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Sammendrag 
Den norske hjortebestanden har ekspandert i rekordfart de siste tretti år. Bestanden har økt i antall, men 
også i geografisk utbredelse. Fellingsstatistikk for de siste tiår viser at hjorten har gått forbi elgen på 
landsbasis, og at grafen fortsetter oppover. I jaktåret 2019/2020 ble det felt hele 46 509 hjort.  

Denne bestandsutviklinga har vært gjenstand for mange spennende forskningsprosjekt, og tallmaterialet 
er derfor meget godt, i enkelte regioner. Med økende bestand har det dessverre også oppstått økende 
interessekonflikter og store utfordringer blant annet i landbruket. 

Hjorten beiter i stor grad på gras og i feltsjiktet vår og sommer, og tendensen er at den mest aktive 
brukeren blir hardest rammet. Undersøkelser i Møre og Romsdal har vist at gjennomsnittstap som følge 
av beiting fra hjort på eng, lå på 1 rundball pr. daa. 

For Trøndelag sin del har man sett en utvikling hvor hjorten virkelig har kommet for å bli, og de 
skadelidende i landbruket har nådd et metningspunkt.  

For jaktåret 2019/2020 ble det i Trøndelag felt 5644 hjort, som var 1335 flere enn fem år tidligere. Dette 
kan tyde på rask reproduksjon og/eller at hjorten utnytter større arealer. 

Beiteregisteringer utført av NLR har vist at for enkelte brukere på Hitra og Heim har hatt et avlingstap på 
opptil 50%, både på 1. og 2. slått.  

Henvendelser fra lokallagene i Heim, Hitra og Frøya satte i gang dette forprosjektet, som har hatt til mål å 
samle inn kunnskapsgrunnlag for et eventuelt større hjorteprosjekt. En befaring på Hitra i juni 2020 viste 
tydelige skader på enga, påført av hjortens tråkk og beite.  

Trøndelag Bondelag har identifisert tre målsettinger som skal bidra til å redusere skadebildet i landbruket, 
og forhåpentligvis gjøre interessekonflikten mindre: 
 
1. Redusere bestanden 
2. Prøve ut beitetålende frøblandinger 
3. Kommunikasjon  
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Forord 
Bakgrunnen for dette forprosjektet er basert på henvendelser fra lokallagene Heim Bondelag og Hitra og 
Frøya Bondelag våren 2020. En befaring foretatt på Hitra i juni 2020 gav ytterligere 
dokumentasjonsgrunnlag for å søke om midler til et forprosjekt. Søknaden ble levert i etterkant av dette. 

Forprosjektet har hatt til formål å utarbeide et kunnskapsgrunnlag med bakgrunn i eksisterende litteratur, 
forskning og dokumentasjon på beiteskader fra hjort. 
 
Forprosjektet har mottatt tilskudd fra Trøndelag Fylkeskommunes Viltfond. Midlene har gått til avlønning 
av prosjektleder, ansatt i Trøndelag Bondelag, samt dekking av noen utgifter knyttet til dokumentasjon av 
avlingsskade. Prosjektperioden har gått fra oktober-desember 2020. 

Per-Anders Robertsen, rådgiver i Trøndelag Bondelag har fram til 6.oktober jobbet med datainnsamling, 
hatt kontakt med medlemmer, deltatt på fagmøter, befaring i Hitra 11.juni, og samarbeid om 
forprosjektsøknad. 
Inga Rossing, kommunikasjonsrådgiver i Trøndelag Bondelag, har i perioden 6.oktober til 31.desember 
2020, vært engasjert som prosjektleder. Dette har innebært å ha ansvaret for resterende innsamling av 
kunnskapsgrunnlag, spørreundersøkelse til medlemmer, kontakt med relevante fagmiljø og sluttføring av 
forprosjektet. 
 
Gjennom dette forprosjektet har vi prøvd å vise at litteraturdekningen på feltet er god, både når det 
gjelder kunnskap om hjortens levevis, men også med tanke på utfordringer knyttet til store bestander. Vi 
håper at forprosjektet kan komme andre interessenter til nytte, og at det danner et godt grunnlag for 
videre arbeid med problematikken hjort og beiteskader. 
 
Vi vil gjerne takke alle våre bidragsytere for godt samarbeid gjennom perioden! 

Takk til Trøndelag Fylkeskommune for god dialog gjennom prosjektperioden og for økonomisk støtte i 
form av midler gjennom Viltfondet. Til forskere, kommunalt ansatte og rådgivere i NLR som sporty har 
stilt opp på befaring, teams-møter og kommet med gode råd for veien videre.  

Norges Bondelag har spilt en viktig rolle i delingen av kunnskap, prosjektideer og opprettelsen av 
Fagteam-hjort, som har koblet sammen mulige samarbeidspartnere på tvers av fylkeskontor.  

Takk til våre lokallagsledere i Heim Bondelag og Hitra og Frøya Bondelag som har bidratt med tallgrunnlag 
til fremstilling av avlingstap. Takk til alle våre medlemmer som har henvendt seg med relevante og 
utfordrende spørsmål samt for svarene i spørreundersøkelsen.  

Og sist, men ikke minst, takk til vår fylkesleder, Kari Åker, som står på og taler grasprodusentens sak og 
ikke mister trua på at det finnes ei løsning.  

 

Inga F. Rossing 

Steinkjer, desember 2020 
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1 Innledning 
 
Skal vi tro på overskriftene til Statistisk Sentralbyrå som omhandler hjortejakta de siste tre år, er ordet 
«rekord» ensbetydende med beskrivelsen av jaktstatistikken (Statistisk Sentralbyrå, u.d.). 
 
Den samme trenden finner vi i overskrifter og debattinnlegg i aviser og tidsskrifter.  
«Vilt mye vilt» skriver Hans Bårdsgård, bonde og debattleder i Nationen, i en kommentar i Nationen 
30.september 2020. Videre peker han på en rekke tiltak og forsøk, og prøver å danne et bilde av 
skadesituasjonen for gras- og skogprodusenter. Han går så langt som å kalle mangelen på uttak av kvote, 
for sivil ulydighet forkledt som viltstell (Bårdsgård, 2020)  
 
Kanskje tar han ikke feil?  
For la oss legge til grunn hvordan forvaltningen av hjortevilt er bygd opp i Norge.  
Paragraf 1 i hjorteviltforskriften definerer dette som formålet med forskriften: 
 

§ 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 hjortevilt-ressursene. 
Forvaltningen skal videre sikre bestandsstørrelser som fører til at hjortevilt ikke forårsaker 
uakseptable skader og ulemper på andre samfunns-interesser. 

 
Forvaltningen skal altså sikre at bestandsstørrelsene IKKE forårsaker uakseptable skader og ulemper, for 
andre samfunns-interesser (eksempelvis grasproduksjon, skog og trafikk).  
Hvorfor leser vi da at hjort i store deler av (kyst)Norge hvert år forårsaker skader på avlinger, skaper 
usikkerhet på veiene, er grunnlag for konflikt og uenighet? 
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal omtalte situasjonen som utfordrande for landbruksnæringa i fylket i 
fylkesnytt i 2019. I beste fall er denne overskrifta et forsøk på å ikke skape uro blant ulike 
interessegrupper. Situasjonen er definitivt ikke utfordrende, den er håpløs. Videre i artikkelen pekes det 
på rekordstor hjortebestand, høyt antall påkjørsler og færre antall gårdbrukere, som videre har ført til 
ubalanse i utarbeiding av bestandsplaner. Undersøkelser viste at gjennomsnittstapet lå på 1 rundball pr. 
daa1, for flere bønder i Aure kommune (Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 2019). 
 
Når forskningen selv sier at hjortebestanden i Norge har hatt en nærmest eventyrlig utvikling de siste 40 
år, kan en jo spørre seg hva de legger i det (Meisingset, Brekkum, & Lande, 2019). Spør du en gårdbruker 
og grasprodusent i Heim kommune, som på 2.slåtten har mistet nærmere 50% av avlinga si, som følge av 
hard beiting fra hjort, er det ikke sikkert du får «eventyrlig» som første assosiasjon.  
 
Forskningen prøver vel å si at ikke bare har bestanden vokst i størrelse, men også geografisk utbredelse. I 
et naturforvaltningsperspektiv er det et ganske interessant tema. Det sier noe om at denne arten er svært 
tilpasningsdyktig, evner å finne nye leveområder og ekspanderer i stor fart.  
  

