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

og rettighetshavernes oppgaver og ansvar.  

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

og utfordringer.  

 

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

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

mellom valdene? 

I Forvaltningsplanen for Hjortevilt 2015-2017 gjorde vi noe med disse forskjellene.  Vi forankret de 

lokale bestands- og avskytingsplaner i det valdspesifikke biologisk/demografiske materialet. Dette er 

videreført i den foreliggende planen. Vi tror at riktig anvendt, vil dette materialet bedre 

treffsikkerheten/måloppnåelsen for de lokale bestands- og avskytingsplanene. 

 

Foreliggende plan er en 4. generasjons plan, basert på et omfattende kvalitetsmateriale fra de 3 

foregående planperiodene, 2009-2011, 2012-2014 og 2015-2018.  Dokumentet «Mål og 

retningslinjer for forvaltning av hjorteviltet i Hitra kommune», som ble utarbeidet i 2012, er 

revidert/oppdatert og forenklet. Vi betrakter fortsatt dokumentet som en del av rammeverket og legger 

ikke opp til fornyet behandling av dokumentet.  Dette har gjort det mulig å samle det relevante stoffet 

i et overordnet, kortfattet dokument.  Det mere spesifikke stoffet følger som vedlegg.  

 

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

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

Hanssen, Inge Dahlø og Ida Nesset. 

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

tallmateriale. 

 

Fra 1.1.2020 blir Ytre Snillfjord innlemmet i Hitra kommune og hjorteforvaltningen i området en del 

av Hitras forvaltning. Hvordan dette skal skje, kommer vi tilbake til, i samarbeid med Snillfjord 

kommune.   

 

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

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

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

 

 

Børøysundet, februar 2018 

 

 

 

 

Forsidebilder: 

Hjort: Ida Nesset 

Rådyr: Lars Otto Eide 
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3. FORMÅL MED FORVALTNINGSPLANEN  

 

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

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

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

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

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

ansvar innen offentlig og privat forvaltning. 

Forvaltningsplanen skal medvirke til at hjorteforvaltningen blir integrert i kommunen sin overordna 

planlegging.  

 

 

4. RAMMEVERK  
 

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

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

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

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

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

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

kommune. Henvisning til lover og sentrale forskrifter ligger i Mål og retningslinjer for forvaltning av 

hjorteviltet i Hitra kommune. 

 

 

5. VALDSTRUKTUR OG ORGANISERING 

5.1 Valdstruktur 

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

få rådyrvald som ikke er organisert i utmarkslag og ikke har målrettet forvaltning. 

Mer om valdstruktur og organisering i Mål og retningslinjer for forvaltning av hjorteviltet i Hitra 

kommune. 

 

Det er fortsatt et potensiale for optimalisering av valdstrukturen, ved sammenslåing, og/eller justering 

av grenser for å få naturlige valdgrenser tilpasset hjorteviltets levemønster og arealbruk. Det 

foreliggende valdspesifikke demografiske materialet kan også benyttes for å vurdere det biologiske 

grunnlaget for store og funksjonelle vald. 
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Figur 1. Kart over valdstruktur på Hitra pr. 25.04.2018 

 

5.2 Hitra utmarksråd 

Hitra Utmarksråd ble stiftet 25.03.1999 og er et rådgivende organ som skal ha som rolle å representere 

rettighetshavere i forbindelse med samarbeid med offentlige etater om natur- og viltforvaltning. 

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

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

 å ivareta grunneiernes og jaktretthavernes interesser 

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

generelt og hjorteforvaltningen spesielt 

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

oppfølging og rullering av kommunens forvaltningsplaner for hjortevilt. 

 

Mer om Hitra utmarksråd i Mål og retningslinjer for forvaltning av hjorteviltet i Hitra kommune. 

 

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

organiseringen godt nok ivaretar både 

 Rådgivningsoppgaven og 

 Samarbeidsoppgaven mellom utmarkslagene.  

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

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

I 2018 er det to utmarkslag som ikke står som medlemmer i Hitra Utmarksråd. 
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6. KUNNSKAPSBASERT FORVALTNING 
 

6.1 Kunnskapsbehov  

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

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

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

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

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

målsettinger.  

 

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

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

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

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

kunnskap og handfaste data.  

 

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

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

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

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

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

oppgang, nedgang eller stabilitet.  

 

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

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

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

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

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

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

kommunen innført, eller tenkt innført følgende rutiner for faktainnhenting: 

   

6.2 Metoder 

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

rapportere til kommunen innen 14 dager etter jaktens slutt. Kommunen skal innen 30 dager etter 

endt jakttid rapportere dette til Statistisk sentralbyrå, jamfør § 32 i forskrift om forvalting av 

hjortevilt. 

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

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

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

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

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

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

demografiske egenskaper. 

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

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

Metoden gir sammenligningsgrunnlag og bestandsindeks fra år til år når tellingene 
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gjennomføres standardisert. Enkel metode, men det er viktig med kritisk vurdering av 

tallmaterialet og faktorer som påvirker dette. 

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

hendelse til alle som ønsker å hente ut faktainformasjon. I Hitra kommune er det hver enkelt 

fallviltkontakt som sørger for å registrere inn hendelser, og underskriver rapporten under 

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

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

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

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

indikasjoner på forhold mellom kategorier dyr i bestanden. 

