste rådyrbestander, og er i likhet 

med Ytterøya og Storfosna blitt kjent som et område med god rådyrjakt. 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. Rådyrets forekomst i ulike natur- og vegetasjonstyper gjenspeiler 

ernæringsbiologien til arten. Som en konsekvens av kroppstørrelse og fordøyelsessystemets 

oppbygning er rådyret i større grad enn hjorten avhengig av svært næringsrik vegetasjon. Det forklarer 

delvis at rådyr ofte tar tilhold i eller nær kulturlandskap med stort mangfold av planter og ulike 

utviklingsstadier i vegetasjonen (Skogbrukets Kursinstitutt 2001, Andersen et al. 1998, 2004). Det er 

også vist at husdyr som beiter både på innmark og i skog kan forbedre rådyrets beiteområder og utvalg 

av næringsrike planter (Buttenschøn 2005, Rosendahl Larsen og Buttenschøn 2006, Buttenschøn og 

Lynge Madsen 2006). 

Størrelse og utseende 

Rådyret er vårt minste hjortedyr. Vanligvis er slaktevekt for voksne individer mellom 15 og 20 kg, 

men kan i sjeldne tilfeller bli opp mot ca. 25 kg. Voksne hunndyr (råer) er gjennomgående 2-3 kg 

lettere, se figur 2. Skandinaviske rådyr er gjennomgående større enn dyr lenger sør i Europa (Andersen 

et al 1998, Skogbrukets Kursinstitutt 2001, Andersen et al. 2004).  

    .                            

                                                      
                                                     

Fig.1.  Slaktevekter for rådyr 
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Vektforskjell mellom kjønn er mindre hos rådyr enn hos våre øvrige hjorteviltarter, noe som kan 

vanskeliggjøre kjønnsbestemmelse på avstand i perioder bukkene er uten gevir. Små vektforskjeller 

mellom dyr som er 2 år og eldre, og størrelsesvariasjon innen aldersklasser og mellom kjønn, gjør det 

vanskelig å aldersgruppere dyr som er 1 år og eldre ut fra størrelseskriterier. Basert på kroppstørrelse 

(og vekt) kan bare rådyrlam rimelig sikkert skilles ut som aldersgruppe ved observasjon på 

avstand(Høie 2001, Andersen et al. 2004). 

Som skille mellom kjønn er geviret et godt kjennetegn, etter som det vanligvis bare er hanndyra som 

har gevir, også som lam (kalver). Geviret hos lamma er imidlertid så lite at det bare sees på helt nært 

hold i form av en liten ”skalk” på toppen av heller lite utviklete rosenstokker. Disse starter veksten for 

alvor etter at det første ”geviret” er felt (Cederlund og Liberg 1996). Hos eldre hanndyr sees tydelige 

rosenstokker, og selve geviret kan være alt fra enkle stenger (helst hos 1-års bukker) til vanligvis 4-6 

tagger. Geviret felles i perioden november – januar (Cederlund og Liberg 1996, Skogbrukets 

Kursinstitutt 2001). 

Et annet skilletegn mellom hanndyr og hunndyr er en hårdusk i tilknytning til kjønnsåpningene, 

”pensel” hos bukker og ”skjørt” hos hunndyr. Disse er særlig synlig hos dyr i vinterpels på seinhøsten 

og vinteren (fig. 3 og 4). Kjennetegnet er spesielt nyttig i perioder bukkene ikke har gevir. 

             

                                              
     Fig. 2.  ”Skjørt” hos voksen råe (høyre) og lam (hunndyr). Foto fra Cederlund og Liberg (1996). 

 

                                                
 

                                 Fig. 3. ”Pensel” hos voksen råbukk. Foto: Bjørns Fostad. 

”Skjørt” 

”Pensel” 
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Erfarne observatører og jegere kan også ut fra andre detaljer, samt dyrets totale fremtoningspreg med 

rimelig sikkerhet skille mellom lam, 1-åringer og eldre dyr (Høie 2001, Skogbrukets Kursinstitutt 

2001). Nærmere klassifisering av dyr som er 2 år og eldre er alt for usikkert til at informasjonen kan 

anvendes i forvaltningssammenheng.   

Med tanke på det biologiske grunnlaget for forvaltning av hjorteviltbestander er det viktig å kunne 

skille mellom kategorier dyr, etter som ulike kjønns- og aldersgrupper kan ha ulike reproduksjons- og 

dødelighetsrater, og ulike roller i den sosiale strukturen. Kunnskapsgrunnlaget for rådyr er i den 

sammenheng vesentlig svakere enn hos f. eks. hjort. Følgelig er demografiske data og (praktisk 

metodikk) mer begrenset med tanke på et presist forvaltningsgrunnlag, men se Morellet et al. (2007).  

Aldersbestemmelse 

På basis av merkete dyr er det kjent at rådyr i det fri kan bli 10-12 år, i sjeldne tilfeller også eldre 

(Skogbrukets Kursinstitutt 2001). Ved 10- års alder er tennene gjerne så nedlitt at det svekker 

fordøyelse og næringsopptak, med økt dødelighet som følge. Det foreligger ikke gode data som viser 

kjønns- og aldersfordelingen i norske rådyrbestander, men det er grunn til å tro at svært få individer 

blir mer enn 6-7 år. Som vanlig for hjortedyr er det totale kjønnsforhold forskjøvet i retning overvekt 

av hunndyr i de fleste bestander (Høie 2001). Det har å gjøre med noe høyere naturlig dødelighet hos 

bukker, og jaktseleksjon. Det er vanlig at 40-50 % av rådyrbestandene består av lam. 