 
1 Fôrinnholdet i en rundball kan variere etter vekten på rundballen, fortørking, tørrstoffinnhold, slåttetid og 
fôrenhetskonsentrasjon, som gjør at innholdet i en rundball kan variere fra 100 til 200 fôrenheter melk (FEm). 
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1.1 Konsekvenser 
Kartleggingsprosjektet «Kostar hjorten meir enn han smakar» var i 2010 tydelig på at hjorten gjør aller 
størst skade hos den mest aktive bonden. Bakgrunnen for dette lå i at hjorten hadde en betydelig 
favorisering for ny eng, og regelmessig engfornying ville føre til størst skade, om forholdene ellers lå til 
rette. En samtidig økning i skade på både innmark og skog var grunnlag for et stort inntektstap hos mange 
gårdbrukere. Et viktig moment prosjektet kunne bevise, var at den harde beitingen på eng, ikke bare førte 
til reduksjon i mengde avling, men også endring i kvaliteten på den resterende avlingen. (Thorvaldsen, et 
al., 2010). Prosjektet hadde sitt utspring på Vestlandet i perioden 2003 -2010, men kunne lett ha vært 
beskrivelsen av situasjonen, slik den forekommer i dag.  

Et grovt overslag over verdien av tapt avling på 1. og 2. slått i 2019, for 4 grasprodusenter i Hitra, viste en 
sum på over 350 000 NOK, basert på beregninger utført av NLR2, som hadde forsøksfelt/beitebur stående 
vår og sommer 2019. Kostnader til registrering, engfornying, arbeidstimer og eventuelt kjøp av tilleggsfôr 
er ikke medregnet her.  

 

 

Hjort på beite på Hitra. Foto: Lars Arne Børø, 30.05.20  

 
2 Beregningen er utført privat, og er kun et estimat. 
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2 Kort om hjort 
Hjorten har på grunn av sin tilpasningsdyktige natur, vært et objekt for undersøkelse og forskning over 
lengre tid. I takt med utviklingen av bestanden, har derfor også kunnskapen om arten økt. Den norske 
hjorten (Cervus elaphus atlanticus) regnes som en underart av europeisk hjort (Cervus elaphus). Hjorten 
er en sørlig art, som har kunnet utviklet seg under tempererte forhold. Det antas at et varmere klima har 
gjort at den har spredd seg nordover, og har potensiale for ytterligere spredning, spesielt langs kysten 
(Solberg, et al., 2017).  

Hjorten er vårt nest største hjortedyr, etter elgen, og ansees for mange å være en staselig art med fin 
estetikk. Kulturelt sett har den vært gjenstand for bruk i symbolsk betydning, og representerer gjerne 
skjønnhet og kraft. Da Hitra kommune vedtok sitt kommunevåpen i 1986, ble hjorten et naturlig valg. 
Kommunevåpenet skildrer en kronhjort i sølv på en blå bakgrunn. 

Hjorten bruker betydelig mye av sin tid til beiting. Den er beskrevet som mindre selektiv enn arter som 
velger mer spesifikt, som elg og rådyr, og grovfôrbeitere, selv om den kan synes å være nokså selektiv når 
det kommer til timotei. På sommerhalvåret kan den godt furasjere 4-6 ganger i løpet av døgnet. Som regel 
foregår dette i skumringstimene morgen og kveld. På vinteren er antallet redusert noe, og dette henger 
sammen med en mer tungtfordøyelig kost, med høyt fiberinnhold (Hjortevilt, u.d.).  

Beiteovervåking utført gjennom Overvåkingsprogrammet for hjortvilt, har vist at hjorten i stor grad 
fokuserer på planter i feltsjiktet, noe det harde beitetrykket på engarealer kan tyde på. Blåbærlyng spises 
jevnt hele året, men blir en viktig plante vinterstid. På Vestlandet har man antydet blåbærlyng som en 
mulig indikatorart på beitetrykk (Solberg, et al., 2017).  

En god del hjort regnes for å være stasjonære, som vil si at de oppholder seg på samme område både 
vinter og sommer. Andre kan ha kortere eller lengre vandringer mellom sommer- og vinteroppholdssted. 
Milde og snøfattige områder er å foretrekke gjennom vinteren, slik man finner langs kysten, for eksempel 
i øykommunene Hitra og Frøya. Under vårtrekket er det ofte man kan se store ansamlinger av hjort som 
beiter på de første spirene på innmarka.  

Hjortens trekkmønster og bruk av areal er essensiell for måten forvaltningen skal legges opp. I Hjortmerk, 
hvor man merket hjort for å se på arealbruk, i Møre og Romsdal og det tidligere Sør-Trøndelag, 
opparbeidet man seg solid kunnskap om blant annet trekkmønster og hjortens krav til leveområdene 
(Meisingset, Brekkum, & Lande, 2011). 

Forskningen har gitt oss viktig informasjon om hjortens livsløp, arealbruk og næringsvalg, men kanskje 
aller mest har den gitt oss indikatorer på hvordan bestandsøkningen har påvirket enkeltindivider i 
bestanden. Det har vist seg at kroppsvekten har blitt redusert, for alle kategorier av dyr, noe som i 
hovedsak kommer fram av slaktevektene. Lavere kroppsvekt har ført til utsatt brunst, og at unge koller 
venter ett år eller to før sin første reproduksjon (Meisingset, Brekkum, & Lande, 2019).  
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3 Avgrensning  
I dette forprosjektet er det gjort flere avgrensninger og utvalg. For å se på bestandsutviklingen for hjort 
over tid, er fellingsstatistikk fra hele landet brukt, og eksempler fra 1960 fram til i dag er trukket fram. Vi 
har videre valgt å legge vekt på utviklingen de siste ti år, da vi mener det gir det beste bildet på hvordan 
bestanden er nå og hvor den er på vei. 

I tillegg har vi gjort en geografisk avgrensning til kystkommunene, Heim, Hitra og Frøya, senere referert til 
som studieområdet (figur 1). Her har vi sett på skader som oppstår på innmark, som følge av hjortbeiting, 
og da spesielt på engarealer. Fokuset i denne delen dreier seg om praktiske og økonomiske konsekvenser, 
som følge av tapt avling.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: 
Studieområdet 
markert i rødt, 
bestående av 
kommunene 
Heim, Hitra og 
Frøya 
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2.1 Beskrivelse av 
studieområdet 
 

Studieområdet (figur 1) er plassert sør-vest i 
fylket Trøndelag. Kommunen Heim grenser i 
nord til Aure i Møre og Romsdal, som er en av 
en av ti kommuner hvor det ble skutt mest 
hjort i jaktåret 2019/2020. Like øst finner vi 
Orkland kommune, hvor avskytingen også er 
høy, kun forbigått av to kommuner og Heim 
selv, i jaktåret 2019/2020.  

Alle kommunene i studieområdet 
kjennetegnes ved at de har en lang kystlinje, 
mye åpne flater, kuperte terreng, store 
grasarealer og relativt mildt klima hele året.  

Folketallet i hver kommunene er relativt lite, 
og ligger på under 6000 innbyggere pr.1. 
januar 2020.  

 Arealbruken fordeler seg som vist i figur 2 og 
tabell 1, som viser alt ubebygd areal i 
kommunene.  

Tabell 1: Fordeling av arealklasser av alt 
ubebygd areal i Hitra, Heim og Frøya. Oppgitt 
i antall km2 (Statistisk sentralbyrå, 2019). 

 

 

 

Figur 2: Arealbruk i fra øverst og nedover: Hitra – Heim – Frøya. Diagrammene viser ubebygd areal, tall 
oppgitt i tabell 1. Det er mye åpen fastmark og en god del skog. Dette gjør disse kommunene attraktive for 
hjorten (Statistisk sentralbyrå, 2019).  

Arealtype Hitra Heim Frøya 
Jordbruksareal 23,67 40,14 10,39 

Skog 219,04 492,44 4,52 
Åpen fastmark 329,33 348,48 162,32 

Våtmark 113,55 75,96 29,11 
Bart fjell, grus- og 

blokkmark 
13,27 5,64 14,33 

Varig snø, is og 
bre 

0,00 0,00 0,00 

Ferskvann 39,83 46,70 12,33 
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4 Metode  
Innsamlingen av data i dette forprosjektet har i hovedsak bestått i litteraturstudie, telefonsamtaler, 
befaring, samarbeid mellom Norges Bondelag, Trøndelag Bondelag og aktuelle samarbeidspartnere/andre 
organisasjoner og forskningsinstitusjoner. En oversikt over metoden er beskrevet nærmere i tabell 2.   

Tabell 2: Datainnsamling i forprosjektperioden. Oransje bakgrunn marker informasjon som er hentet inn 
før forprosjektets start. 