Hitra kommune har som målsetting å få innført rutine for «Sett hjort» i løpet av planperioden 

2018-2020. 

 

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

forvaltningstiltak, men i praksis er de nevnte punktene kanskje de viktigste.  
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7. HJORT 

7.1 Status for hjortestammen på Hitra 
Hjorten var etablert på Hitra før bronsealderen, og i litteratur fra 1600- tallet og senere, er bestanden 

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

for de første vitenskapelige beskrivelser av den norske hjorterasen, Cervus elaphus atlanticus.  

 

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

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

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

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

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

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

både i kommunen som helhet og på valdnivå. 

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

 Kvoter (samlet og for kategorier dyr) 

 Fellingsprosent og andel ulike kategorier dyr i jaktuttak  

 Kjønnsforhold for dyr 2 år og eldre 

 Andel voksne bukker over tid 

 Struktur og gjennomsnittsalder for koller 3 år og eldre 

 Data fra vårtellingene  

 Rapporter om beiteskader 

 Trafikkhendelser over tid og for lokaliteter 

 Areal per felt dyr over tid 

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

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

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

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

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

hjorteforvaltningen. 

  

7.1.1 Generell bestandsutvikling 

Det foreligger statistikk for hjortejakt på Hitra fra helt tilbake til 1892. Denne viser at bestandsveksten 

var beskjeden til etter siste krig. Ny lovgiving og forvaltningspraksis fra 1950 – 1960 tallet medvirket 

til økt hjortebestand, og veksten var særlig sterk fra 1990 til 2010 med henholdsvis 271 og 1039 felte 

dyr på Hitra.  

Kjønns- og aldersfordeling i bestanden gjennom siste planperiode har hatt en positiv utvikling, men 

indikatorer tyder på økt hjortebestand. Det er imidlertid stor variasjon i situasjonen mellom de ulike 

valdene. 

 
7.1.2. Jaktstatistikk 

For planperioden 2015-2017 ble samlet fellingskvote holdt stabil sammenlignet med planperioden 

2012-2014. Det siste året i forvaltningsplanen ble to bestandsplaner trukket tilbake og godkjent på nytt 

etter søknad, og totalkvoten ble økt. Jaktstatistikk og demografianalyser viser at jaktuttaket tenderte 

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

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

samsvar mellom det som rapporteres av skutte dyr, og korrekt kjønns- og aldersklassifisering. 
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Mer detaljert statistikk viser betydelig variasjon i beskatningsmønster mellom vald (se tabell 2). 

 

 

Tabell 1.   Fellingsresultat for hjort, Hitra 2010-2017 (offentlig statistikk) 

 

 

 

Tabell 2. Areal pr. felt hjort i gjennomsnitt, og fellingsprosent for de to soste planperioder 

    
 

                2012 - 2014             2015 - 2017 

Areal(daa)/felt dyr Fellings % Areal(da)/felt dyr Fellings% 

Inn-Hitra 247 97.8 212 99.7 

Asmundvåg 166 100 157 98 

Ut-Hitra 150 98.6 135 94.5 

Fillan 173 88.5 153 93.7 

Øst-Hitra 118 87.6 107 95 

Sør-Hitra  275 90 303 82 

Strøm 171 97.2 168 99 

Kvenvær  349 71.9 399 66.8 

 
 

På flere vald bør kvoter og beskatningsmønsteret endres slik at det funksjonelt og i større grad bidrar 

til å nå definerte mål for forvaltningen lokalt. Kombinasjonen av spesifiserte fellingsplaner og 

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

 

 

 

 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

n 

% 

n 

% 

n 

% 

n 

% 

n 

% 

n 

% 

n 

% 

N 

% 

Kalv ♂+♀ 

 

263 

25.3 

199 

22.4 

215 

23.0 

215 

22.7 

205 

22.4 

225 

23,6 

221 

23,2 

243 

23,4 

1 år ♂ 145 

14.0 

128 

14.4 

139 

14.9 

158 

16.7 

147 

16.1 

149 

15,7 

135 

14,2 

148 

14,3 

♀ 162 

15.6 

139 

15.6 

149 

15.9 

157 

16.6 

136 

14.9 

137 

14,4 

158 

16,6 

155 

14,9 

≥ 2 år ♂ 162 

15.6 

184 

20.7 

194 

20.7 

182 

19.2 

196 

21.4 

186 

19,5 

187 

19,7 

200 

19,3 

♀ 307 

29.5 

240 

27.0 

239 

25.5 

234 

24.7 

228 

25.0 

252 

26,5 

248 

26,1 

278 

26,8 

Sum 1039 890 936 946 914 949 949 1024 
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7.1.3. Vårtellinger 

Utviklingen i de to siste planperiodene indikerer at bestanden totalt sett har økt. Dette skjedde 

hovedsakelig i perioden 2012-2014, grunnet for lavt jakttrykket generelt, men også for lavt jakttrykk 

på produksjonsdyr, hvilket førte til at det vokste opp flere reproduktive koller som har fått kalv. 

Planperioden 2015-2017 har nok rettet opp i noe av dette, men vi ser enda et avskytingsmønster som 

fører til bestandsøkning, noe vårtellingen også stadfester. 