Tannskiftet hos hjort om høsten er slik at med noe erfaring kan kalver, 1-åringer, 2- åringer og eldre 

dyr klassifiseres med stor sikkerhet. Dessuten finnes histologisk teknikk (snitting av tannrøtter) som 

gjør det mulig å bestemme alder på dyr som er 3 år og eldre med god presisjon (Langvatn og 

Meisingset 2001). Dette er ikke tilfelle hos rådyr. Tannsnitting av voksne dyr gir her svært usikre 

resultat (Høie 2001, Skogbrukets Kursinstitutt 2001), selv om enkelte forfattere mener teknikken er 

brukbar (Andersen et al. 2004). Tilnærmet alder kan best estimeres ved bruk av flere kriterier (bl.a. 

tannslitasje), og av erfarne folk (Høie 2001). Mønsteret for tannskifte er også problematisk ved at 

rådyr har fullt permanent tannsett vel ett år etter fødselen. Det betyr at det ikke, som hos hjort, er 

mulig å skille 1- åringer fra eldre dyr alene på grunnlag av forholdet mellom melketenner og 

permanente tenner. 

I forhold til de andre hjorteviltartene vil rådyrets kroppstørrelse, vekter, tannmønster og 

fremtoningspreg begrense muligheten til presis aldersbestemmelse. Med tanke på praktisk 

bestandsovervåkning i rådyrforvaltningen vil rimelig sikker aldersgruppering begrenses til lam 

(kalver) og eldre dyr. 

Reproduksjon 

I Norge er det vanlig at råer blir kjønnsmodne og parer seg når de er ett år gamle. Dette avhenger 

likevel i stor grad av kroppsvekt og kondisjon slik at små dyr blir ett år forsinket i forhold til sine 

større medsøstre på samme alder. Det er i sjeldne tilfeller også registrert at (store?) rådyrlam pares om 

høsten, og føder som 1- åringer (Cederlund og Liberg 1996, Skogbrukets Kursinstitutt 2001). Råene 

ser ut til å kunne produsere avkom ut normal livslengde, men trolig går produktiviteten ned i de eldste 

aldersklassene. Rådyret har normalt paringstid i juli/august og eggcellene blir befruktet umiddelbart. 

Etter noen få celledelinger stopper imidlertid den embryonale utviklingen opp. Først ved årsskiftet 

fester det befruktede egget seg i livmorveggen og fortsetter ordinær fosterutvikling frem til kalven(e) 

fødes i månedsskiftet mai/juni. Samlet drektighetstid er om lag 10 måneder, men selve 

fosterutviklingen tar bare 5-6 måneder. Dette kalles forsinket implantasjon (Cederlund og Liberg 

1996, Skogbrukets Kursinstitutt 2001, Andersen et al. 1998, 2004).  

Hos norske rådyr føder råene alt fra 1 til 3 (4) kalver hver sommer. Gjennomsnittet ligger rundt 2 

kalver pr. råe, og trillinger er vanligere enn enkeltkalver. Rådyret har altså stor reproduksjonsevne, og 

følgelig vil bestandene bestå av en større andel lam og ungdyr (40-45 %) enn tilfellet er for våre andre 

hjorteviltarter. Årlig tilvekstrate i en ”normal” bestandsstruktur og i gode habitat kan være opp mot 

70-75 % regnet i forhold til bestanden like før kalving i mai (Cederlund og Liberg 1996, Skogbrukets 

Kursinstitutt 2001).  
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Dødelighet 

Hos små dyrearter med stor reproduksjonsevne er det vanlig at også dødelighetsraten er høg, spesielt i 

de yngste aldersklassene (kalver). Rådyrets kroppsstørrelse og ernæringsfysiologi medfører at arten er 

svært sårbar i strenge vintre med mye snø som hindrer tilgangen til næringsrik mat. År om annet ser vi 

derfor stor vinterdødelighet hos rådyr (Skogbrukets Kursinstitutt 2001, Andersen et al. 2004), og 

bestandssvingningene er mer uttalt enn hos de andre hjorteviltartene (Cederlund og Liberg 1996). 

Rådyrets reproduksjonsevne gjør imidlertid at bestandene kan bygges raskt opp etter en 

nedgangsperiode.  

Norske og svenske undersøkelser viser at predasjon, særlig fra gaupe og rødrev, og stedvis også ulv, 

kan gjøre betydelige innhogg i rådyrbestandene. Gaupa er en allsidig jeger, men der det er bra med 

rådyr utgjør disse en vesentlig del (70-90 %) av dietten, Gaupa beskatter alle kategorier rådyr både 

sommer og vinter på en effektiv måte, og lokalt kan den nærmest utrydde rådyra (Andersen et al. 

2004). Rødreven kan også ta voksne rådyr, kanskje helst om vinteren i dyp snø og når rådyra er i 

dårlig kondisjon. I Sverige er det påvist en klar sammenheng mellom nedgangen i revebestanden (på 

grunn av reveskabb) og økning i rådyrbestanden (Cederlund og Liberg 1996). Undersøkelser på Jøa 

ved Namsos viste at reven kan ta rundt 50 % av lamma i løpet av sommeren (Andersen et al. 1998, 

2004). Fra andre områder (Hedmark) er tallene lavere (ca.13 %), men utgjør likevel et betydelig 

innhogg i lammesegmentet (Skogbrukets Kursinstitutt 2001, Andersen et al. 2004).  