Metode Til/for hva 
Befaring på Hitra og deltakelse på infomøte 
11.06.20 
Deltakere 
Arne Ivar Ness og Lars Arne Børø - Lokallagsledere 
i Heim Bondelag og Hitra og Frøya Bondelag 
Kari Åker - Fylkesleder Trøndelag Bondelag 
Per-Anders Robertsen - rådgiver Trøndelag 
Bondelag 
Berørte gårdbrukere  
Rolf Langvatn - tidligere forskningssjef ved NINA 
Runar Myrvang - Rådgiver viltforvaltning 
Trøndelag Fylkeskommune 

Bildedokumentasjon, innblikk i hverdagen til 
bønder som er utsatt for problematikken. 
 
Synliggjøring av utfordringene i egne kanaler 
(hjemmeside). 
 
Ha grunnlag til søknad om forprosjekt. 

Dokumentasjon av tapt avling og beiteskader fra 
hjort, sommer 2019 og 20203. 

Beregning av tapt avling. 

Søk på jaktstatistikk via 
https://hjorteviltregisteret.no/  

Fellingsstatistikk for landet, Trøndelag og 
kommunene Heim, Hitra og Frøya. 

Nedlasting av N50 kartdata fra 
https://www.geonorge.no/  

For å framstille mengde i jaktstatistikk, geografisk 
plassering av studieområdet og talldata for 
dyrkamark. 

Litteraturstudie: søk på internett og avisartikler. 
Søkeord: hjort, beiting innmark, skadefelling, 
beiteskader, forvaltningsplan hjort, frøblandinger 

Bakgrunnsinformasjon om generell 
hjortforvaltning.  
 
Tidligere forsøk og beiteregistreringer. 

Utvalgsspørreundersøkelse via telefon for 
medlemmer i Hitra og Frøya Bondelag og Heim 
Bondelag: Har du beiteskader fra hjort på 
innmark? 
 

Informasjon fra medlemmer registrert med 
innmark, om beiteskader knyttet til hjort. 

Kontakt via mail, med kommunene: Heim, Hitra, 
Frøya, Ørland 

Informasjon om 
forvaltningsplaner/bestandsplaner og midler til 
hjorteforvaltning og tiltak. 

Digitale møter  
1.  04.06.20: oppstartsmøte om hjort i sørlige 
deler av Trøndelag. 
Deltakere 
Kari Åker – Fylkesleder Trøndelag Bondelag 
Ove Martin Gundersen – Prosjektleder Norges 
bondelag (Gåseprosjektet) 
Inga Frøseth Rossing – Kommunikasjonsrådgiver 
Trøndelag Bondelag 

 
1. Informasjon om økende utfordring og store 
avlingstap.  
 
2. Mål om å følge opp styrevedtak fra 2018, om 
reduksjon av hjortestammen. Få til samarbeid på 
tvers av fylker. 
 

 
3 Dette er data Trøndelag Bondelag har fått lånt gjennom lokallagsleder i Hitra og Frøya Bondelag, samt Heim 
Bondelag. Trøndelag Bondelag har selv ikke utført forsøk i dette tidsrommet. 

https://hjorteviltregisteret.no/
https://www.geonorge.no/
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Per-Anders Robertsen – Rådgiver Trøndelag 
Bondelag 
Runar Myrvang – Rådgiver viltforvaltning 
Trøndelag Fylkeskommune 
 
2. 03.11.20: Prosjekt Vestland - Reduksjon av 
hjortestammen. Deltakere var fylkesledere og 
orgsjefer i Rogaland, Hordaland, Sogn & Fjordane 
og Trøndelag, samt ansatte i Norges Bondelag. 
 
3. 08.12.20: Samtale med Erling Meisingset, 
forsker ved NIBIO 
 
4. 09.12.20: Samtale med Runar Myrvang, 
viltansvarlig Trøndelag Fylkeskommune 
 
5. 16.12.20:  Møte i fagteam hjort, Norges 
Bondelag 
 
6. 16.12.20: Møte Trine Sølberg, Rådgiver 
Landbrukskontoret i Orkland kommune og 
Svanhild Bakke, Rådgiver jord- og 
plantekultur/grovfôr, Norsk Landbruksrådgiving 
Trøndelag SA 

3. Informasjon om pågående forskningsprosjekt, 
mulig samarbeid, forslag til videre arbeid. 
 
4. Informere om status på forprosjektet. Få 
informasjon om formaliteter knyttet til 
forprosjektet og veien videre.  
 
5. Potensiale for et landsdekkende prosjekt om 
reduksjon av hjortestammen 
 
6. Muligheter for samarbeid. Utarbeide et forslag 
på kostnadsbilde for mulig forsøk om beitetålende 
frøsammensetting.  
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5 Resultat 
Denne delen av forprosjektet viser resultatene fra datainnsamlingen. Vi har valgt å ha en tredeling for 
temaene som angår bestandsutvikling og forvaltning: Norge – Trøndelag – Studieområdet. 

5.1 Bestandsutvikling 
I 2010 ønsket man å se på sentrale og generelle utviklingstrekk for den norske hjortebestanden, for å 
kunne eksemplifisere kunnskap, til bruk i mål og tiltak i praktisk forvaltning. En av utfordringene var å få til 
samsvar mellom forvaltningsmål og tiltak, i form av bestandssituasjon og jaktuttak. Fram til dette 
tidspunktet var det mulig å peke på en formidabel vekst i bestanden, noe fellingsstatistikken var et godt 
bevis for (Veiberg, Nilsen, & Ueno, 2010).  

I tallgrunnlaget fra SSB (figur 3) ser det ut til at antall felte hjort lå på i underkant av 2000 i 1960, mens det 
i 2009 ble felt over 30 000 dyr. I perioden fra 1960 fram til 2010 kan vi derfor si at bestanden har mer enn 
tidoblet seg.  

 

Figur 3: Jaktstatistikk for elg og hjort for hele landet, i perioden 1946-2018 (Steinset, 2018). 

I de ti påfølgende år, har bestanden vokst ytterligere (figur 4). Tall for jaktåret 2019/2020 viser at det ble 
felt 46 509 hjort, mot 30 343 i 2009, noe som tilsvarer en økning på over 50%, på ti år. Dette betyr ikke 
direkte at bestanden har økt med 50% siste ti år, men at antallet felte dyr har økt. 

Fellingsstatistikk gir en god indikator på bestandsvekst og/eller reduksjon, fordi den hele tiden gir oss et 
minimumsantall av dyr. 
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Figur 4: Totalt antall felte hjort i hele landet, i perioden 2009 – 2019. Fellingsprosenten har økt med over 
femti (Hjortevilregisteret, 2020). 

Tall fra SSB sin statistikkbank avslører at det i samme periode (1969-2019) har vært en nokså kraftig 
reduksjon i jordbruksareal (antall dekar) knyttet til produksjoner i kategoriene; «Grønfôr- og silovekstar, 
rotvekstar til fôr», «eng til slått og beite i alt», «fulldyrka eng» og «innmarksbeite», i de fylkene hvor 
fellingsstatistikken på hjort frem til nå har vært blant de høyeste. 

5.1.1 Trøndelag 
 
I Trøndelag har det historisk sett vært mest vanlig med jakt på rådyr og elg. Steinkjer kommune har lenge 
vært den største elgkommunen i landet, etterfulgt av Namsos, og denne typen jakt har en lang tradisjon 
med stor betydning både for kultur og økonomi. Hjorteviltet ser ut til å trives i fylket med allsidig natur, 
kulturbeite og gode vekstforhold. For alle hjorteviltartene (elg, hjort, rådyr) viser jaktstatistikken at 
bestandene har økt (Hjorteviltregisteret, 2020)  

En fremstilling av antall felte dyr de siste 30 år indikerer at elg fortsatt er det hjorteviltet det jaktes mest 
på i Trøndelag (figur 5). De fem siste årene har tendensen derimot vært at uttaket på elg har flatet litt ut, 
mens det for rådyr og hjort, har vært en økning (figur 6). 

For hjort alene er det fire kommuner som har stått for det høyeste samlede uttaket de siste fem år (figur 
7). Orkland, Hitra, Heim og Namsos kommuner.  