 

Tabell 3. Gjennomsnittstall og årlige endringer for vårtellinger av hjort på innmark 

 

 

 

 
Figur 2. Valdvise oversikter for utviklingen i telling av hjort på innmark 2007 - 2017 

 

 

 

Hitra kommune Max. Min. Gj.snitt Endring gj.snitt (%) Endring maxverdi (%) 

2010 2221 1567 1894 - - 

2011 1928 1468 1713 -9.6 % -13.2 % 

2012 2058 1644 2036 18.9 % 6.7 % 

2013 2146 1113 1627 -20.1 % - 4.3 % 

2014 2414 1720 2100 29.1 % 12.5 % 

2015 2089 1794 2400 14,2 % - 13,4 % 

2016 2171 1751 2487 3,6 % 3,9 % 

2017 2371 2110 2650 6,5 % 9,2 % 



Forvaltningsplan for hjortevilt i Hitra kommune 2018 – 2020 

Forvaltningsplan for hjortevilt i Hitra kommune  side 11 av 29              05.06.2018 

7.1.4. Kjønns- og aldersstruktur 

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

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

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

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

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

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

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

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

ble noe redusert i forhold til foregående planperiode.  

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

nøyaktig aldersbestemmelse fra kjeveinnsamlingen) er variasjon i sannsynlig struktur i hjortebestanden 

på Hitra pr. 1.9-15 vist i figur 2. Beregningene forutsetter at vinterdødelighet i 2015 ikke går ut over det 

normale. 

 

 
Figur 3. Variasjon i kjønns- og aldersfordeling av felte hjort på Hitra i 2015 og 2017. 

 

 

 
Figur 4. Utviklingen i kjevelengde og slaktevekt for 1 års gamle hjort på Hitra 2005 - 2017 
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7.2 Evaluering av forvaltningsplanen for 2015-2017 

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

arbeidet som er gjort i tidligere planperioder. I den forbindelse har utmarkslagene selv vært med på å 

vurdere sine måloppnåelser og situasjonen i bestanden i deres område. 
 

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

under vedlegg 3. 

 

I sum kan en si at forvaltningsplanen har virket etter hensikten på de fleste vald, men det er variasjon 

både mellom og innen vald. Fra noen vald er rapporteringen noe mangelfull. Generelt synes valda å ha 

relativt bra oppmerksomhet på de biologiske/bestandsmessige sidene ved hjorteforvaltningen. 

Imidlertid var evalueringene i 2017 noe mindre omfattende og mer mangelfulle sammenlignet med i 

2014.  

 
Figur 5. Kart med kort oppsummert oversikt over tilbakemeldinger fra valdene under evaluering høst 

2017. 
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7.3 Mål og tiltak forvaltningen av hjort 2018-2020 
Hjorteviltet på Hitra skal forvaltes bærekraftig i et langsiktig perspektiv ut fra hensyn til biologiske 

prosesser, naturmangfold, ressursgrunnlag, samfunns- og næringsinteresser. 

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

produktive individer ut fra lokale forutsetninger. 
 

 

Delmål/presiseringer/tiltak: 

 Hjortestammen på Hitra totalt sett må reduseres gjennom økt jakttrykk/økte kvoter 

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

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

bestandsplan med avskytingsplan. 

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

forvaltning og bærekraftige bestander lokalt. 

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

størrelsesklasser. 

 Øke/opprettholde andelen dominante hanndyr i bestanden 

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

små og svakt utviklete individer 

 Hjorteviltskader på kulturplanter og landbruksressurser skal reduseres og tilpasses til 

akseptable nivå lokalt. 

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

beiteskader 

 Viltforebyggende tiltak som inngjerding av innmarka for å hindre beiteskader gis prioritet ved 

bruk av viltfondet til delfinansiering. 

 Forvaltningen forbedres/forenkles gjennom  

- fortsatt reduksjon av antall jaktvald og  

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

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

for rekreasjon og positive opplevelser for allmenheten 

 Forvaltningsplanen for hjorteviltstammene skal forankres politisk, være del av integrert 

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

 Innføring av sett hjort rapportering som en del av kunnskapsgrunnlaget. 

 

 

Utforming av fellingsplaner er avhengig av hvilke målsettinger de ulike valdene har. 

 

For å nå målet om redusert hjortestamme for Hitra totalt sett, legges de til grunn at totalavskytingen 

bør økes, i varierende grad for valdene, med inntil 20% i planperioden 

2018-2020. Dette bør også gjenspeiles i valdenes kvoter og avskytingsplaner. 

 

Bakgrunnen for målsettingen om lavere hanndyravskytning henger sammen med at naturlig dødelighet 

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

 

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

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

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

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

 
Kalv Hann 1 år Hunn 1 år Voksen bukk Voksen Kolle 

20 - 26 % 10 - 15 % 10 - 15 % 10 - 15 % 25-35 % 
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8. RÅDYR 
 

8.1 Status for rådyrstammen på Hitra 

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

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

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

blitt kjent som et område med god rådyrjakt.  
 

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

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

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

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

rapporteringsrutinene er mindre godt etablert sammenlignet med de øvrige hjorteviltartene. 
 