Samlet sett er predasjon og jakt normalt de viktigste dødelighetsfaktorene (Skogbrukets Kursinstitutt 

2001), men trafikkulykker, fórhøstere, drukning og fallskader bidrar også til avgangen. I stabile 

bestander vil tilvekst og avgang utligne hverandre. Dersom det er stor avgang på grunn av predasjon 

og andre ”naturlige” årsaker vil mindre kunne høstes av jegere.  

På Hitra er der verken gaupe eller rødrev, noe som letter predasjonspresset. Ørn (primært kongeørn?) 

og ravn kan nok ta ett og annet rådyr (primært lam?), men omfanget antas å være beskjedent i forhold 

til tettheten av rådyr. Det er derfor grunn til å tro at rådyrbestanden på Hitra, bestående av relativt store 

dyr med høg reproduksjonsevne, fravær av de viktigste predatorer og gjennomgående milde vintre 

med lite snø, kan høstes mer intensivt enn bestander mange steder på fastlandet. 

Sosial organisasjon og atferd 

Rådyr skiller seg fra våre øvrige hjorteviltarter ved at de er såkalt territorielle. Det vil si at de aktivt 

forsvarer et revir eller geografisk område som inneholder de element (mat, skjul etc.) som er viktige 

for et egnet leveområde. Territoriene varierer i størrelse etter kvaliteten på området, og da gjerne slik 

at territoriene er mindre i frodige og produktive områder. De fleste territorier eller hjemmeområder er 

fra 100-1000 daa og varierer også noe mellom årstider. Kanskje er det en tendens til at råenes områder 

er noe større enn bukkenes. Intensiteten i revirforsvar er tydeligst i tiden rundt kalving og brunst 

(Cederlund og Liberg 1996, Andersen et al. 2004). 

 Ei råe med avkom forsvarer sitt område, men tolererer større overlapp med andre råer og deres avkom 

enn hva bukkene gjør. Det dreier seg ofte om beslektede individer, noe som bidrar til at tettheten av 

råer med avkom innen et gitt geografisk område er større enn for bukker (Andersen et al. 2004, 

Skogbrukets Kursinstitutt 2001, Andersen et al. 2004). 

Bukkenes territorier er klarere avgrenset mot andre hanndyr og forsvares mer resolutt (Cederlund og 

Liberg 1996, Skogbrukets Kursinstitutt 2001). Voksne bukker har territorier som ofte overlapper med 

flere råer. De forsøker på den måten å få kontroll over kjønnsmodne råer i området og bedekke flest 

mulig av disse. En del råer forlater imidlertid sitt territorium i brunsttiden og parer seg med bukker 

uten for sitt eget kjerneområde (Cederlund og Liberg 1996, Skogbrukets Kursinstitutt 2001, Andersen 

et al. 2004). Unge bukker som ikke har lyktes med å etablere egne territorier frister en tilværelse som 

”frikarer” mellom og i periferien av den etablerte strukturen av bukketerritorier. Unge dyr viser også 

en klar tendens til å vandre ut fra sitt hjemmeområde (Andersen et al. 2004). 
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Territoriestrukturen i en rådyrbestand representerer en slags fordelingsmekanisme for dyr i terrenget, 

bidrar trolig til å dempe svingninger i dyretetthet innen et gitt geografisk område, og teoretisk også 

faren for ekstrem overbeiting. Samtidig gir det mulighet til å skaffe en viss oversikt over individer og 

grupper av dyr innen et definert areal (Andersen et al. 2004). Dette er vanskeligere når det gjelder 

hjorten på grunn av ulik sosial organisasjon og geografisk kjønnssegregasjon i store deler av året. 

Sesongvandring over lengre avstander som hos hjort synes mindre utpreget hos rådyr, men det er 

registrert regelmessig forflytning fra høyereliggende til lavtliggende områder innlandslokaliteter. Unge 

rådyr kan foreta utvandringer fra sitt hjemmeområde.   

Sammenlignet med hjorten har rådyret liten vomkapasitet og rask gjennomstrømming av 

næringsstoffer i fordøyelsessystemet. Det har som følge at rådyret må ha flere beiteperioder i døgnet 

for å tilfredsstille næringsbehovet. Sommers tid kan rådyret ha 12-14 beiteperioder relativt jevnt 

fordelt over døgnet. Om vinteren er dette redusert til ca. 8 perioder, noe som henger sammen med at 

vinterfór av dårlig kvalitet krever lengre drøvtyggingsperioder for å kunne passere 

fordøyelsessystemet. Dette medfører at rådyret, spesielt om sommeren med stort beiteopptak og 

brunst, i større grad enn hjorten eksponerer seg med beiteperioder og aktivitet på dagtid. Året rundt er 

de viktigste aktivitetsperiodene for rådyr likevel tiden rundt soloppgang og solnedgang (Cederlund og 

Liberg 1996, Skogbrukets Kursinstitutt 2001, Andersen 2004). 

Rådyrets sosiale organisasjon og atferdsmønster kan utnyttes metodisk til å fremskaffe 

bestandsinformasjon til bruk i forvaltningsplaner for bærekraftig høsting. Trolig er juli/august en 

praktisk gunstig periode for innhenting av slik informasjon. 

Leveområder og forekomst på Hitra 

Som nevnt forekommer rådyr over det aller meste av Hitra kommune, fra strandsonen til fjellet. De har 

tilpasset seg ulike terreng og vegetasjonstyper som produktiv skog, landbruksområder, lyngheier, 

lauvtre- og krattområder og boligfelt med hagevekster. Tettheten av dyr varierer med ”kvaliteten” på 

leveområdet i form av skjul og variert tilgang på næringsrike planter.  