Resultatene fra Hjortmerk i 2010 påpekte at ut- og innvandring av hjort i et område påvirket effekten av 
forvaltningen av den. I praksis betydde dette at den lokale veksten av en bestand var basert på 
dødeligheten til produktive koller, mens det for bukk hadde mer å si at man forvaltet regionalt 
(Meisingset, Brekkum, & Lande, 2011). Avskytingen av dyr totalt bør derfor differensieres når man skal 
bruke fellingsstatistikk som grunnlag for forvaltning. Det er ikke gjort i dette forprosjektet.  



side 13 
 

 

Figur 5: Totalt antall felte hjortevilt i Trøndelag i perioden 1989 til 2019. Den eksponentielle veksten for 
hjort tok for alvor seg opp rundt 2010.  

 

 

Figur 6: Totalt antall felte hjortevilt i perioden 2015 til 2019.  Uttaket av elg ser ut til å ha flatet ut, og er 
på vei nedover.  
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Figur 7: Totalt antall felte hjort i perioden 2015-2019 i Trøndelag Fylke. Tre kommuner står for 
størsteparten av felte dyr. Orkland med 5493, Hitra med 5324 og Heim med 5137 (Hjorteviltregisteret, 
2020)  
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5.1.2 Studieområdet 
Som for trenden ellers i landet, har hjortebestanden vært økende i studieområdet i de siste 10-20 årene. 
For Frøya sin del er det kun de siste 10 årene det har vært drevet jakt ifølge fellingsstatistikken. 

For Hitra kan vi si at uttaket på hjort har vært noenlunde stabilt de fem siste år, men at det i 2018 var en 
liten nedgang. I Heim har økningen derimot vært ganske stor, i samme periode (figur 8). 

Tabell 3: Fordelingen av antall felte hanndyr/hunndyr i perioden 2015-2019 viser at det er en liten 
ubalanse i uttaket.  

Felte dyr fordelt på kjønn 2015-2019 
 Felte 

hannkalver 
Felte 
hunnkalver 

Felte 
1-årige 
hanner 

Felte 1-
årige 
hunner 

Felte 
eldre 
hanner 

Felte 
eldre 
hunner 

Totalt 
antall  
Felte 
hanner 
2015-
2019 

Totalt 
antall 
felte 
hunner 
2015-
2019 

Sum Heim  892 
 

757 
 

685 
 

817 
 

711 
 

1275 
 

2288 2849 

Sum Hitra  602 
 

719 
 

808 
 

783 
 

974 
 

1438 
 

2384 2940 

Sum Frøya 35 
 

30 
 

30 
 

25 
 

36 
 

46 
 

101 101 

Sum 
studieområdet 

      4773 5890 

 

En svak ubalanse i uttaket av hunndyr og hanndyr i perioden 2015-2019 i studieområdet (tabell 3), kan 
indikere at antallet hunndyr er stort.  En samtidig økning i bestanden kan tyde på at det høye uttaket av 
hunndyr er nettopp på grunn at det finnes mange hunndyr. Hadde det store uttaket skyldes kun 
forvaltningsmessige grep om å ta ut flere hunndyr, ville trolig bestanden respondert med nedgang. En 
periode på 5 år kan være for kort til å si noe om dette.  

Overvåkingsprogrammet for hjortevilt 1991-2016 viste at de aller fleste norske kommuner har bestander 
som er mer eller mindre hunndyrdominerte.  Nytteverdien av flere og eldre hanndyr og et ønske om å øke 
andelen bukker i bestanden har bidratt til et jevnere kjønnsmessig uttak (Solberg, et al., 2017). 

Ser vi på fallvilt i studieområdet, i samme periode (figur 9), samsvarer det delvis med et økt uttak på hjort 
i perioden, uten at det trenger å ha noen direkte sammenheng. I 2018 ble 35 av disse registret med årsak 
«sult/avmagring». Ser vi på hjortens prefererte beite på vår og sommer; eng, er det lett å tenke seg at 
avmagringen skyldes at 2018 var et alvorlig tørkeår. Spesielt var det utfordrende for grovfôrprodusenter 
(Fylkesmannen i Trøndelag, 2018).  
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Figur 8: Hitra har frem til 2017 vært den kommunen i studieområdet hvor uttaket på hjort har vært størst. 
Fra 2018 er det Heim som har hatt det største uttaket.  

 

 

Figur 9: Antallet fallvilt ser ut til å minke, totalt sett, for studieområdet (Hjorteviltregisteret, 2020). 
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5.2 Forvaltning av hjort 
Forvaltningen av hjort skal drives på bakgrunn av en bestandsretta tankegang, noe som vil si at man skal 
tenke helhetlig. Bestandsplanene utarbeides lokalt, og er basert på kunnskap om hjortens biologi, 
levemåte og lokale tilpassede forhold (Meisingset, Brekkum, & Lande, 2019). I Norge skal forvaltningen 
overvåker og vurdere jaktressursene, dyrevelferden og potensiale for samfunnsskade. 

Jakt er regnet for å vær den viktigste reguleringsfaktoren for norske hjortebestander. Ved hjelp av jakt har 
vi mulighet til å både forme sammensettingen og størrelsen på bestanden (Veiberg, Nilsen, & Ueno, 2010) 

Det overordnede ansvaret for forskrifter knyttet til hjortevilt, ligger hos Miljødirektoratet. De skal også 
bidra til finansiering til forskning og utvikling for forvaltningen. De politiske beslutningene knyttet til 
hjorteviltforvaltning, blir vedtatt i Landbruks- og matdepartementet. 

Hjorteviltforvaltningen skal i stor grad legge vekt på å ta hensyn til de ulike samfunnsmessige 
konsekvensene som kan oppstå. Forvaltningen bør derfor ta i betraktning forhold som beiteskader på 
innmark og skog, trafikkuhell, og det generelle presset på natur som kommer av arealendring, når 
forvaltningen utøves (Meisingset, Brekkum, & Lande, 2019). 
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5.2.1 Trøndelag 
 

Tabell 4: Forvaltningen av hjortevilt i Trøndelag, inndelt etter roller.  

 Fylkesmannen Fylkeskommunen Kommune Grunneier/ 
rettighetshaver 
 

Ansvar Er klageinstans 
for kommunale 
vedtak 

1. Veileder og 
koordinator for 
kommunene 

2.  Har regionalt 
ansvar for 
hjorteviltet 

1. Vedtar mål for 
hjorteviltets 
bestandsutvikling i 
kommunen 

2. Fastsetter 
minsteareal4 

3. Godkjenner vald5 
4. Godkjenner 

bestandsplanområder 
5. Godkjenner tellende 

areal6 

1. Utarbeidelse av 
bestandsplaner for 
sine respektive 
områder 

2. Ønsker for 
minsteareal 

 

Trøndelag er delt opp i hjorteviltregioner, hvor hver region er satt sammen av de kommuner som selv 
ønsker å samarbeide, er nærliggende og/eller har mye av det samme hjorteviltet.  

Til nå har det vært litt ulik praksis i nord- og sørdel av fylket. Fra gammelt av har de nordlige regionene 
hatt representanter fra kommunene og ledere av utmarksråd. I sør har det hovedsakelig bestått av 
rettighetshavere og kommunalt ansatte. Intensjonen med disse regionene er at forvaltningen og 
rettighetshaverne skal ha et treffpunkt mot de omkringliggende områdene. Regionutvalgene har 
henstillingsmyndighet overfor kommunen.  

Per i dag er det 10 regioner, hvorpå studieområdet ligger innenfor region 2S. Flere av regionene skal 
revideres på grunn av endret kommunestruktur (Trøndelag fylkeskommune, 2020).  

Forvaltningen av hjort er tildelt kommunene. Rettighetshavere melder inn ønsker for minsteareal, basert 
på gjeldene areal og fjorårets jaktstatistikk som vist i tabell 4. 

 

5.2.2 Studieområdet 
Forvaltningen av hjort i studieområdet er basert på mange års erfaring, lang tradisjon med jakt, 
utfordringer og ønske om lokal næringsutvikling. Kommunene vedtar planer (tabell 5) som skal blant 
annet inneholde vedtak om kvote, minsteareal, valdstruktur og størrelse, bestandsmål og hvordan jakta 
skal foregå.  

 

 

 

 
4 Benyttes av kommunen for å regulere antallet fellingstillatelser 
5 Den minste geografiske og juridiske enheten som kan tildeles fellingstillatelse fra kommunen  
6 Det tellende arealet i et vald er summen av arealtyper som regelmessig benyttes av hjorteviltarten 
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Tabell 5: Fungerende planer for forvaltning i Heim, Hitra og Frøya 

 Heim (Aure, Halsa og Hemne) Hitra  Frøya 
Type plan Forvaltningsplan for hjortevilt Forvaltningsplan for hjort Saksframlegg med 

vedtak om kvoter 
Planperiode 2018 - 2020 2018 - 2020 2020 
Organisering Interkommunalt utmarksråd 

(IKU), med overordnet 
rådgivende funksjon 

Arbeidsgruppe nedsatt av 
Hitra Utmarksråd, med 
mandat fra Teknisk komite.  