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

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

og fravær av større predatorer som rødrev og gaupe tilsier at en større andel av årlig tilvekst kan tas ut 

ved jakt enn tilfellet er på fastlandet. Utfordringen ligger i å etablere god forvaltning på et tilstrekkelig 

kunnskapsgrunnlag. Kunnskap og faktagrunnlag angående rådyr på Hitra er vesentlig svakere enn 

tilfellet er for hjorten, og sider ved rådyrets biologi begrenser også mulighetene til å anvende praktiske 

og presise metoder i kunnskapsinnhentingen.  

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

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

forbindelse er bedre lokal organisering. 

 

8.2 Mål og tiltak for forvaltningen av rådyr 2018-2020 

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

prosesser, naturmangfold, ressursgrunnlag, samfunns- og næringsinteresser. 

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

produktive individer ut fra lokale forutsetninger. 

 

Delmål og presiseringer: 

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

lokaleforhold på valdnivå i målsettinger og tiltak. 

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

skal funksjonelt gjenspeiles i bestandsplan med lokale målsettinger og avskytningsplan.  

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

opplevelser for allmenheten. 

 Forvaltningsplanen for rådyrstammen skal forankres politisk og være del av integrert 

kommunal planlegging. 

 Fellingsplaner vurderes fortløpende gjennom planperioden med hensyn på lokale responser og 

fluktuasjoner i bestanden.  

 Kunnskapsgrunnlaget på rådyr skal styrkes, eksempelvis igjennom systematiske tellinger og 

demografiske data. 

 Innføring av bedre rapporteringsordninger i alle vald, med fordeling på kjønn på kalver og 

skille mellom ungdyr og voksne. 

 Inkludering av flere «Vald uten bestandsplan» inn i eksisterende vald. 
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9. ELG 
 

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

tilsier at arten produserer et høstingsverdig overskudd. Dette er per i dag ikke gjeldende for elg på Hitra. 

 

For mer informasjon om Elg i Hitra kommune henvises det til Mål og retningslinjer for forvaltning av 

hjorteviltet i Hitra kommune. 

 

 

10. BESTANDSPLANER, MINSTEAREAL OG 

FELLINGSTILLATELSER 
 

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

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

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

godkjent av kommunen, får laget utstedt fellingstillatelser. 

 

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

retningslinjer for forvaltning av hjorteviltet i Hitra kommune. 

 

 

 

11. FALLVILT 

 

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

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

årsaker. 

 

For mer informasjon og fallvilt i Hitra kommune, henvises det til Mål og retningslinjer for forvaltning 

av hjorteviltet i Hitra kommune. 

 

 

 

 

 

 



Forvaltningsplan for hjortevilt i Hitra kommune 2018 – 2020 

Forvaltningsplan for hjortevilt i Hitra kommune  side 16 av 29              05.06.2018 

12. BEITESKADER  

12.1 Beiteskader på innmark 

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

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

utvilsomt hjortens beite på eng. 

 

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

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

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

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

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

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

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

beitebelastning, og når i sesongen det beites. 

 

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

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

noe beiting på unge vekststadier av gras på innmark og om våren. Rådyret har behov for å beite 

lettfordøyelige planter, og beiter derfor i stor grad på urter. Beiteskader hos rådyr av betydelig omfang 

er ikke kjent på Hitra. Unntaket kan være beiting på unge plantefelt, beiting i hager og rundt bolighus. 

 

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

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

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

til å utarbeide kompensasjonsordninger til aktive gårdbrukere, basert på arealtilskudd. Medlemskap og 

vedtak i organiserte vald gjør dette mulig, uavhengig av juridiske forhold ellers. Slike ordninger er i 

enkelte områder praktisert over flere år. 

 

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

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

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

12.2 Skader på skog 

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

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

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

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

 

12.3 Felling av vilt som gjør skade 

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

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

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

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

av skadegjørende vilt er det kommunen som tar seg av. 

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

skadefellingstillatelser kun være aktuelt i spesielle tilfeller. 
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13. DYREVELFERD OG MILJØMÅL 
 

Vår målsetting og vårt ønske er sunne viltbestander i norsk natur. Bestander vi kan høste av og som er 

med på å opprettholde en sunn balanse i naturen. Vi ønsker å unngå lidelser for enkeltindivid og 

bestander, og vi vil forhindre utbredelse av alvorlige sykdommer som kan smitte over til mennesker og 

husdyr. 

Viltets helse er en viktig indikator på miljøforandringer som forurensing og klimaendring. 
 

I Norge har vi flere lover, forskrifter og regelverk som skal sikre dyrevelferden, både hos tamdyr og 

hos vilt. Den viktigste av disse er Dyrevelferdsloven. Formålet med denne loven er å fremme god 

dyrevelferd og respekt for dyr. Den sier at dyr har en egenverdi uavhengig av den nytteverdien de 

måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og 

belastninger. 

 

 13.1 Sykdom og skade – plikt til å hjelpe 

Dyrevelferdslovens bestemmelser sier at alle dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for 

unødige påkjenninger og belastninger. Denne bestemmelsen gjelder også for ville dyr. 

Alle som påtreffer dyr som er åpenbart skadet, sykt eller hjelpeløst, skal hjelpe dyret så langt det er 

mulig. Ofte er avliving det eneste alternativet, og loven gir hjemmel for dette dersom det er åpenbart 

at dyret ikke kan bli friskt. En kan avlive dyret selv, eller be om hjelp fra kommunen eller viltvakta. 