Det er derfor naturlig at de beste bestandene finnes i eller nært til områder med aktivt jordbruk hvor 

det er tilgang på et stort utvalg av kulturvekster og annen næringsrik vegetasjon. Grønnsakåkre og 

hager med prydplanter er også attraktive næringsarealer. De minst attraktive vegetasjonstypene synes 

å være store, åpne myrområder som ”Havmyrene”, selv om rådyr forekommer også i slike 

terrengtyper.  

Hjort og rådyr overlapper i forekomst på Hitra. Likevel synes det å være et hovedtrekk at rådyr relativt 

sett er mer vanlig langs sjøkanten og nær bebyggelse, mens hjorten i større grad finnes i høyden og 

med større avstand til folk. Men, alle hitterværinger har erfart at det er langt fra riktig over alt, og 

bildet varierer også med årstid. Det er lite vitenskapelig dokumentasjon på konkurranseforholdet 

mellom hjort og rådyr, og der er usikkert om de gode rådyrbestandene på Fjellværøya og Dolmøya 

delvis er en effekt av lite hjort i samme områder.  

Rådyrbestandens utvikling og status på Hitra 

Det forligger ingen vitenskapelige undersøkelser av rådyrbestanden på Hitra. Faktagrunn-laget for et 

forvaltningsopplegg må derfor i hovedsak baseres på jaktstatistikk og generell biologisk informasjon 

om arten.  

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

har i dag en av de tetteste rådyrbestander i landet med mer enn 18 felte dyr pr. km
2
. 
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I henhold til offisiell statistikk ble de første rådyr på Hitra felt i 1978, og fellingstalla etter den tid 

gjenspeiler rimelig godt bestandsutviklingen. Selv om statistikken for rådyr neppe er like presis og 

pålitelig som for hjort gir den informasjon både om antall (fig. 6) og kategorier dyr (fig.7) som er felt. 

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. I noen grad er det også avvik i statistikken fra ulike kilder (Statistisk 

Sentralbyrå, Hjorteviltregisteret og kommunal statistikk), eksempelvis for åra 2008-2010. 

 

 

Figur 4. Oversikt over fordeling på alder og kjønn av felte rådyr i perioden 1993-2014 

 

 

Med økende felling har det blitt bedre fordeling av voksne dyr og kalver i uttaket, og nærmer seg nå 

det som antas å være bra forholdstall (Skogbrukets Kursinstitutt 2001). 

Den økende rådyrstammen har også hatt negative sider i form av beiting på kulturvekster i landbruket 

og hageplanter i boligområder. Beiteskadene antas likevel å være av langt mindre omfang enn det 

hjorten forårsaker. 

 

Figur 5. Antall trafikkdrepte rådyr i perioden 2007-2014. 
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Trafikkdrepte er et problem da det angår liv og helse for mennesker og dyr, og innebærer store 

økonomiske kostnader. Det bør være en målsetning å redusere trafikkollisjoner med rådyr gjennom 

bestandsplanene og tiltak i rådyrets leveområder. 

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

økonomisk avkastning for rettighetshavere ved salg av jakt-opplevelser. 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 er i dag. Et nøkkelord i den forbindelse er bedre lokal 

organisering. 

 

2.3. Elg 

Utbredelse og forekomst 

Trøndelag har vært tilholdssted for elg i lange tider, og spesielt indre deler og områdene nord for 

Trondheimsfjorden har hatt stabile og gode bestander. Det fremgår av utbredelseskart fra 1930-åra at 

elgen knapt nok forekom langs kysten på den tid, det gjaldt også nabokommunene til Hitra på 

fastlandet, fra Fosen til Kristiansund (Olstad 1934). Ekspansjonen fra innlandet mot kystområdene 

startet for alvor på 1960-tallet og kommuner som Aure og Hemne åpnet tidlig for jakt i indre og 

sentrale deler. I starten var kvotene små og fellingsresultatet beskjedent og variabelt. Agdenes åpnet 

for elgjakt i 1977, mens Snillfjord kom etter i 1981. I dag finnes det jaktbare bestander av elg i 

praktisk talt alle kommuner i Trøndelag, med unntak for et par øykommuner. 

De første elgene på Hitra ble observert på midten av 1980 – tallet. Litt sener skal det (i vanvare?) også 

ha blitt felt en elg under hjortejakta. Om lag samtidig ble en skadet elg avlivet av representanter for 

lokal viltforvaltning. Fra de første observasjonene og frem til i dag kan en knapt snakke om en 

egentlig elgbestand på Hitra. Det dreier seg mer om enkeltindivider og familier som opptrer sporadisk, 

og som kanskje også pendler til og fra fastlandet. De aller fleste observasjoner av elg på Hitra er gjort i 

området fra Kvammen - Sør-Hitra og til Kvenvær – Straum, men sporadisk er det sett elg også ved 

Sandstad – Hestvika og Fillan. Det er altså ikke bare i de mest skogkledde områdene på Hitra at elgen 

har hatt tilhold. Det foreligger ingen dokumentasjon på i hvilken grad elgen reproduserer på Hitra, og 

om det skjer en lokal rekruttering til stedfaste familiegrupper.  