Hovedutvalg for 
allmenne- og tekniske 
tjenester 

Målsetting 
for hjort 

1. Aktiv forvaltning skal sikre 
at hjortebestandens 
størrelse skaper vitale 
individer 

2. Lavere bestandstetthet 
3. Bedret kjønns- og 

alderssammensetning 
4. Totalt uttak på 1870 dyr 

per år (fordelt på 3 
kommuner).  

5. I områder med 
beiteskader, skal det tas 
ut koller med kalver, før 
trekket kommer/går. 

6. Revidere minsteareal for 
elg og hjort, for å nå 
målene 

7. Evaluering av mål og tiltak 
gjennom spørreskjema 

1. Kunnskapsbasert 
forvaltning og tydelig 
definisjon på de ulike 
rollene (kommune og 
rettighetshavere) 

2. Forvaltningsplanen 
skal gi oversikt over 
status og framtidige 
utfordringer. Skal 
integreres i overordna 
planlegging 

3. Vårtelling av hjort på 
innmark, gjennom 
fastsatt rute7 

4. Reduksjon av stammen 
på Hitra, gjennom økt 
jakttrykk og økte 
kvoter 

5. Egnet ordning bør øke 
jaktseleksjonen på små 
og svakt utviklede 
individer8 

6. Skader fra beiting skal 
reduseres til lokalt 
akseptabelt nivå 

7. Viltforebyggende tiltak 
skal gis prioritet ved 
bruk av viltfondet 

8. Totalavskyting bør 
økes med inntil 20% (i 
varierende grad for 
valdene) i 
planperioden 

1. Ønske om å bygge 
opp en bærekraftig 
lokal hjortestamme, 
uten å gå på 
bekostning av 
grasproduksjon i 
landbruket 

2. Kvote settes med 
tilråding om rett 
avskyting 

3. Ønske om stabil 
bestand hvor dyra 
har god kondisjon 

4. Bestandsmålene 
skal nås gjennom å: 

- skyte mer kalv 
- skyte mindre 
bukk 
- skyte mindre 
spissbukk 

5. Organisering av jakt 
gjennom vald 

6. Telling av hjort 
gjennom organisert 
virksomhet gir 
pekepinn på 
utviklingen9 

 
7 Årlig telling som gjennomføres fra bil. 2-4 ganger i grålysing/skumring i perioden april-mai. Gir 
bestandsindeks. 
8 Ønskelig med tiltak som får jegere til å beskatte små og dårlig utviklede individer i større grad, for å redusere 
totaltallet av lave slaktevekter. 
9 Har vært gjennomført av Frøya Jeger- og fiskerforening 
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5.3 Beregning tapt avling 
Det er vanlig å beregne avlingstap utfra direkte beitetap og akkumulert tap. Når hjorten beiter, endres 
den botaniske sammensetningen i enga, og det akkumulerte tapet kommer som en følge av dette 
(Thorvaldsen, et al., 2010).  

Beregningene som blir presentert i dette kapitlet er basert på beiteskaderegistreringer utført av Norsk 
Landbruksrådgiving Trøndelag SA i årene 2019 og 2020. 

Hos gårdbruker og lokallagsleder for Heim Bondelag, Arne Ivar Ness på Kyrksæterøra, ble det registrert 
hjortebeiting på eng, over to år. Gjenleggsåret for disse områdene var 2019 (vedlegg 1) 

På to områder, Røstdalen og Bjørklia, ble det satt ut inngjerdinger likt i figur 11 på 1m2 stykke. Innenfor 
disse inngjerdingene ble det foretatt tre prøver, hvor grasmengden ble veid i gram og målt i høyde. For å 
kunne sammenligne dette med antatt beitetrykk utenfor, ble det i de samme områdene foretatt 5 prøver 
på utsiden av inngjerdingene.  

Innsamling av gras innenfor og utenfor beskyttet område viste at godt over halve avlingen gikk tapt som 
følge av hjortebeiting, på 1. slåtten i lokaliteten Røstdalen (figur 10). Registreringen viste at det for 2. 
slåtten på samme lokalitet, ga et tap på nærmer 50%.  

  

 

Figur 10: For et område, Røstdalen, i Heim kommune, er avlingstapet beregnet til å utgjøre 64,5 % på 1. 
slått og 49,1% på 2. slåtten. 

På Hitra ble det i 2019 og 2020 registrert beitetap ved hjelp av tilsvarende metodikk som for områdene i 
Heim.  

Fire gårdbrukere deltok i 2019, og det samlede tapet som følge av beiting fra hjort, ble grovt beregnet til å 
utgjøre en verdi av i underkant av 360 000 NOK10. Arealet det er beregnet utfra er på 256 dekar. 

 
10 Beregningen er utført privat, og er kun et estimat. 
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På østsiden av Hitra, i Hestvika, hadde gårdbruker og lokallagsleder for Hitra og Frøya Bondelag, Lars Arne 
Børø inngjerdinger stående ute i to år (vedlegg 2 og 3). For året 2020 kunne man på lokalitet 1 gjøre en 
beregning som tilsa at tapt avling, som følge av hjortebeiting, tilsvarte en verdi på ca 1000 NOK pr. daa. 

Formel: Verdi av tapt grasavling pr. dekar på 1. slåtten er beregnet til å utgjøre  
(1870 kg x 18% x 0,85 = 286,11 FEm x kr. 3,50 =) kr. 1.001,39  

5.4 Befaring Hitra 
 

- Vi er bekymret. Situasjonen er ute av kontroll, og det er ingen tvil om at dette rammer bøndene 
her hardt. Vi har sett eksempler på at enkelte bønder må høste dobbelt så mye, og vel så det, for å 
ha nok mat til egne dyr. 

Kari Åker, Fylkesleder i Trøndelag Bondelag, juni 2020 

 

 

Figur 11: Inngjerding på en lokalitet øst på Hitra. Det er tydelig forskjell på høyden innenfor og utenfor 
inngjerdingen. Foto: Per-Anders Robertsen, 11.06.20 

Befaringen viste at flere områder er hardt utsatt, og at gjengangeren er at den mest aktive brukeren – den 
som fornyer enga ofte, blir hardest rammet (figur 13) Høyden på graset kunne variere fra 60-70 cm 
innenfor det beskyttede område, til så lite som 15-20 cm utenfor. 

Beitingen er en direkte konsekvens som fører til stort avlingstap og utfordringer for ressursbruken. En 
annen konsekvens av stor tetthet av hjort er tråkkskader (figur 12) og ekskrementer. Enkelte steder kan 
det vært 40-50 hjort på et lite jorde jfr. spørreundersøkelsen (tabell 6). Ekskrementer i slåtten reduserer 
kvaliteten på fôret og kan i verste fall føre med seg sykdommer. 
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Figur 12: Tråkkskader fra hjort. Foto: Per-Anders Robertsen, 11.06.20 

 

 

Figur 13: Hard beiting gir lite avling. Flere steder er enga helt snauet. Foto: Per-Anders Robertsen, 
11.06.20 
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5.5 Spørreundersøkelse og medlemskontakt 
Denne spørreundersøkelsen har tatt utgangspunkt i kontakt med våre medlemmer i lokallagene Heim 
Bondelag, og Hitra og Frøya Bondelag. Videre er det gjort et utvalg på medlemmer registrert med 
innmark, og deres geografiske plassering. Medlemmene er kontaktet via telefon i løpet av november 
2020. 15 medlemmer har deltatt i denne runden. Medlemmene er gjort anonyme, men deres geografiske 
plassering er lagt til.  

Metode 

Innledende spørsmål: Har du hatt problemer med beiteskader fra hjort, på innmark? 

Hvis JA fikk medlemmene svare videre på spørsmål om hvordan type problemer, hvis NEI ble de stilt 
spørsmål om de hadde gjort tiltak for å unngå dette.  

Undersøkelsen viser at: 

• Mange medlemmer har store utfordringer, spesielt med 2.slått.  
• Et fåtall av medlemmene i denne undersøkelsen har gjort registrerte beiteforsøk. 
• De fleste opplever problemet som økende 
• Flere ønsker høgere avskyting 
• Viltgjerder/inngjerding av ekrene fungerer godt, men er kostbart, og flytter bare problemet over 

til naboen 

Resultatene av undersøkelsen er vist i tabell 6. 
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Tabell 6: Spørreundersøkelse om beiteskader fra hjort, på innmark, blant medlemmer i lokallagene Heim 
Bondelag, Hitra og Frøya Bondelag 

   JA   NEI  

NR. KOMMUNE Sted 
 

Observasjoner som 
beskriver dette? 