Dyr som må avlives som følge av sykdom eller skade skal avlives på en human måte. 
 

En jeger som treffer på skadet/sykt dyr i jakttiden og på lovlig grunn kan avlive dette for å hindre 

unødig lidelse, men må gi beskjed til valdansvarlig og kommunen. 

Enhver som får kjennskap til at et større antall ville eller forvillede dyr er utsatt for sykdom, skade 

eller annen lidelse, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet. 
 

 13.2 Viltpåkjørsel – hva nå? 
 

Vi har alle en plikt til å hjelpe både mennesker og vilt som er involvert i trafikkulykker, med 

hjemmel i vegtrafikklovens § 12 Plikter ved trafikkuhell, og Dyrevelferdslovens § 4. Hjelpeplikt. 

Alle har plikt til å unngå viltpåkjørsler så langt dette er mulig, men når uhellet først er ute, er man 

også pliktig til å gjøre alt en kan for å hjelpe mennesker og dyr som er involvert. 
 

Man starter med å skaffe oversikt over eventuelle skadde og gir førstehjelp/kontakter 113 dersom 

akutt hjelp er nødvendig. Deretter er det viktig å sikre skadestedet med varselskilt for å hindre flere 

ulykker, spesielt dersom sikten er dårlig. Ring videre politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen. 

Merk ulykkesstedet med viltbånd eller lignende. Dersom dyret har forlatt veibanen, merk stedet der 

det forlot veibanen. Dette for å lette arbeidet for ettersøksekvipasjen. 
 

13.3 Stengsler og forsøpling som fanger og skader vilt 

Det finnes flere eksempler på forsøpling og menneskelige elementer som kan skade viltet.  

Dette kan lokal forurensing via væsker, luft ol. som dyrene kan innta. For eksempel kan væsker 

fra et kassert bilvrak renne ut i vegetasjonen der hjorten beiter. 

Andre elementer kan også utgjøre en ulempe for viltet og naturen denne oppholder seg i. 
 

Gjerder har i ualminnelige år blitt benyttet for å holde på plass husdyr, sperre vilt ute, for 

sikkerhet osv., og utgjør dermed et nærmest naturlig element i vårt samfunn. 

Dette gjelder også for gjerder på og rundt innmark. Disse gjerdene utgjør sjelden noe problem, da 

disse regelmessig kontrolleres og vedlikeholdes pga. viktigheten av deres funksjon. Gjerder i 

utmark, og særlig gamle etterlatte gjerder, kan derimot skape større problemer. Herunder stengsel 

for friluftsliv og utøving av allemannsretten, privatisering av områder og stengsel for 

fremkommelighet for vilt. I verste fall vil gjerder i utmark skade eller ta livet av hjortevilt som vil 

prøve å forsere gjerdet. 
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Tau, tråd, netting ol. fra menneskelig virksomhet som blir liggende igjen i områder der hjortevilt 

oppholder seg, kan være skadelig for viltet. Voksne bukker av hjortevilt er spesielt utsatt for å 

vikle seg inn i overnevnte pga. gevirene som lett kan sette seg fast. I mange tilfeller utgjør ikke 

dette noe problem, da de feller gevirene på våren. I noen tilfeller kan det imidlertid utvikle seg til 

en potensiell skadelig, og i verste fall, dødelig situasjon. Dette fordi de kan få tau el. rundt halsen 

og bli kvalt, eller de kan vikle seg bort i gjerder og bli stående fast.  
 

13.4 Bestandstetthet – ressurskonkurranse mellom individer 

Bestandstetthet defineres som antall individer pr. arealenhet leveområde. Innen leveområdet 

konkurrerer individene om ressurser som areal, skjul, mat og andre habitatfaktorer. Hos hjorten er 

tilgang til næring av høy kvalitet over tid helt sentralt for god vekst, kroppsstørrelse og kondisjon, 

noe som igjen påvirker individenes sosiale rangordning og tilgang til ressurser. Ved økt konkurranse 

mellom individer om matressursene vil store, dominante dyr kunne skaffe seg grunnlag for optimal 

vekst og utvikling. Men, med økende bestandstetthet og konkurranse vil en økende andel individer 

i bestanden få reduserte levekår med redusert vekst, kroppsstørrelse og reproduksjonsevne som 

dokumenterte konsekvenser. Overlevelsesevne er også nært knyttet til kroppsstørrelse, dominans og 

kondisjon. Videre er det slik at sykdommer og parasitter sprer seg lettere og med større utbredelse 

(prevalens) til tettere en dyrebestand er. Stor tetthet av én art kan dessuten ha negative effekter på 

andre arter og prosesser og strukturer i økosystemet. 

 

Forvaltning av hjortebestandene med tanke på fornuftig dyretetthet (ut fra mange hensyn) innebærer 

derfor også et aspekt av dyrehelse og levekår for dyra. Når det videre antas at gjennomsnittlig 85 – 

90 % av all dødelighet hos hjorten skyldes jakt er det klart at beskatningsopplegg med kvoter og 

innretning på ulike kategorier dyr er viktig verktøy for å nå målsettinger om livskraftige bestander 

i et langsiktig perspektiv. Det er bedre bærekraft i å forvalte en vital og produktiv bestand med færre 

individer enn en tettere bestand av dyr med svakere kondisjon og reproduksjonsevne. 

