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   Osterøy kommune

Saksframlegg
Saksnr: Utval: Dato
027/22 Plan- og kommunalteknisk utval 15.03.2022

Sakshandsamar: Teknisk forvaltning Lars Johan Fjelde
Avgjerslemynde: Arkivnr.: 22/545 Klassering:

Endringsforskrift om minsteareal for jakt på  hjort i Osterøy kommune

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Heimel: Fastsett av Plan- og kommunalteknisk utval i Osterøy kommune xx.xx.2022 med heimel i lov 
29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (Viltloven) § 16 og forskrift 01.08.2016 om forvaltning av 
hjortevilt § 5 og § 6. 

§ 1. Jakt etter hjort gjeld for heile Osterøy kommunen. 

§ 2. Minstearealet for godkjenning av vald og fellingsløyve er: 

A. Minstearealet for hjort er 200 daa for sone 1 og gjeld for vald V0016.

B. Minstearealet for hjort vert fastsett til 300 for sone 2 for valda V0017 og V0046.

C. Minstearealet for hjort vert fastsett til 350 daa for sone 3 for valda V0043.

D. Minstearealet for hjort vert fastsett til 400 daa for sone 4 for valda V0006, V0007, V0009, 
V0013-V0015, V0040, V0043, V0045 og V0048 og V0050.

E. Minstearealet for hjort vert sett til 450 daa for sone 5 for valda V0001, V0005, V008, V0018, 
V0025-V0026.

F. Minstearealet for hjort vert sett til 500 daa for sone 6 for valda V0002-V004, V0011, V0032-
V0034, V0038 og V0051.

G. Minstearealet for hjort vert sett til 750 daa for sone 7 for valda V0036 og V0037.

H. Minstearealet for hjort vert sett til 1250 daa for sone 8 for valda V0027-V0029 og jaktfeltet 
J0068.

§ 3. Denne forskrift trer i kraft straks og erstattar Forskrift om minsteareal for jakt på hjort, Osterøy 
kommune, Vestland (FOR-2009-05-27-1081).

Saksopplysningar: 

Bakgrunn
Osterøy kommune hor motteke søknad frå vald V0043 Lonevåg Hjortevald om å få redusert 
minstearealet for hjort for valdet i frå 400 daa til 350 daa.
Det er kome spørsmål i frå vald V0005 Tveiten, Bleikli, Sandal om hjelp til å søke om å reduserer 



minstearealet.
I tillegg er det trong for å redusere minstearealet for vald V0016 Mjeldalen hjortevald for å kunne 
felle fleire dyr i eit område med særeigne tilhøve.

Saksopplysningar

Lovgrunnlag 

Forvaltning av hjortevilt, slik som f.eks. godkjenning av vald, tildeling av fellingstillatelser og 
godkjenning av bestandsplaner, er hjemlet i Forskrift om forvaltning av hjortevilt 
(Hjorteviltforskrifta). Minsteareal blir i Hjorteviltforskrifta omhandla i §6 og §7.

Ved endring av minsteareal blir det fastsett ei endringsforskrift som blir kunngjort og blir sendt til 
Norsk Lovtidend. Fristen for å fastsette ei endringsforskrift er 15. mars, jf. M478 side 11.

Krav til fastsetting av forskrift
Når kommunen gjer ei full gjennomgang av minstearealet for heile kommunen må kommunen følgje 
reglane om at saka skal vera fullstendig utgreia og følgje vanleg sakshandsamingsreglar i 
forvaltningslova. Saka må vera utsendt på høyring til offentlege etatar som Statsforvaltaren, 
Fylkeskommunen samt lag og organisasjonar. Ein må ha lovbestemt høyringsfrist. I «Veileder-  
Forskriftsarbeid for kommuner» er det føreskrive  2 månadar høyringsfrist for kommunar for 
kommunale forskrifter.
Med bakgrunn i at det på grunn av den korte fristen og arbeid med Forvaltningsplanen har ein berre 
lagt opp til ei mindre justering.
Dersom det blir vedteke ei meir omfattande justering enn det som er sendt ut på høyring må det 
sendast ut på ny høyring før vedtak i kommunestyret.
Då kjem vedtaket for seint til å kunne gjerast gjeldande for 2022 og vil først kunne gjelde for 2023.

Kva er eit minsteareal

Minsteareal er storleiken på det teljande arealet i eit vald som skal leggast til grunn for kvart dyr det 
blir gjeve fellingsløyve på. Begrepet har to rettsverknadar: 1) Storleiken på det teljande arealet som 
normalt skal ligge til grunn for kvart fellingsløyve som jaktrettshavarane har krav på. 2) Areal-
størrelsen på det minste samanhangande området som offentleg myndigheit kan godkjenne som et 
vald.

Det er ikkje heimel i forskrifta for å sette et minsteareal for tildeling av fellingsløyve (1), og eit anna 
minsteareal for å kunne opprette eit vald (2). Det er det same minstearealet som vil gjelde for begge 
delane. 
Minsteareal blir fastsett av kommunen i ei forskrift i samsvar med §5 i Forskrift om forvaltning av 
hjortevilt. 
Jf. forskrifta §7 kan kommunen ved tildeling av fellingsløyve på visse vilkår fråvike minstearealet med 
inntil 50 prosent. Fråviket gjeld berre for berekning av fellingskvote, ikkje for godkjenning av vald.
Det er ikkje heimel i forskrifta for å sette et minsteareal for tildeling av fellingsløyve (1), og eit anna 
minsteareal for å kunne opprette eit vald (2). Det er det same minstearealet som vil gjelde for begge 
delane. Fråviket gjeld altså berre for berekning av fellingskvote, ikkje for godkjenning av vald.

Krav til minsteareal i ein kommune
Det er mest vanleg med eit minsteareal per kommune. Men det kan fastsettast ulikt minsteareal i 
ulike deler av kommunen dersom det er vesentleg forskjell på beitegrunnlag, bestandstettleik eller 
skadepress.



I rettleiaren til Hjorteviltforskrifta går det fram at grensene mellom område med ulikt minsteareal 
bør følgje klare skiljelinjer i terrenget, Som eksempel blir nemnt vassdrag, snaufjellstrekningar m.m. 
Tilsvarande kan kommunen differensiere mellom område med vesentleg variasjon i bonitet og 
produktivitet. Areal med høg produktivitet gjev mykje godt beite.

Ein er med desse presiseringane, som kom i 2016, for fastsetting av ulikt minsteareal blitt litt usikker 
på om soneinndelinga er innanfor føresegnene i Hjorteviltforskrifta § 6.
Difor må ein ved full gjennomgang av minstearealet for Osterøy vurdere om det er naudsynt å endre 
forskrifta slik at det blir tilpassa kravet for minstearealet som er oppgjeve ovanfor.

Bakgrunn for ei mindre justering no
Endring av minstearealet er ein omfattande prosess, med arbeid med utarbeiding av 
høyringsdokument, mange høyringsinstansar og involverte partar. 

Ein prosess med å fastsette ny kommunal forskrift pålegg kommunen å sende forslag til ny forskrift ut 
på høyring til offentleg mynde, lag og organisasjonar og involverte partar.
Før det blir fastsett ei endringsforskrift skal kommunen vurdere bestandsutviklinga i høve til
Kommunen sine mål, bestandane sin storleik og samansetning, beitegrunnlag og hjorten sin livsvilkår,
her under sesongtrekk, eventuelle konfliktar i forhold til jord-, hage- og skogbruk, viltpåkøyrsler
langs veg, annan irregulær avgang, samt andre moglege konfliktpunkt som f.eks.
naturmangfald. Minstearealet skal som utgangspunkt fastsettast ut frå kommunen sine mål,
bestandssituasjonen og eventuelle konfliktar.
Desse måla er ikkje klar før kommunen har vedteke ny Forvaltningsplan for hjort.
Minstearealet skal bygge på kommunen sine mål for forvaltning av hjortestamma.

Men bakgrunn at Forvaltningsplanen for hjort for Osterøy kommune skal fornyast i 2022 har det ikkje 
vore tid eller resursar til ein slik omfattande prosess no. 

Ein vurderer heller ikkje at minstearealet i Osterøy kommune er særleg begrensande for å kunne 
auke fellingskvotane nok til å redusere hjortestamma kraftig i tråd med det mange av høyringssvara 
ynskjer. Problemet har heller å få valda til å følgje opp med å utnytta fellingskvotane.

Mange vald kan ikkje vise til ein fellingsprosent over tid til å dokumentere trong for å redusere 
minstearealet for desse områda. Ein ser heller ikkje at det er dekning i sett skutt-data som tilseier ein 
reduksjon i minstearealet i desse områda.

Ein har nok fleksibilitet til å bruke 50% regelen i 2022. Ved å nytte 50% regelen fult ut vil ein med 
endringa som er føreslått kunne gje fellingsløyve på inn til 886 dyr som er ein auke i frå 766 dyr.

Sjølv med ein fellingsprosent på 85% vil det tilseie eit fellingsresultat på 753. NINA har berekna ein 
hjortebestand på 1740 hjort før jakta. Eit slikt uttak vil svare til eit uttak av 43% av hjortebestanden i 
Osterøy på berre eit år.  NINA har bererekna delen kalv i bestanden før jakta til 26%. Det vil sei 452 
kalvar (1740*26%). Det blei  berekna at bestanden blei svakt redusert i planperioden 2016-2020. Det 
blei forklart med ein auke talet på felte hjort og ein reduksjon i kalv pr. sette kolle. (NINA rapporten 
side 46.) Dette tilseier at eit fellingstal på nivå med 2021 tala vil redusere hjortestamma dersom 
uttaket av produktive koller er over 25%.

Men det vill være svært uheldig å redusere minstearealet for område med ingen eller liten avskyting 
og låg fellingsprosent. Redusert minstearealet for område med ei liten hjortestamme vil medføre ein 
tilsvarande reduksjon i fellingsprosent. For å få ein best mogleg styring av regulering av storleiken av 
hjortestamma og samansetjing er det viktig med ein best mogleg samsvar mellom det ynska og det 
faktiske uttaket. Dette her diskutert i NINA rapporten (side 24-25).



For dei aller fleste vald er ikkje minstearealet nokon avgrensing for å redusere hjortestamma til eit 
lågare nivå. Det er i mange vald store moglegheit for eit større uttak av hjort med eksisterande 
minsteareal. I tillegg kan dei søke om inn til 50% avvik i frå minstearealet og såleis doble avskytinga.

Vald som har god fellingsprosent og problem med for høg hjortestamma vil kunne pårekna auka 
fellingskvotar dersom dei søkjer om det. Dette er i mange samanhengar blitt kommunisert ut til 
valda. Likevel får ein ikkje inn særleg mange ynskje om bruk av 50% regelen. Det er stort sett berre 
storvalda som søkjer om det. Og dei har fått det dei har søkt om så lenge dei har god fellingsprosent.

NINA har rekna ut at det hjortestamma i Osterøy kommune var i gjennomsnitt på 1350 hjort etter 
jakt i perioden 2016-2020 (Forvaltningsplan perioden).
Det er stor variasjon i topografi og vegetasjon på Osterøy med svært ulike levetilhøva for hjorten.
Mange område, særleg i nordlege deler av kommunen har ein monaleg lågare hjortebestand. Det 
syner gjennomgang av fellingsstatistikken og sett hjort-data som syner at det ikkje er trong for å 
redusere minstearealet for store deler av kommunen. For mange vald er det liten fellingsprosent og 
valda bør først felle fellingskvoten over tid før det er trong for å redusere minstearealet.

Som det er peika på ovanfor kan det ved gjennomgangen neste år vera naudsynt å endre på 
prinsippet for oppbygginga av sone inndelinga av minstearealet. Det er endå ein grunn til at det ikkje 
har vore kapasitet til ein slik gjennomgang no.

Det blir vist til vedlagt statistikk for tildeling, felling og fellingsprosent for hjortevalda i Osterøy 
kommune for perioden 2012.2021.

Høyringssvar

Kommunen har fått svært mange høyringssvar. Mange av svara er generelle og vil passa betre som 
innspel til Forvaltningsplanen som skal ut på høyring snart. 

Mange høyringssvar går på å redusere stamma. Det blir forslag om det i Forvaltningsplanen som 
snart kjem.
Generelt er det eit stort ynskje om redusert minsteareal. Det er få svar som konkretiserer det. Men 
Mjeldalen ynskjer at minstearealet blir redusert til 70 daa.

Ein planlegg ei full gjennomgang av minstearealet neste år. Høyringssvara blir teke med i 
gjennomgangen som blir gjort i 2022/23.

Det blir vist til vedlagde høyringssvar.

Vurdering
Med bakgrunn i søknad / førespurnad i frå V0043 Lonevåg Hjortevald og førespurnad i frå V0005 
Tveiten, Bleikli, Sandal og trong for å redusere hjortestamma i V0016 Mjeldalen HV blei det i 
høyringsbrevet føreslått å endre følgjande Minsteareal for hjort:

Hjortevald Eksisterande minsteareal Nytt minsteareal
V0005 Tveiten, Bleikli, Sandal 450 400
V0016 Mjeldalen HV 300 250 (200)
V0043 Lonevåg Hjortevald 400 350



Rådmannen meiner at desse justeringane vil saman med aktiv bruk av 50 % regelen gje eit godt 
handlingsrom for å gje tilstrekkeleg nok fellingsløyve til å redusere hjortestamma i Osterøy 
kommune. Men det er veldig viktig at valda nytta dette handlingsrommet og feller fulle kvotar og 
søker om ekstradyr dersom det er trong for det.

Men med bakgrunn i Mjeldalen sin spesielle situasjonen ser rådmannen at det er naudsynt å gå for 
det lågaste føreslåtte minstearealet. Det vil sei 200 daa.

Med dei føreslegne justeringane vil det gje grunnlag for tildeling av inn til 886 fellingsløyve.

Med erfaringane i frå fellingsresultata heilt tilbake til 1986 er det liten grunn til å tru at vald som har 
hatt svak fellingsresultat over mange år plutseleg vil begynna å felle dyr. Dette syner gjennomgangen 
av fellingstala. I 2011 blei fellingstala auka med 18 dyr, men fellingsresultatet blei redusert med 2 
dyr. I 2018 blei tildelinga auka med 20. Berre 4 fleire dyr blei felt.

Dersom vald med store skadeproblem har større fokus på å ta ut produktive koller vil ein kunne 
oppnå ei mykje raskare reduksjon av hjortestamma. For å redusere hjortestamma viser forsking at i 
jaktuttaket på eldre koller må vere over 25 %. (Sjå vedlagte tabell for valda ovanfor).

Vedlagt tabell over fellingstal for dei tre valda syner at valda ikkje har utnytta potensialet som ligg i å 
ta ut produktive koller fult ut. Dei fleste seinare åra har Mjeldalen HV hatt ei felling av eldre koller på 
over 25 % . Men ikkje i 2011, 2017, 2019 og 2021. I 2021 var den heilt ned i 17 %. Det er svært viktig 
at valda med for mykje hjort sjølv sørgjer for å gjere dei tiltaka dei kan for å redusere hjortestamma. 

Med dei foreslegne endringa vil Mjeldalen HV få tildelt 24 dyr. Med full bruk av 50% regelen vil det 
kunne gje eit minsteareal på 100 daa som svarar til 4944 daa/100= 49 dyr.
Det bør være tilstrekkeleg dersom også dei andre valda følgjer opp med god fellingsresultat. For dei 
andre valda er det ikkje grunnlag for store endringar no. Valda har sjølv hand om kor mange 
fellingskvotar dei får gjennom fellingsresultata. Vald med forvaltningsplan har i hovudsak fått dei 
kvotane dei har bedt om når dei har rimeleg god fellingsprosent.

Full gjennomgang av minsteareal sonene i 2023
Når kommunen gjer ei full gjennomgang av minstearealet for heile kommunen må kommunen følgje 
reglane som er gjengjeve ovanfor under «Krav til fastsetting av forskrift».
Kommunen oppfyller ikkje krava til sakshandsaming for «ordinær» forskrift til minsteareal slik saka er 
handsama. Sjå krava til sakshandsaming ovanfor. Saka er berre sendt ut på «intern høyring» med 
veldig kort frist.
Høyringsfråsegnene blir teke med i arbeidet med gjennomgangen ein vil gjere i 2023 som vil vera 
basert på Forvaltningsplanen for hjort for 2022-2026.

Forvaltningsplanen for hjort for Osterøy kommune for 2022-2026
Det vil i Forvaltningsplanen, som er under arbeid med bakgrunn i tilrådingane i frå NINA, oppdatert 
statistikk og evaluering av planperioden 2017-2021 i vår, bli sendt ut forslag til Forvaltningsplan for 
hjort i Osterøy kommune for 2022- 2026 på høyring før handsaming i Plan og kommunalteknisk utval 
før sumaren.

I Forvaltningsplanen skal kommunen vedta målsetjingar og tiltak for hjorteforvaltninga i kommunen 
for neste planperiode:

 Vedta mål for bestandstettleik for hjort i kommunen
 Tal hjort i vinterbestanden



 Felte hjort pr. jegerdag
 Bestandskondisjon
 Beitetilhøve og skadar
 Auka oppslutning om Sett-hjort
 Auka samarbeid og storleiken på valda

 Størst mogleg forvaltning av hjortestamma i Osterøy kommune gjennom 
bestandsplanar

Forvaltningsplanen vil og kunne svare på kva tiltak som er naudsynt for å nå måla.

Folkehelse
Miljø
Økonomi
Dersom det blir gjort vedtak som utløyser betydeleg meirarbeid vil det måtta tilførast resursar til å 
løyse dette meirarbeidet.

Konklusjon
Når kommunen skal gjere ei full gjennomgang av minstearealet for heile kommunen må kommunen 
følgje reglane om at saka skal vera fullstendig utgreia og følgje vanleg sakshandsamingsreglar i 
forvaltningslova. Saka må vera utsendt på høyring til offentlege etatar som Statsforvaltaren, 
Fylkeskommunen samt lag og organisasjonar. Ein må ha lovbestemt høyringsfrist. I «Veileder-  
Forskriftsarbeid for kommuner» er det føreskrive  2 månadar høyringsfrist for kommunar for 
kommunale forskrifter. Det gjer ikkje denne saka.
Sjølv med føreslått justering vil ein kunne gje fellingsløyve på inn til 886 dyr
Difor opprettheld rådmannen dei justeringane som er føreslått og som er i samsvar med det som er 
søkt om.
Dersom det blir vedteke ei meir omfattande justering enn det som er sendt ut på høyring må det 
sendast ut på ny høyring før vedtak i kommunestyret.
Då kjem vedtaket for seint til å kunne gjerast gjeldande for 2022.

Ikkje vedlagte saksdokument:

Doknr Type Dato Tittel på saksdokumentet
Doknr Type Dato Tittel på journalpost

Vedlagte saksdokument:
Hjort_TildelteOgFelte 2012-2021 339042 14.03.2022
Hjort_ProsentFelte Mjeldalen_Lonevåg_SandalHV_2010-2021 339041 14.03.2022
NINA rapport 343969 11.03.2022
030/17 - vedlegg - Høyring av endring av forskrift om minsteareal for 
jakt på hjort i Osterøy kommune

118617 11.03.2022

030/17 - vedlegg - resultset_1303_1162.pdf 118370 11.03.2022
030/17 - vedlegg - resultset_1303_1161.pdf 118298 11.03.2022
030/17 - vedlegg - Høyringsmerknader til endring av forskrift om 
minsteareal for jakt på hjort i Osterøy kommune.pdf

118221 11.03.2022

030/17 - vedlegg - Høyring av endring av 118154 11.03.2022
030/17 - vedlegg - Forskrift om minsteareal for felling av hjort_2017. 
Høyringsforslag.

114292 11.03.2022

030/17 - Endring av minsteareal som grunnlag for fellingsløyve på hjort 118704 11.03.2022



Vedlagte saksdokument:
i Osterøy kommune



Valdnr Vald

Felte 

hann 

kalver

Felte 

hunn 

kalver

Felte 1-årige 

hanner

Felte 1-årige 

hunner

Felte eldre 

hanner

Felte 

eldre 

hunner

Tildelt 

totalt

Felte 

totalt

Fellings-

prosent

4630V0029 Tyssebotnen 0 0 0 0 0 0 56 0 0

4630V0034 Bernes 1 0 0 0 0 1 20 2 10

4630V0032 Vestre Kleppe 0 1 1 0 1 0 15 3 20

4630V0025 Hagenes 0 2 0 3 4 2 40 11 28

4630V0036 Herlandsfoss 1 0 2 2 4 5 50 14 28

4630V0037 Vare 6 1 1 3 3 2 50 16 32

4630V0027 Kleiveland 7 0 4 2 4 6 61 23 38

4630V0015 Votlo 0 3 1 3 1 4 32 12 38

4630V0028 Tysse 0 6 1 3 1 4 32 15 47

4630V0008 Rundhovde - Valestrand 2 7 1 3 4 9 53 26 49

4630V0033 Birkeland-Hanstveit 3 2 3 1 3 5 33 17 52

4630V0026 Heimvik 3 15 16 12 12 19 140 77 55

4630V0001 Raknes-Dale 4 2 19 8 7 3 78 43 55

4630V0006 Hamre-Eikeland-Skår-Kvamme 5 8 11 9 4 7 73 44 60

4630V0045 Hartveit og Vedå Hjortevald 13 8 14 7 10 21 102 73 72

4630V0050 Åsheim-Tveiten-Gatland-Fotland HV 10 8 14 8 12 21 97 73 75

4630V0040 Øvsthus 7 2 9 7 7 7 50 39 78

4630V0011 Reigstad 7 7 7 5 3 4 42 33 79

4630V0049 Sørfjorden Hjortevald 90 75 127 137 103 135 818 667 82

4630V0003 Burkeland - Børtveit 9 7 6 0 9 15 54 46 85

4630V0013 Askeland 11 7 15 6 7 17 73 63 86

4630V0007 Hamre Prestegard 6 5 9 7 8 7 49 42 86

4630V0004 Håland - Fugledale 10 10 9 5 7 17 67 58 87

4630V0051 Kleppe Austre 8 5 7 5 5 10 46 40 87

4630V0043 Lonevåg Hjortevald 89 69 109 114 71 111 644 563 87

4630V0042 Åsen Hjortevald 46 28 50 47 49 53 314 273 87

4630V0014 Hausberg - Sundland 8 9 8 8 3 11 53 47 89

4630V0005 Bleikli, Sandal og Tveiten 13 12 10 10 8 17 77 70 91

4630V0018 Vikne-Kvisti-Hundhammer 6 13 9 4 4 17 57 53 93

4630V0046 Haugegrend-Rongved HV 74 60 107 106 65 112 546 524 96



4630V0002 Birkeland-Tepstad-Mjelstad 11 8 14 11 9 11 66 64 97

4630V0009 Edvardsdal - Elvik 9 13 13 12 6 10 65 63 97

4630V0048 Lidtun-Skjerping-Tveiterås HV 15 12 14 9 11 20 83 81 98

4630V0017 Rolland og Omland 63 51 76 86 23 98 395 397 101

4630V0016 Mjeldalen Hjortevald 49 51 43 52 43 89 318 327 103



4630V0016 Mjeldalen Hjortevald 2010-2021

Jaktår

Felte hann-

kalver i %

Felte hunn-

kalver i %

Felte 1-årige 

hanner i %

Felte 1-årige 

hunner i %

Felte eldre 

hanner i %

Felte eldre 

hunner i %

Antall 

felte

2010 7 4 21 18 21 29 28

2011 7 7 24 28 24 10 29

2012 16 16 6 13 13 35 31

2013 13 16 10 13 10 39 31

2014 16 16 13 16 13 28 32

2015 9 13 16 13 25 25 32

2016 13 16 6 13 19 34 32

2017 13 9 16 31 13 19 32

2018 19 19 6 16 6 34 32

2019 19 10 16 26 10 19 31

2020 16 16 22 6 16 25 32

2021 17 24 19 14 10 17 42

Snitt 13,75 13,8 14,6 17,3 15 26,17

4630V0043 Lonevåg Hjortevald 2010-2021

Jaktår

Felte hann-

kalver i %

Felte hunn-

kalver i %

Felte 1-årige 

hanner i %

Felte 1-årige 

hunner i %

Felte eldre 

hanner i %

Felte eldre 

hunner i %

Antall 

felte

2010 13 17 15 24 11 20 54

2011 6 14 18 18 22 22 50

2012 14 12 18 26 9 21 57

2013 10 11 26 26 10 18 62

2014 16 9 16 27 7 25 56

2015 24 4 24 16 11 22 55

2016 19 6 19 25 13 19 48

2017 17 11 19 15 19 19 47

2018 20 13 20 9 16 22 55

2019 9 19 19 23 13 17 53

2020 17 12 17 20 15 19 59

2021 14 23 17 15 14 17 71

14,9 12,6 19,0 20,3 13,3 20,1 55,6

4630V0005 Bleikli, Sandal og Tveiten 2010/2011

Jaktår

Felte hann-

kalver i %

Felte hunn-

kalver i %

Felte 1-årige 

hanner i %

Felte 1-årige 

hunner i %

Felte eldre 

hanner i %

Felte eldre 

hunner i %

Antall 

felte

2010 33 17 0 33 17 0 6

2011 29 29 0 0 14 29 7

2012 25 25 0 25 0 25 4

2013 20 20 0 0 20 40 5

2014 29 14 14 14 14 14 7

2015 22 11 11 11 22 22 9

2016 0 17 50 17 0 17 6

2017 17 17 17 17 17 17 6

2018 25 13 13 0 13 38 8

2019 25 13 13 25 13 13 8

2020 13 13 25 13 13 25 8

2021 11 33 0 22 0 33 9

Snitt 20,75 18,5 11,9 14,8 11,9 22,8
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Sammendrag 
Veiberg, V., Solberg, E.J. 2021. Hjorten i Osterøy kommune – Status, utviklingstrender og forslag 
til bestandsforvaltningen. NINA Rapport 2024. Norsk institutt for naturforskning. 