Når på året 
har du mest 
beiteskader? 
Evt. hvilken 
slått? 

I løpet av de 5 siste 
år: opplever du at 
beiteskadene har 
vært stabile, blitt 
mindre eller blitt 
verre? Hvordan  
oppfatter DU 
utviklingen? 

Har du gjort tiltak 
for å slippe 
beiteskader? 

Har det vært 
et problem 
tidligere?  
I løpet av de 
5 siste år? 

1 Hitra 7243 KVENVÆR 
 
 
 
 

Har mest utfordring 
med rådyr 
 
Leier ut jorda. 
 
Stor kostnad knyttet 
til gjerder. 
 
Annen type netting 
til de som brukes på 
farmer.  
 
  
 

  Har ok avlinger.  
 
Driver jakt. 
 
Driver med 
hjortoppdrett.  
Må gjerde inn og 
ut hjorten. 

Ja, langt 
tilbake i tid.  

2 Hitra 7247 HESTVIKA 
 
 
 
 
 
 
 

Mye 
dokumentasjon.  
Mye koller og 
ungdyr. 
 
GPS-målinger. 
 
Overvåkingsprogra
mmet for hjortevilt. 
 
Seinvirkninger.  
 
Slaktevektene går 
ned – ikke 
matgrunnlag nok for 
en så stor stamme.  
 
Kun innmarksjakt. 

Beitepresset i 
januar-
juli/august. 
 
2.slåtten  
August har 
hjorten annet 
fokus, trekker 
i områder der 
det finnes 
koller.  
 
Trekker til de 
samme 
områdene 
hvert år.  
 
Intensivt 
slått, blir fort 
tomt for. 
 
Store 
hannhjorter. 
43 stk telt på 
ett jorde. 
 
Kommer 
tilbake i 
midten av 
oktober. 
Blandingstype
.  
 
Jevnt spredd 
utover året – 
men stor 
bestand av 
hanndyr, som 
ødelegger på 
vinteren. 

Stabilt. 
 
Dårlig avling kan 
skyldes beiting året 
før.  
 
Ugrasproblem.  
 

Et område er helt 
inngjerdet – her 
er det ok avling. 
 
50% dekning fra 
kommunen på 
gjerder i 2020, 
første gang.  
4-5 km gjerde.  
 
Forslag på tiltak:  
Fri avskyting på 
kalv og ungdyr 
 
Tidligjakt: 
spesifikt på hvilke 
dyr man tar ut.  
Forutsetning: 
innmarksjakt. 
 
Må ha nettverk.  
 
Klarer aldri å ta ut 
mer enn 50% av 
den kalven som 
er.  
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Vanskelig på 
ny eng. 
 
18 mål, 
brukte 5 år på 
å få plass. 
 
 
 

3 Hitra 7255 
SUNDLANDET 
 
 

Mest observasjoner. 
Finnes bilder. 
 
Hjorten er ikke 
redd. Tyder på at 
matbehovet er 
stort. Ikke redd for 
traktor.  

Midt på 
sommeren.  
 
1.slåtten 
vår/sommer. 
Mest 
beiteskader. 

Økende siste 5 år. 
Der skadene er 
(nydyrking). Mer 
hjort.  
 
Har vært diskutert: 
ved inngjerding, må 
alle gjøre det. 

Forslag 
Forvaltning: 
redusere 
bestanden. 
 
Skadefelling. 
 
Muligheter for 
uttak 
vår/sommer. 
 
Mulig å leie inn 
noen fra 
kommunen å 
reise rundt å 
håndtere.  
 
Må være rom for 
å ha hjort der 
man ønsker 

 

4 Hitra 7250 MELANDSJØ 
 
Ser for seg 
mulighet for 
skadefelling eller 
gjerding. 
 
Kommunen som 
styrer jakt.  
 
 

Store utfordring.  
 
I første omgang 
observasjoner.  
 
 
Skal være med på 
forsøk til våren. 
 
 

Tydelig 
forskjell.  
 
1. slåtten.  
Hele sommer 
er det trykk. 
 
Verst ved det 
første graset.  
 
 

Økt trykk med 
årene.  
 
 

  

5 Hitra 7255 
SUNDLANDET 
 
. 
 
 

Leide areal.  
 
Observasjon. 
 
 

Spesielt på 
enkelte 
skifter. 
Betydelig 
omfang.  
 
Geografisk 
bestemte 
områder det 
er verre.  
 
Faste 
områder. 
 
Både 1. og 2. 
slått. 
 
 

Blitt økende. 
Knyttet til slått, 
volumet er 
dårligere. 
 
 

Ønske 
Bondelaget må 
jobbe med 
kommunen.  
 
Tas ut mer vilt.  
Økte kvoter og 
mer dyr 
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6 Frøya 7270 DYRVIK 
 
En del grunneiere 
har fått innvilget 
hjortevald. 
 
1-2 dyr. 
 
 

   Av og til, som 
vandrer over. 
 
Skånet. 
Bor på en halvøy. 
 
 

Litt mer enn 
for 8 år siden. 
 
 

7 Frøya 7270 DYRVIK 
 
 
 

Ingen konkret 
dokumentasjon, 
utover 
synsdokumentasjon.  
 
 

Ikke store 
skader på 
sommer. 
Beiter helt 
ned høst og 
vinter. 
 
Hardt for 
timotei.  
 
Går på 
rundball som 
er lagret. 

Økende siste 5 år. 
Spesielt 2 siste år. 
 

Ønske 
Få ned antallet. 
 
Hvordan skal vi 
gripe an det? 
 
2 kalver på dette 
området. 
 
De jegerne som 
jakter her ønsker 
ikke å ta ut mer. 
 
Bygge gjerder på 
2-3 m høye. 
 
Unngå 
interessekonflikte
r. 
 
TIPS: ønsker å ta 
ut sitkagran.  
 

 

8 Heim 6683 VÅGLAND 
 
 
Har vært større 
avskyting i 
nærliggende vald.  
 
  

Observasjon.  
Hjorteekskrementer 
er utfordrende.  
 
Leiejord – størst 
problem.  
60-70 hjort på hvert 
jorde.  
 
Interessekonflikt.  
 

Halv avling på 
andreslått.  
Ikke timotei 
igjen.  
 
1-2 år etter 
jorda er 
snudd. 
Dyrka ca 70 
mål.  
 
 
 
 

Mer eller mindre 
stabilt siste fem år.  
 
 

Alle hjort som er 
tildelt blir tatt ut.  
 
 det bør skytes 
ut mer hjort der 
problemet er. 

 

9 Heim 6686 
VALSØYBOTN 
 
 
 

Ja.  
Ikke gjort egne 
registeringer. 
 
Mye leiejord: 
interessekonflikt 
mellom den som 
driver og den som 
eier.  

Spesielt når 
enga blir 
fornyet.  
Kan ikke 
forvente noe 
særlige 
avlinger 
første år. 
Halvparten av 
den som er 
normalt. 
 
Variasjon fra 
år til år. 
 
 
 

Økende siste 5 år. 
 
Har prøvd andre 
grassammentsetnin
ger.  
 
Timoteien går fort 
ut.  
Har prøvd med rapp 
og svingel.  
 
 

Forslag: 
Tar det gjennom 
forvaltningsdel: 
Redusere 
bestand.  
- Øke avskyting.  
Prøve å sette 
rammer som 
muliggjør større 
uttak.  
 
Tellende areal: 
innmark blir 
regnet som 
tellende areal i 
minsteareal. 
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10 Heim 7200 
KYRKSÆTERØRA 
 
 

Ikke sjekket hvor 
stor andel.  
 

2. slåtten 
hardt 
rammet.  
Fra 1. slåtten 
og utover på 
sommeren.  
 
50% av 2. 
slåtten går 
bort til 
hjorten 
 
 

Siste fem år 
oppleves som 
stabilt.  
 
 

Mål: ta ut mer 
hjort. Halve 
stammen må ned 
 
Skyte hjort.  
 
Reduserte priser 
på hjorten – 
muligheter til å ta 
ut mer. 

 

11 Heim 6687 
VALSØYFJORD 
 
 
 

Plaget med hjort på 
leiejord. 
 
Flokk på 40-50 jord 
på leiejord.  
 
Forrige sommer, 
ikke gras på 2.slått 
på nysådd eng (15 
mål).  
 