 

13.5 Chronic wasting disease (CWD) 

Skrantesjuke, Chronic Wasting Disease, CWD, er en smittsom sykdom som kan ramme 

hjortedyr. Sykdommen er dødelig. Smitte kan overføres mellom hjortedyr ved direkte kontakt, 

eller gjennom miljøet, for eksempel via spytt og urin.  

Hitra kommune er en del av kartleggingsprogrammet for CWD i 2018. 

For mer informasjon vedørende CWD henvises det til Mattilsynet sin nettsider. 

 

13.6 Miljømål  

For å oppnå vårt ønske om en ren natur med friske og sunne viltbestander, har vi her valgt å sette 

mål for miljøet; 

 

 Gjennom vår ferdsel i naturen, skal viltets helse og dyrevelferd alltid hensyntas.  

 Gjerder, tau og lignende som ikke lenger er i bruk, skal ryddes vekk fra utmarka. 

 I alle jaktaktiviteter skal en tilstrebe minst mulig belastning og skade på naturen. 

 All kjøring i utmark i tilknytning til jakt skal være henhold til lover og forskrifter 

 Søppel som plast, annen emballasje og tomhylser skal ikke etterlates i terrenget. 

 Alt slakteavfall skal transporteres ut av jaktterrenget– eller graves ned 
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14. UTTAK AV DYR MED LAVE SLAKTEVEKTER 
 

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

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

næringsrike og vekstfremmende beitene. Med økende bestandstetthet og næringskonkurranse utgjør små 

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

at små individer parer seg med hverandre, noe som over tid forsterker utviklingen i retning av flere og 

mindre dyr i bestandene. 

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

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

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

Med bestandsplanbasert forvaltning og samarbeid innen vald er dette mulig.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dyr med lav kondisjon skal rapporteres på ordinært vis. 

 

Vektgrenser: 

Kalver av begge kjønn med slaktevekt under 15.0 kg. 

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

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

Tallet i hver kategori representerer øvre vektgrense for nedre 5 % i vektfordelingen. 

 

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

av kvoten),  

- eller kan beholdes og kompenseres fra valdet. 

 

Overstående er en foreslått norm for hele Hitra, der lagene kan justere reglene ut ifra lokale forhold. 
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15. FORVALTNING PÅ VALDNIVÅ 

 

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

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

Jaktrettshaverne er tillagt et vesentlig ansvar for hjorteviltforvaltningen i kommunen. 

  

Valdet /bestandsplanområdet: 

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

hjorteviltforvaltning 

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

kriterier og innen frist 

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

problemstillinger 

 Valdet er ansvarlig for pålagt rapportering innen angitte frister 

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

kunnskap om bestandsforhold i bestandsplaner og praktiske forvaltningsopplegg 

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

håndtering av dyr som gjør skade, fallvilt, ettersøk, feilfellinger, kontroll og rapportering. 
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VEDLEGG 1 

ORDLISTE 

 

 

Bestandsplan  Målsetting og plan for hvordan stammene skal forvaltes. Inkluderer 

fellingsplan som virkemiddel 

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

Fallvilt    Vilt som dør av andre årsaker enn ordinær jakt 

Implementere   Iverksette, virkeliggjøre  

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

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

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

Trondheim. Underavdelinger i Tromsø, Lillehammer og Oslo.  

Påskutt    Et dyr som er skutt på.  

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

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

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

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

Skjemaet som skal brukes er utarbeidet av miljødirektoratet. Skjemaet skal 

føres hver dag.  

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

Stamkoller   Koller som er stedegne  

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

fellingstillatelser  

Viltfond  Består hovedsakelig av innbetalte fellingsavgifter. Viltfondet er regulert 

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

kommunebudsjettet.  

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

tildeles fellingstillatelser fra kommunen. 

Jaktfelt Mindre geografisk område innenfor et vald som jaktrettighetshaverne har 

avgrenset av hensyn til jaktutøvelsen. 
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VEDLEGG 2 

NETTSTEDER INNEN HJORTEVILTFORVALTNINGEN 

 

 

 

Hjorteviltportalen – www.hjortevilt.no 

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

av Norsk institutt for naturforskning (NINA). Her publiseres nyheter, forskningsrapporter, og du får 

tilgang på lover, forskrifter og diverse fakta om hjorteviltartene. 

 

Hjorteviltregisteret – www.hjorteviltregisteret.no 

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

sett dyr observasjoner, valdopplysninger på kommune, vald og jaktfeltnivå. I tillegg registreres alle 

fallvilthendelser på denne siden. 

 

Sett og skutt – www.settogskutt.no 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

EVALUERING 

 

Kommunen som helhet 

Valdene fikk høsten 2017 i oppdrag å evaluere planperioden 2015-2017. Tilsvarende evaluering ble 

gjennomført i 2014. Jaktstatistikk, vårtellinger av hjort på innmark, innsamling av kjever fra felte dyr 

og valdenes utfylling spørreskjema gir et bra underlagsmateriale for å evaluere effekter av 

bestandsplanen både for Hitra som helhet, og på valdnivå.  