 

Osterøy kommune har bedt om en gjennomgang og vurdering av kommunens grunnlagsdata 
knyttet til hjortebestanden, og en evaluering av bestandens status og utviklingstrender. Kommu- 
nen har også bedt om anbefalinger knyttet til det forestående arbeidet med revisjon av de kom- 
munale forvaltningsmålene for hjorteforvaltningen. Denne rapporten gir en sammenstilling av 
dette arbeidet. 

 
Totalt sett har Osterøy kommune en tett hjortebestand, men med store lokale variasjoner. En 
økende fellingsprosent og flere signal fra sett hjort-dataen tyder på at bestanden i dag er i mo- 
derat vekst. Det må likevel understrekes at det hefter usikkerhet til denne konklusjonen. Dette 
skyldes primært at både avskytingsmønsteret og oppslutningen om sett hjort har endret seg 
vesentlig. Vektene for kalver og ettårige bukker viser likevel en positiv trendutvikling fra 2013 til 
2020. For ettårige koller er det ingen tydelig utviklingstrend i denne perioden. Gjennomsnittlig 
totalbestand før jakt i perioden 2016-2020 ble estimert til ca. 1740 individer. Det årlige jaktuttaket 
representerte 22 % av bestanden før jaktstart. Basert på sett hjort-data fra utmarksjakt er det 
observert 1,6 koller per bukk i bestanden. Dette er en noe uventet skjev kjønnsstruktur sett i 
sammenheng med at det i løpet av de siste 15 år har blitt felt vesentlig flere eldre hunndyr enn 
eldre hanndyr i Osterøy kommune. Antall kalv sett per kolle i utmark har vist en svak nedgang 
gjennom perioden med tilgjengelige sett hjort-data. Både kjønnsforholdet og kalverekrutterings- 
indeksen er identisk med fylkesgjennomsnittet for Vestland fylke. 

 
I 2020 ble det gjennomført en aldersanalyse av tilnærmet alle dyr som ble felt i løpet av den 
ordinære jaktperioden. I tillegg til å gi informasjon om faktisk alder for felte dyr, bidro undersø- 
kelsen til å dokumentere omfanget av feil aldersklassifisering fra jegernes side. Feilklassifisering 
av alder var primært en utfordring knyttet til ettårige koller. Av de kollene som aldersanalysen 
viste var to år og eldre, var 12 % av disse klassifisert som ettåringer av jegerne. Aldersanalysen 
antyder at det er en gledelig stor andel eldre dyr i bukkesegmentet. 

 
Antallet påkjørte hjort er høyere enn maksimumstallet satt i kommunens forvaltningsplan for 
hjort. De mest ulykkesutsatte områdene er godt kjent. Både ut fra samfunnsmessige og dyrevel- 
ferdsmessige hensyn bør det iverksettes målrettede tiltak for å redusere omfanget av hjortepå- 
kjørsler. 

 
Vår anbefaling av prioriterte tiltak for den kommende 3-5 års perioden er: 

• Øke den totale avskytingen for å stoppe bestandsveksten. 
• Øke uttaket av kalv for på å oppnå en mer kjønnsnøytralt beskatning av rekrutteringen 
• Redusere uttaket av ettårige bukker for å bidra til større rekruttering til kategorien eldre 

bukker. 
• Øke uttaket av koller ett år og eldre. Dette tiltaket anbefales både for å stoppe bestands- 

veksten, men også for å bidra til et jevnere kjønnsforhold. 
• Innføre fast innsamling av underkjever fra felte dyr. Dette for å bidra til større bevisstgjø- 

ring blant jegerne om betydningen av individdata fra felte dyr. Slik innsamling kan erstatte 
ordningen med stikkprøvekontroller, og en gjennomgang av kjevene vil bidra til å redu- 
sere feilrapporteringen av aldersklasser. 

• Gjennomføre en ny aldersanalyse av felte dyr om 3-5 år for å undersøke hvordan for- 
valtningstiltakene har påvirket aldersstrukturen blant eldre dyr. 

• Fortsette arbeidet med å stimulere til høy og stabil oppslutning om innsamling av sett 
hjort-data og opplysninger fra felte dyr. 
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• Videreføre arbeidet for å stimulere til større vald/samarbeidsenheter og flere bestands- 

planer. Alle vald/bestandsplaner med bestandsplaner bør forventes å ha full oppslutning 
om kommunens vedtatte innsamlingsrutiner av data og materiale fra felte dyr. 

• Etablere ulykkesforebyggende tiltak langs de vegstrekningene som i dag har flest hjor- 
tepåkjørsler. 

 

Vebjørn Veiberg (vebjorn.veiberg@nina.no), Erling Johan Solberg (erling.solberg@nina.no), 
NINA, Postboks 5685 Torgarden, NO-7485 Trondheim 



NINA Rapport 2024 

5 

 

 

 

Innhold 
Sammendrag .......................................................................................................................................... 3 

Innhold ..................................................................................................................................................... 5 

Forord ....................................................................................................................................................... 7 

1 Innledning .......................................................................................................................................... 8 
1.1 Oppdraget ................................................................................................................................... 9 

2 Materiale og metode ...................................................................................................................... 10 
2.1 Studieområde ........................................................................................................................... 10 

2.1.1 Arealgrunnlag og grunneierorganisering .................................................................. 11 
2.1.2 Minsteareal ................................................................................................................... 12 

2.2 Data ........................................................................................................................................... 13 
2.2.1 Fellingsstatistikk ........................................................................................................... 13 
2.2.2 Individdata fra felte dyr ................................................................................................ 13 
2.2.3 Sett hjort-data ............................................................................................................... 14 

2.3 Beregning av bestandsstørrelse ........................................................................................... 16 
2.4 Vegetasjonsdata fra Landsskogtakseringen ....................................................................... 17 
2.5 Mål for hjorteforvaltningen i Osterøy kommune .................................................................. 18 

3 Resultater ......................................................................................................................................... 22 
3.1 Jaktuttak og bestandsstruktur ................................................................................................ 22 

3.1.1 Fellingsprosent ............................................................................................................. 24 
3.1.2 Aldersanalyser av felte dyr ......................................................................................... 26 

3.2 Opplysninger fra felte dyr ....................................................................................................... 28 
3.3 Utvikling i slaktevekter ............................................................................................................ 30 
3.4 Aldersstruktur blant eldre dyr ................................................................................................. 31 
3.5 Sett hjort .................................................................................................................................... 32 

3.5.1 Jaktlagstørrelse og innsats per jaktøkt ..................................................................... 34 
3.5.2 Sett og felt per jegerdag ............................................................................................. 36 
3.5.3 Kjønnsforhold ............................................................................................................... 37 
3.5.4 Rekruttering av yngre bukker ..................................................................................... 39 
3.5.5 Rekruttering av kalver ................................................................................................. 41 

3.6 Påkjørsler av hjort .................................................................................................................... 42 
3.7 Bestandstetthet av hjort i Osterøy kommune ...................................................................... 46 
3.8 Bestandstetthet i Osterøy sammenlignet med andre større hjortekommuner................ 48 
3.9 Beitetilbud, beitetrykk og rekruttering av trær ..................................................................... 49 

4 Diskusjon ......................................................................................................................................... 53 
4.1 Grunneierorganisering ............................................................................................................ 53 
4.2 Vaksdal kommunes del av Osterøy ...................................................................................... 53 
4.3 Kommunale forvaltningsmål ................................................................................................... 54 

4.3.1 Bestandsforhold ........................................................................................................... 54 
4.3.2 Kunnskapsgrunnlag ..................................................................................................... 57 
4.3.3 Kondisjonstilstand og produksjonsevne ................................................................... 57 
4.3.4 Hjortens kostnadssider ............................................................................................... 58 
4.3.5 Arealbruk og trekkmønster ......................................................................................... 59 
4.3.6 Data fra felte dyr .......................................................................................................... 60 

5 Konklusjon og tilrådninger .......................................................................................................... 61 

6 Referanser ....................................................................................................................................... 62 



NINA Rapport 2024 

6 

 

 

7 Vedlegg ............................................................................................................................................. 64 
7.1 Vedlegg 1 .................................................................................................................................. 64 
7.2 Vedlegg 2 .................................................................................................................................. 65 
7.3 Vedlegg 3 .................................................................................................................................. 66 
7.4 Vedlegg 4 .................................................................................................................................. 68 
7.5 Vedlegg 5 .................................................................................................................................. 72 
7.6 Vedlegg 6 .................................................................................................................................. 73 

 



NINA Rapport 2024 

7 

 

 

 
Forord 
Denne rapporten er utarbeidet etter en forespørsel fra Lars Johan Fjelde i Osterøy kommune. 
Det er også Osterøy kommune som har finansiert prosjektet. 

 
Formålet med prosjektet var at NINA skulle gi en vurdering av status og utvikling av hjortebe- 
standen i kommunen, og evaluere kvaliteten på bestandsforvaltningens grunnlagsdata. Osterøy 
har vedtatt en egen plan for forvaltningen av hjortebestanden i kommunen. Denne skal revideres 
i 2022, og kommunen har gitt uttrykk for at NINAs gjennomgang vil være et nyttig innspill til dette 
revideringsarbeidet. Vi håper rapporten vil fungere som et konstruktivt bidrag til arbeidet med 
den nye kommunale forvaltningsplanen. Vi håper også at den vil bidra til å øke jegernes bevisst- 
heten omkring viktigheten av deres bidrag for å fremskaffe et best mulig kunnskapsbidrag. 

 
Vi takker Osterøy kommune for oppdraget og samarbeidet knyttet til gjennomføringen av pro- 
sjektet. 

 
 

Trondheim, november 2021 

Vebjørn Veiberg 



NINA Rapport 2024

8

1 Innledning

I mange norske kommuner er hjorteviltet en viktig utmarksressurs og jakt en betydelig kilde til
rekreasjon for lokale og tilreisende jegere. Samtidig kan hjorteviltet forvolde skade på skog og
avlinger, og utgjøre en vesentlig trafikkrisiko dersom bestandstettheten er høy. For å balansere
nytten og kostnadene med disse artene er det derfor nødvendig med en aktiv forvaltning. Det
betyr i hovedsak å tilpasse bestandsstørrelsen til de lokale beiteressursene og under et aksep-
tabelt skadenivå.

Figur 1.1. Skjematisk fremstilling av roller og oppgaver innenfor dagens hjorteviltforvaltning.
Kommunen har det overordnede forvaltningsansvaret innenfor nasjonale rammer. Valg av kom-
munale forvaltningsmål (bestandstetthet, kondisjon, beitetrykk og akseptabelt skadeomfang) av-
gjøres politisk etter innspill fra interessegrupper og via andre demokratiske prosesser (valg).
Jaktrettshaverne tildeles forvaltningsansvar av kommunen, gitt at de får godkjent en bestands-
plan. Jegerne er viktig for å oppnå forvaltningsmålene, og har mulighet til å påvirke bestands-
planen via jaktrettshaverne og andre demokratiske kanaler.

I Norge er forvaltningsansvaret for hjort, elg og rådyr for det meste delegert til kommunene, men
innenfor nasjonale og regionale rammebetingelser (FOR-2012-02-10-134, Forskrift om forvalt-
ning av hjortevilt). Kommunen skal vedta overordnede målsetninger, i samråd med ulike sam-
funnsinteresser som berøres av hjorteviltbestandene (Figur 1.1). I denne prosessen har også
grunneierne et stort ansvar knyttet til planleggingen av og den praktiske gjennomføring av be-
standsforvaltningen. I dagens regelverk gis jaktrettshaverne rik anledning til selv å definere to-
taluttaket, samt uttakets demografiske sammensetning og geografiske fordeling. Et vilkår for
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dette er at rettighetshaverne er organisert i store nok enheter (se FOR-2012-02-10-134), har 
utarbeidet en flerårig plan for uttaket (bestandsplan), og at denne planens målsetninger er i tråd 
med kommunens overordnede forvaltningsmål. 

 
En forutsetning for et godt resultat er at forvaltningen har satt seg realistiske og etterprøvbare 
mål, og at den besitter tilstrekkelig kunnskap om hvordan jakt og andre faktorer påvirker be- 
standsutviklingen. I tillegg er det viktig at forvaltningen samler inn systematisk informasjon om 
bestandene og deres leveområder, samt registrerer antallet individer som felles i løpet av jakta 
og som dør av andre årsaker i løpet av året. På det viset kan kommunen fortløpende evaluere 
konsekvensene av jaktforvaltningen og andre tiltak som iverksettes, og kan raskt respondere på 
eventuelle uforutsette hendelser med vesentlig betydning for bestandsutviklingen (eks. høy vin- 
terdødelighet). I denne rapporten har vi evaluert utviklingen i hjortens bestandstetthet, bestands- 
kondisjon og leveområdekvaliteter i Osterøy kommune. Samtidig gir vi noen råd med hensyn til 
hvordan 1) kvaliteten på bestandsovervåkingen kan økes med enkle grep, 2) hvordan forvalt- 
ningsmålene bør konkretiseres og rangeres og 3) hva som kan være fornuftige forvaltningsmål, 
gitt dagens bestandsstatus. 

 

1.1 Oppdraget 
Oppdragsgiver for denne rapporten, Osterøy kommune, har konkretisert følgende punkter som 
det er ønsket en gjennomgang av: 

 
• Beregning av bestandsstørrelse og -tetthet 

• Utvikling av bestandstetthet 

• Vurdering av datakvaliteten knyttet til relevante bestandsindekser 

• Vurdering av kondisjon og kondisjonsutvikling 

• Vurdering og evaluering av viktige forvaltningsmål 

• Anbefalinger til den kommunale hjorteforvaltninga 
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2 Materiale og metode 
2.1 Studieområde 

Osterøy kommune ligger i sin helhet på øya Osterøy i Vestland fylke (tidligere Hordaland). Med 
sine 329 km2 er denne øya Norges og Europas største innlandsøy. I tillegg til arealet tilhørende 
Osterøy kommune inngår 74 km2 av øyas nordøstlige område i Vaksdal kommune (Figur 2.1). 
Denne rapporten tar utgangspunkt i Osterøy kommunes forvaltningsmål for hjort og de bestands- 
data som er samlet inn fra kommunen. 

 
Topografi, bergartssammensetning og lokale miljøforhold varierer betydelig på Osterøya. Dette 
har resultert i at øya har et variert innslag av naturtyper og artssammensetning 
(www.statsforvalteren.no/contentassets/8c0dcd8b3ce34dfcabe512eb8178a00e/mva- 
rapportarfmho/2005-03_osteroy_natyp.pdf). Størsteparten av øyas drøye 8000 innbyggere bor i 
den sørvestlige delen av øya. Her er også kulturlandskapet med landbruksproduksjon, barskog- 
plantninger og befolkningssentra mest fremtredende. De østlige delene av øya har flere fjellpar- 
tier med bratte lier og en rekke fjelltopper over 500 moh. (Figur 2.1). 

 
Variasjonen i topografi og vegetasjon på øya fører til svært ulike levebetingelser for hjorten. 
Hjorten er primært en skoglevende art, men både områder over tregrensa, åpne områder i lav- 
landet og kulturlandskapet kan representere viktige beite- og oppholdsområder. Dette gjelder 
spesielt landbruksområder med grasproduksjon. 

 
 

Figur 2.1. A) Osterøy kommune ligger i sin helhet på øya Osterøy (rød innramming) i Vestland 
fylke. Øyas vestlige deler består av lavereliggende områder med mer bosetning, infrastruktur og 
landbruksområder sammenlignet med den østlige delen av øya, B). 

http://www.statsforvalteren.no/contentassets/8c0dcd8b3ce34dfcabe512eb8178a00e/mva-
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2.1.1 Arealgrunnlag og grunneierorganisering 

 
Det detaljerte og landsdekkende AR5-kartet beskriver arealressursene ut fra produksjonsgrunn- 
laget for jord- og skogbruk (www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5). Kartet 
dekker i hovedsak alt tørrlagt areal med unntak av områder i fjellet. Fra kartet kan man enkelt 
hente ut arealressursstatistikk for å få en oversikt over fordelingen av ulike arealklasser innen 
kommuner (https://nibio.no/tjenester/arealressursstatistikk) og eiendommer 
(https://gardskart.nibio.no). Tabell 2.1 viser arealressursstatistikken for Osterøy kommune anno 
2020 fordelt på 10 arealklasser. Totalt inngår 231 373 daa i de kartlagte arealressursene. 

 
I perioden 2007-2008 gjennomførte Osterøy kommune en omlegging av hvordan de beregnet 
tellende areal for hjort. I denne prosessen benyttet de AR5-kartet. Områder dekket av arealklas- 
sene bebyggelse og åpen skrinn fastmark ble ikke medberegnet som tellende areal. Aktuelle 
arealer som enten ikke inngikk i AR5-kartene, eller hvor eksisterende eiendomsgrenser ikke 
sammenfalt med fastsatte valdavgrensninger ble manuelt beregnet. 

 
 

Tabell 2.1. Fordelingen av ulike arealklasser innen Osterøy kommune basert på AR5 kartet. 
Datakilde: NIBIO’s arealressursstatistikk anno 2020. 

 

Arealklasse Areal (daa) 
Fulldyrka jord 8 578 
Overflatedyrka jord 4 866 
Innmarksbeite 13 730 
Produktiv skog 117 114 
Uproduktiv skog 15 947 
Åpen myr 7 009 
Åpen jorddekt fastmark 8 052 
Åpen skrinn fastmark 48 720 
Bebygd 5 522 
Samferdsel 1 835 
Totalt kartlagt i AR5 231 373 

 

I oversikt hentet fra Hjorteviltregisteret 28.07.2021 er det totale tellende arealet for hjort i Osterøy 
kommune på 181.888 daa. Dette arealet er fordelt mellom 35 vald (se Vedlegg 1) og 95 tilhø- 
rende jaktfelt. Det tellende arealet omfatter de aller fleste landbruks- og skogbrukseiendommene 
i kommunen. Bare noen få grunneiere har reservert sine eiendommer fra å inngå i dagens gjel- 
dende hjortevald. 

 
De aller fleste jaktvaldene i Osterøy kommune er små. Av dagens 35 vald er hele 26 (74 %) 
mindre enn 5000 daa (se Figur 2.2). Seks av valdene i kommunen er organisert i Osterøy be- 
standsplanområde og har følgelig en felles bestandsplan. Osterøy bestandsplanområde omfat- 
ter 44 % (79.720 daa) av det samlede tellende arealet. I 2020 var antallet tildelte løyver til be- 
standsplanområdet 273 (Vedlegg 1). Dette utgjorde 58 % av kommunens 471 fellingsløyver på 
hjort. I løpet av 2021 har også Åsen hjortevald fått godkjent en treårig bestandsplan. Dette valdet 
er på 13.547 daa og fikk i 2020 tildelt 33 fellingsløyver (Vedlegg 1). Gitt samme tildeling som i 
2020 vil andelen hjorteløyver tildelt vald med godkjent bestandsplan tilsvare 65 % av kommu- 
nens fellingstillatelser. 

 
Det finnes i dag digitale valdkart for alle kommunens godkjente hjortevald. En oppgradering av 
disse kartene er tenkt gjennomført i regi av Nordhordland digitalt, som er et samarbeidsprosjekt 

http://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5)
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mellom 10 kommuner i regionen (www.nhdigi.com). Oppstart av dette arbeidet er forventet i løpet 
av våren 2022. 

 
 
 

Figur 2.2. Frekvensfordeling av jaktvaldene i Osterøy kommune basert på tellende areal. Inter- 
vallbredden er 2500 daa. Datakilde: Hjorteviltregisteret. 

 
 

2.1.2 Minsteareal 
 

Osterøy kommune har egen forskrift om minsteareal for hjort (FOR-2009-05-27-1081)1. I denne 
forskriften er kommunens hjortevald delt inn i seks soner med ulike minsteareal. I dag varierer 
minstearealet for tildelinga av hjorteløyver fra 300 daa til 1250 daa. I tillegg til sonedifferensie- 
ringen benytter kommunen seg aktivt av den såkalte 50 %-regelen. Denne muligheten er definert 
i § 7 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt (FOR-2016-01-08-12)2, og gir kommunen hjemmel til 
å fravike det fastsatte minstearealet for tildeling av fellingsløyver for enkeltvald med inntil 50 %. 