Mindre avlinger. 
Når ekrene ble satt i 
stand, kom hjorten 
til området.  
 
Gikk fra å selge for 
til å måtte kjøpe.  
 
Har prøvd å sette ut 
grinder – ble ikke 
gjennomført på 
grunn av tørke.  
 
Kunne ikke ha dyr 
på beite, på grunn 
av at hjorten 
trampet ned 
gjerdene.  
 
Søkte til viltfondet 
for å sette opp 
gjerder (kostnad på 
500 000,- ), med 
anbefaling fra 
Landbrukskontoret i 
gamle Halsa 
kommune.  

Holder seg 
unna på 
sommer. 
 
Beitedyr ute 
på sommer 
(lengre unna 
E39).  
 
Skadefelling 
på 10 dyr i 
2019 – ble 
fordelt ut 
over et større 
område  
problemet 
ble forskyvd. 
Satt igjen 
med muligens 
3 dyr på 
innmark.  
 
 

Har vært skutt en 
del. 
Reduksjon siste 
året.  
 
Noe gnag. Ikke helt 
snauet. 
 
Sett mindre dyr. 
 
 
På 70-tallet: ble det 
tatt ut mye, med en 
gang man så den. 
 
Økt problem siste 
10 år.  

OBS! 
Mange leiter etter 
bukk. 
 
Planene sier at 
man skal ta ut 
kolle og kalv. 
 
MÅ få skyte hjort 
på innmark.  
 renske ut fort 
og mye.  
Tidligjakt som 
mulighet.  
 

 

12  6687 
VALSØYFJORD 
 

Kan gå på 
rundballer. 
Naboer, på andre 
siden av fjorden. På 
leiejord.  

Vinterstid, 
når det 
kommer snø. 

 Nei.  
 

Nei.  
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13  7200 
KYRKSÆTERØRA 
 
 
 

På leiejord:  
Ja, delvis. Beiting av 
rundball. 
 
I vår 2020: var på 
lageret og spiste på 
rundball.  
 
Satte opp gjerder 
rundt rundballer.  
Tydelig jakt som 
virkemiddel. 
Stammen må ha økt 
siste året. 
 
Anslag på 25 000,- 
for gjerder. 

1. slåtten, 
verst på vår. 
 
+ noe på 
høsten 

Utviklet seg til det 
verre. 
 
Hørte ikke så mye 
snakk om dette siste 
10 år.  
 
Mengden hjort har 
nok økt.  

  

14 Heim  Rådyrbestand.  
 
Ingen kvote på 
rådyr. 
 
Mistanke om flått 
på kyr, kan dette 
komme fra hjorten + 
rådyr.  
Dyrene må 
behandles hver 
sommer.  
 
Stort sett rådyr og 
elg det jaktes på.  

Ikke på 
sommer. 
Ikke behov 
for telling på 
sommer. 
 
Mest på 
vinter.  
Rundball må 
ha gjerder.  
 
Bruker 
byggegjerder.  
 
Fikk noe 
tilskudd til 
gjerdehold.  
 
  

 Ikke så alvor til 
problem. 
 
Ikke helt oversikt 
over hvorfor, det 
ikke er utfordring 
for meg. 
 
Mye hytter i 
området.  
 
Mulige tiltak: 
 Skyte hodyr.  
Skyte mer dyr –  
Utfordring med å 
forvalte all.  
 
Aktuelt med fri 
kvote på hjort 

Ikke hatt 
noen 
bestemte 
utfordringer. 
Kommet siste 
årene.  

15 Heim 6680 
HALSANAUSTAN, 
 
Sentrum for 
hjorteproblematik
k. 
 
 
 

Hundrevis. Fram til 
nå.  
Hoved-
brunstområdet for 
hjort.  
20-30 stk. På jorda 
som sist er snudd 
 
400-500 på innmark 
på våren.  
 
Siste 1-1,5 måneder 
ikke problem.  
 
«Pinnbukk», 
premier.  
Hjorten hører ikke 
til Heim (kommer 
fra Surnadal og 
Rinndal).  

Hele våren og 
høsten. Ikke 
like stort på 
sommer. 
 
Hjorten tar 
4.slåtten. 
Mest 
problem med 
holdbar 
timotei. 
 

Økning første 2 av 5 
år. Vesentlig trykk 
på avskyting. Brukt 
minimum av 
minsteareal.  
 
Forskjell akkurat i 
høst (2020). Mange 
er uten kalv i år. De 
kalvene som er 
igjen, er store.  
 
For mye for å 
vedlikeholde et godt 
landbruk.  
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6 Oppsummering og veien videre 
 

Vi har sett i framstillingen av fellingsstatistikken at uttaket av hjort er høyt, både når det gjelder 
studieområdet, fylket og landet ellers. Tall fra fallvilt og stadige rapporteringer om skade på avlinger, kan 
tyde på en bestand som er i vekst. Enda kan det se ut som at hjorten er i ekspansjon, og at vi ikke vet med 
sikkerhet når vekstkurven kommer til å flate ut, eller om den vil gjøre det. 

Mange kommuner rapporterer at de ønsker stabile, eller reduserte bestander av hjort, fordi de ser at 
større bestander skaper interessekonflikt, økte kostnader og utfordringer. Det er ytterst få eller ingen 
kommuner i Trøndelag som har i sine forvaltningsplaner at de ønsker vekst av sin hjortebestand.  

Hvordan har det seg da at bestanden fortsatt vokser? Eller rettere sagt, hvorfor øker kommunene kvotene 
litt for hvert år, uten at det har den ønskede effekten? 

Her kan det være flere årsaker som ligger bak. Økte kvoter er ikke ensbetydende med økt uttak, eller 
«korrekt» uttak. Her kommer behovet for kunnskap inn. Innehar kommunene den riktige kunnskapen, 
eller har de ressurser til å gjennomføre en forvaltning som tar hensyn til alle samfunnsinteresser? 

Denne gjennomgangen av litteratur og dokumentasjon på skader har pekt ut tre retninger vi i Trøndelag 
Bondelag mener det må jobbes videre med. Oppsummering av utfordringer og tiltak kan sees i tabell 7. 

1. Redusere bestanden 

Det er ikke lenger tvil om at bestanden av hjort har blitt for stor i sørvestlige deler av Trøndelag. Hardest 
utsatt er kommunene Orkland, Heim, Hitra, Frøya og økende for Ørland, som hadde rekorduttak i jaktåret 
2018/19.  

Jakt er regnet som den mest effektive regulerende faktorene. Dette må vi benytte oss av.  

Tilstrekkelig uttak krever at vi stimulerer til økt jaktinnsats og jakteffektivitet. Kommunene bør vurdere 
bruken av tiltak utover fritidsjakt for å redusere bestandene (Solberg & Rolandsen, 2020). 

Erfaringer fra reduksjonen av elg og hjort i Nordfjella-regionen, som følge av CWD utbrudd, viser at større 
bestandsreduksjoner kan være utfordrende. Evalueringen fra 2019-sesongen har vist at avskytingen var 
noe høyere i 2019 enn året før, men ikke like høyt som anbefalt. Rapporten peker også på at manglende 
måloppnåelse for uttak av hjort kan skyldes at kjønns- og alderssammensetningen var mye som før. Noe 
som kan bety at fokus på retta avskyting er veien å gå for hjort. På en annen side har man gjennom en slik 
plan bevist at det er mulig å løfte problemstillinger på nasjonalt nivå, og engasjere forskningsmiljøene 
(Solberg & Rolandsen, 2020). 

FriKalv-prosjektet er et pågående prosjekt, som bruker fri avskyting av kalv, som virkemiddel i 
hjortforvaltningen. Målet er å redusere konflikt i områder med mye beiteskader. Konseptet går ut på å la 
alle med jaktrett, felle et ubegrenset antall kalv, uavhengig av kvoter og minsteareal (Norsk institutt for 
naturforskning, 2020). Kanskje kan dette være aktuelt å prøve i Trøndelag? 

Hva må til for å få til dette? 