 

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

iverksatt i 2009 (2008) hadde tilsiktet effekt i forhold til målsettingene. reduserte beiteskader på 

innmark, generell bestandsreduksjon, redusert tilvekstrate, bedre kjønnsforhold blant voksne dyr, 

reduserte eller stabiliserte trafikkhendelser og mer bærekraftig beskatningsopplegg var konklusjonen. I 

planperiodene 2012-2014 og 2015-2017 ser det imidlertid ut til at bestandsreduksjonen har stoppet 

opp flere steder, og det oppleves til og med økning i flere områder. 

Vi har her oppsummert svarene fra spørreundersøkelsene i 2014 og 2017. Oppsummeringen omfatter 

utvalgte hovedtema som er relevante i forhold til gjeldende målsettinger. 

 

Tabell 4. Syntese av informasjon vedrørende hjorteforvaltning og bestandsutvikling i siste  

               Planperioder 2012 – 2014 og 2015 - 2017. 

 

 

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

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

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

definerte ansvarsområder og bedre samarbeid og informasjonsflyt er viktige stikkord.  Dette er imidlertid 

tema som kan tas opp ved siden av den mer biologisk fokuserte bestandsplanen for perioden 2018-2020, 

men det er viktig for en tydelig, forutsigbar og informert hjorteviltforvaltning. 

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

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

og rådgiving til valda for perioden 2018 - 2020 vil bygge på dette, i tillegg til den viktige informasjonen 

fra lokalt hold.  

 Bestands- 

endring? 

Andel voksne 

bukker? 

Jaktinnsats for 

å fylle  

kvoter? 

Kvoter for 

neste plan? 

Beiteskader Trafikk-

hendelser 

Svar høst 2014 Redusert eller  

Stabil 

bestand på 

alle vald. 

Noen jaktfelt 

med mulig 

økning 

Bedret 

kjønnsfordeling, 

Økt brøleaktivitet. 

Økt innsats de 

fleste steder, 

stabil på to 

vald i nord-

vest. 

Varierer 

mellom vald, 

fra reduksjon, 

som før, og til 

økning 

Generell reduksjon, 

men på tre vald 

stabile/akseptable til 

for store 

Redusert eller 

stabile på de 

fleste vald. 

Økning på visse 

lokaliteter på to 

vald 

Svar høst 2017 Mye 

variasjon 

mellom 

valdene. Alt 

fra økning til 

reduksjon 

Stort sett stabilt 

med noe økning. I 

noen områder så 

det ut til å være 

redusert i 2017. 

Stort sett stabil 

jaktinnsats, 

men behov for 

økning i noen 

områder 

De fleste 

ønsker stabile 

kvoter, noen 

ønsker å øke 

kvotene 

Varierende 

tilbakemeldinger fra 

valdene. Alt fra 

redusert til økt. 

Meldes stort 

sett om 

avtagende 

tendens på 

trafikkhendelser 
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Valdnivå 

Valdene ble bedt om å evaluere planperioden med utfylling av utsendte spørreskjema, slik som det ble 

gjennomført høsten 2014. Svarende har endret seg noe siden 2014. Tilbakemeldingene på 

bestandsstørrelse og utvikling varierer noe. Tilbakemeldingene for kvoter for kommende planperiode 

viser imidlertid stort sett ønske om å holde disse stabile.  

Asmundvåg, Øst-Hitra og Strøm melder om økte beiteskader, men tilbakemeldinger om 

bestandsstruktur varierer. Bestandsstruktur ser ut til å være noenlunde stabilt over hele kommunen, 

men både Ut-Hitra og Sør-Hitra har meldt om økende brøleaktivitet i 2015 og 2016, men avtagende i 

2017. De fleste valdene ønsker å holde kvotene stabile for neste planperiode. 

 

 

 

Tabell 5. Sammendrag av svar på spørsmål om effekter av bestandsplanen 2015-2017 fra ulike    

              vald 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Beiteskader  

 

 

 

Varierende 

mellom 

redusert, 

stabilt og økt 

Redusert Uendret til 

redusert 

Redusert, 

akseptable 

Økt for 

aktiv 

jordbruker 

Økt Uendret Stabilt til 

økende 

Trafikk-

hendelser 

 

 

Avtatt Avtatt Stabile Økt? Redusert Stabile Økt og er 

et 

problem 

Økt på 

utsatte 

steder 

Generell 

bestands-

utvikling 

 

 

Varierende, 

meldes mest 

nedgang 

Økt Vurderes 

som stabil 

Vurderes 

som redusert 

Mulig noe 

lavere 

tetthet 

Stabil Ser ut til å 

være 

stabil 

Store dele 

av valdet 

stabil, med 

noe økning 

enkelte 

områder 

Bestands-

struktur 

 

 

Varierende Økning Antas å 

være stabil 

Vurderes 

som stabilt 

Stabilt med 

lokale 

variasjoner 

Stabilt Stabilt Stabilt og 

økende 

Jaktinnsats 

for å fylle 

kvoter 

 

Stabilt. Økt 

for  ta ut 

enkelte 

kategorier 

Økt Noe 

varierende, 

økt og 

stabilt 

Økt, særlig 

for bestemte 

kategorier 

Økt noe Stabilt Relativt 

uendret 

Stort sett 

stabilt 

Kvoter 2015-

2017 

 

Stabile/økte 

kvoter  

Økes Uendret, 

med 

forbehold 

om resultat 

2017 

Stabilt Stabilt Stabilt Eventuell 

økning 

Økning 

noen 

steder, 

ellers 

stabilt 
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VEDLEGG 4 

KRAVSPESIFIKASJON FOR BESTANDSPLAN FOR HJORT 
 

 

Kommunale krav og retningslinjer for utarbeiding av bestandsplan. 