Beitegrunnlag og leveområder 

Ut fra generell kunnskap om elgens habitatkrav og ernæringsbiologi skulle det ikke være noe i veien 

for at arten kan etablere seg med en skikkelig bestand på Hitra. Det har skjedd på flere øyer med 

lignende naturforhold langs Trøndelagskysten og nordover. Elgen er en såkalt ”browser”, det vil si at 

den i stor grad kan nyttiggjøre seg kvist på trær og busker som føde. Treslag som furu, selje, rogn og 

osp står høgt på elgens matseddel, og disse finnes det mye av på Hitra. Lyng og buskvekster (eks. 

blåbær, blokkebær, pors, vier, og einer) er også viktig føde for elgen, og rikelig tilgjengelig. De store 

myrområdene på Hitra kan også representere verdifulle element i leveområdet for elgen, ikke minst de 

mange myrtjerna med rik vegetasjon langs kantene og på grunne områder. Topografi og skogområder 

på Hitra gir tilstrekkelig skjul og ly for vær og vind. Samlet sett skulle altså Hitra kunne dekke miljø- 

og ernæringsbehov for en lokal elgstamme innen større eller mindre deler av kommunen.  

Mulige beiteskader på skog og innmark 

Fra fastlandet er det vel kjent at elgen kan gjøre betydelig skade på ungskog ved beiting på topp- og 

greinskudd, spesielt på furu. På Hitra er det nettopp furu som er det naturlige og dominerende 

treslaget, og med størst økonomisk verdi. Det er usikkert hvilke konsekvenser en stor elgstamme på 



Mål og retningslinjer for forvaltning av hjorteviltet i Hitra kommune   
 

Mål og retningslinjer hjortevilt Side 42 av 49    28.05.2015   

Hitra ville ha for furuforyngelsen i kommunen, men et visst skadeomfang vil måtte forventes. Når det 

gjelder beiting på innmark vil problemet neppe få det omfang som hjorten representerer allerede, selv 

om elgen også utnytter veldrevet innmark som beiteområder. Sammenlignet med hjorten vil elg trolig 

være en større skadegjører på skog på Hitra (furuforyngelse, - ref. Skoglovens § 9), men et mindre 

problem på dyrket mark.  

Bestandsforhold 

Elgen er mindre sosial enn hjorten på den måte at den sjelden opptrer i større grupper. Grunnenheten i 

elgens sosiale struktur er ei voksen ku med kalv(er) og eventuelt fjordyr. Fullvoksne okser er primært 

assosiert til disse gruppene om høsten i forbindelse med brunsten. Merkingsforsøk på fastlandet har 

vist at familiegrupper ledet av ei voksen ku generelt er mer stasjonære enn okser, men i likhet med 

hjorten er det variasjon med hensyn til tilholdsmønster og vandringsatferd for ulike kategorier dyr 

(Jacobsen og Andersen 1990).  

Mange livshistoriefaktorer er relativt like mellom elg og hjort. Det gjelder eksempelvis levealder, 

dødelighetsfaktorer, kjønnsforhold og sosial grunnstruktur, og begge arters bestandsutvikling påvirkes 

i stor grad av jakt som den vesentligste bestandsregulerende faktor.  

Når det gjelder reproduksjon er imidlertid de to artene forskjellig ved at elgen regelmessig får 

tvillinger i voksne aldersklasser. Enkeltkalv forekommer helst i forbindelse med første kalving(er) og 

hos svært gamle kyr. Under gode ernærings-forhold og med god vekst kan elgen bli drektig som 1½ 

åring, men vanligst er det at de kalver første gang som 3-åringer (Jacobsen og Andersen 1990). Dette 

betyr dette at elgbestandene har et større tilvekstpotensial enn hjorten. Det virker derfor noe underlig 

at elgen ikke har greid å etablere en skikkelig bestand på Hitra i løpet av de 20 - 30 år som har gått 

siden arten først ble observert på øya, og gitt at naturforhold og beitegrunnlag er så gunstig som en 

tror. 

 

Forvaltningsutfordringer 

Elgjakt ble for første gang åpnet på Hitra i 2007 med en kvote på 18 dyr. Ingen dyr ble felt det første 

året. Fra starten av var kvotene relativt romslige i forhold til antatt antall elg i kommunen, og i den 

grad løyvene var spesifisert var det til kalver og hanndyr frem til 2010 (tab.1). Fellingsresultatene har 

vært beskjedne og variert fra 0 til 4 dyr pr. år (tab.1), og dyra ble felt i de samme områdene som elg 

vanligvis har vært observert (Sør-Hitra-Kvenvær-Strøm).  
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Tabell 1. Tildelte fellingsløyver og felt på elg på Hitra 2007 – 2011 

 

 

 

Elg på Hitra representerer en ny utfordring, og det blir et politisk anliggende å gi målsettinger for 

elgforvaltningen, - det mangler egentlig i dag. I henhold til lov om biologisk mangfold er det ikke 

anledning til en nullvisjon, det vil si aktivt forhindre at elgen etablerer seg naturlig i kommunen. 

Derimot kan det settes bestandsmål på ulike nivå i forhold til ressursgrunnlag, trafikkrisiko, 

skadesituasjonen og hensynet til andre arter. Virkemidler for å nå målsettingene blir et mer 

fagbiologisk spørsmål. Uansett målsetting med elgen på Hitra vil god forvaltning betinge god 

organisering lokalt. 

 

Generelt er minstearealet for fellingsløyver på elg vesentlig større enn for hjort, og med tanke på at 

elgforvaltningen bør skje etter bestands- og fellingsplaner basert på definerte målsettinger, vil det 

kreve et større antall dyr både i bestandsgrunnlaget og i fellingsplaner. De etablerte utmarkslaga på 

Hitra omfatter betydelige og varierte arealer som dekker behovet for store forvaltningsenheter. 