 
Figur 2.3 viser fordelingen av alle hjortevald i Osterøy kommune basert på arealgrunnlaget bak 
hvert tildelt hjorteløyve (valdets tellende areal delt på antall tildelte løyver i 2020). Av 471 løyver 
tildelt i 2020, ble 329 (69 %) fordelt på vald med areal per tildelt løyve under 400 daa (se Vedlegg 
1). Bare 24 (5 %) av kommunens fellingsløyver ble tildelt de seks valdene med areal per tildelt 
løyve over 600 daa. Bare 1,2 % av kommunens fellinger skjedde i de samme valdene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Forskrift om minsteareal for hjort, Osterøy kommune, Hordaland 
(https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2009-05-27-1081) 
2 Forskrift om forvaltning av hjortevilt – med kommentarer 
(https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M478/M478.pdf) 

http://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M478/M478.pdf)
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Figur 2.3. Frekvensfordeling av alle hjortevald i Osterøy kommune på bakgrunn av tellende areal 
bak hvert tildelt hjorteløyve i 2020. Intervallbredden er 150 daa. Datakilde: Hjorteviltregisteret. 

 
 

2.2 Data 
2.2.1 Fellingsstatistikk 

 
Informasjon om årlige, historiske fellingstall er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Et unntak 
er for 2008 da data er fra Hjorteviltregisteret. I løpet av den aktuelle perioden er data tilgjengelig 
som samlede fellingstall og fordelt på ulike kjønn og aldersgrupper. 

 
Utviklingen i antall felte individer gir en pekepinn på den underliggende bestandsutviklingen. En 
skal likevel tolke utviklingen med forsiktighet da varierende kvote, jaktinnsats og den demogra- 
fiske sammensetningen av jaktuttaket påvirker forholdet mellom fellingstall og bestandsstørrelse. 
I prinsippet kan det årlige jaktuttaket fra en hjortebestand økes inntil den siste hjorten er felt. 
Dette vil imidlertid kreve en radikal økning i den nødvendige jaktinnsatsen og vil føre til vesentlig 
redusert sannsynlighet for å effektuere den tildelte kvoten (fellingsprosent). Fellingstallene er 
derfor bare en av flere faktorer som informerer forvaltningen om bestandens utvikling. 

 

2.2.2 Individdata fra felte dyr 
 

Hjorteviltregisteret er en nasjonal database som ivaretar data fra jakt på elg, hjort, rådyr og vill- 
rein, samt opplysninger om fallvilt av utvalgte arter. Gjennom Forskrift om forvaltning av hjortevilt 
er kommunene pålagt å bruke Hjorteviltregisteret til innrapportering av årlige fellingstall. I tillegg 
er det en rekke funksjoner og muligheter som er lagt til rette med tanke om å forenkle oppgaver 
både for de lokale og sentrale forvaltningsaktørene. I tillegg bidrar registeret til en enhetlig lagring 
av relevante bestandsdata og enkel fremstilling av aktuelle rapporter basert på tilgjengelige data. 
Omfanget av og kvaliteten på datamaterialet, eksempelvis sett dyr-data og informasjon fra felte 
individer, er imidlertid avhengig av at jegere og andre ressurspersoner knyttet til viltforvaltningen 
yter den nødvendige innsatsen og er nøyaktige i sine registreringer. 

 
I Hjorteviltregisteret ligger det individopplysninger om totalt 2687 hjort felt i Osterøy kommune. 
De eldste dataene er fra 2007 (n = 63), men registreringene inneholder opplysninger om slakte- 
vekt kun fra 2013 og fremover (Tabell 2.2). For å kunne overvåke vektutviklingen i bestanden er 
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det viktig at det bare benyttes opplysninger fra nøyaktig veide dyr. I Hjorteviltregisteret skilles det
mellom vekter som er angitt som «Veid» og vekter som kun er «Anslått». Vekter fra sistnevnte
kategori brukes ikke i forbindelse med sammenstilling av vektdata. De siste årene har kommu-
nen jobbet målrettet med å stimulere jegerne til å registrere nøyaktige slaktevekter fra felte dyr.

I dag kan jegere selv registrere opplysninger om felte dyr gjennom Sett og skutt-appen eller via
Hjorteviltregisteret.no. Følgende opplysninger kan registreres: Fellingsdato og -lokalitet (jaktfelt,
innmark/utmark), kjønn og alderskategori, og slaktevekt. I tillegg er det anledning til å registrere
ulike typer tilleggsinformasjon avhengig av dyrets kjønn og alder (eksempelvis gevirtakker for
bukker, melk i juret for koller, m.m.). Dersom det samles inn prøver eller materiale fra det aktuelle
dyret, er det også viktig å føre opp strekkoden fra merkelappen som siden kan brukes til å iden-
tifisere dyret.

I 2020 ble det gjennomført en innsamling av underkjever fra hjort felt i Osterøy kommune. For-
målet med innsamlingen var primært å få fastlagt aldersfordelingen blant to år og eldre hjort.
Dette oppdraget ble gjennomført av Faun Naturforvaltning (www.faun.no). Aldersdataene er lagt
inn i Hjorteviltregisteret.

Tabell 2.2. Oversikt over individdata som finnes i Hjorteviltregisteret fra hjort felt i Osterøy kom-
mune. Kolonnene for slaktevekt viser hvor mange dyr som har anslått og nøyaktig veid slakte-
vekt. Antall alderskategoriserte dyr baserer seg på jegernes opplysninger. Kolonnen Aldersbe-
stemt viser antall individer aldersbestemt av Faun Naturforvaltning. Datakilde: Hjorteviltregiste-
ret.

Slaktevekt Alderskategorisert
År Anslått Nøyaktig Kalv Ettåring Eldre Aldersbestemt

2007 11 22 30
2013 68 48 80 61
2014 27 156 95 120 119
2015 14 143 80 112 112
2016 19 186 90 119 120
2017 33 193 85 133 120
2018 19 229 95 124 118
2019 31 274 100 153 128
2020 13 381 113 146 152 391

2.2.3 Sett hjort-data

Informasjon om jegernes tidsbruk og dyreobservasjoner inngår i det som omtales som sett hjort-
data. Innen elgforvaltningen har tilsvarende data vært brukt i lang tid, mens sett hjort-data først
ble tatt i bruk på slutten av 1990-tallet (Solberg et al. 2014). Som individdata fra felte dyr regi-
streres og lagres sett elg- og sett hjort-data i Hjorteviltregisteret.

Indekser fra sett dyr-materialet blir mer presise desto flere jegerdager og observasjoner som
ligger til grunn for beregningen. Flere studier antyder at antallet observasjoner og jegerdagsverk
bør overstige henholdsvis 500 og 1000 for at de ulike indeksene skal være rimelig upåvirket av
tilfeldigheter (Ericsson & Wallin 1994, Solberg et al. 2006). Dette er en grov pekepinn, men også
en tydeliggjøring av at det trengs et vesentlig datagrunnlag for at de ulike indeksverdiene skal gi
en rimelig presisjon. Det advares derfor mot å trekke konklusjoner om bestandsmessige forhold
basert på status innen eller forskjeller mellom enkeltvald/-jaktfelt.
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For hjort skiller vi mellom observasjonsdata fra innmarkjakt og utmarksjakt. Dette skyldes at det 
er gjennomgående store forskjeller i sannsynligheten for å oppdage et dyr under ulike jaktset- 
tingene (Solberg et al. 2014). Omfanget av inn- og utmarksjakt kan også variere betydelig mel- 
lom år og områder. For å unngå at slike forhold skal påvirke indeksverdiene, er det viktig at det 
skilles konsekvent mellom inn- og utmarksjakt ved registrering av sett hjort-data. 

 
I de fleste kommuner er jaktinnsatsen og antall dyreobservasjoner knyttet til utmarksjakten mer 
omfattende enn tilsvarende for innmarksjakt. Som en generell regel anbefales det derfor å bruke 
sett hjort-data fra utmarksjakt ved vurdering av utviklingstrender for de ulike bestandsindeksene 
(Solberg et al. 2014). Er både utmarks- og innmarksdataene av et tilstrekkelig omfang, kan det 
være nyttig å vurdere utviklingen i indeksverdiene fra begge jaktsettingene. 

 
2.2.3.1 Ny instruks i 2018 
Fra høsten 2018 ble gjort en justering i instruksen knyttet til registrering av sett dyr-observasjo- 
ner. Ved tidligere instruks skulle såkalte dobbeltobservasjoner kanselleres. Dette innebar at ob- 
servasjoner av enkeltindivider som med sikkerhet allerede var observert av andre jegere i et 
jaktlag under samme jaktøkt, ikke skulle telle som mer enn én observasjon. Denne praksisen 
innebar i realiteten at observasjoner fra jegere i et jaktlag hadde lavere betydning for den sam- 
lede indeksverdien enn observasjoner fra jegere som jaktet alene. Dette var en metodisk svakhet 
som en ønsket å fjerne gjennom den nye instruksen (Solberg et al. 2019b). Etter den nye in- 
struksen skal alle jegere registrere alle sine dyreobservasjoner innenfor den enkelte jaktøkt, uav- 
hengig av om andre jegere på samme jaktlag også observerer de aktuelle dyrene. Enkeltdyr som 
jegeren med sikkerhet observerer gjentatte ganger i løpet av samme jaktøkt, skal fremdeles bare 
telle som én observasjon. En presentasjon om bakgrunnen for instruksendringen kan finnes her: 
www.hjortevilt.no/wp-content/uploads/2018/08/endringerirutineneforsettdyrregistreringen- 
fra2018ny.pdf. 

 
 

Tabell 2.3. Observasjonsmaterialet er fordelt mellom tidsbruk og observasjoner knyttet til jakt 
ved innmark og i utmark. Kolonneoverskriftene Sette hjort, # JD og # jaktfelt viser henholdsvis til 
det samlede antallet observerte hjort, antall jegerdager registrert og antall jaktfelt som har regi- 
strert data for de respektive inndelingene. Totaloversikten angir summen av observasjonene og 
jaktinnsatsen fra utmarks- og innmarksjakten. Noen jaktfelt har registrert data fra både utmarks- 
og innmarksjakt. Derfor blir ikke det totale antallet jaktfelt som har registrert sett hjort-data iden- 
tisk med summen av ‘# jaktfelt Utmark’ pluss ‘# jaktfelt Innmark’. Datakilde: Hjorteviltregisteret. 

 

 
 
Jaktår 

Totalt Utmark Innmark 
Sette 
hjort 

# 
JD 

# 
jaktfelt 

Sette 
hjort 

# 
JD 

# 
jaktfelt 

Sette 
hjort 

# 
JD 

# 
jaktfelt 

 

2013 1455 854 50 651 470 33 804 384 37 
2014 3436 1634 76 1496 869 58 1916 756 55 
2015 3006 1705 70 1256 909 59 1750 796 52 
2016 3750 1654 79 1413 910 66 2337 744 57 
2017 3558 1667 76 1481 939 65 2077 728 56 
2018 4128 1753 82 1588 962 63 2540 791 61 
2019 4508 1897 82 1976 1046 75 2532 851 60 

 

2020 4901 2418 88 2016 1454 83 2885 964 69 
 

Den nye instruksen vil nødvendigvis medføre at det blir registrert flere dyreobservasjoner enn 
tidligere basert på den samme jaktinnsatsen. Hvor stor forskjellen blir vil avhenge av mange 
forhold, men indeksverdiene før og etter omleggingen vil sjeldent bli direkte sammenlignbare. 
For å løse dette anbefaler vi forvaltningen å benytte antall hjort felt per jegerdag som 

http://www.hjortevilt.no/wp-content/uploads/2018/08/endringerirutineneforsettdyrregistreringen-
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alternativt mål på utviklingen i bestandstetthet. Denne indeksen er ikke påvirket av endringer 
i sett dyr-instruksen, og har i tidligere studier vist seg å være en vel så presis indeks på be- 
standsutviklingen som antallet dyr sett per jegerdag (Solberg et al. 2014, Solberg et al. 2019b). 

 
2.2.3.2 Sett hjort for Osterøy kommune 
For Osterøy kommune foreligger det årlige sett hjort-data fra 2013. Det foreligger også sett hjort- 
data fra 13 jaktfelt i 2007, men vi har valgt å se bort fra dette materialet i rapporten. Omfanget 
av det eksisterende sett hjort-materialet fra og med 2013 er gitt i Tabell 2.3. Oversikten viser at 
i gjennomsnitt 55 % av jaktinnsatsen er knyttet til utmarksjakt. Dette tallet har vært relativt stabilt 
i de åtte årene med data. Oppslutningen fra jaktfeltene har imidlertid økt fra 50 i 2013 til 88 i 
2020. Dette har resultert i en nær tredobling av den registrerte jaktinnsatsen. 

 
Det er grunn til å tro at de siste års sett hjort-data gir et dekkende bilde på den totale jaktinnsat- 
sen i kommunen, og at bestandsindeksene som beregnes, gir et rimelig representativt bilde på 
utviklingen i de ulike bestandsforholdene de er ment å gjenspeile. 

 
I store datasett vil det fort kunne snike seg inn feil. Vi har derfor gjort en kvalitetsvurdering av 
materialet, og luket ut åpenbare feil. 

 

2.3 Beregning av bestandsstørrelse 
Et grovt estimat på antallet hjort i Osterøy kommune kan beregnes ved å sammenholde antallet 
døde hjort med andelen kalv observert i bestanden og bestandens vekstrate. Følgende formel 
ble benyttet til formålet: 

𝑵𝑵 = 
𝑯𝑯 

 
 

𝑹𝑹 − 𝑴𝑴 − 𝜷𝜷 
𝟏𝟏 − 𝑹𝑹 

N er antall hjort etter jakt, H er antall hjort felt (Høstet), R er andel kalv i bestanden før jakt 
(Rekruttering), M er naturlig dødelighetsrate (Mortalitet) og β er bestandens vekstrate målt som 
netto geometrisk per capita vekstrate (beregnet fra β = er -1, der r er regresjonskoeffisienten for 
log antall hjort skutt per jegerdagsverk mot år). H og R er gjennomsnitt over 5 år (2016-2020) og 
β beregnes fra den samme 5-årsperioden. Bestandsstørrelsen N blir dermed også et uttrykk for 
gjennomsnittlig årlig bestandsstørrelse i perioden 2016-2020. 

 
Som estimat på naturlig dødelighet benyttet vi data fra et stort merkeprosjekt på Nord-Vestlandet 
og Trøndelag som pågikk i perioden 1977-1995 (Loison & Langvatn 1998). Denne studien viste 
at i gjennomsnitt 7 % (naturlig dødelighetsrate = 0,07) av bestanden døde av andre årsaker enn 
jakt i løpet av året. Verdiene kan være høyere i områder med høy trafikkbelastning og rovdyr- 
predasjon, men basert på antallet fallvilt registrert er det lite som tyder på at naturlig dødelighet 
er spesielt høy i Osterøy kommune. 

 
Vi beregnet andelen kalv i bestanden før jakt (R) basert på andelen kalv sett i løpet av jakta, 
men justert for varierende kalveavskyting. Vi justerte kalveandelen basert på en enkel bestands- 
modell der vi antok stabil bestandsutvikling, og at andelen sette dyr i ulike kategorier tilsvarer 
tilstanden i bestanden etter at ca. halvparten av jaktuttaket er effektuert. Grøtan (2003) gir en 
mer formell beskrivelse av hvordan jakta påvirker andelen dyr som ses og hvordan dette kan 
justeres for. 

 
Metoden forutsetter at andelen dyr sett i ulike kjønn og alderskategorier (kalv, eldre) er repre- 
sentativ for bestandens sammensetning under jakta. For at det skal være tilfelle må alle katego- 
rier dyr oppdages med samme sannsynlighet (samme oppdagbarhet), noe som ikke alltid er 
tilfelle. For eksempel har vi erfaring for at elgokser ses med noe høyere sannsynlighet enn elgkyr 
under jakta (Solberg et al. 2018), mens vi ikke har belegg for å tro at elgkyr med varierende antall 
kalv observeres med ulik sannsynlighet (Rolandsen et al. 2003). 
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For hjorten er det ikke gjennomført tilsvarende undersøkelser av oppdagbarhet. Vi antok derfor 
i beregningene at alle kategorier dyr oppdages med samme sannsynlighet under jakta. I analy- 
sene benyttet vi kun data fra hjort sett under jakt i utmark. Dette er for å unngå at forskjeller i 
atferd skaper forskjeller i oppdagbarhet mellom kjønn og aldersgrupper. Viljen til å eksponere 
seg på innmark kan variere mellom kjønn, og tilsvarende er det en viss sannsynlighet for at dyr 
som bruker innmarka utgjør et spesielt (eks. mer produktivt) segment av bestanden (Solberg et 
al. 2014). Vi antar dermed at dyr sett i utmark gir oss et bedre bilde på kjønns- og alderssam- 
mensetningen i bestanden på høsten. 

 
Bestandsstørrelsen måles som antall hjort etter jakt (N), hvilket betyr sent i desember. Det betyr 
ikke at disse individene nødvendigvis var i kommunen på dette tidspunktet, men at dette antallet 
hjort er nødvendig for å produsere den observerte bestandsveksten og de hjortene som registre- 
res døde (felte hjort og fallvilt) i kommunen. Regionale sesongtrekk kan påvirke hvor mange hjort 
som til enhver tid befinner seg innenfor kommunegrensene, og av den grunn kan den faktiske 
bestandsstørrelsen vinterstid ha vært både større og mindre enn estimert. Med bakgrunn i erfa- 
ringene fra merkestudier av hjort i Vestland fylke (www.hordahjort.no), er det grunn til å tro at 
Osterøy opplever lite netto inn- eller utvandring av hjort. Vi antar derfor at bestandsestimatet er 
rimelig representative for antallet hjort som faktisk befant seg i Osterøy på vinteren i 2016-2020. 

 

2.4 Vegetasjonsdata fra Landsskogtakseringen 
For å få et visst inntrykk av tilstand og utvikling i beitetrykket og beitetilbudet i skogen, analyserte 
vi data innsamlet av Landsskogtakseringen i perioden 2010-2019. I denne perioden er det samlet 
inn data fra permanente prøveflater i 2 takster (10.–11. takst). Prøveflatene har et areal på 
250 m2 og er systematisk fordelt over skogarealene i et rutenett på 3x3 km. Den lave oppløse- 
ligheten gjør at antallet flater i Osterøy er lavt (n = 22) og at tilfeldigheter i forhold til flatenes 
beliggenhet har stor innvirkning på resultatet. Av den grunn inkluderte vi i analysene også infor- 
masjon fra skogen i nabokommunene Alver (n = 48), Vaksdal (n = 31) og Bergen (n = 30). Skog- 
grensen (dvs. høyeste prøveflate med skog) i Osterøy ligger på snaue 500 meter over havet og 
det samme er tilfelle i Alver. I Bergen ligger skoggrensen på drøye 400 meter og i Vaksdal på 
nærmere 600 meter over havet. 

 
Beitetilbudet måles som antallet trær per hektar av henholdsvis furu, bjørk og ROS. ROS er en 
samlebetegnelse for rogn, osp og selje/vier. I dette målet inngår kun trær med høyde over 30 
cm og en diameter i brysthøyde (dbh) under 2,5 cm. Dette er trær der det aller mest av beitbare 
skudd befinner seg innenfor rekkevidde for en hjort. På de samme trærne måles beitetrykket 
som prosentandelen skudd innenfor 0,5 – 3,0 meters høyde som er beitet siste vinter. Hjorten er 
vanligvis ikke i stand til å beite så høyt som 3 meter (beregnet for elg) og derfor vil det registrerte 
beitetrykket i hjorteområder vanligvis være noe lavere enn i elgområder. 

 
I tillegg til beitetilbudet i busk- og tresjiktet, viser vi hvordan beitetilbudet i feltsjiktet varierer mel- 
lom kommuner. Av spesiell interesse er fordelingen av vegetasjonstyper som er rike på flerårige 
urter og bregner. Mange av disse er høyt preferert av hjortedyr, særlig i en tidlig vekstfase, og 
kan derfor antas å være spesielt næringsrike. Også blåbærlyng er en viktig plante i dietten til elg 
og hjort i sommerhalvåret, og utnyttes også i vinterhalvåret når snøforholdene tillater det. 

 
For å få et inntrykk av kvaliteten på beitetilbudet viser vi andelen prøveflater som befinner seg i 
ulike vegetasjonstyper. Disse er delt i tre grupper. Vegetasjonstypene (Vt) med størst nærings- 
verdi er sannsynligvis de med store urter og bregner (Vt: Høgstaude og storbregne), etterfulgt 
av vegetasjonstyper med småvokste urter, småbregner og blåbærlyng (Vt: Blåbær, lågurt og 
småbregne). Vegetasjonstypene med myr- og fattig sumpvegetasjon, samt mindre attraktive 
bærlyngarter (tyttebær, blokkebær), røsslyng og lav blir ansett som de minst attraktive vegeta- 
sjonstypene (Vt: Myr, sump, lyng og lav). 
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Hovedtema: Bestandstetthet

Avslutningsvis viser vi også dekningsgraden av blåbærlyng i Osterøy og nabokommuner i 10.
og 11. takst. Blåbærlyng utnyttes mye av hjorten og denne planten er antydet som en mulig
indikatorart for måling av beitetrykket fra hjort på Vestlandet (Mysterud et al. 2010). Deknings-
graden av blåbærlyng kan endre seg mye som følge av hardt beitetrykk, men også konkurranse
om lys og næring fra andre planter kan påvirke dekningsgraden. Blåbærlyng er en halvskygge-
plante som trives best i lysåpen skog, men utkonkurreres av andre planter på hogstflatene eller
i tett og skyggefull skog.

2.5 Mål for hjorteforvaltningen i Osterøy kommune

Osterøy kommune har en gjeldende plan for forvaltningen av hjort i kommunen
(www.osteroy.kommune.no/SysSiteAssets/innhald/plan-bygg-og-
eigedom/planar/temaplanar/forvatningsplan-for-hjort.pdf). Denne planen ble vedtatt 22.06.2017
og er gjeldende for perioden 2017-2021. Planen skulle gi en oversikt over status og fremtidige
utfordringer i hjorteforvaltningen, og definere konkrete føringer for den lokale bestandsforvalt-
ningen.

Ifølge planens hovedmål skal forvaltningen av hjortebestanden i Osterøy kommune være øko-
systembasert og skje på en slik måte at naturens produktivitet og artsrikdom blir ivaretatt. For-
valtningen skal sikre en livskraftig hjortestamme, et rikt biologisk mangfold og en hjortestamme
til gode for samfunnet og landbruksnæringen. Forvaltningsplanen definerer videre ulike delmål
knyttet til flere spesifikke tema (Tabell 2.4).

Tabell 2.4. Samlet oversikt over definerte delmål og tilhørende tiltak for de hovedtema som er
spesifisert i Osterøy kommunes forvaltningsplan for hjort for 2017-2021.

Delmål Tiltak
• Hjortetettheten skal stabiliseres på et

nivå som til enhver tid blir vurdert som
bærekraftig og passelig med hensyn til
beitegrunnlaget, skadeomfanget i jord-
og skogbruk, trafikkskader og biologisk
mangfold

• Bestandstettheten skal holdes innenfor
bæreevnen til hjorten sitt leveområde

• Hjortebestanden skal ikke forringe det
biologiske mangfoldet

• Hjorteforvaltninga skal ta hensyn til
jordbruk- og skogbruksinteresser. Bøn-
der og skogbrukere skal ikke lide bety-
delige økonomiske tap som følge av
beiteskader på skog og innmark.