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

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

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

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

hjorteforvaltningen i Hitra kommune’ og ’Forvaltningsplan for hjortevilt i Hitra kommune 2015-2017’. 

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

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

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

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

 

Bestandsplan, struktur og innhold 
Innledning 

1. Valdnummer og navn på valdet 

2. Valdansvarlig representant 
3. Planperiode (2015 – 2017) 

Status 

1. Beskrivelse av valdet 
1.1. Grenser for valdet, tellende areal, medlemmer 

1.2. Jaktfelt og jaktleder 

2. Evaluering av siste planperiode 2012 - 2014 
3. Kunnskapsgrunnlaget 

3.1.  Hjortens arealbruk 

3.2. Vårtellingsdata 
3.3. Slaktevekter og fellingsdata 

3.4. Kjønns- og alderssammensetning 

3.5. Irregulær avgang, fallvilt 

3.6. Innmark- og beiteskader 

3.7. Kunnskap fra andre samfunnsområder 
 

Hovedmål og delmål 

1. Hovedmål 
2. Delmål 

2.1. Bestandsmål for valdet 

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

2.3.1. Trafikkskader 

2.4. Andre mål 
3. Virkemiddel for å nå målene 

 

 
 

Tiltak i Planperioden 

1. Avskytningsplan 2015 – 2017 inkl skrapdyr 
2. Vårtellinger 

3. Beitetaksering 

4. Skadeforebyggende tiltak 

5. Fallvilthåndtering 

6. Kompetanseheving 

7. Kontroll, evaluering og rullering av bestandsplanen 

 

Vedlegg 

1. Kart over Utmarkslaget sitt jaktvald. 

2. Medlemsoversikt 

3. Vårtellingsdata 

4. Retningslinjer  
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VEDLEGG 5 

KRAVSPESIFIKASJON FOR BESTANDSPLAN FOR RÅDYR 

 

 

1. Generelt om valdet 

1.1 Valdets grenser og beliggenhet 

1.2 Tellende areal 

1.3 Jaktfelt 

 

2. Bestandsdata 

2.1 Fellingsstatistikk 

2.2 Vårtellingsdata 

2.3 Observasjoner 

 

3. Målsettinger for planperioden 

3.1 Hovedmål 

3.2 Delmål 

3.2.1 Bestandsmål for valdet 

3.2.2 Mål organisering og kunnskapsinnhenting 

3.2.3 Mål for samfunnshensyn 

3.3 Andre mål 

 

 

4. Tiltak i planperioden 

4.1 Avskytingsplan 

4.2 Rammer for årlig avskytning 

4.3 Tellinger 

4.4 Skadeforebyggende tiltak 

4.5 Fallvilthåndtering 
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VEDLEGG 6 

EKSEMPEL – INSTRUKS FOR JAKTFELTLEDER 
 

 

 

 

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

er av styret i  

 

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

 

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

 

Årsmøtet gir herved slik instruks for jaktfeltleder: 

 

Jaktfeltleder skal koordinere jakt og felling og gjøre sitt ytterste for at jakta foregår sikkert, 

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

avskytningsplan. Om nødvendig har jaktfeltleder myndighet til alene å treffe bindende 

avgjørelser omkring jaktutøvelsen. 

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

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

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

 

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

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

rapporteres til utmarkslagets formann. 

 

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

viltlovgivningen. 

 

Avtaler om fellesjakt med annet jaktfelt ivaretas av jaktfeltleder. 

 

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

 

          
Vedtatt på årsmøte xx.xx.xxx 
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VEDLEGG 7 

EKSEMPEL – RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV JAKT 

 

 

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

Utmarkslaget sitt område. 

 

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

problemstillinger angående praktisk jakt og eventuelt omplassering av feilskutt dyr. 

 

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

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

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

rettmessige eier.  

 

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

med grunneier/rettighetshaver på forhånd. 

 

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

ansvarlig for å informere gjestejegeren om utmarkslagets retningslinjer og praksis for jaktutøvelsen.  

 

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

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

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

 

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

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

jaktfeltgrensene. 

 

Ettersøk.  

Laget har inngått ettersøksavtale med:  

Nnnn Nnnn  tlf. 1234 5678 

Xxxx Xnnnn tlf. 2345 6789  

Jaktfeltleder skal orienteres om eventuelt ettersøk. 

 

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

 

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

 

 

Disse retningslinjene er vedtatt av årsmøtet xx.xx.xxxx . 
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VEDLEGG 8 

INSTRUKS FOR KJEVEINNSAMLING 
 

 

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

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

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

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

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

med kommunens målsetning for hjorteforvaltningen. 

 

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

alle felte dyr blir ivaretatt på forskriftsmessig vis. 

 

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

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

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

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

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

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

 

                                                     
                                                                                                        

 

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

gjerne til forveksling og mangelfulle eller feilaktige opplysninger. 

 

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

samlet til valdleder. 

 

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

          Kjeve med merkelapp  

Livmor         Eggstokker 