År           2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 

Kategori Til-delt Felt Til-

delt 

Felt Til-delt Felt Til-delt Felt Til-

delt 

Felt 

Kalv 9  8    6  6  

1½ års okse    1       

1½ års ku           

Voksen okse 8  8 3  1     

Voksen ku      2 3  3  

Frie dyr 1    20  11  11  

Totalt 18 0 16 4 20 3 20 0 20 0 
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Vedlegg 3  

Valdstruktur 

 

3.1 Vedlegg: Valdstruktur pr. 12.02.2015 - tabell 

 

 Valdstruktur for hjortevilt i Hitra kommune pr. 12.02.2015 

 Valdnr. Vald med 

bestandsplan 
Tellende 

areal, daa 
% av 

tellende 

areal 

Minsteareal 

hjort/rådyr 
Hjort/ 

rådyr 
Valdansvarlig 

1 1617V0069 Kvenvær 124 114 19,3 % 750/500 H/R Stig Helsø 

2 1617V0066 Strøm 85 000 14,5 % 500/500 H/R Inge Strøm 

3 1617V0005 Inn-Hitra 89 961 15,4 % 500/xxx H/R Idar Adolfsen 

4 1617V0064 Sør-Hitra 76 878 13,1 % 750/500 H/R Martin Murvold 

5 1617V0063 Øst-Hitra 64 355 11,0 % 500/500 H/R Ole L. Aalmo 

6 1617V0026 Fillan og omegn 57 571 9,8 % 500/500 H/R Lars P. 

Hammerstad 

7 1617V0030 Fjellværøy/ 

Ulvøy 

32 844 5,6 % 1500/150 H/R Odd Helge 

Nordbotn 

8 1617V0018 Ut-Hitra 32 467 5,5 % 500/500 H/R Bjørn Jensen 

9 1617V0015 Asmundvåg 32 254 5,5 % 500/500 H/R Torfinn Fjeldberg 

        

  Vald uten 

bestandsplan 

     

12 1617V033 Sandvik 750   R Håvard Gjektvik 

13 1617V0034 Sætervika 1298   R Reidar Haranes 

14 1617V0038 Sæbuøya/Rørøya 1444   R Knut Fordal 

15 1617V0040 Burøya 2095   R Annbjørg Strøm 

16 1617V0041 Skaaren mfl. 1372   R Arild Faxvaag 

17 1617V0042 Aksetsaga 574   R Oddbjørn Lie 

18 1617V0050 Skjærbusdal 296   R Amalie 

Skjærbusdal 
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3.2.) Vedlegg: Valdstruktur pr. 12.02.2015 - kart  
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Vedlegg 4 

Lovverket, referanser 
 

Lover  

 Naturmangfoldloven LOV 2009-06-19-100  
Lovens formål og grunndel som omfatter forvaltningsmål, kunnskapskrav og miljøprinsipper, 

gjelder ved myndighetsbeslutninger etter alle lover som berører naturen.  

 Viltloven LOV 1981-05-29-38  
Regulerer forvaltning og utnyttelse av viltressursene.  

 Skogbrukslova LOV 2005-05-27-31  
Regulerer tiltak etter skade på skog  

 Dyrevelferdsloven LOV 2009-06-19-97  
Plikten til å hjelpe dyr som åpenbart er sykt eller hjelpeløst  

 

Forskrifter  

 Forskrift 10. februar 2012 om forvaltning av hjortevilt 

 Forskrift 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst Forskrift om utøvelse av  

 Forskrift om jakttider FOR 2012-03-01-190  

Forskrift som tar for seg jakttidene på alle arter.  

 Forskrift 1. september 1997 om felling av viltarter som gjør skade eller vesentlig reduserer 

andre viltarters reproduksjon.  

 Forskrift 21. mai 2015 om åpning av jakt og minsteareal som grunnlag for fellingstillatelser på 

hjort og rådyr, Hitra kommune, Sør-Trøndelag 

 Forskrift 1. juni 2011 om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg 

og hjort 

 Forskrift 20. august 2007 om jakt, felling, fangst og fiske på statsgrunn 

 Forskrift 18. juni 2004 om ivaretakelse av dødt vilt 

 Forskrift 8. mars 2004 om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning 

 Forskrift 14. mars 2003 om innfangning og innsamling av vilt for vitenskapelige eller andre 

særlige formål 

 Forskrift 4. mai 2001 om erstatning for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller 

skadet av rovvilt 

 Forskrift 2. juli 1999 om erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet 

av rovvilt 

 Forskrift 15. februar 1999 om hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i innhegnet område, 

og om jakt på oppdrettet utsatt fugl (R 1/99 m/retningslinjer) 

 Forskrift 24. oktober 1984 om gjennomføringen av bestemmelsene om sammenslåing etter 

viltlovens § 37 (R 16/84) 

 

Rundskriv  

 Forvaltning av hjortevilt Rundskriv februar 2012.  

 Norges strategi for forvaltning av hjortevilt (2009)  

 Rundskriv utøvelse av jakt, felling og fangst (2013) 

 Rundskriv om kommunal viltforvaltning (2002) 

 Viltkartverket 1996 – Retningslinjer for bruk (R 3/96) (1996) 

 Rundskriv om fellingstillatelse på utsatt vil i innhegnet område eller på øy (1983) 

 



Mål og retningslinjer for forvaltning av hjorteviltet i Hitra kommune   
 

Mål og retningslinjer hjortevilt Side 47 av 49    28.05.2015   

 

Litteratur: 

 

Ahlen,I. 1965a. Studies on the red deer, Cervus elaphus L. in Scandinavia. I. History of 

distribution.Viltrevy, 3(1). 

Ahlen,I. 1965b. Studies on the red deer, Cervus elaphus L. in Scandinavia. III. Ecological Investigations. 