• Sikre høyt nok uttak av antall hjort og rett uttak
av unge dyr og produksjonsdyr. Det bør være
en overvekt av ettårige hunndyr.

• Tilpasse fellingsløyvene etter tilgjengelig
kunnskap om bestandsutvikling

• Gode samarbeidsrutiner mellom offentlige og
private aktører i lokal forvaltning

• Sett hjort må benyttes for å korrigere tilde-
ling/totaluttak

• Aktiv bruk av differensiert minsteareal i kom-
munen

• Kontroll med faktisk jaktuttak
• Kartlegging av beiteskader og konsekvenser

av overbeiting

Hovedtema: Fellingsprosent
Delmål Tiltak
• Fellingsprosenten skal på kort sikt være

på minimum 80 % i kommunen og mini-
mum 75 % i alle vald. På lengre sikt bør
fellingsprosenten være minimum 85 %.

• Justere minsteareal for tildeling av fellings-
løyve etter endringer i hjortestammen

• Justere løyvetildelingen gjennom aktiv bruk av
50 %-regelen. Ekstradyr skal i hovedsak bare
tildeles når valdene oppfyller kravet om

http://www.osteroy.kommune.no/SysSiteAssets/innhald/plan-bygg-og-
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fellingsprosent på minimum 80 %. På lengre 
sikt bør den opp på minimum 85 %. 

• Arbeide for større og mer rasjonelle vald gjen- 
nom informasjonsarbeid og tett dialog med 
grunneierne, valdene og jegerne 

• Bidra med kunnskap i prosessene med å få til 
ei bestandsplanbasert forvaltning 

 

 Hovedtema: Kunnskapsgrunnlaget                                                                                  
Delmål Tiltak 
• Kommunen og valda skal til enhver tid 

ha best mulig oversikt over hjortebe- 
standen. 

• Alle vald/jaktfelt skal registrere sett hjort-data. 
Registreringen skal skje direkte i 
Settogskutt.no. 

• Alle vald skal registrere slaktevekter. Dette 
skal helst skje gjennom Settogskutt.no. 

• Minst 75 % av valdene skal legge inn sett 
hjort-data elektronisk før utløpet av planperio- 
den 

• Gi tilskudd til vald som registrerer sett hjort- 
data elektronisk 

• Sikre at alle vald leverer fellingsrapport senest 
14 dager etter jaktas avslutning 

• Gjennomføre kontrolltiltak for å få mest mulig 
korrekt rapportering. Minst 10 % av felte dyr 
skal kontrolleres. 

• Nyttiggjøre seg kunnskap om hjortens områ- 
debruk m.m. avdekket gjennom merkepro- 
sjekt. Bidra til at slike merkedata utnyttes til vi- 
dere kunnskapsproduksjon. 

• Øke kunnskapen om forvaltningen, beite- 
grunnlaget, trekkveier o.l. og bruke dette i for- 
valtningen 

• Fortsette med vårtelling – helst som et samar- 
beid med valdene 

 

 Hovedtema: Helsetilstand og produksjonsevne                                                             
Delmål Tiltak 
• Bestanden skal ikke overstige beite- 

grunnlaget – forvaltningen skal være 
bærekraftig 

• Mordyr skal ikke felles fra medfølgende 
kalver 

• Gjennomsnittlig slaktevekt skal økes 
• Økt fokus på å ta ut små og mindrever- 

dige dyr 
• Helsetilstanden hos hjorten skal gene- 

relt holdes på et høyt nivå 
• Det skal være en stabil og god produk- 

sjonsevne i hjortebestanden 

• Holde hjortebestanden på et bærekraftig nivå 
slik at det ikke blir for stor konkurranse om bei- 
tegrunnlaget 

• Maksimum 40 % eldre dyr og minimum 25 % 
kalver i jaktuttaket 

• Tildeling av fellingsløyver for koller og kalver 
samlet. Følge opp valdene og jegerne med in- 
formasjon og holdningsskapende arbeid for å 
unngå morløse kalver. 

• Informasjon og holdningsskapende tiltak for 
bevisstgjøre jegerne om sikker, human jakt 

• Spre informasjon til valdene om viktigheten av 
at lover, forskrifter, retningslinjer og avsky- 
tingsplan blir fulgt 

• Ha fokus på viktigheten av å ta ut små og 
mindreverdige dyr 
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• Øke uttak av mindreverdige dyr gjennom hold- 

ningsskapende arbeid, informasjonsutveks- 
ling og samarbeid mellom valdene. Inngå 
skriftlige samarbeidsavtaler mellom kommu- 
nen og valdene der resultatene er etterprøv- 
bare. 

• Bestandsplaner skal inneholde konkrete tiltak 
for uttak av skadedyr 

• Overvåking av kondisjon og helsetilstand, 
bl.a. ved å studere utvikling i slaktevekter og 
ved innrapportering av sykdomstilfeller 

 
 Hovedtema: Skader på skog og innmark                                                                         
Delmål Tiltak 
• Redusere omfanget av beiteskader på 

jordbruksareal og skog 
• Uttaket av hjort skal være høyt i områder med 

store beiteskader. Kommunen skal bruke 50 
%-regelen aktivt for tildeling av tilleggsdyr i 
områder med mye beiteskader. 

• I områder med beiteskader skal uttaket mål- 
rettes mot lederkoller med kalver 

• Ved fordeling av hjorteløyver må valdene ta 
hensyn til at aktive gårdbrukere har større be- 
lastning med hjorteskader enn ikke-aktive 
jordeiere 

 
 Hovedtema: Bestandssammensetning                                                                             
Delmål Tiltak 
• Forvalte hjortebestanden slik at en iva- 

retar en balansert bestandssammen- 
setning med hensyn til kjønn og alder 

• Hjortebestanden skal bestå av en større 
del eldre dyr. Gjennomsnittsalderen hos 
voksne dyr av begge skal økes. 

• Store, eldre bukker skal spares i større 
grad enn i dag 

• Jakta skal baseres på avskytingsplaner 
der de prosentvise målsetningene for 
kjønns- og aldersfordeling er definert og 
følger målsetningen for kommunen 

• Øke kunnskapen om kjønns- og 
alders- samansetning i hjortebestanden 

• Kjønnsbalansert uttak ett år og eldre. Inntil 5 
% avvik kan godkjennes. 

• Maks. 40 % eldre dyr i avskytingen 
• Kalv skal utgjøre 25-30 % og ungdyr 30-35 % 

av avskytningen. Kalv og ungdyr skal til sam- 
men utgjøre minst 60 % av det samlede jakt- 
uttaket. 

• Lavere uttak av eldre bukker enn det som har 
vært vanlig historisk og maksimum 20 %. 

• Kommunen skal formidle årlige statistikker 
som viser utviklingen 

 
 Hovedtema: Arealbruk og trekkmønster                                                                          
Delmål Tiltak 
• Viktige trekkveier og leveområder for 

hjorten skal i størst mulig grad ivaretas i 
kommunens arealplanlegging og utbyg- 
ging 

• Kunnskapen om hjorten sin område- 
bruk samt beiteskader forårsaket av 
hjort skal økes 

• Konflikter mellom hjorten sin arealbruk 
og andre samfunnsinteresser skal 

• Datainnsamling og overvåking av hjortens 
områdebruk 

• Bruk av opplysninger om hjortens trekkveier i 
kommunen sin arealplanlegging 

• Reduksjon av bestanden og eventuelt bruk av 
50 % regelen i områder med mye beiteskader 

• Kartlegging av beiteskader på skog og inn- 
mark 
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minimeres, herunder redusere om- 
fanget av skader på skog og innmark 

• Vurdere å etablere beitefelt i utvalgte skogs- 
områder for å lette beitetrykket på innmark 

• Bruk av viltfondsmidler til skadeforebyggende 
og konfliktdempende tiltak i områder med mye 
beiteskader 

• Skadefelling av problemdyr (om alt anna er 
prøvd) 

 
 Hovedtema: Påkjørsler                                                                                                       
Delmål Tiltak 
• Holde nivået for antall påkjørsler under 

2,5 % av antallet felte dyr 
• Trafikkskadd hjort skal håndteres på en 

dyreetisk og profesjonell måte 

• Reduksjon av hjortebestanden 
• Registrere fallvilt i Hjorteviltregisteret og bruke 

registreringene aktivt 
• Arbeide for at valdene tar ansvar for å ta ut 

stasjonære dyr i problemområder 
• Samarbeid med vegmyndighetene for å få satt 

i verk tiltak på ulykkesutsatte strekninger 
• Rydding av kantvegetasjon langs ulykkesut- 

satte strekninger 
• Andre avbøtende tiltak som skilting, viltover- 

ganger/-underganger og viltgjerder på vegs- 
trekninger som er spesielt ulykkesutsatte 

 
 Hovedtema: Organisering og jaktinnsats                                                                         
Delmål Tiltak 
• Det er et mål at hjorteviltforvaltninga i 

størst mulig grad skal være basert på 
bestandsplanar for større vald jf. § 12 i 
forskrift om forvaltning av hjortevilt 

• Etablering av større vald eller bestands- 
planområde, primært gjennom frivillige 
avtaler om sammenslåing 

• Forvaltningen skal i hovedsak være ba- 
sert på bestandsplanar 

• Fellingsprosenten skal være minimum 
80 % på kort sikt og minimum 85 % på 
lengre sikt 

• Fellingsstatistikk skal rapporteres gjen- 
nom Hjorteviltregisteret 

• Sett hjort-registreringer skal bli en na- 
turlig del av hjortejakta 

• Reduksjon av hjortebestanden 
• Registrere fallvilt i Hjorteviltregisteret og bruke 

registreringene aktivt 
• Arbeide for at valdene tar ansvar for å ta ut 

stasjonære dyr i problemområder 
• Samarbeid med vegmyndighetene for å få satt 

i verk tiltak på ulykkesutsatte strekninger 
• Rydding av kantvegetasjon langs ulykkesut- 

satte strekninger 
• Andre avbøtende tiltak som skilting, viltover- 

ganger/-underganger og viltgjerder på vegs- 
trekninger som er spesielt ulykkesutsatte 
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3 Resultater 
3.1 Jaktuttak og bestandsstruktur 
Sammenlignet med situasjonen rundt 1990, felles det i dag omlag fire ganger så mange hjort i 
Osterøy kommune (Figur 3.1). Det historisk høyeste fellingstallet ble notert i 2011 med totalt 422 
felte hjort. Siden 2009 har fellingstallene variert rundt et gjennomsnitt på 393 dyr. 

 
Fordelingen av felte dyr mellom kjønn og aldersklasser har variert mellom år og viser tydelige 
trender over tid (Figur 3.1-3.3). Særlig tydelig er økningen i andelen kalv i jaktuttaket. Rundt 
1990 ble det kun felt 4-5 % kalv, mens gjennomsnittlig kalveandel i siste tiårsperiode lå omkring 
28 % av jaktuttaket (Figur 3.2). Økningen i andelen kalv har primært skjedd på bekostning av 
andelen eldre bukk (Figur 3.2). På 1990-tallet ble det felt rundt 30 % bukk, mens andelen de 
siste 10 år har vært rundt 13 %. 

 
Kjønnsfordelingen innad blant de felte ettåringene har variert betydelig mellom år, men ifølge 
jegernes rapportering felles det i dag tilnærmet like mange ettåringer av begge kjønn (Figur 3.3). 
Tilsvarende er det felt vesentlig flere koller enn bukker helt siden tidlig på 2000-tallet (Figur 3.3). 
De siste 10 år har uttaket av eldre koller per eldre bukk variert rundt 1,8. 

 
 
 

Figur 3.1. Antall felte hjort (sort linje) i Osterøy kommune i perioden 1986-2020 og fordelingen 
mellom ulike kjønn og alderskategorier. Datakilde: SSB. 
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Figur 3.2. A) Stiplede linjer viser prosentfordelingen av kalver (grønn) og ettåringer (brun) i det
samlede jaktuttaket av hjort i perioden 1986-2020 for Osterøy kommune. Heltrukken, sort linje
viser den samlede andelen som kalver og åringer utgjør av det totale jaktuttaket. B) Prosentan-
delen to år og eldre koller (rød) og bukker (blå) i det totale jaktuttaket. Datakilde: SSB.
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Figur 3.3. Kjønnsfordelingen mellom bukker og koller blant to år og eldre hjort, A), og ettårige
hjort, B), felt i Osterøy kommune i perioden 1986-2020. Datakilde: SSB.

3.1.1 Fellingsprosent

Fellingsprosent forstås normalt som prosentandelen av fellingsløyvene som fører til et felt dyr i
løpet av jaktsesongen. Et vald med 10 fellingsløyver som feller 8 dyr har med andre ord en
fellingsprosent på 80 %. Lav fellingsprosent betyr at det av ulike årsaker er lite samsvar mellom
tildelt kvote og jaktuttaket i område. Dette kan medføre store avvik mellom kjønns- og aldersfor-
delingen i tildelingen og det faktiske uttaket. Hva som betraktes som lav fellingsprosent vil variere
med forvaltningens målsetninger og historikk, men også av ønsket styringskontroll og
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detaljeringsgrad i tildelingen. Jaktuttaket et viktig verktøy for regulering av hjorteviltbestanders
størrelse og sammensetning. Da er det også ønskelig med et best mulig samsvar mellom det
ønskede uttaket og det faktiske uttaket.

I den kommunale planen for hjorteforvaltningen har Osterøy kommune definert konkrete målset-
ninger for fellingsprosenten på vald- og kommunenivå (Tabell 2.4). Samtidig uttrykker kommu-
nen at fellingsprosenten innen enkeltvald er et viktig styringsverktøy for bruken av 50 %-regelen
knyttet til økt eller redusert løyvetildeling. Den kommunale målsetningen er at ingen vald skal ha
en fellingsprosent lavere enn 75 %. For kommunen som helhet skal fellingsprosenten være mi-
nimum 80 %. På lengre sikt ønskes en fellingsprosent på minimum 85 % både for de enkelte
vald og kommunen som helhet.

Utviklingen i fellingsprosenten på kommunenivå for perioden 2007-2020 er vist i Figur 3.4. For
vald med få fellingsløyver vil prosentregning fort resultere i store utslag mellom år. For å utjevne
disse forskjellene, og for å gi et bedre bilde av situasjonen over tid, har vi valgt å se på gjennom-
snittsverdier for de fire årene som er gått siden den kommunale forvaltningsplanen ble vedtatt
(Vedlegg 2). For kommunen som helhet havnet den gjennomsnittlige fellingsprosenten for pe-
rioden 2017-2020 på 84 %. Den laveste årsverdien i løpet av perioden var 81 % (Figur 3.4). For
de ulike valdene var det som ventet stor variasjon. Av kommunens 35 vald var det hele 14 som
hadde en lavere gjennomsnittlig fellingsprosent enn forvaltningsplanens nedre grense på 75 %.
Den samlede tildelingen til disse valdene representerer 18 % av kommunens utdelte fellingsløy-
ver.

Figur 3.4. Prosentandel felte dyr av alle tillatt felte dyr per år i Osterøy kommune for perioden
2007-2020. Datakilde: Hjorteviltregisteret.

Sju av kommunens vald hadde en gjennomsnittlig fellingsprosent på 95 % eller høyere. Disse
valdene mottok 31 % av kommunens tildelte fellingsløyver, og stod for 38 % av det samlede
jaktuttaket.
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Høy fellingsprosent vitner om godt samsvar mellom tillatt og faktisk uttak. En mulig utfordring er 
at kvotesetter må ha tilstrekkelig kunnskap til å regulere jaktkvotene i takt med bestandsendring- 
ene. Om så ikke er tilfelle vil kvotene representere et hinder som fratar jegerne muligheten til å 
øke uttaket dersom bestandssituasjonen tilsier at dette er mulig og endog ønskelig for å holde 
bestanden ved et gitt nivå. 

 
I 2020 inngikk bare seks av kommunens 35 vald i Osterøy bestandsplanområde. Ved årsskiftet 
2020/2021 var dette det eneste området med en gjeldende bestandsplan. Vald/bestandsplan- 
områder med flerårige bestandsplaner har en rekke friheter som vald uten bestandsplan ikke 
disponerer. En av disse frihetsgradene er muligheten til å overføre ubrukte løyver fra ett år til 
neste innen planperioden. Veilederen til Forskrift om forvaltning av hjortevilt beskriver at det gis 
anledning til «å overføre en mindre del av en ubenyttet kvote fra ett år til et annet». I mange 
kommuner er praksisen at hele den ubrukte kvoten fra et gitt år, uavhengig av størrelsen, over- 
føres til neste års disponible kvote. 

 
I et tenkt eksempel har vi et vald med en treårig bestandsplan og en avskytingsplan med et årlig 
uttak på 100 dyr. År 1 felles 90 dyr og vi ender opp med en tilfredsstillende fellingsprosent på 90 
%. Ut fra gode intensjoner overføres de 10 resterende løyvene til neste års kvote. I år 2 felles 
det igjen 90 individer. I forhold til den ordinære avskytingsplanen gir også dette en fellingsprosent 
på 90 %. I forhold til de reelt disponible 110 fellingsløyvene er fellingsprosenten derimot redusert 
til 82 %. Gjentas denne overføringspraksisen også til år 3 av bestandsplanen og uttaket fremde- 
les stopper på 90, vil dette bare utgjøre 75 % av den disponible kvoten. Ved en slik praksis vil 
en stå i fare for å miste verdien av fellingsprosenten som styringsverktøy for den lokale forvalt- 
ningen. I Osterøy kommune godkjennes bare overføring av inntil 5 % av årskvoten mellom år 
innen en bestandsplanperiode. Dette bidrar til å sikre fellingsprosenten som styringsverktøy. 

 

3.1.2 Aldersanalyser av felte dyr 
 

I 2020 ble det samlet inn underkjever fra felte hjort i kommunen. Dette ble gjennomført for å få 
et mer presist bilde på alderssammensetningen blant de felte dyrene. Underkjever fra 392 indi- 
vider ble samlet inn. Dette materialet inneholdt også kjever fra seks dyr felt i juli og august. Det 
samlede kjevematerialet fra dyr felt i ordinær jakttid (n = 386) representerte 96 % av det samlede 
antallet felte hjort rapportert til SSB (n = 403). Jegernes oppslutning i forbindelse med innsam- 
lingen var med andre ord forbilledlig. Aldersfordelingen for det analyserte materialet kan ses i 
Figur 3.5. Øvrige figurer og resultatsammenstilling laget av Faun Naturforvaltning finnes i Ved- 
legg 3. 

 
Ikke uventet avdekket gjennomgangen av kjevematerialet at det av og til gjøres feil i forbindelse 
med jegernes aldersbestemmelse av felte dyr. Dette er vanlige funn ved slike gjennomganger 
også i andre kommuner. En antagelse i slike sammenhenger er at jegernes avkrysninger på 
merkelappene som er festet til de innleverte kjevene er identisk med den informasjonen som 
rapporteres videre til valdet og kommunen. Gitt at denne antagelsen er korrekt, vil gjennom- 
gangen av kjevematerialet gi informasjon om omfanget av jegernes feilkategorisering av alders- 
klasser. 

 
Ifølge Faun sin gjennomgang var det registrert feil alderskategori for 5 % av individene i det 
innleverte materialet (22 av 392 individer). Som totalresultat er det ingen dramatikk i dette. En- 
kelte dyrekategorier er derimot mer utsatt for å bli feil aldersbestemt enn andre kategorier. Be- 
tydningen blir dermed større for de alderskategoriene som hyppigst blir feilbestemt. Hos hjort er 
det spesielt de ettårige kollene som blir forvekslet med store kalver eller små voksne koller. 
Tilsvarende er det fare for at store kollekalver og små voksenkoller feilaktig klassifiseres som 
ettåringer. Risikoen for tilsvarende feil hos bukkene er vesentlig mindre. Det er likevel verdt å 
merke seg at spesielt små toårige bukker kan ha såpass redusert gevirutvikling at de blir for- 
vekslet med ettårige spissbukker. Dette har etter hvert blitt et relativt vanlig fenomen i områder 
med vedvarende høye bestandstettheter (se Vedlegg 4). 
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Figur 3.5. Aldersfordeling hos hjort felt i 2020 i Osterøy kommune. Sammenstillingen er basert
på 387 felte individer (inklusive to kalver og en ettåring felt i juli-august). Datakilde: Faun Natur-
forvaltning.

Faun konkluderte med at 12 eldre koller var feilaktig klassifisert som ettåringer. Tre ettårige koller
var klassifisert som kalver og to ettårige koller var klassifisert som eldre. Hos bukkene var det
registrert misforhold mellom registrert alder og faktisk alder basert på kjevematerialet for fem
dyr. Fire eldre bukker var registrert som ettåringer, mens en ettåring var registrert som eldre
bukk.

Tabell 3.1. Jegerrapportert fordeling av felte hjort i Osterøy kommune 2020 (n = 403). Tall i
parentes viser prosentandelen av totalmaterialet. Kontrollert aldersfordeling er basert på Faun
Naturforvaltning sin analyse av innleverte underkjever fra 387 felte dyr. For å tydeliggjøre om-
fanget av feilklassifiseringer er antallet individer i den kontrollerte aldersfordelingen skalert til
samme antall dyr som i det jegerrapporterte materialet (n = 402). Forskjellen på ett individ skyl-
des avrundingsfeil ved utregningen av det skalerte antallet individer. Differanse viser til forskjel-
len mellom jegerrapportert aldersfordeling og den skalerte antallet individer innen den enkelte
alderskategori. Datakilde: SSB.

Rapportert aldersfordeling 112 (27,8 %) 77 (19,1 %) 68 (16,9 %) 62 (15,4 %) 84 (20,8 %)

Kontrollert aldersfordeling 109 (27,1 %) 79 (19,6 %) 60 (15,0 %) 60 (15,0 %) 94 (23,3 %)

Differanse -3 2 -8 -2 10
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Siden kjeveinnsamlingen omfattet materiale fra nesten alle felte dyr, antar vi at det manglende 
materialet fordeler seg noenlunde tilfeldig. For å enkelt finne forskjellen mellom den jegerrappor- 
terte aldersfordelingen og den kontrollerte aldersfordelingen skalerte vi antall felte og kontrollerte 
dyr til en felles størrelse (Tabell 3.1). Dette gjorde vi ved å oppskalere det kontrollerte antallet 
dyr til totalantallet individer felt (n = 402). Differansen på ett dyr sammenlignet med antallet dyr 
rapportert til SSB skyldes avrundingsfeil i skaleringen, men har ingen betydning for det kvalitative 
resultatet. 

 
Differansen mellom rapportert og kontrollert aldersfordeling er vist i Tabell 3.1. Størst er utslaget 
for ettårige og eldre koller. Gjennomgangen viser at 12 % av de eldre kollene feilaktig klassifise- 
res som ettårige koller. Jaktuttaket av eldre koller er derfor vesentlig høyere enn det som i dag 
fremgår av jaktstatistikken. Uttaket av ettårige koller er på sin side vesentlig lavere. For de andre 
kategoriene er omfanget av feilrapportering av liten betydning. 