For at jakt skal bli løsningen på denne utfordringen, må det finnes tilstrekkelige midler til gjennomføring. 
Det må være en vilje blant jegere, men også grunneiere og rettighetshavere til samarbeid. I andre rekke 
må kommunene fange opp at det er enighet fra det utøvende leddet (den som jakter), og legge til rette 
for økte kvoter. Det må være et «system» som tar vare på den som ønsker å jakte, og den som har 
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jaktrettighet. Det kan i praksis bety at du som er gårdbruker må la fremmede jakte på innmarka di, tilby 
husvære eller bistand til innhenting av skutte dyr. Det kan også bety at du som jeger må jakte en ekstra 
dag til gode for fellesskapet, ikke skyte den største bukken, være tilgjengelig for uttak av skadedyr, være 
villig til å jakte med fremmede. Som kommunal viltforvalter kan det hende du må ta en ekstra befaring i 
de mest «hjortetunge» områdene og ta en faglig vurdering, som du aktivt løfter politisk – «Her må 
bestanden ned, min tilrådning er endret minsteareal og høyere kvote» 

Det må foreligge en tydelig, ansvarsgjørende plan, med kortsiktige og langsiktige mål, som skal følges opp 
for hver jaktsesong. Hvert år etter innrapportering av det foregående jaktåret må det gjøres en evaluering 
som av om jaktrykket må økes ytterligere. 

Jakten må være attraktiv og kjøttet må foredles. Det må være overkommelige priser for å utøve jakta 
samtidig som rettighetshaver ikke må føle at hun/han går i tap, også her. Vi må ha kapasitet til å ta vare 
på det kjøttet som tas ut, og dette må være avklart på forhånd. Jakta kan gjerne bidra til økt lokal 
verdiskaping, gjennom å utnytte jegernes potensiale for kjøp av andre varer og tjenester (Andersen & Aas, 
2020).  

2. Utprøving av beitetålende frøblandinger 

Hjorten prefererer gjerne dyrkamark, og er spesielt glad i godt drevet slåtteng, mye fordi denne fornyer 
seg opptil flere ganger i året. Tidligere i rapporten har vi vist til resultatet av hjortebeiting, både i form av 
tapt avlingsprosent, men også i beregnet tap i NOK.  

Summene er store, og utfordrende for gårdbrukerne, som ofte sitter igjen med lite eller ingenting når 
sesongen er over. 

Timotei er den arten som forsvinner først i enga. Dette er ikke så rart. Timotei vokser nokså raskt, gir god 
mengde, inneholder mange næringsstoffer og er svært smakelig.  

Noen arter ser ut til å ikke la seg påvirke i like stor grad av hjortens beiting. Moderat beiting kan til og med 
og høgere kvalitet når det kommer til protein og karbohydrat. 

Arter som bladfaks, engsvingel, flerårig raigras, engrapp og kvitkløver er relativt tolerante mot beiting. 
Sistnevnte er i tillegg nitrogenbindende, og har ofte positiv virkning på enga som helhet 
(Arealbrukskonflikter i hjortviltforvaltninga: kapittel 1, 2014). 

NLR Rogaland anbefaler bruk av strandsvingel og strandsvingelhybrider. De trekker fram engrapp som 
varig sort, og at dersom timotei skal brukes, må man kombinere dette med beitetålende arter som kan ta 
over når timotei går ut. Kalking bidrar til mer rapp og raigras og mindre ugras (Haugland, 2020).  

Hva må til for å få til dette? 

Dette er i stor grad opp til grasprodusenten selv. Men Trøndelag Bondelag kan spille en rolle i å sette i 
gang forsøk med beitetålende arter i Trøndelag. Per nå er Trøndelag Bondelag i dialog med NLR Trøndelag 
om mulig utprøving av dette. 

Det kan være aktuelt å velge 3-4 forsøksfelt i de mest utsatte områdene, og velge arter som klimatisk er 
tilpasset, og arter som ikke er fremmede for området. Forsøkene bør kunne starte opp allerede våren 
2021, og ha en varighet på minimum to sesonger.  

Forsøkene må/bør finne svar på følgende: 1) om arten(e) har overvintringsevne 2) tåler beiting, og ulik 
grad av beiting 3) om artene gjenspeiler behovet for karbohydratet, protein og andre næringsstoffer 4) 
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kostnader ved å legge om til annen frøblanding 5) hvor ofte det er behov for fornying av enga 6) om det 
påvirker andre forhold, f.eks. behov for kalking  

3. Kommunikasjon 

Dette handler om å synliggjøre den dokumentasjonen og kunnskapen som allerede finnes. Gjøre 
litteraturen tilgjengelig og ikke minst forståelig, for både forvalter og utøver.  

Vi, organisasjoner, idemakere og forvaltere, må snakke den problemutsatte sitt språk. Klarer vi det er 
halve jobben gjort.  

Tilby kommunene støtte og hjelp til å vær bindeledd mellom utøver og forvalter.  

Vi må sørge for at vi ikke søker på de samme midlene, om de samme prosjektene, når målet uansett er 
det samme; bedre vilkårene for landbruket, redusere konfliktnivået, og sikre vitale hjortestammer for 
framtida.  

Hva må til for å få til dette? 

- En plattform for samarbeid på tvers av organisasjoner, læresteder og forskning. Rekrutteringsprosjektet i 
Trøndelag (rekruttering til grønn næring), har jobbet målrettet med slike plattformer over lang tid, og her 
kan det være mange gode erfaringer å hente. Prosjektet har blant annet jobbet aktivt med 
omdømmebygging og holdningsskapende arbeid. Et eksempel er  
ROT: grønt kunnskaps- og karrierearrangement for ungdom, skoleansatte og barnefamilier. 
Organiseringen av arrangementet har samlet mange ulike aktører.  

- Holdningsskapende arbeid: De ulike aktørene i leddene av forvaltningen må vise hverandre gjensidig 
respekt. Dette kan man skape gjennom åpenhet. Det kan være så enkelt som å invitere til kaffe og 
samtale mellom jeger og gårdbruker. 

- Bruke virkemiddelapparatet: Vi er selv en del av dette apparatet, og kan mobilisere landbruksnæringa. 
Bruke lokallagene våre aktivt til å skape dialog med lokale jeger- og fiskerforeninger.  

- Fortelle de gode, og de dårlige, historiene. Vi må formidle til omverden om konsekvensene av økte 
bestander, samtidig som vi må legge opp til mere dialog og åpenhet. Det må være rom for at ikke alle 
gårdbrukere mener det samme.  
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Tabell 7: Oppsummerende framstilling av utfordringer som har kommet fram i løpet av 
forprosjektperioden, og mulige tiltak.  

Utfordring Løsning/tiltak 
Redusert og dårlig avling både for mengde og 
kvalitet 

Utprøving av beitetålende frøblandinger 

For stor bestand Redusere bestanden, vede hjelp av: 
Jakt som regulator = skyte mer 

Skeivfordeling av kjønn i bestanden Rettet avskyting 
Kunnskapsmangel når det gjelder 
- arealbruk: stasjonære eller trekkende dyr? 
- biologi 
- tilgang på ressurser: hva slags ressurser benytter 
hjorten seg av på min jord, mitt vald og min 
kommune? 
- hvilke tiltak som fungerer 

Ta i bruk eksiterende litteratur og tilpass den 
lokalt. Bruk for eksempel referanselisten i denne 
rapporten. 
- Merkeprosjekt 
- Delta på hjorteviltseminar 
 

Manglende dokumentasjon på skade Dokumentere på egen hånd ved hjelp av foto. 
Engasjere NLR til å utføre forsøk med 
inngjerdinger, ta prøver og kvantifiser tapet 

Manglende forståelse for gårdbrukerens 
utfordringer 

Gjøre dokumentasjon på skade tilgjengelig for 
allmennheten. Kommuniser ut budskapet på en 
måte som er forståelig for beslutningstakere. 
  

Ikke nok jegere Samarbeid mellom lokallag i Bondelaget og lokale 
jeger- og fiskerforeninger om fokus på hjortejakt. 
Opplæringsjakt. Holdningsarbeid. 

Ikke nok jaktmuligheter La jegere «utenfra» slippe til. Er beiteproblemene 
reelle for deg er det essensielt at du slipper til 
jegere som ønsker å jakte. 
Tenke helhetlig. Selv om ikke du har skade på ditt 
område, kan det tenkes at hjorten trekker 
gjennom, la jegere komme til.  

Ulønnsomt å drive jakt 
- ikke rett type dyr 
- ingen «spenning» i å jakte kalv 
- kjøttet ikke verdt det 
- blir for mye kjøtt 

Gjør jakta attraktiv.  
Samarbeid i alle ledd: Fra ressurs til salg.  
Se på jakt som mulighet for ekstra inntekt, 
kombinert med at man får bukt med et problem. 
 
Markedsføringen er nøkkelen her.  
Vurder å redusere prisen for å slippe flere til.  

Manglende slagkraft i hjorteviltregionene Bruke kommunikasjonsplattformen aktivt til å 
holde regionene oppdatert. På dette viset kan de i 
større grad fungere som rådgivende for 
forvaltningsapparatet. 
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