Viltrevy, 3(3). 

Albon, S.D. & Langvatn, R. 1992. Plant phenology and the benefits of migration in a temperate ungulate. 

Oikos 65: 502-513. 

Andersen, R., Duncan, P. and Linnell, J.D.C. 2004 (Eds.).The European Roe Deer: The biology    

of Success. Scandinavian University Press,1998. 

Andersen, R. Mysterud, A. og Lund, E. 2004. Rådyret – det lille storviltet. Naturforlaget. 

Bonenfant, C., Loe, L.E., Mysterud, A., Langvatn, R., Stenseth, N.C., Gaillard, J-M., and Klein, F. 2004. 

Multiple causes of sexual segregation in European red deer: enlightenments from varying breeding 

phenology at high and low latitude. Proc. Royal Soc. Lond. Ser B, 271: 883-892. 

Buttenschøn, R.M. 2005. Skovgræning - til glæde for viltet? Jæger, 52-53. 

Buttenschøn, R.M. og Lynge Madsen, T. 2006. Kvæggræsning og rådyr. Skov & Landskab 6.0-24. 

Cederlund, G. og Liberg, O. 1996. Rådyr, viltet og jakta. Naturforlaget 1996. 

Claussøn Friis,P. 1632. Norriges Oc Omliggende Øers sandfærdige Besckriffuelse. København. 

Collett,R. 1877. Bemerkninger til Norges pattedyrfauna. Nyt Mag. for Naturvidenskaberne, 22. 

Collett,R. 1898. Bemærkninger vedrørende Norges Pattedyrfauna. 3. række. Nyt Mag. For 

Naturvidenskaberne, bd.36. 

Collett,R. 1909. Hjorten i Norge (Cervus elaphus atlanticus), nogle biologiske meddelelser. Bergens Mus. 

Aarbog, nr 6. 

Collett,R. 1912. Norges Pattedyr. Kristiania 1911-1912. 

Finsberg,O. 1934. Verdens nordligste hjortestamme. NJFFs tidsskrift. 

Fjeldberg,H. 1914. Hjort og fredningsbestemmelser. NJFFs tidsskrift. 

Fjeldberg,H. 1925. Hitrahjorten. NJFFs tidsskrift. 

Forbregd,O. 1980. Veideristningar og veidemåte. Univers. Oldsakssamlings Skrifter, Ny rekke nr.3. 

Friis,J.A. 1876. Tilfjelds i ferierne. Kristiania. 

Grieg,J. 1908a. Bidrag til kundskaben om Norges hvirveldyrfauna i ældre tider. I Hjorten. Bergens Mus. 

Aarbog nr.7. 

Grieg,J. 1908b. Når innvandret hjorten til Norge? NJFFs tidsskrift. 

Guldberg,F.O. 1890. Om hjorten, særlig dens fortidige og nutidige forekomst og utbredelsei Norge. NJFFs 

tidsskrift 

Hauge, E. 1993. Hjort og skogskader. En veileder i skogskjøtsel og hjorteforvaltning.  

Høie, T.T. 2001. Aldersbestemmelse, vækstutvikling og kohorteffekter hos rådyr (Capreolous    

capreolus L.) Spesialrapport i biologi, Zoologisk. Institutt. Københavns Universitet, 37 pp. 

Landbruksdepartementet og Det Norske Skogselskap. 

Ingebrigtsen,O. 1924. Hjortens utbredelse i Norge. Bergens Mus. Aarbok 1922-1923, Naturvidensk. rekke 

nr. 6. 

Ingebrigtsen,O. 1927. Das Norwgische und das Schottische Rotwild. Nyt Mag. Naturv. 65. 

Jacobsen, H. og Andersen, R. 1990. Elgen. In Norges Dyr, Pattedyrene 2.J.W. Cappelens Forlag a/s 

Kloster,R. 1937. Viltets problemer. Hjorten.NJFFs tidsskrift. 

Langvand Nilssen,T. 1957. Om forandringer av hjortedyrenes bestand og utbredelse i Norge/Sverige de 

siste 200 år. Hovedoppgave,Univ. i Bergen. 



Mål og retningslinjer for forvaltning av hjorteviltet i Hitra kommune   
 

Mål og retningslinjer hjortevilt Side 48 av 49    28.05.2015   

Langvatn, R. 1982. Hjort og skogskader, - sammendrag av en undersøkelse over feieskadenes mønster og 

forekomst. Tidsskrift for skogbruk 3: 270-281. 

Langvatn, R. 1990. Hjorten. In A. Semb-Johansson (ed.). Norges Dyr, bd. 2, J.W. Cappelens Forlag A/S, 

Oslo, pp. 81-100. 

Langvatn, R. 1992. Analysis of ovaries in studies of reproduction in red deer (Cervus elaphus L.); 

application and limitations. Rangifer 12: 67-91. 

Langvatn, R. 1994. Climate associated variation in the resource base for red deer (Cervus elaphus), - 

relationships to body size and reproductive performance within and between cohorts. Dr. philos. thesis. 

UiO. 

Langvatn, R. 1997. Utviklingen i hjortebestanden 1991 – 1996 – et sammendrag av 

overvåkningsprogrammet. NINA Oppdragsmelding 506: 1-17. 

Langvatn, R. 1998. Hjortens erobring av Norge. In Brox, K.H. (ed.) ”Brennpunkt Natur 98/99”. Tapir 

forlag, p. 48-71. 

Langvatn, R. & Hanley, T.A. 1993. Feeding-patch choise by red deer in relation to foraging efficiency. An 

experiment. Oecologia 95: 164-170. 