 

3.2 Opplysninger fra felte dyr 
I Hjorteviltregisteret finnes det individopplysninger fra til sammen 2687 hjort felt i Osterøy kom- 
mune i perioden 2007-2020. Fordelingen av materialet mellom år er vist i Figur 3.6. Av disse 
hadde 1628 (61 %) individer registrert informasjon om nøyaktig slaktevekt, kjønn og alderskate- 
gori, og med gyldig fellingsdato registrert i perioden 1. september–23. desember. Individdata fra 
dyr felt før 2007 er ikke tilgjengelig i Hjorteviltregisteret. 

 
 
 

 
Figur 3.6. Antall felte hjort med individdata fra Osterøy kommune registrert i Hjorteviltregisteret. 
Materialet omfatter kun registreringer med fellingsdato mellom 1. september og 23. desember 
(Kilde: Hjorteviltregisteret). Heltrukken linje viser antall hjort registrert felt i Osterøy kommune i 
samme periode. Datakilde: SSB. 

 
 

I dag strekker jaktperioden for hjort seg fra 1. september til 23. desember. I løpet av disse må- 
nedene skjer det betydelige endringer i hjortens kroppsvekt. Dette er spesielt tydelig for kalver 
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og eldre bukker. For kalvene kan kroppsvektene øke med 30-40 % fra jaktstart til slutten av 
november når vektene er på topp (Solberg et al. 2017). For ettåringer skjer det en moderat vekt- 
økning fra jaktstart (4-6 %) fram til maksvekt i midten av oktober og deretter en liten vektreduk- 
sjon til slutten av desember (9-12 %). For eldre koller skjer det liten vektendring gjennom jaktse- 
songen, mens de eldre bukkene erfarer et betydelig vekttap (22-26 %) fra maksvekten rundt 1. 
oktober til slutten av november/starten av desember (Solberg et al. 2017). Størrelsen på det 
faktiske vekttapet avhenger av bestandstetthet og bukkenes alder (Yoccoz et al. 2002). 

 
For å unngå vektendringer som skyldes varierende fellingsdato mellom år, har vi gjennomført en 
datokorrigering av rapporterte slaktevekter. Dette innebærer at vi standardiserer vektene til en 
bestemt dato, eksempelvis 1. oktober. For dyr felt før eller etter denne datoen vil det beregnes 
et vekttillegg eller et -fratrekk basert på en forventet vektutviklingskurve. Hos hjort er dette spe- 
sielt relevant for kalvene. Dette er fordi kalvene utgjør en tallrik andel av jaktuttaket og fordi deres 
vekter gir et godt bilde av siste års vekstbetingelser. Kalvenes vektutvikling gjennom høsten er 
også svært forutsigbar. Til sammenligning vil vekter fra to år og eldre individer være påvirket av 
faktisk alder og reproduktiv investering. Datokorrigering av vekter for eldre individer er derfor 
vanskeligere, med mindre det foreligger informasjon om eksakt alder og tidligere reproduksjon. 

 
Ofte utgjør ettåringer en minst like tallrik del av jaktuttaket som kalvene. For denne aldersklassen 
er datokorrigering av slaktevektene mindre viktig da forventet netto vektendring i løpet av jakt- 
sesongen er lavere. Argumentene mot å bruke denne aldersklassen som en indikator for utvik- 
lingen i vekstbetingelser, er at vektene vil representere resultatet fra to vekstsesonger og en 
vinter. Det er med andre ord flere forhold som påvirker vektene hos åringsdyrene sammenlignet 
med kalvene. Et annet element er at noen jegere feilklassifiserer spesielt eldre koller som ett- 
årige koller (se kap. 3.1.1). Dette vil naturlignok introdusere feil i gjennomsnittsverdiene. Proble- 
met med slik feilklassifisering av felte dyr er mindre hos kalvene. 

 
 
 

 
Figur 3.7. Gjennomsnittlig fellingsdato med 95 % konfidensintervall for hjort felt i Osterøy kom- 
mune for årene 2007 og 2013-2020 (n = 1628). Venstre panel for kalver, høyre panel for alle 
andre dyr. Y-aksen angir løpedag fra 1. januar. Løpedag 274 representerer 1. oktober i normalår. 
Datakilde: Hjorteviltregisteret. 

 
 

Fordelingen av fellingsdatoer for årene med tilgjengelige data er gitt i Figur 3.7. I 2007 var jakt- 
tiden for hjort fra 10. september til 15. november. For de andre årene med data varte jaktse- 
songen fra 1. september til 23. desember. Det ble ikke funnet systematiske forskjeller mellom 
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kjønn eller alderskategorier for dyr ett år og eldre. Alle disse dyrene ble derfor samlet i en gruppe. 
Kalvene er trukket ut som egen gruppe siden kalver felles senere enn dyr fra de andre kategori- 
ene (Figur 3.7). 

 
For kalvene varierte fellingsdatoen fra løpedag 277 (4. oktober) til løpedag 298 (25. oktober) i 
2018. Forventet vekst hos kalver i løpet av disse 21 dagene tilsvarer ca. 2 kg (Solberg et al. 
2017). 

 

3.3 Utvikling i slaktevekter 
Datokorrigering er en litt kompliserende prosess sammenlignet med å bruke dataene som de er. 
Så lenge den gjennomsnittlige fellingsdatoen ikke endres systematisk i løpet av årene datama- 
teriale sammenstilles for, eller hensikten er å sammenligne tilstanden i ulike områder med for- 
skjellig fellingsdato, er denne jobben egentlig unødvendig. For Osterøy kommune skjedde det 
en betydelig endring i gjennomsnittlig fellingsdato fra 2007 (gammel jakttidsordning) til årene 
2013-2020 (Figur 3.7). Tilgjengelige vektdata fra kommunen stammer imidlertid kun fra sist- 
nevnte periode. 

 
De standardiserte kalvevekter var i gjennomsnitt 0,25 til 1,10 kilo lavere enn de ikke-standardi- 
serte. Dette er fordi det skytes flere hjortekalver etter 1. oktober (standardiseringsdatoen) enn 
før. Størrelsen på vektforskjellen varierer tilfeldig mellom år. Prosessen med datokorrigering av 
slaktevekter synes derfor ikke nødvendig for Osterøy kommune. 

 
De korrigerte slaktevektene for kalver viser en statistisk signifikant positiv utvikling gjennom pe- 
rioden 2013-2020 (lineær regresjon: beta = 0,280; p = 0,007). Altså økte kalvevektene med i 
gjennomsnitt 280 gram per år i perioden. Denne trenden er sterkt påvirket av dataene fra 2019 
og 2020. Trenden er fremdeles signifikant uten vektene fra 2020, men blir ikke-signifikant når 
også dataene fra 2019 fjernes. En signifikant positiv utviklingstrend kan også ses for ettårige 
bukker (beta = 0,364; p = 0,021), men ikke for ettårige koller (beta = -0,039; p = 0,777). For 
bukkene er den positive utviklingstrenden avhengig av data fra de to siste årene. Selv om de 
siste to årenes økning i slaktevekter hos hjorten på Osterøy ser lovende ut, er det likevel for tidlig 
å konkludere med at det har skjedde en vedvarende forbedring i vekstbetingelsene. 
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Figur 3.8. Øverst: Datokorrigerte gjennomsnittsvekter med 95 % konfidensintervall for ettårige 
bukker (blå) og koller (rød). Nederst: Tilsvarende for kalver samlet for begge kjønn. Dato er 
standardisert til 1. oktober. Datakilde: Hjorteviltregisteret. 

 
 

3.4 Aldersstruktur blant eldre dyr 
Det rapporterte kjønnsforholdet blant felte kalver har vært tilnærmet kjønnsnøytralt, like mange 
kollekalver som bukkekalver, gjennom hele perioden med eksisterende fellingsdata (1986-2020; 
kilde: SSB). Vi går ut fra at kjønnsfordelingen blant kalvene i jaktuttaket skjer tilfeldig, og dermed 
gjenspeiler kjønnsforholdet i rekrutteringen. Etter 2009 har også uttaket av ettåringer vært relativt 
balansert mellom kjønnene. Med andre ord har jaktuttaket fra de to yngste aldersklassene i liten 
grad bidratt til en kjønnsdreiing i den voksne bestanden de siste 12 årene. 



NINA Rapport 2024 

32 

 

 

 
Oppslutningen om kjeveinnsamlingen fra felte dyr i 2020 var svært god og det aldersbestemte 
materialet fra to år og eldre individer omfattet 59 bukker og 88 koller felt under ordinær jakt. Dette 
inkluderer også to individer uten kjent fellingsdato. Gjennomsnittsalderen blant felte bukker og 
koller to år og eldre var henholdsvis 4,1 og 4,4 år. Den relativt like gjennomsnittsalderen for felte 
koller og bukker tyder på et forholdsvis likt jakttrykk på individer av begge kjønn. Altså at samme 
andelen koller og bukker felles fra den levende bestanden. Denne antagelsen er basert på at 
uttaket av eldre dyr skjer tilfeldig. Med andre ord at aldersstrukturen i uttak er representativt for 
aldersstrukturen i den levende bestanden. Økt jakttrykk er forventet å medføre en generell re- 
duksjon i gjennomsnittsalderen, mens redusert jakttrykk vil bidra til å øke gjennomsnittsalderen. 

 
Kvinnherad kommune er det nasjonale bestandsovervåkingsområdet for hjort som ligger nær- 
mest Osterøy. Aldersanalyser av felte koller i perioden 2015-2019 antyder en gjennomsnittsalder 
på ca. 5,5 år i denne kommunen (Vedlegg 4). Den høyere gjennomsnittsalderen antyder at jakt- 
trykket på koller er lavere i Kvinnherad. Det motsatte er tilfelle for bukkene. I dag er gjennom- 
snittsalderen blant eldre bukker felt i Kvinnherad ca. 3,7 år (Vedlegg 4). 

 
Bergen kommune har tidligere gjennomført aldersanalyse for jaktmateriale innsamlet i 2016 og 
2019. Resultatene fra disse to årene var sammenfallende og viser en gjennomsnittsalder blant 
eldre dyr på 3,9 (bukker) og 5,2 (koller; datakilde: Hjorteviltregisteret). Bergen kan med andre 
ord vise til en aldersstruktur blant sine eldre dyr som er mer på linje med bestandsoveråkings- 
området i regionen enn med nabokommunen i nord. 

 
Helt siden 1998 har det blitt felt flere koller enn bukker i aldergruppen to år og eldre individer i 
Osterøy kommune (Figur 3.3). Dette mønsteret har vært spesielt tydelig etter 2008. Det er tyde- 
lig at det høye uttaket av eldre koller i Osterøy kommune har bidratt til en lavere gjennomsnitts- 
alder enn i de to andre nevnte sammenligningsområdene. Fordelingen av de eldre felte kollene 
mellom ulike aldersgrupper viser som forventet et avtakende antall felte dyr per årsklasse. Dette 
underbygger at uttaket gjennomføres relativt tilfeldig på tvers av de voksne aldersklassene. Hos 
bukkene avviker dette mønsteret for treåringene, ved at uventet få av de felte bukkene tilhørte 
denne aldersklassen. Om dette resultatet skyldes en bevisst strategi om å spare mellomstore 
bukker, eller om det skyldes en ren tilfeldighet, er uklart. 

 

3.5 Sett hjort 
For at sett hjort-metodikken skal forsyne forvaltningen med det datagrunnlaget som etterspørres, 
er det avgjørende at jegerne har oppfattet hvordan opplysninger om jaktinnsats og observasjoner 
skal registreres korrekt. En gjennomgang av sett hjort-dataene hentet ut fra Hjorteviltregisteret 
avdekket enkelte tilfeller av svært avvikende eller svært usannsynlige registreringer. Nedenfor 
har vi listet opp de tilfellene som ble notert: 

• Jaktøkter på 20-24 timer 
• Jaktøkt med 20 jegere 
• En jaktøkt på to timer hvor en jeger registrerte 57 hjort 
• Jaktøkt med 26 observerte kalver og ikke i nærheten av tilsvarende antall dyr i andre 

kategorier 
• Noen jaktøkter med 10 registrerte jegere hvor øvrige sett hjort-data tydet på at det kor- 

rekte antallet skulle vært 1. 
 

Eksemplene nevnt ovenfor fremstår som relativt klare feil. Om årsaken til feilene skyldes feiltas- 
ting ved registrering av opplysningene, eller om det skyldes en feil forståelse av hvordan innsats 
og observasjoner skal registreres er uklart. Totalt omfattet de aktuelle tilfellen 36 jaktøkter. Disse 
utgjorde fra 0-4 % av det enkelte års rapporterte antall jegerdager. Våre vurderinger av at infor- 
masjonen fra de aktuelle jaktøktene må være feil ses i sammenheng med de øvrige data regi- 
strert for det enkelte jaktfelt eller vald, og at det ikke synes sannsynlig at enkeltjegere kan jakte 
i 20-24 timer per døgn. De nevnte registreringene er fjernet fra datasettet før utregning av de 
presenterte sett hjort-indeksene. 
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Figur 3.9. Fordelingen av årsverdier per jaktfelt for antall jegerdager og antall observasjoner 
registrert gjennom sett hjort i Osterøy kommune. Røde symboler viser årsverdier for jaktfelt fra 
perioden 2013-2017. Blå symboler viser årsverdier fra perioden 2018-2020. Datakilde: Hjorte- 
viltregisteret. 

 
 

Som del av kvalitetsgjennomgangen av sett hjort-materialet plottet vi de summerte årsverdiene 
for registrerte jegerdager og observasjoner per jaktfelt (Figur 3.9). Dette er en måte å identifisere 
aktuelle feil på. Enkelte årsverdier for enkelte jaktfelt skilte seg tydelig fra hovedtyngden av ob- 
servasjonsmaterialet. Disse ble undersøkt nærmere uten at det ble funnet tydelige avvik som 
kunne identifiseres som sannsynlige feil. For å undersøke om det hadde oppstått systematiske 
endringer i antallet observasjoner per jegerdag etter endringen av sett hjort-instruksen i 2018, 
ble det i figurpresentasjonen skilt mellom år før og etter 2018 (Figur 3.9). Omleggingen synes 
ikke å ha hatt noen effekt på sammenhengen mellom jegerdager og antallet registrerte observa- 
sjoner. 

 
En alternativ måte å undersøke om instruksendringen har gitt vesentlige utslag på antall obser- 
verte hjort, er å sammenligne de totale årsverdiene for antallet jegerdager og observasjoner 
(Figur 3.10). Heller ikke resultatene fra denne undersøkelsen tydet på at instruksendringen har 
bidratt til å øke det relative antallet observasjoner. De viktigste endringene i antall jegerdager og 
antall observasjoner skyldes variasjon i antall jaktfelt som har bidratt med sett hjort-data (Figur 
3.10). Ingen jaktfelt eller jaktlag er like og oppdagbarheten av hjort kan variere mye mellom om- 
råder. Store endringer i antallet jaktfelt som leverer sett hjort-data, kan derfor gi utslag i de kom- 
munale indeksverdiene som ikke nødvendigvis skyldes endringer i bestanden. Alle kommunens 
jaktfelt bør derfor levere sett hjort-data hvert år. 

 
I 2020 leverte 93 % (n = 88) av alle jaktfelt i kommunen sett hjort-data. Majoriteten av jaktfeltene 
leverte sett hjort-data fra både innmarks- og utmarksjakt. En tredjedel av jaktfeltene (n = 29) 
hadde bare data fra utmarksjakt, mens 12 jaktfelt bare hadde sett hjort-registreringer fra inn- 
marksjakt. 
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Figur 3.10. Sammenhengen mellom det totale antallet jegerdager per år (stiplede linjer) og antall
observerte hjort ved A) utmarksjakt og B) innmarksjakt. Uthevede årsverdier ved x-aksen angir
antall jaktfelt som har bidratt med sett hjort-data for det enkelte år. Datakilde: Hjorteviltregisteret.

3.5.1 Jaktlagstørrelse og innsats per jaktøkt

Gjennomsnittlig antall jegere registrert per jaktøkt var 1,2 ved innmarksjakt og 1,5 ved utmarks-
jakt. Dette tallet var uendret over år. I gjennomsnitt ble det observert 3,5 og 2,4 hjort per jaktøkt
ved henholdsvis innmarks- og utmarksjakt. I 2020 varte jaktøkten i gjennomsnitt 4,6 og 2,5 timer
ved henholdsvis utmark- og innmarksjakt. Fra 2013 til 2020 var det en statistisk signifikant ned-
adgående trend i antall timer jaktet per jaktøkt for både utmarks- (lineær regresjon: beta = -0,299;
p < 0,001) og innmarksjakt (beta = -0,287; p < 0,001; Figur 3.11). Tross denne tydelige ned-
gangen i varigheten på den enkelte jaktøkt, har antall observerte dyr per jaktøkt vært stabilt.
Dette henger sammen med at det i samme tidsperiode har skjedd en økning i antall dyr observert
per jaktet time.
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Figur 3.11. Utviklingen i gjennomsnittlig antall timer, ± 95 % konfidensintervall, jaktet per jaktøkt
ved utmarksjakt (venstre) og innmarksjakt (høyre) for perioden 2013-2020. Datakilde: Hjortevilt-
registeret.

Figur 3.12. Utviklingen i antall hjort observert per jakttime ved innmarks- og utmarksjakt i Os-
terøy kommune for perioden 2013-2020. Ny instruks for registrering av sett hjort ble innført i
2018. Datakilde: Hjorteviltregisteret.



NINA Rapport 2024 

36 

 

 

 
Det er vanskelig å vurdere hvor stor innvirkning den nye sett hjort-instruksen har hatt på de ulike 
indeksverdiene. Den gjennomsnittlige andelen av alle jaktøkter hvor dette kan ha hatt en mulig 
effekt, jaktøkter med to eller flere jegere og to eller flere registrerte observasjoner, representerer 
13 % av alle jaktøkter på innmark og 19 % av alle jaktøkter i utmark. Potensialet for at instruks- 
endringen kan ha hatt en reell innvirkning er derfor absolutt til stede, men vi vurderer de sann- 
synlige effektene av dette som minimale. 

 

3.5.2 Sett og felt per jegerdag 
 

Indeksene ‘sett hjort per jegerdag’ og ‘felt hjort per jegerdag’ er to alternative mål på utviklingen 
i bestandsstørrelse. Ved at observasjonsmaterialet eller antall fellinger relateres til innsatsen, 
antall jegerdager, korrigeres det for mellomårsvariasjon i jaktinnsats (totalantall registrerte jeger- 
dager eller antall jaktfelt med registrerte data). Dette er i alle fall intensjonen. Ulike jaktlag jakter 
forskjellig og ulike jaktfelt er forskjellige med hensyn til dyretetthet, observasjonsforhold etc. I 
tillegg kan det være betydelig mellomårsvariasjon i værforhold, hjortens trekktidspunkt, når jak- 
ten blir gjennomført innen det enkelte jaktfelt. For å minimere effektene av slike forhold er det 
sterkt ønskelig at alle jaktfelt bidrar med relevante data hvert år! I Figur 3.13 viser vi utviklingen 
i både sett hjort og felt hjort per jegerdag i Osterøy kommune. 

 
Som poengtert over, synes instruksendringen for sett hjort å ha hatt relativt liten betydning for 
totalantallet registrerte observasjoner innen jaktfeltene i Osterøy kommune. Vi tror derfor at sett 
hjort-dataene fra og med 2018 kan vurderes i sammenheng med datamaterialet som ble samlet 
inn før dette. 
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Figur 3.13. Utvikling i indeksene A) ‘sett hjort per jegerdag’ og B) ‘felt hjort per jegerdag’ i perio-
den 2013-2020 i Osterøy kommune. Datakilde: Hjorteviltregisteret.

3.5.3 Kjønnsforhold

Kjønnsforholdet i hjorteviltbestander har stor betydning for bestandenes produktivitet, og hos
hjorteviltet er det primært jakta som bestemmer kjønnsforholdet hos dyr ett år og eldre.
Det er vanlig å beskrive kjønnsraten i hjorteviltbestander enten ved å sammenholde antallet
hunndyr med antallet hanndyr ett år og eldre, eller alternativt andelen hanndyr av alle individer
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ett år og eldre. I norsk elg- og hjorteforvaltning har indeksen sett kolle/ku per bukk/okse innar-
beidet seg som det vanligste målet på kjønnsforholdet i bestander.

Tradisjonelt har norske hjorteviltbestander vært mer eller mindre hunndyrdominert. Dette skyldes
lang historikk med høyere jakttrykk på hanndyrene enn på hunndyrene. I tillegg har hanndyr
jevnt over noe høyere naturlig dødelighet enn hunndyrene. Til sammen har dette resultert i at de
aller fleste av dagens delbestander har en større eller mindre overvekt av hunndyr.

Basert på sett hjort-materialet fra Osterøy kommune er det i dag i overkant av 1,5 koller per bukk
ett år og eldre (Figur 3.14). For flere av de første årene med historiske sett hjort-data er det
betydelige forskjeller mellom indeksverdiene basert på innmarks- kontra utmarksjakt. Det er
vanskelig å konkludere omkring hva som er årsaken til disse store forskjellene, men spesielt for
2015 og 2016 er det flere jaktfelt som både har registrert langt flere kolleobservasjoner og langt
høyere jaktinnsats sammenlignet med år både før og etter. Dette kan eksempelvis henge sam-
men med økt innsats for å oppnå en ønsket reduksjonsavskyting innen de aktuelle valdene. Det
er også en kjensgjerning at enkelte områder er mer brukt av kalver og hunndyr enn bukker. Økt
jaktinnsats innen slike jaktfelt kan være årsaken til utslaget hos den nevnte innmarksindeksen.

Figur 3.14. Antall koller sett per observert bukk under innmarks- og utmarksjakt. Datakilde: Hjor-
teviltregisteret.

Figur 3.15 viser kommunevise gjennomsnittsverdier for antall koller sett per bukk i alle kommu-
ner i Vestland fylke basert på alle år med mer enn 100 registrerte jegerdager i perioden 2016-
2020. Kommunene Sveio og Fedje inngår ikke i oversikten grunnet manglende data. Gjennom-
snittlig antall koller sett per bukk i Osterøy kommune for nevnte femårsperiode var 1,6. Dette var
identisk med fylkesgjennomsnittet.
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Figur 3.15. Kolle per bukk for kommuner i Vestland fylke. Gjennomsnittsverdier per kommune 
for perioden 2016-2021 basert på observasjoner fra utmarksjakt. Osterøy (lyserød) og nabokom- 
munene Alver, Bergen og Vaksdal (rød) er spesielt markert. Datakilde: Hjorteviltregisteret. 

 
 

3.5.4 Rekruttering av yngre bukker 
 

Sett hjort-indeksen ‘Sett spissbukk per eldre bukk’ gir en indikasjon på rekrutteringen av yngre 
bukker, men må tolkes i sammenheng med informasjon fra andre kilder. En økning i indeksen 
kan eksempelvis skje som følge av at det fødes/rekrutteres flere hanndyr inn i bestanden. En 
alternativ årsak kan være at flere av de eldre bukkene er skutt ut. I begge tilfeller forventes den 
nevnte indeksen å øke. 

 
Basert på sett hjort-materialet fra Osterøy kommune kan det se ut som om antallet spissbukker 
observert per eldre bukk har gått ned fra perioden 2013-2016 til de siste årene i data (Figur 
3.16). En må likevel ha i minnet at oppslutningen om sett hjort-innsamlingen endret seg betydelig 
i løpet av den første perioden av dataserien, og at dette kan ha påvirket forholdet mellom indeks- 
verdiene fra den første og siste delen av tidsperioden. Gledelig nok viser indeksene basert på 
utmarks- og innmarsjakt det samme forløpet. For perioden 2015-2020 er de også svært sam- 
menfallende med hensyn til indeksnivået (Figur 3.16). 

 
Figur 3.17 viser kommunevise gjennomsnittsverdier for antall spissbukker sett per eldre bukk i 
alle kommuner i Vestland fylke basert på alle år med mer enn 100 registrerte jegerdager i perio- 
den 2016-2020. Kommunene Sveio og Fedje inngår ikke i oversikten grunnet manglende data. 
Gjennomsnittlig antall spissbukker sett per eldre bukk i Osterøy kommune for nevnte femårspe- 
riode var 0,6. Gjennomsnittsverdien for fylket som helhet var 0,5. Bare syv av de 41 kommunene 
i fylkessammenstillingen hadde høyere verdier for denne indeksen enn Osterøy. 
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Figur 3.16. Antall spissbukk sett per observert eldre bukk under innmarks- og utmarksjakt. Da-
takilde: Hjorteviltregisteret.

Figur 3.17. Spissbukk per eldre bukk for kommuner i Vestland fylke. Gjennomsnittsverdier per
kommune for perioden 2016-2021 basert på observasjoner fra utmarksjakt. Osterøy (lyserød)
og nabokommunene Alver, Bergen og Vaksdal (rød) er spesielt markert. Datakilde: Hjorteviltre-
gisteret.
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3.5.5 Rekruttering av kalver

Tidligere undersøkelser har tydelig dokumentert sammenhengen mellom kollers produktivitet og
deres vekt (Langvatn et al. 1996, Solberg et al. 2012) og alder (Langvatn et al. 2004). Denne
kunnskapen har understreket betydningen av både aldersstrukturen og de aldersspesifikke vek-
tene hos hunndyrene. Sistnevnte har spesielt betydning for hvor stor andel av høstens ettårige
koller som faktisk kommer i brunst og føder sin første kalv påfølgende vår (Solberg et al. 2012).
Utviklingen i aldersstruktur og kroppsvekter er med på å forklare årsaken til endringer i kalvepro-
duksjonen over tid. Det endelige målet på rekrutteringen i bestanden er derimot antallet kalver
som produseres.

Per i dag er opplysninger fra jegernes observasjoner under jakt den beste informasjonskilden til
å overvåke rekrutteringen i hjortebestander; vel og merke før jakt og vinterdødelighet har gitt sitt
bidrag. Dette gjøres via sett hjort-indeksen ‘sett kalv per kolle’. I materialet fra Osterøy kommune
ligger indeksen basert på registreringer fra innmarksjakt jevnt over høyere enn indeksverdiene
basert på registreringene fra utmarksjakt (Figur 3.18). Dette mønsteret sammenfaller med til-
svarende data fra en rekke andre hjortekommuner.

For perioden med tilgjengelige sett hjort-data fra Osterøy kommune viste kalv per kolle-indeksen
basert på utmarksobservasjoner en nær signifikant reduksjon (beta = -0.013; p = 0,057). Indek-
sen basert på innmarksobservasjonene viste ingen tilsvarende indikasjon på nedgang (beta = -
0.002; p = 0,769).

Figur 3.18. Antall kalver sett per kolle under innmarks- og utmarksjakt. Datakilde: Hjorteviltre-
gisteret.

For siste femårsperiode (2016-2020) er det gjennomsnittlige antallet kalv sett per kolle under
utmarksjakt i Osterøy kommune 0,59. Dette er identisk med gjennomsnittet for Vestland fylke for
samme periode. Figur 3.19 viser kommunevise gjennomsnittsverdier for alle kommuner i
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Vestland fylke basert på alle år med mer enn 100 registrerte jegerdager. Kommunene Sveio og 
Fedje inngår ikke i oversikten grunnet manglende data. 

 
 
 

Figur 3.19. Kalv per kolle for kommuner i Vestland fylke. Gjennomsnittsverdier per kommune for 
perioden 2016-2021 basert på observasjoner fra utmarksjakt. Osterøy (lyserød) og nabokom- 
munene Alver, Bergen og Vaksdal (rød) er spesielt markert. Datakilde: Hjorteviltregisteret. 

 
 

3.6 Påkjørsler av hjort 
I Hjorteviltregisteret er det registrert 123 påkjørsler av hjort i løpet av siste 10 år (01.01.2011 til 
31.12.2020) innen Osterøy kommune. Antall påkjørsler per år varierer mellom sju og 16 (Figur 
3.20). Det må understrekes at statistikken for registrerte påkjørsler ikke samsvarer med SSB sin 
statistikk over antall trafikkdrepte hjort innen Osterøy kommune for samme tidsperiode. Dette 
henger blant annet sammen med at SSB sin statistikk bare forholder seg til antall dyr registrert 
drept. I tillegg følger SSB sin statistikk jaktåret (1. april til 31. mars påfølgende kalenderår). Av 
de 123 hjortene som ble registrert påkjørt i perioden 2011-2020 ble 67 funnet døde eller senere 
avlivet (Figur 3.20). 

 
For årene tilhørende den siste kommunale forvaltningsplanperioden (2017-2020), er det i gjen- 
nomsnitt registrert 13,5 hjortepåkjørsler per år. Dette tilsvarer et årlig gjennomsnitt på 3,4 % av 
antallet felte hjort. Innen kommunen er det noen veistrekninger som utpeker seg som spesielt 
ulykkesutsatte (Figur 3.21). Dette gjelder i første rekke veistrekningen mellom Tiråstunnelen 
forbi Rolland og gjennom Hansdalen (FV566). I nevnte tidsrom er det registrert 75 påkjørsler 
langs denne vegstrekningen. Innen denne vegstrekningen er det spesielt områdene rund Rol- 
land, Vesetgjelet og strekningen mellom Øvre Mjelde og Tiråstunnelen som går igjen. 

 
Det cirka to km lange vegstykket mellom Haus (Hausvik) og krysset mot Osterøyvegen er også 
relativt ulykkesutsatt. I gjennomsnitt er det her registrert 2,3 påkjørsler av hjort hvert år siste tre 
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år. Omfattende hogst av granskog i dette området i senere år har oppgis å ha redusert problemet
med påkjørsler.

Figur 3.20. Data knyttet til 123 påkjørsler av hjort i Osterøy kommune registrert i Hjorteviltregis-
teret for perioden 01.01.2011 – 31.12.2020. A) Antall påkjørsler per år. Tallene over søylene
angir hvor stor prosentandel de registrerte påkjørslene utgjør sammenlignet med årlig antall felte
hjort. B) Registrerte utfall for de 123 påkjørte hjortene. Datakilde: Hjorteviltregisteret.
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Figur 3.21. Fylte sirkler angir lokalisering av 122 av totalt 123 registrerte påkjørsler av hjort i 
Osterøy kommune i perioden 01.01.2011 – 31.12.2020. Tallet i sirklene viser til antall registrerte 
påkjørsler per angitt lokalitet. Et klauvavtrykk i sirkelen angir at det bare er registrert en enkelt 
påkjørsel. Innringet område markerer veistrekningene med flest registrerte påkjørsler av hjort i 
Osterøy kommune. Datakilde: Hjorteviltregisteret. 

 
 

Påkjørslene registrert i Hjorteviltregisteret angir dato og tidspunkt for hendelsen. Basert på disse 
dataene har vi sett på hvordan påkjørslene fordeler seg både gjennom året og døgnet (Figur 
3.23). Mai til september er de minst ulykkesbelastede månedene. Oktober er den klart mest 
ulykkesbelastede måneden. For perioden november til april er det registrert 11-17 påkjørsler per 
måned i løpet av den aktuelle tiårsperioden (Figur 3.22). 

 
Om høsten visner og forsvinner mye av hjortens beiteplanter i skogen og i utmarka. Frem til 
neste vår vil innmarksarealene derfor representere foretrukne beiteområder for mange dyr. At 
hjorten trekker mellom oppholdsområder i skogen og beiteområder på innmark fører til økt sann- 
synlighet for kryssing av veg. Dette i kombinasjon med dårlige lysforhold øker risikoen for på- 
kjørsler. 

 
Den klart mest ulykkesbelastede perioden i løpet av døgnet er mellom klokken seks og åtte om 
morgenen (Figur 3.23). I denne tidsperioden er det stor trafikk av personer som skal på jobb 
m.m. Dette sammenfaller med tidspunktet hvor mye hjort trekker fra innmarka og tilbake til sine 
dagoppholdsområder i skogen. Dette kan ofte innebære kryssing av veg. 
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Figur 3.22. Antall påkjørsler av hjort per måned i Osterøy kommune for perioden 01.01.2011 – 
31.12.2020 (n = 123). Datakilde: Hjorteviltregisteret. 

 
 
 

Figur 3.23. Fordeling av antall påkjørsler av hjort gjennom døgnet. Data fra 123 påkjørsler regi- 
strert i Osterøy kommune i perioden 01.01.2011 – 31.12.2020. Datakilde: Hjorteviltregisteret. 
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3.7 Bestandstetthet av hjort i Osterøy kommune 
Bestanden av hjort i Osterøy kommune besto i gjennomsnitt av 1350 individer etter jakt i perio- 
den 2016-2020 (Figur 3.24). Før jakt var bestandsstørrelsen ca. 1740 individer. Dette tilsier en 
høstingsrate (antall felt hjort / antall hjort i bestand før jakt) på 0,22 (22 %). Bestanden etter jakt 
tilsvarer ca. 7,4 hjort per km2 tellende areal (ca. 182 km2), 6,8 hjort per km2 utmarksareal (ca. 
197 km2), 10,1 hjort per km2 skogareal (ca. 133 km2), 50,0 hjort per km2 innmarksareal (ca. 27 
km2) og 8,3 hjort per km2 skog og myr under tregrensa (ca. 162 km2) i kommunen. 

 
 

Figur 3.24. Gjennomsnittlig antall hjort i vinterbestanden og gjennomsnittlig antall hjort felt i Os- 
terøy kommune i perioden 2016–2020. Bestanden er beregnet ved bruk av formelen i kap. 2.3 
og med veksten i antall hjort felt per jegerdag som mål på bestandsveksten. 

 
 

I modellen benyttet vi en naturlig dødelighetsrate på 0,07 og en estimert bestandsvekstrate på 
-0,03. I tillegg estimerte vi andelen kalv i bestanden før jakt til omkring 0,26. Dette tilsvarer om- 
trent andelen kalv sett (0,26), hvilket samsvarer med det faktum at andelen kalv felt (0,27) kun 
var svakt høyere og påvirket derfor ikke kalveandelen i bestanden. 

 
Den negative bestandsvekstraten antyder at bestanden sank svakt i perioden 2016-2020. Be- 
stander synker når det dør (felt og naturlig døde) flere dyr enn hva som rekrutteres til bestanden. 
I studieperioden (2016-2020) var det en viss økning i antallet felte hjort og en nedgang i antall 
kalv sett per kolle, noe som kan forklare bestandsnedgangen. Dersom bestanden hadde vært 
stabil i antall (bestandsvekstrate = 0), ville den estimerte høstingsraten vært noe lavere (0,21) 
og den estimerte vinterbestanden noe høyere (ca. 1500 hjort). 

 
Vi kan også se litt på følsomheten til bestandsestimatet ved å variere på naturlig dødelighet og 
kalveandel. Dersom naturlig dødelighet er høyere enn antatt i modellen, for eksempel 0,10, vil 
den estimerte bestandsstørrelsen etter jakt være høyere (omkring 1568 hjort). Det motsatte er 
tilfelle dersom den naturlige dødelighetsraten er lavere (eks. 1234 hjort ved dødelighetsrate 
0,05). Tilsvarende vil estimert bestand være lavere dersom kalveandelen er høyere enn estimert 
(eks. kalveandel 0,30 gir en bestandsstørrelse på ca. 1100 hjort). 

 
Dette betyr at den estimerte bestandsstørrelsen er følsom for små endringer i inngangsparame- 
terne og resultatene bør derfor tolkes med forsiktighet. Generelt sett er det vanskelig å framdrive 
nøyaktige bestandsestimat for hjort med mindre man er villig til å bruke store ressurser på radio- 
merking (fangst-gjenfangst), helikoptertellinger (distance-sampling), eller systematiske bakke- 
målinger (eks. møkkhaugtellinger). Metoden som benyttes her er mindre nøyaktig, men fordelen 
er at estimatene er sammenlignbare med estimater beregnet med samme metodikk fra andre 
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områder. I Figur 3.25 viser vi hvordan bestandsestimatene fra Osterøy fordeler seg i forhold til 
bestandsestimatene fra en rekke andre kommuner. Dette er kommunene som omkranser 
Nordfjella villreinområdet (se Solberg et al. 2019a), der hjort- og elgbestanden nylig ble redusert 
for å begrense spredningen av skrantesyke (Solberg & Rolandsen 2020). 

 
 

Figur 3.25. Estimert bestandstetthet av hjort i 16 kommuner inkludert Osterøy (i rødt). Tettheten 
er målt som gjennomsnittlig antall hjort i vinterbestanden i forhold til arealet (km2) av skog og 
myr under tregrensa. Gjennomsnittet er basert på årene 2016-2018 med unntak for Osterøy der 
gjennomsnittet er fra årene 2016-2020. 

 
 

Sammenlignet med de andre kommunene som er presentert i Figur 3.25 så ser vi at tettheten 
av hjort er høy i Osterøy. Dette gjelder særlig i forhold til i Østlandskommunene, der tettheten av 
hjort fortsatt er generelt lav, men også i de indre kommunene i Vestland fylke er bestandstetthe- 
ten betydelig lavere. En medvirkende årsak til forskjellene kan være at skoggrensen strekker 
seg høyere til fjells i de mer innlandspregede kommunene sammenlignet med Osterøy. Dette 
resulterer i et stort arealgrunnlag, men med lavere kvalitet enn lavereliggende skogarealer og 
kulturmark. Høyereliggende skogarealer vil også representere dårligere overvintringslokaliteter 
med mye snø og lite mattilgang for hjorten. En sammenligning av arealressursstatistikken for 
Osterøy kommune mot de fem Vestlandkommunene på vestsiden av Nordfjella (Aurland, Eid- 
fjord, Lærdal, Ulvik, Årdal; Figur 3.25) viser at innmark (fulldyrka jord, overflatedyrka jord og 
innmarksbeite) og produktive skogarealer utgjør henholdsvis 12 % og 51 % av arealet på Os- 
terøy. Samlet sett for de andre fem kommunene utgjør de samme arealtypene bare 3 % og 32 
% av arealgrunnlaget. Arealer med uproduktiv skog utgjør derimot hele 34 % i de tre Vestland- 
kommunene, men bare 7 % i Osterøy kommune. 

 
Samlet sett synes tilgangen på gode leveområder og beiteressurser å være rikere i Osterøy 
kommune sammenlignet med de tidligere nevnte kommunene på vestsida av Nordfjella (Figur 
3.25). Osterøy kommune har derfor et naturlig grunnlag for en tettere hjortebestand sammenlig- 
net med de andre kommunene. En bør likevel være bevisst på at høye bestandstettheter over 
tid vil kunne gi negative konsekvenser som følge av økt beitekonkurranse. Typiske signaler på 
dette er lavere kroppsvekter hos alle aldersklasser, lavere produktivitet og redusert overlevelse 
blant de yngste individene. 
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3.8 Bestandstetthet i Osterøy sammenlignet med andre større 

hjortekommuner 
For ytterligere å utforske tilstanden Osterøy, sammenlignet vi verdien av to andre tetthetsindek- 
ser mellom et utvalg hjortekommuner. Dette var antallet hjort felt per km2 skog og myrareal 
(Figur 3.26) og antall hjort felt per km2 jordbruksareal (Figur 3.27). Begge er sannsynligvis nært 
korrelert med den bakenforliggende bestandstettheten. 

 
 

Figur 3.26. Antall hjort felt per km2 skog og myrareal i kommuner med et skog- og jordbruksareal 
over 100 km2 og mer enn 50 hjort felt i gjennomsnitt per år. Antallet hjort felt er et gjennomsnitt 
fra årene 2016-2020. Osterøy er vist i lyserødt (kommunenummer 4630), mens nabokommu- 
nene Bergen (4601), Alver (4631) og Vaksdal (4628) er vist i mørkerødt. De første to sifrene i 
kommunenummeret angir fylkesnummeret (11 = Rogaland, 15 = Møre og Romsdal, 34 = Innlan- 
det, 38 = Vestfold og Telemark, 42 = Agder, 46 = Vestland, 50 = Trøndelag). 

 
 
 

Figur 3.27. Antall hjort felt per km2 jordbruksareal i kommuner med et skog- og jordbruksareal 
over 100 km2 og mer enn 50 hjort felt i gjennomsnitt per år. Antallet hjort felt er et gjennomsnitt 
fra årene 2016-2020. Osterøy er vist i lyserødt (kommunenummer 4630), mens nabokommu- 
nene Bergen (4601), Alver (4631) og Vaksdal (4628) er vist i mørkerødt. De første to sifrene i 
kommunenummeret angir fylkesnummeret (11 = Rogaland, 15 = Møre og Romsdal, 34 = Innlan- 
det, 38 = Vestfold og Telemark, 42 = Agder, 46 = Vestland, 50 = Trøndelag). 

 
 

Antallet hjort felt per km2 skog og myrareal antyder at bestandstettheten i Osterøy kommune 
befinner seg i øvre ende av skalaen for norske hjortekommuner (Figur 3.26). I gjennomsnitt ble 
det felt omkring 2,4 hjort per km2 skog og myrareal i Osterøy i 2016-2020, hvilket er godt over 
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gjennomsnittet for de større hjortekommunene i Norge (snitt = 1,33 hjort felt per km2 skog og 
myrareal, Figur 3.26). Færre enn 25 % av kommunene hadde en høyere avskyting av hjort i 
denne perioden. Også i nabokommunene Bergen og Alver felles det mye hjort per arealenhet, 
mens avskytingen er lavere i nabokommunen Vaksdal (Figur 3.26). 

 
Når vi fordeler antallet felte hjort på jordbruksarealet finner vi relativt sett en noe lavere verdi. I 
Osterøy felles det snaue 15 hjort per km2 landbruksareal, hvilket er omkring gjennomsnittet for 
de større hjortekommunene (snitt = 14, Figur 3.27). Høy tilgang til jordbruksområder er sann- 
synligvis positivt med hensyn til næringsinntaket for hjorten på Vestlandet og kan være medvir- 
kende til at bestandstettheten i kommunen kan holdes relativt høy over tid. Det samme gjelder 
for Alver og Bergen (Figur 3.27). 

 

3.9 Beitetilbud, beitetrykk og rekruttering av trær 
Den høye tettheten av hjort i Osterøy kommune indikerer relativt høy konkurranse om matres- 
sursene, med mindre mattilbudet per arealenhet også er høy. Den gode tilgangen på innmarks- 
arealer representerer høyst sannsynlig en viktig del at hjortens beiteressurser. Det er likevel å 
forvente at mesteparten av hjortens beiteressurser må dekkes av beiteplanter som finnes i ut- 
marka. I Norge er det liten tradisjon for å gjennomføre spesifikke kartlegginger av hjortens bei- 
teressurser i utmark, selv om det i enkelte områder har vært prøvd ut tilpassede metoder for slik 
taksering (Meisingset et al. 2008). 

 
Hjorten konsumerer ikke like mye lauv og kvist som elgen, men i perioder vil dette likevel være 
de eneste tilgjengelige matressursen. Dette gjelder spesielt i snørike vintre. I Landskogtakse- 
ringens kartlegging av beitetilbud, beitetrykk og rekruttering av trær legges det spesielt vekt på 
rekrutteringen av trær samt tilgangen og beitingen på trær i aktuelle størrelsesklasser. Under 
viser vi hvordan disse ulike skogparameterne varierer mellom Osterøy og tre nabokommuner, 
og i alle fire kommunene over tid (Figur 3.28). Resultatene bygger på data fra 131 permanente 
prøveflater som ble undersøkt av Landsskogtakseringen i perioden 2010-2014 (10. takst) og 
2015-2019 (11. takst). I Vedlegg 6 viser vi resultater fra tilsvarende studier gjennomført på fyl- 
kesnivå i hele Norge. 

 
I likhet med elgen, beiter hjorten lauv og kvist fra rogn, osp, selje og vier, samt fra dunbjørk og 
hengebjørk. I motsetning til elgen er det derimot sjeldnere at hjorten beiter på furu i særlig om- 
fang. I Osterøy og nabokommuner (Bergen, Alver, Vaksdal) utgjør bjørk (dunbjørk og henge- 
bjørk) de vanligste beitetreartene etterfulgt av ROS-artene (rogn, osp, selje og vier), og andre 
lauvtrearter (hovedsakelig or). Vi fant ingen betydelige forskjeller i artsfordeling mellom Osterøy 
og nabokommuner, og tettheten av trær var omkring gjennomsnittet for kommuner i Hordaland 
(Figur 3.29). I Hordaland er imidlertid tettheten av beitbare trær relativt lav, og særlig sammen- 
lignet med andre hjortefylker som Møre og Romsdal og Trøndelag (vedlegg Figur 7.1). Det er 
en tendens til at antallet beitetrær har sunket i Osterøy og nabokommuner de siste 10 årene 
(Figur 3.28), men nedgangen er ikke statistisk sikker. 

 
Som forventet var beitetrykket høyere på bjørk og ROS enn på furu (Figur 3.30) og det var en 
tendens til at beitetrykket var noe høyere på ROS enn på bjørk. Elgen har en vesentlig høyere 
preferanse for ROS-artene enn for bjørk, og sannsynligvis er det tilsvarende for hjorten. I hjorte- 
rike fylker som Vestland og Møre og Romsdal, der elgen utgjør en svært lav andel av hjortedyra, 
er det vanlig å se at beitetrykket på ROS-artene er 2-3 ganger høyere enn på bjørk (vedlegg 
Figur 7.2). 

 
Beitetrykket i Osterøy og nabokommuner var omkring gjennomsnittet for Hordaland og relativt 
lavt sammenlignet med beitetrykket som registreres i fylker som domineres av elg (vedlegg Figur 
7.2). Dette skyldes sannsynligvis at hjorten beiter mindre på kvist enn elgen og det faktum at 
beitetrykket registreres innenfor høydeintervallet 0,5-3,0 meter. Hjorten, som er mindre enn el- 
gen, vil sannsynligvis sjeldent beite på kvist i den øvre delen av dette intervallet. 