Langvatn, R., Bakke, Ø. & Engen, S. 1994. Retrospective studies of red deer reproduction using regressing 

luteal structures. J. Wildl. Manage. 58(4): 654-663. 

Langvatn, R., Albon, S.D., Clutton-Brock, T.H. & Burkey, T. 1996. Climate, plant phenology and variation 

in age of first reproduction in a temperate ungulate. J. Animal Ecol. 65: 653-670. 

Langvatn, R. & Loison, A. 1999. Consequences of harvest on age structure, sex ratio and population 

dynamics of red deer in central Norway. Wildlife Biology, 5(4):213-223. 

Langvatn, R. og Meisingset, E.L. 2001.Vekst og alder hos hjorten. Hjorteviltet 11: 10-18. 

Langvatn, R., Mysterud, A., Stenseth, N.C. and Yoccoz, N.G. 2004. Timing and syncrony of ovulation in 

red deer constrained by short northern summers. Am.Nat. 163 (5): 764-772. 

Loe, L.E., Bonenfant, C. Mysterud, A., Gaillard, J-M., Langvatn, R., Klein, F., Calenge, C., Ergon, T.H. , 

Pettorelli, N., and Stenseth, N.C. 2005. Climate predictability and breeding phenology in red deer: timing 

and synchrony of rutting and calving in Norway and France. J. Animal. Ecol. 74: 579-588. 

Loison, A. & Langvatn, R. 1998. Short- and long-term effects of winter and spring weather on growth and 

survival of red deer in Norway. Oecologia 116: 489-500 . 

Loison, A., Langvatn, R. & Solberg, E.J. 1999. Body mass and winter mortality in red deer calves: 

disentangling sex and climate effects. Ecography 22: 20-30. 

Loison, A., Solberg,E.J., Yoccoz, N.G., Langvatn, R. 2004. Sex differences in the interplay of cohort and 

mother quality on body mass of red deer calves. Ecology 85 (7): 1992-2002. 

Loennichen,N. 1900. Hjortebestanden på Tusteren. NJFFs tidsskrift. 

Lund,O. 1914. Hjorten på Otterøen. NJFFs tidsskrift. 

Lønnberg,E. 1906. On the geographic races of red deer in Scandinavia. Ark. Zool. 3 (9). 

McComb, K. 1987. Roaring by red deer stags advances the date of oestrus in hinds. Nature330:648-649. 

Meisingset, E.L, Veiberg, V. & Langvatn, R. 1997. Beiteskader på graseng av hjort. Forskningsrapport nr. 

1. Ressurssenteret på Tingvoll, Norsk institutt for naturforskning. 34 pp. 

Meisingset, E.L og Krokstad, Å. 2000. Hjortebeiting på eng. Skader, registrering og metodikk. Rapport, 

Ressurssenteret i Tingvoll,44 pp. 

Morellet, N., Gaillard, J-M., Mark Hewison, A.J., Ballon, P., Boscardin, Y., Duncan, P., Klein, F. 

Maillards, D. 2007. Indicators of ecological change: new tools for managing populations of    

large herbivores. Ecology 44: 634-643. 

Mysterud, A., Langvatn, R., Yoccoz, N.G. & Stenseth, N.C. 2001. Plant phenology, migration and 

geographic variation in body weight of a large herbivore: the effect of a variable topography. J. Animal 

Ecol. 70: 915 - 923. 



Mål og retningslinjer for forvaltning av hjorteviltet i Hitra kommune   
 

Mål og retningslinjer hjortevilt Side 49 av 49    28.05.2015   

Mysterud, A., Langvatn, R. and Stenseth, N.C.2004. Patterns of reproductive effort in male ungulates. J. 

Zool., Lond. 264:209-215. 

Mysterud, A., Meisingset, E., Veiberg, V., Langvatn, R., Solberg, E.J., Loe, L.E., and Stenseth, N.C. 2007. 

Monitoring population size of red deer: an evaluation of two types of census data from Norway. Wildlife 

Biology 13 (3): 285-298. 

Møller,E. 1964. Hjorten på Hitra. Jakt-Fiske-Friluftsliv. 

Olstad, O. 1934.  Elgen i Norge – en statistisk undersøkelse. Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. 

I. Mat.-Nat. Klasse, No.4.  

Pontoppidan,E. 1753. Det første Forsøg paa Norges Naturlige Historie. København. 

Polden,B.E. 1917. Hjortebestanden på Hitra. NJFFs tidsskrift. 

Rosendahl Larsen, T. og Buttenschøn, R.M. 2006. Hæstegræsning og råvildt. Skov & Landskab 6.0-

23. 

Skogbrukets Kursinstitutt 2001. Rådyrforvaltning. Rapport, 71 pp.+ vedlegg. 

Stejneger,L. 1907. The origin of the so-called atlantic animals and plants of Western Norway. Smithson. 

misc. Coll. Quartern. Issue, 48. 

Veiberg, V. 2001. Sluttrapport Hjorteskadeprosjektet 1998 – 2000. Norsk Hjortesenter. 

Wegge, P. 1975. Reproduction and early calf mortality in Norwegian red deer. J.Wildl.Manage. 39. 

Wildhagen, Aa. 1958. Vekst og utvikling hos hjorten. Jakt-Fiske-Friluftsliv. 

Yoccoz, N.G., Mysterud, A., Langvatn, R. & Stenseth, N.C. 2002.Age and densisty-dependent 

reproductive effort in male red deer. 2002. Proc. Royal. Soc.,B. 269:1523-1528. 

 

 

 