NINA Rapport 2024 

50 

 

 

 
 

 
Figur 3.28. Samlet antall trær i beitbar høyde (< 2,5 cm dbh) per hektar skog i Osterøy og na- 
bokommuner i 10. (2010-2014) og 11. (2015-2019) takst. ROS er rogn, osp og selje/vier, mens 
‘annet lauv’ inkluderer alle lauvtrær utenom ROS og bjørk. 

 
 
 

Figur 3.29. Antall trær i beitbar høyde (< 2,5 cm dbh) per hektar skog i Osterøy og nabokommu- 
ner i perioden 2015–2019. ROS er rogn, osp og selje/vier, mens ‘annet lauv’ inkluderer alle lauv- 
trær utenom ROS og bjørk. 

 
 
 

Figur 3.30. Samlet beitetrykk (% av årsskudd beitet) i Osterøy og nabokommuner i 10. (2010- 
2014) og 11. (2015-2019) takst. 

 
 

Det var en tendens til at beitetrykket har økt noe i løpet av de siste 10 årene i Osterøy og nabo- 
kommuner (Figur 3.30), men som følge av små forskjeller og få prøveflater er resultatet usikkert. 
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De observerte forskjellene i beitetrykk mellom kommuner (Figur 3.31) er også beheftet med stor 
statistisk usikkerhet og er sannsynligvis mest et utslag av tilfeldigheter. 

 
 

Figur 3.31. Beitetrykk (% av årsskudd beitet) i Osterøy og nabokommuner i perioden 2015– 
2019. ROS er rogn, osp og selje/vier. Beitetrykket registreres innenfor høydeintervallet 0,5–3,0 
meter. 

 
 

Også for beiteplanter i feltsjiktet skiller Osterøy seg lite fra tilstanden i nabokommuner (Figur 
3.32) og i Hordaland ellers (vedlegg Figur 7.3). De fattigste vegetasjonstypene dominerer skog- 
bildet (> 50 %) og kun 5-10 % av flatene er dekt med de rikeste vegetasjonstypene (Figur 3.32). 
Dette er litt under gjennomsnittet for norske skogområder (vedlegg Figur 7.3). 

 
I likhet med vegetasjonstypene er dekningsgraden for blåbærlyng i Osterøy og nabokommuner 
(Figur 3.33) omtrent som forventet for Hordaland og noe under gjennomsnittet for Norge for 
øvrig (vedlegg Figur 7.4). Det er ingen tendens til at dekningsgraden for blåbærlyng har sunket 
i løpet av de siste 10 årene (Figur 3.34). 

 
 

Figur 3.32. Fordeling av vegetasjonstyper i Osterøy og nabokommuner i 11. takst (2015-2019). 
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Figur 3.33. Dekningsgrad av blåbærlyng i Osterøy og nabokommuner i 11. takst (2015-2019).

Figur 3.34. Gjennomsnittlig prosentandel av prøveflaten dekt av blåbærlyng i Osterøy og nabo-
kommuner i 10. (2010-2014) og 11. (2015-2019) takst.

Alt i alt antyder dette at gras, lavere urter og blåbærlyng utgjør hjortens viktigste beiteplanter i
feltsjiktet, i kombinasjon med lauv og kvist fra trær og busker. Større urter synes å være mindre
til stede i skogen, men vi kan ikke utelukke at det finnes mer rikelig i tilknytning til kulturmarka
(kantsoner). Med bakgrunn i data fra prøveflatene er det lite som tyder på at beitetilbudet i sko-
gen er spesielt rikt, men synes heller ikke å være veldig fattig. Det bør dog påpekes at antallet
prøveflater er lavt i Osterøy og nabokommuner og at resultatene derfor er usikre.
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4 Diskusjon 
4.1 Grunneierorganisering 
Dagens regelverk innen hjorteviltforvaltningen åpner for at grunneiere kan ha stor innvirkning på 
bestandsforvaltningen. Størst innvirkning og størst fleksibilitet oppnås ved at det utarbeides fler- 
årige planer for forvaltningen av hjorteviltbestanden. Miljødirektoratets veileder til Forskrift om 
forvaltning av hjortevilt spesifiserer at vald/bestandsplanområder som søker om godkjenning av 
en flerårig bestandsplan må disponere et tellende areal på minimum 20 ganger kommunens 
minsteareal (https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M478/M478.pdf). Os- 
terøy kommune opererer med ulike minsteareal i ulike deler av kommunen. Av denne årsak kan 
det være mer naturlig at Miljødirektoratets arealkrav heller omdefineres til å representere et krav 
til antall fellingsløyver som en bestandsplan skal omfatte. Med andre ord, et krav om at et 
vald/valdsamarbeid som ønsker å etablere en bestandsplan må omfatte minimum 20 fellingsløy- 
ver. En slik justering vil være i tråd med forskriftens intensjon og samtidig representere en bedre 
lokal tilpasning til kommunens minstearealsonering. 

 
Høsten 2021 var sju av kommunens 35 vald omfattet av en egen (Åsen Hjortevald) eller en felles 
bestandsplan (Osterøy bestandsplanområde). Disse valdene representerte 51 % av Osterøy 
kommunes tellende areal og 65 % av kommunens tildelte hjorteløyver. Ser vi nærmere på fel- 
lingsresultatene fra siste femårsperiode (2016-2020) har det blitt felt en høyere andel ettårige 
koller innen Osterøy bestandsplanområde sammenlignet med de øvrige valdene (20 % vs. 
13 %). Forskjellen mellom de øvrige alderskategoriene var mindre. Den gjennomsnittlige fellings- 
prosenten for vald med bestandsplan var gjennomgående høyere enn for vald uten bestandsplan 
(Vedlegg 2). En høyere fellingsprosent medfører naturlig nok et bedre samsvar mellom den 
ønskede demografiske fordelingen i fellingen og den oppnådde fordelingen i jaktuttaket. 

 
Motivasjonen bak prinsippene for en bestandsplanbasert forvaltning er at den lokale hjortevilt- 
forvaltningen skal bli enklere, mer fleksibel og bedre i samsvar med definerte målsetninger. Sam- 
tidig gis grunneierne større medbestemmelsesrett i forhold til å gjøre lokale tilpasninger og av- 
taler om fordeling av løyver, felte dyr osv. I dag er det fremdeles mange små jaktvald i Osterøy 
kommune som ikke har egen bestandsplan, eller er del av et bestandsplansamarbeid. Det er 
nærliggende å peke på at en omorganisering av dagens valdstruktur, eller en etablering av flere 
bestandsplanområder, er forventet å resultere i økt jaktuttak og bedre samsvar mellom tildeling 
og faktisk jaktuttak. 

 
Grunneiernes valdorganisering og samarbeid bør selvsagt være basert på frivillighet. Hvilke vir- 
kemidler som vil være formålstjenlige for å oppnå en bedre lokal organisering av hjortevaldene i 
Osterøy kommune er vanskelig å gi råd om uten lokalkunnskap. Den kommunale forvaltnings- 
planen peker på at bedre valdorganisering er et definert delmål (Tabell 2.4). Vi regner med at 
omfanget og typen insentiver og initiativer blir vurdert opp mot de forventede nytteverdiene av 
en bedre valdorganisering. 

 

4.2 Vaksdal kommunes del av Osterøy 
Med bakgrunn i resultatene fra hjortemerkeprosjektet Hordahjort ble det utarbeidet et forslag til 
inndelinger av naturlige delbestandsområder innen området som merkeprosjektet dekket 
(Vedlegg 5). Forslaget baserte seg både på resultater fra merkeprosjektet og forekomsten av 
naturlige avgrensninger som erfaringsvis bidrar til å avgrense hjortens sesongvandringer. I dette 
arbeidet ble Osterøy definert som et eget delbestandsområde. 

 
For å øke sannsynligheten for å nå forvaltningsmessige målsetninger innen slike naturlige del- 
bestandsområder, er det nærliggende å søke samarbeid, eller i det minste sørge for en koordi- 
nering, av forvaltningsmål og tiltak innen hvert delbestandsområde. For Osterøy kommune sin 

http://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M478/M478.pdf)
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del vil det være naturlig å søke et samarbeid med Vaksdal kommune for å sikre at det er samsvar 
mellom de to kommunenes forvaltningsmål og virkemiddelbruk innen hele Osterøy. 

 
Drøye 20 % av Osterøy inngår i Vaksdal kommune (Figur 2.1). Dette arealet er lokalisert på 
øyas nordøstlige del. Området er organisert i fem jaktvald hvorav valdet Indre Osterøy er klart 
størst med sine 23.500 daa. Dette representerer 59 % av de fire valdenes samlede tellende areal 
på 40.140 daa. Per i dag er det ikke noe formelt samarbeid mellom vald tilhørende Vaksdal 
kommune og vald tilhørende Osterøy kommune. Et slikt samarbeid ble forsøkt initiert i etterkant 
av merkeprosjektet Hordahjort. Initiativet var begrunnet i resultatene fra merkeprosjektet og kon- 
klusjonen om at det var naturlig å se på Osterøy som en enhet med tanke på en helhetlig be- 
standsforvaltning (Vedlegg 5). 

 
Per i dag er det ikke noe samarbeid mellom Vaksdal og Osterøy kommune omkring hjortefor- 
valtningen. De overordnede målene for hjorteforvaltningen i Vaksdal kommune 
(https://docplayer.me/139617146-Temaplan-for-hjorteforvaltning-vaksdal-kommune.html) er li- 
kevel i stor grad samsvarende med målene til Osterøy kommune (Tabell 2.4). Den konkrete 
virkemiddelbruken for å nå de ønskede målene kan likevel variere. 

 
Vaksdal kommunes minsteareal for godkjenning av vald og tildeling av hjorteløyver er på 
1000 daa (FOR-2017-04-03-442). I løpet av de siste fem årene har det i gjennomsnitt blitt tildelt 
33 hjorteløyver og felt 23 hjort innen de fire valdene på Osterøy som tilhører Vaksdal kommune. 
Dette gir et tellende arealgrunnlag per tildelte og felte hjort på henholdsvis 1213 og 1745 daa. 
Totalt representerer dette henholdsvis 6 % av de tildelte og 7 % av de felte hjortene på Osterøy. 
Både tildelingen og fellingstallene antyder at tettheten av hjort er vesentlig mindre innen valdene 
tilhørende Vaksdal kommune sammenlignet med de aller fleste valdene innen Osterøy kom- 
mune (Vedlegg 1). 

 
I valdene tilhørende Vaksdal kommune felles det en prosentvis mindre andel ettårige koller og 
en større andel eldre bukk sammenlignet med valdene i Osterøy kommune (Tabell 4.1). På 
grunn av det relativt lave årlige totaluttaket i Vaksdalsvaldene, er det en del mellomårsvariasjon 
i prosentfordelingen mellom de ulike fellingskategoriene. 

 
 

Tabell 4.1. Gjennomsnittlig prosentfordeling av felte hjort i ulike kategorier for perioden 2016- 
2021 for alle hjortevald tilhørende Osterøy kommune og Vaksdal kommune, og som er lokalisert 
på Osterøy. 

 

 
Vald i 

 
Kalv 

Ettåring 
bukk 

Ettåring 
kolle 

Eldre 
bukk 

Eldre 
kolle 

Osterøy kommune 27 % 20 % 17 % 14 % 22 % 
Vaksdal kommune 25 % 19 % 11 % 21 % 22 % 

 

4.3 Kommunale forvaltningsmål 
Den kommunale forvaltningsplanen for Osterøy kommune definerer konkrete delmål med tilhø- 
rende tiltak innenfor ni ulike hovedtema (Tabell 2.4). Enkelte av de definerte delmålene med 
tilhørende tiltak går igjen under flere hovedtema. Vi vil her gi en samlet vurdering av de delmål 
og tiltak som vi har datagrunnlag for å kommentere. 

 

4.3.1 Bestandsforhold 
 

For perioden 2016-2020 ble det gjennomsnittlige antallet hjort i Osterøy kommune før jakt esti- 
mert til ca. 1740 individer. Jaktuttaket i samme periode representerte 22 % av bestanden 
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(kap. 3.7). Sammenlignet med andre norske hjortekommuner er antallet hjort felt per enhet skog- 
og myrareal i Osterøy kommune blant den fjerdedelen av kommunene med tettest hjortebestand. 

 
På tross av vedvarende høy bestandstetthet virker det ikke som at dette har hatt entydige nega- 
tive konsekvenser for veksten hos yngre dyr i løpet av de siste årene (Figur 3.8). Dette tyder på 
at næringstilgangen for hjorten på Osterøy er bra. Det må likevel understrekes at det finnes svært 
lite vektdata fra perioden før 2013. Det er primært i tiårene før dette at hjortebestanden på Os- 
terøy vokste raskt, og hvor en også forventer at det har skjedd en reduksjon i aldersspesifikke 
vekter. Sammenligner vi vektdataene for kalver felt i Osterøy kommune med kalver felt i de na- 
sjonale overvåkingsområdene for hjort, ligger vektene for dyr fra Osterøy høyere enn i overvå- 
kingsområdene i Trøndelag og i Vestland fylke (Figur 4.1). Kalvevektene fra overvåkingsområ- 
dene i Innlandet og i Vestfold og Telemark ligger derimot noe høyere. Sistnevnte er som forventet 
med bakgrunn i at de to regionene jevnt over har lavere bestandstetthet av hjort, og at de også 
har en kortere historikk som hjorteområder. 

 
 
 

 
Figur 4.1. Sammenligning av gjennomsnittlige slaktevekter, datokorrigert til 1. oktober, for hjor- 
tekalver fra fem overvåkingsregioner (Region 5: Innlandet; 8: Vestfold og Telemark; 12: Vestland 
sør; 14: Vestland nord; 16: Trøndelag) og Osterøy kommune (Region 13). Alle data fra 2019. 
Datakilde: Hjorteviltregisteret. 

 
 

Resultatene fra sett hjort-materialet gir en indikasjon på at hjortebestanden har vært svakt 
økende de siste årene. Vi baserer denne konklusjonen på at antallet timer per jaktøkt har vært 
synkende. Samtidig har antallet hjort observert per jakttime økt. Antallet hjort observert eller felt 
per jegerdag har derimot ikke endret seg i samme periode. Dette kan forklares ved at ‘jegerdag’ 
er en grovere måleskala enn ‘jakttime’. Den nevnte forskjellen kan skyldes at jegerne jakter like 
mange dager som før, men at den gjennomsnittlige jaktdagen har blitt kortere. Altså, jegerne 
bruker færre jakttimer på å felle like mange hjorter som før. Dette indikerer at det er blitt flere 
hjort å jakte på. 

 
Et usikkerhetsmoment knyttet til sett hjort-dataene er den endrede oppslutning gjennom perio- 
den med tilgjengelige data. Det har vært en jevn økning i jaktfeltenes oppslutning om sett hjort- 
registreringen (se Tabell 2.3). Den økte oppslutningen er svært positivt, men gjør også at 
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tallmaterialet fra de første årene i dataserien ikke nødvendigvis er helt sammenlignbare med 
tallene fra slutten av tidsperioden. Dette må hensyntas ved tolkningen av utviklingstrender. 

 
Gjennom de siste 10 årene har det årlige fellingstallet for hjort i Osterøy kommune variert mellom 
359 og 422 dyr. I perioden 2011-2016 viste fellingstallene en jevn nedgang, men de årlige fel- 
lingstallene etter dette har vist en jevn økning (Figur 3.1). Den årlige løyvetildelingen i sistnevnte 
tidsperiode har vært relativt stabil. I tillegg har fellingsprosenten vist en jevnt stigende trend i 
perioden 2015-2020. Også denne observasjonen antyder en økning i hjortebestanden i løpet av 
de siste årene. 

 
Andelen kalver og ettåringer i jaktuttaket har vist en stabilt økende trend helt fra 1986 til 2020 
(Figur 3.2). Et generelt mønster innen høsting av hjorteviltbestander er at den bestandsregule- 
rende effekten av jaktuttaket avtar når andelen unge dyr i uttaket øker (Solberg et al. 2021). Gitt 
at målet med jaktuttaket er å holde bestanden stabil, kan det derfor felles flere hjort fra en be- 
stand når uttaket består av en stor andel unge dyr, kontra en situasjon hvor uttaket består av en 
større andel eldre individer. 

 
Kjønnsfordelingen i jaktuttaket av kalver og ettåringer har vært relativt balansert gjennom de 
siste 15 årene. Dette betyr at kjønnsforholdet for individer som rekrutteres til kategorien eldre 
dyr (to år og eldre) er relativt kjønnsnøytralt. Samtidig har det gjennom en 15-års periode blitt 
felt flere, og tidvis langt flere, eldre koller enn eldre bukker (Figur 3.3). Det er derfor noe over- 
raskende at sett hjort-tallene fra Osterøy kommune fremdeles viser at bestanden er relativt hunn- 
dyrdominert, og at denne situasjonen har vært stabil gjennom flere år (se kap. 3.5.3). På tross 
av at det har vært skutt vesentlig flere koller enn bukker gjennom mange år, indikerer dette at 
jakttrykket på eldre koller og eldre bukker har vært relativt likt. Dvs. at det har blitt skutt en til- 
nærmet like stor prosentandel av bestanden før jakt av både eldre koller og eldre bukker. 

 
For dyrene som er to år og eldre antar vi at forekomsten av den enkelte aldersklasse i jaktmate- 
rialet gjenspeiler den reelle andelen i den levende bestanden. Dette forutsetter at jegernes uttak 
skjer tilnærmet tilfeldig. Dersom jegerne konsekvent unngår å skyte eksempelvis yngre eller 
eldre bukker, vil dette bryte med den nevnte antagelsen om tilfeldig uttak. I jaktmaterialet som 
ble aldersbestemt av Faun Naturforvaltning, viste aldersfordelingen blant de felte dyrene et over- 
raskende lavt antall treårige bukker. Det lave antallet er uventet både sett i sammenheng med 
antallet toårige bukker og med antallet bukker fire år og eldre. Det lave antallet treårige bukker 
er også overraskende sett i sammenheng med antall felte koller fra samme årsklasse. Den his- 
toriske avskytingen gir ingen grunn til å tro at bukkene i den aktuelle årsklassen ble spesielt hardt 
beskattet som kalver eller ettåringer. Om det i 2019 ble felt uvanlig mange toårige bukker sam- 
menlignet med de eldre aldersklassene hos bukker har vi ikke kunnskap om. Resultatet gir like- 
vel en indikasjon om at den aktuelle årsklassen vil bidra med en lavere rekruttering til voksen- 
bukksegmentet enn de nærmeste foregående årsklassene. 

 
Gjennomsnittsalderen for voksne koller skutt under jakt viste seg å være relativt lav sammenlig- 
net med andre områder med tilsvarende data (kap. 3.4). Dette tyder på et høyt jakttrykk på eldre 
koller over flere år. Aldersanalysene gjennomført av Faun Naturforvaltning dokumenterer også 
at en del av dyrene som jegerne rapporterer som ettårige koller i realiteten er eldre hunndyr. 
Erfaringer fra tilsvarende aldersanalyser fra andre kommuner viser at dette er den vanligste klas- 
sifiseringsfeilen. Omfanget av slik feilklassifisering vil naturlig nok variere mellom år, men kon- 
sekvensen er at antallet eldre koller som i realiteten felles er høyere enn det som rapporteres av 
jegerne. Antallet ettårige koller som i realiteten felles er på sin side lavere enn det jegerne rap- 
porterer. For selve bestandsforvaltningen er ikke denne feilrapporteringen noe stort problem, 
siden koller som blir feilklassifisert som ettåringer gjerne er toårige koller uten kalv. Fokuset på 
å felle unge og enslige koller vil likevel kunne bidra til at aldersfordelingen blant de felte dyrene 
representerer et ungt utvalg av kollesegmentet. Med andre ord vil jaktuttaket ikke representere 
et tilfeldig utvalg blant de eldre kollene. I hvor stor grad dette påvirker den beregnede gjennom- 
snittsalderen blant felte koller to år og eldre er vanskelig å vite. Med mindre avskytingspraksisen 
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endres vesentlig, vil dataene uansett representere et verdifullt sammenligningsgrunnlag for al- 
dersanalyser av jaktmateriale fra Osterøy kommune gjennomført på et senere tidspunkt. 

 
Produktivitetsindeksen sett kalv per kolle viser ingen entydig trendutvikling i løpet av perioden 
med tilgjengelige sett hjort-data. Dataene basert på utmarksobservasjoner indikerer rett nok en 
svak nedgang, men resultatene basert på observasjonsdata fra innmarksjakt støtter ikke dette 
inntrykket. De historiske vektdataene for yngre koller viser heller ingen tegn på negativ utvikling. 
En slik negativ utvikling er en forventet forløper til en reduksjon i kollenes produktivitet. 

 
Forholdet mellom yngre bukker, spissbukker, og eldre bukker synes å ha blitt redusert i perioden 
2014-2020. Det er nærliggende å tolke dette resultatet i sammenheng med at jaktuttaket i samme 
periode har lagt opp til et redusert uttak av eldre bukker (Figur 3.2), mens det faktiske jaktuttaket 
av ettårige bukker har økt (Figur 3.1). Gjennomsnittsalderen blant felte bukker to år og eldre er 
også hakket høyere enn i andre nærliggende kommuner (kap. 3.4). Dette vitner om at det mo- 
derate uttaket av eldre bukker gjennom flere år har vært et positivt tiltak for å sikre en god al- 
dersstruktur blant de voksne bukkene. 

 

4.3.2 Kunnskapsgrunnlag 
 

Kommunens forvaltningsplan lister opp en rekke tiltak for å styrke kunnskapsgrunnlaget for hjor- 
teforvaltningen. Målsetningen om at alle jaktfelt skal registrere sett hjort-data og slaktevekter fra 
felte dyr er en ambisiøs målsetning, men det har vært en svært positiv utvikling i riktig retning. I 
2020 rapporterte 88 av kommunens 95 jaktfelt sett hjort-data. Samme år ble nøyaktig slaktevekt 
registrert for 381 av 411 felte individer. Dette må kunne sies å være svært bra. 

 
Den nasjonale instruksen for registrering av sett hjort ble endret i 2018. Endringen var forventet 
å kunne medføre et brudd med eksisterende tidsserier (se kap. 2.2.3.1). Vi fant ingen indikasjon 
på at instruksendringen resulterte i et slikt brudd i sett hjort-tidsserien for Osterøy kommune. Det 
har vært en jevn økning i både innrapporteringen av informasjon fra felte individer og i registre- 
ring av sett hjort-data over flere år. Dette er veldig positivt. Stabil oppslutning er også et viktig 
grunnlag for at ulike indekser og sammenstillinger blir mest mulig sammenlignbare mellom år. Vi 
håper derfor at det lykkes i å opprettholde de siste årenes gode oppslutning om datainnsam- 
lingsarbeidet blant kommunens jegere og valdansvarlige. 

 
En av kommunens målsetninger var å gjennomføre stikkprøvekontroller av minimum 10 % av de 
felte dyrene. En utfordring med dette kontrollarbeidet var å sikre fortløpende innrapportering av 
felte dyr. I løpet av en toårsperiode ble det forsøkt en ordning med SMS-varsling av felte dyr. 
Denne ordningen fungerte ikke tilfredsstillende. I 2020 ble det gjennomført innsamling av under- 
kjever fra felte dyr. Dette fungerte svært bra og erstattet stikkprøvekontrollene. De lokale erfa- 
ringene tyder også på at internkontrollen innen Osterøy bestandsplanområde fungerer svært 
godt. 

 
Det har ikke blitt gjennomført vårtellinger av hjort i Osterøy kommune gjennom de siste årene. 
Det foreligger heller ingen konkrete planer om å gjenoppta dette arbeidet. 

 

4.3.3 Kondisjonstilstand og produksjonsevne 
 

Utviklingen til våre hjorteviltbestander er i svært stor grad avhengig av forvaltningen som utøves 
gjennom jakt. Et viktig grunnlag for å sikre sunne og vitale individer er derfor å bidra til at be- 
standsstørrelsen tilpasses ernæringsgrunnlaget og at den demografiske sammensetningen bi- 
drar til å sikre bestandens produktivitet og naturlige utvelgelsesmekanismer. Høy bestandstett- 
het, svært skjeve kjønnsrater og en aldersstruktur som i manglende grad gjenspeiler den natur- 
lige variasjonen i dødelighetsrater er alle elementer som potensielt bidrar til å forringe bestanders 
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produktivitet og vitalitet. Høy bestandstetthet over tid bidrar i tillegg til å forsterke negative effek- 
ter både knyttet til naturlige og samfunnsmessige konflikter og kostnadssider. 

 
Den enkleste måten å forebygge negative utviklingstrender på, og samtidig minimere konflikter 
og samfunnsmessige kostnadssider, er gjennom å unngå for høye bestandsnivå og skjev 
kjønnsrate. For høye bestandstettheter over tid vil alltid resultere i negative utviklingstrender 
både knyttet til vekst, overlevelse og produktivitet. Erfaring har også vist at slike trender er kre- 
vende å snu. 

 
Hva som representerer høye bestandstettheter er derimot avhengig av produktiviteten og de 
naturlige betingelsene innen et gitt område. Som illustrert i kap. 3.7 er det mye hjort på Osterøy 
både sammenlignet med andre kommuner i regionen, men også på nasjonalt nivå. Basert på 
den nasjonale arealressursstatistikken er det derimot svært få hjortekommuner som kan matche 
Osterøy kommune med tanke på forekomsten av arealtyper med høy forventet ressurstilgang 
for hjorten (ulike kategorier innmarksareal og produktiv skog, Tabell 2.1). Kombinasjonen mye 
hjort og mye produktive skog-/landbruksarealer er derimot en kombinasjon med stort konfliktpo- 
tensiale. 

 
Det eksisterende datagrunnlaget for kjønns- og aldersspesifikke vekter gir inntrykk av at vekst- 
betingelsene for hjorten har vist en svak bedring gjennom årene som dataserien dekker (Figur 
3.8). Sammenlignet med de nasjonale overvåkingsområdene for hjort, ligger vektene for kalver 
og ettåringer i Osterøy kommune godt over gjennomsnittsvektene for de to overvåkingsregio- 
nene på Vestlandet, på linje med situasjonen i Trøndelag, og under nivåene for Innlandet og 
regionen i Vestfold og Telemark. Det må likevel understrekes at det skjedde en betydelig reduk- 
sjon i vektene for kalver og ettåringer i regionene i Vestland og i Trøndelag frem til ca. 2010. Det 
er grunn til å tro at en tilsvarende vektreduksjon kan ha funnet sted på Osterøy parallelt med den 
økende bestandstettheten. Den tilgjengelige informasjonen gir derimot ikke grunnlag for å tro at 
dagens bestandsstatus representerer en helsemessig uheldig situasjon for hjortebestanden i 
Osterøy kommune. 

 

4.3.4 Hjortens kostnadssider 
 

Kommunens målsetning er å stabilisere hjortetettheten på et nivå som er bærekraftig med hen- 
syn til beitegrunnlaget og det biologiske mangfoldet, og akseptabelt i forhold til omfanget av 
beiteskader og trafikkskader. Med unntak av registreringene gjennomført i regi av Landskogtak- 
seringen kjenner vi ikke til at det er gjennomført andre takseringer av beiteressurser eller beite- 
skadeomfang. Kommunen har vært i dialog med Faun Naturforvaltning som har lang fartstid med 
gjennomføring av beitetakster for elg. Utfordringen for gjennomføringer av beitetakster for hjort 
er derimot at det mangler en god metodikk for kartlegging av beiteressurser/-skader. I følge kom- 
munen er likevel grunneiernes tilbakemeldinger om beiteskadesituasjonen forhold som tillegges 
vekt ved tildelingen av ekstraløyver basert på 50 %-regelen (§ 7, FOR-2016-01-08-12). Før slik 
tildeling blir gitt må grunneierne dokumentere omfanget av skaden og beskrive tiltakene som er 
gjort for å redusere skadeproblemet. Ved tildeling av ekstraløyver vektlegges tidligere høy fel- 
lingsprosent. Et viktig formål for tildelingen av ekstraløyver er at de skal bidra til å redusere det 
fremtidig skadepresset. Ekstraløyver tildeles derfor i stor grad som kolle- og kalveløyver. 

 
I den kommunale forvaltningsplanen for hjort har Osterøy kommune satt som mål at antall tra- 
fikkpåkjørsler av hjort ikke skal overstige 2,5 % av antallet felte dyr. I perioden 2017-2020 (årene 
etter at planen ble vedtatt) har det gjennomsnittlige årlige påkjørselstallene ligget over dette ni- 
vået. De viktigste problemområdene er beskrevet i kap. 3.6. Fordelingen av ulykker gjennom 
året og døgnet sammenfaller med resultatene fra en tidligere nasjonal undersøkelse (Solberg et 
al. 2009). Denne undersøkelsen identifiserte bestandstetthet og trafikkmengde som de viktigste 
forklaringsfaktorene for variasjonen i antall påkjørsler av hjort. 
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Mange ulike tiltak har, med svært varierende resultat, blitt forsøkt for å redusere omfanget av 
viltpåkjørsler. En reduksjon av hjortebestanden vil naturlig føre til at det totalt sett vil bli færre 
hjort som kan bli påkjørt. Utfordringen er bare at gjenværende dyr fremdeles vil trekkes mot de 
mest attraktive beite- og oppholdsområdene. Det er derfor ikke selvsagt at en reduksjon av to- 
talbestanden innen et større område, eksempelvis hele Osterøy, vil løse de lokale problemene. 

 
Alternative ikke-bestandsrettede tiltak kan grovt sett omfatte tiltak som enten endrer dyrenes 
atferd (eks. hindre/kanalisere kryssinger) eller bilførernes atferd (eks. gjennom økt årvåkenhe- 
ten, forbedret siktforhold eller redusert fart). I Trafikksikkerhetshåndbokens kapittel om tiltak mot 
viltulykker omtales ulike skadeforebyggende tiltak (Høye 2019). Tiltak som innebærer en reduk- 
sjon av antallet potensielle møtepunkter mellom hjortevilt og kjøretøy har naturlig nok en ulyk- 
kesdempende effekt. Slike tiltak innebærer eksempelvis bygging av viltgjerder med tilrettelagte 
krysningspunkter, eller etablering av funksjonelle over-/underganger langs ulykkesbelastede 
vegstrekninger. Dette er både kostbare og inngripende tiltak. Omfattende siktrydding langs ulyk- 
kesutsatte områder vil bidra til å øke trafikantenes mulighet til å observere dyr i nærheten av 
vegbanen. Flere studier viser til betydelig reduksjon i ulykkesfrekvensen som følge av slik innsats 
(se Høye 2019). Effekten av siktrydding avtar derimot raskt som følge av naturlig gjenvekst, og 
må gjentas relativt hyppig for å ivareta effekten. Det er derfor betydelige kostnader knyttet også 
til dette tiltaket. 

 
I Trafikksikkerhetshåndbokens gjennomgang av ulykkesforebyggende tiltak fremstår bruken av 
variable fareskilt med viltdetektor som både et effektivt og relativt rimelig tiltak. Slike tiltak bidrar 
til å senke farten og øke trafikantens oppmerksomhet på de mest utsatte strekningene i de mest 
ulykkesutsatte periodene. Ifølge Osterøy kommune er det ikke gjennomført konkrete ulykkes- 
forebyggende tiltak langs de mest utsatte vegstrekningene. Det er tidligere tatt initiativ for å re- 
dusere fartsgrensen langs de mest ulykkesutsatte vegstrekningene. Dette forslaget møtte der- 
imot politisk motstand lokalt. Kanskje vil et initiativ rettet mot bruk av dynamiske fareskilt kunne 
ha større gjennomslag, gjerne også i kombinasjon med midlertidig nedsatt fartsgrense. 

 

4.3.5 Arealbruk og trekkmønster 
 

I 2004 ble det gjennomført en viltkartlegging for Osterøy kommune (Overvoll & Wiers 2004). 
Denne kartleggingen identifiserer de viktigste sesongmessige trekkrutene og et krysningspunkt 
over fjorden mot Lindås (Alver). Vi antar at hjortens trekkruter og arealbruk i dag er relativt lik 
situasjonen slik den ble beskrevet i 2004. Planavdelingen hos Osterøy kommune har uttrykt vilje 
til å vektlegge hensyn til hjorten i forbindelse med nye planer. 

 
Kommunens differensierte minsteareal og aktive bruk av 50 %-regelen er eksempel på lokale 
virkemiddel for å hensynta den naturlige variasjonen i hjortens arealbruk. Inntrykket er at disse 
virkemidlene brukes på en bevisst og målrettet måte for å redusere konflikten mellom hjorten og 
andre samfunnsinteresser. 

 
Vi har liten oversikt over hvordan ulike tiltak knyttet til dette hovedtemaet i kommunens forvalt- 
ningsplan er fulgt opp. Det virker likevel som om kommunens aktive bruk av 50 %-regelen ved 
tildeling av ekstra hjorteløyver blir brukt svært målrettet. 

 
Osterøy kommune var med i det regionale merkeprosjektet for hjort, «Hordahjort». Fem koller 
og en bukk ble merket på Osterøy. Ifølge prosjektleder Erling L. Meisingset holdt alle disse dy- 
rene seg på øya. Noen hadde også distinkte sesongtrekk. I hvor stor grad det forekommer en 
netto inn- eller utvandring av dyr til/fra Osterøy er derimot ikke kjent. Resultatene fra merkepro- 
sjektet var medvirkende til at hjortebestanden på Osterøy ble definert som en naturlig avgrenset 
delbestand. 
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4.3.6 Data fra felte dyr 

 
I 2020 ble det organisert en innsamling av underkjever fra felte dyr. Oppslutningen blant jegerne 
var forbilledlig. Kjevene ble benyttet til å aldersbestemme de felte dyrene. Aldersbestemmelsen 
ble gjennomført av Faun Naturforvaltning. Som ventet avdekket undersøkelsen enkelte feil ved 
jegernes alderskategorisering (kap. 3.1.2). Vi antar at omfanget av slik feilrapporteringen er sam- 
menlignbar med situasjonen også i tidligere år. Resultatene peker spesielt på at det kan være 
utfordrende for jegere å skille ettårige koller fra eldre koller. Dette er en kjent utfordring også fra 
andre områder. 

 
En måte å få fjernet denne feilen på er gjennom at kjeveinnsamlingen gjøres fast. På denne 
måten kan en lokal person med god trening i aldersbestemmelse av hjort gå igjennom det inn- 
samlede materialet. Dette vil også kunne bidra til økt innsamling av andre individdata, spesielt 
med tanke på slaktevekter. Slik fast innsamling vil også gjøre det enkelt for kommunen å gjen- 
nomføre en repetert aldersbestemmelse av jaktmaterialet ved et senere tidspunkt. Dette kan 
være et aktuelt tiltak for å følge med på hvordan aldersstrukturen blant felte dyr responderer på 
ulike grep i bestandsforvaltningen. 
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5 Konklusjon og tilrådninger 
Osterøy kommune har en tett hjortebestand. En økende fellingsprosent og flere signal fra sett 
hjort-dataen tyder på at bestanden i dag er i moderat vekst. Det må likevel understrekes at det 
hefter usikkerhet til denne konklusjonen. Dette skyldes primært at både avskytingsmønsteret og 
oppslutningen om sett hjort har endret seg vesentlig. Vektene for kalver og ettårige bukker viser 
likevel en positiv trendutvikling fra 2013 til 2020. For ettårige koller er det ingen tydelig utviklings- 
trend i denne perioden. Gjennomsnittlig totalbestand før jakt i perioden 2016-2020 ble estimert 
til ca. 1740 individer. Det årlige jaktuttaket representerte 22 % av bestanden før jaktstart. Basert 
på sett hjort-data fra utmarksjakt er det observert 1,6 koller per bukk i bestanden. Dette er en 
noe uventet skjev kjønnsstruktur sett i sammenheng med at det i løpet av de siste 15 år har blitt 
felt vesentlig flere eldre hunndyr enn eldre hanndyr i Osterøy kommune. Antall kalv sett per kolle 
i utmark har vist en svak nedgang gjennom perioden med tilgjengelige sett hjort-data. Både 
kjønnsforholdet og kalverekrutteringsindeksen er identisk med fylkesgjennomsnittet for Vestland 
fylke. 

 
I 2020 ble det gjennomført en aldersanalyse av tilnærmet alle dyr som ble felt i løpet av den 
ordinære jaktperioden. I tillegg til å gi informasjon om faktisk alder for felte dyr, bidro undersø- 
kelsen til å dokumentere omfanget av feil aldersklassifisering fra jegernes side. Feilklassifisering 
av alder var primært en utfordring knyttet til ettårige koller. Av de kollene som aldersanalysen 
viste var to år og eldre, var 12 % av disse klassifisert som ettåringer av jegerne. Aldersanalysen 
antyder at det er en gledelig stor andel eldre dyr i bukkesegmentet, men at det også var en 
overraskende lav andel treårige bukker i jaktmaterialet. 

 
Antallet påkjørte hjort er høyere enn maksimumstallet satt i kommunens forvaltningsplan for 
hjort. De mest ulykkesutsatte områdene er godt kjent. Både ut fra samfunnsmessige og dyrevel- 
ferdsmessige hensyn bør det iverksettes målrettede tiltak for å redusere omfanget av hjortepå- 
kjørsler. 

 
Vår anbefaling av prioriterte tiltak for den kommende 3-5 års perioden er: 

• Øke den totale avskytingen for å stoppe bestandsveksten. 

• Øke uttaket av kalv for på å oppnå en mer kjønnsnøytral beskatning av rekrutteringen 

• Redusere uttaket av ettårige bukker for å bidra til større rekruttering til kategorien eldre 
bukker. 

• Øke uttaket av koller ett år og eldre. Dette tiltaket anbefales både for å stoppe bestands- 
veksten, men også for å bidra til et jevnere kjønnsforhold. 

• Innføre fast innsamling av underkjever fra felte dyr. Dette for å bidra til større bevisstgjø- 
ring blant jegerne om betydningen av individdata fra felte dyr. Slik innsamling kan erstatte 
ordningen med stikkprøvekontroller, og en gjennomgang av kjevene vil bidra til å redu- 
sere feilrapporteringen av aldersklasser. 

• Gjennomføre en ny aldersanalyse av felte dyr om 3-5 år for å undersøke hvordan for- 
valtningstiltakene har påvirket aldersstrukturen blant eldre dyr. 

• Fortsette arbeidet med å stimulere til høy og stabil oppslutning om innsamling av sett 
hjort-data og opplysninger fra felte dyr. 

• Videreføre arbeidet for å stimulere til større vald/samarbeidsenheter og flere bestands- 
planer. Alle vald/bestandsplaner med bestandsplaner bør forventes å ha full oppslutning 
om kommunens vedtatte innsamlingsrutiner av data og materiale fra felte dyr. 

• Etablere ulykkesforebyggende tiltak langs de vegstrekningene som i dag har flest hjor- 
tepåkjørsler. 



NINA Rapport 2024 

62 

 

 

 
6 Referanser 
Ericsson, G. & Wallin, K. 1994. Antallet älgar som ses – bare en fråga om hur månge som finns? 

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Umeå, Sweden 
 

Grøtan, V. 2003. Large scale synchronization of moose (Alces alces) population dynamics trough 
climate and harvest. Cand.scient. NTNU 

 
Høye, A. 2019. Trafikksikkerhetshåndboken: 1.16 Tiltak mot viltulykker. TØI - Transportøkonomisk 

institutt. Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. https://www.tshandbok.no/del- 
2/1-vegutforming-og-vegutstyr/doc632/. Besøkt 15.10.2021. 

 

Langvatn, R., Albon, S.D., Burkey, T. & Clutton-Brock, T.H. 1996. Climate, plant phenology and 
variation in age of first reproduction in a temperate herbivore. Journal of Animal Ecology 
65(5): 653-670. 

 
Langvatn, R., Mysterud, A., Stenseth, N.C. & Yoccoz, N.G. 2004. Timing and synchrony of 

ovulation in red deer constrained by short northern summers. American Naturalist 163(5): 
763-772. doi:Doi 10.1086/383594 

 
Loison, A. & Langvatn, R. 1998. Short- and long-term effects of winter and spring weather on 

growth and survival of red deer in Norway. Oecologia 116(4): 489-500. 
 

Meisingset, E.L., Brekkum, Ø. & Ebbesvik, M. 2008. Kartlegging av beitestatus i vinterbeiteområder 
for hjort på Søre-Sunnmøre. Bioforsk rapport 3 (70). Bioforsk Økologisk. 
https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/bitstream/handle/11250/2473001/Bioforsk-Rapport- 
2008-03-70.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

 

Mysterud, A., Askilsrud, H., Loe, L.E. & Veiberg, V. 2010. Spatial patterns in accumulated browsing 
and its relevance for management of red deer Cervus elaphus. Wildlife Biology 16(2): 162- 
172. doi:10.2981/09-043 

 
Overvoll, O. & Wiers, T. 2004. Viltet på Osterøy. Kartlegging av viktige viltområde og status for 

viltartane. MVA-rapport 7-2004. Osterøy kommune og Fylkesmannen i Hordaland 
 

Rolandsen, C.M., Solberg, E.J., Tufto, J., S‘ther, B.E. & Heim, M. 2003. Factors affecting 
detectability of moose Alces alces during the hunting season in northern Norway. Alces 
39: 79-88. 

 
Solberg, E. & Rolandsen, C.M. 2020. Bestandsreduksjon av elg og hjort i Nordfjella-regionen: 

Erfaringer fra jaktåret 2019-2020. NINA Rapport 1813 8242645728. Norsk institutt for 
naturforskning 

 
Solberg, E.J., Rolandsen, C.M., Heim, M., Grøtan, V., Garel, M., Sæther, B.-E., Nilsen, E.B., 

Austrheim, G. & Herfindal, I. 2006. Elgen i Norge sett med jegerøyne - En analyse av 
jaktmaterialet fra overvåkingsprogrammet for elg og det samlede sett elg-materialet for 
perioden 1966-2004. NINA Rapport 125. Norsk institutt for naturforskning 

 
Solberg, E.J., Rolandsen, C.M., Herfindal, I. & Heim, M. 2009. Hjortevilt og trafikk i Norge: En 

analyse av hjorteviltrelaterte trafikkulykker i perioden 1970-2007. NINA Rapport 463 
8242620334. Norsk institutt for naturforskning 

 
Solberg, E.J., Strand, O., Veiberg, V., Andersen, R., Heim, M., Rolandsen, C.M., Langvatn, R., 

Holmstrøm, F., Solem, M.I., Eriksen, R., Astrup, R. & Ueno, M. 2012. Hjortevilt 1991-2011. 
Oppsummeringsrapport fra Overvåkingsprogrammet for hjortevilt. NINA Rapport 885. Norsk 
institutt for naturforskning 

http://www.tshandbok.no/del-


NINA Rapport 2024 

63 

 

 

 
Solberg, E.J., Veiberg, V., Nilsen, E.B., Rolandsen, C.M., Ueno, M., Gangsei, L.E., Stenbrenden, M. 

& Libjå, L.E. 2014. Sett elg- og sett hjort-overvåkingen: Styrker og forbedringspotensial. 
NINA Rapport 1043. Norsk institutt for naturforskning 

 
Solberg, E.J., Strand, O., Veiberg, V., Andersen, R., Heim, M., Rolandsen, C.M., Solem, M.I., 

Holmstrøm, F., Jordhøy, P., Nilsen, E.B., Granhus, A. & Eriksen, R. 2017. Hjortevilt 1991– 
2016: Oppsummeringsrapport fra Overvåkingsprogrammet for hjortevilt. NINA Rapport 
1388. Norsk institutt for naturforskning 

 
Solberg, E.J., Rolandsen, C.M. & Heim, M. 2018. Merkeprosjekt elg i Valdres og Hallingdal 

elgregion (ValHal) og øvre Hallingdal. Sluttrapport. NINA Rapport 1395. Norsk institutt for 
naturforskning 

 
Solberg, E.J., Rivrud, I.M., Nilsen, E.B., Veiberg, V., Rolandsen, C.M., Meisingset, E.L. & Mysterud, 

A. 2019a. Bestandsreduksjon av elg og hjort i Nordfjellaregionen i perioden 2019-2020: 
Forslag til avskytingsstrategier. NINA Rapport 1667. Norsk institutt for naturforskning 

 
Solberg, E.J., Veiberg, V., Rolandsen, C.M. & Nilsen, E.B. 2019b. Sett elg og sett hjort - Hvorfor ny 

instruks? Hjorteviltet: 6-11. 
 

Solberg, E.J., Nilsen, E.B., Rolandsen, C.M. & Veiberg, V. 2021. Avskytingsstrategier for elg og 
hjort - Hva skal vi velge, og hva blir konsekvensene? NINA Rapport 1701. Norsk institutt for 
naturforskning 

 
Yoccoz, N.G., Mysterud, A., Langvatn, R. & Stenseth, N.C. 2002. Age- and density-dependent 

reproductive effort in male red deer. Proceedings of the Royal Society of London Series B- 
Biological Sciences 269(1500): 1523-1528. 



NINA Rapport 2024 

64 

 

 

Tellende Areal per Antall 

Valdnr Vald 
areal 
(daa) 

løyve 
(daa) 

løyver Antall 
2020 jaktfelt 

 

7 Vedlegg 
7.1 Vedlegg 1 
Oversikt over dagens hjortevald i Osterøy kommune. Informasjon om tellende areal, antall tildelte 
løyver i 2020 og antall tilhørende jaktfelt er hentet fra Hjorteviltregisteret. Kolonnen Areal per 
løyve angir hvor mange dekar tellende areal bak hvert tildelt hjorteløyve i 2020. 

 

 

4630V0001 Raknes-Dale 3 320 415 8 1 
4630V0002 Birkeland-Tepstad-Mjelstad 2 832 405 7 1 
4630V0003 Burkeland - Børtveit 1 794 598 3 1 
4630V0004 Håland - Fugledale 2 704 386 7 1 
4630V0005 Bleikli, Sandal og Tveiten 2 920 365 8 1 
4630V0006 Hamre-Eikeland-Skår-Kvamme 2 653 442 6 1 
4630V0007 Hamre Prestegard 1 625 325 5 1 
4630V0008 Rundhovde - Valestrand 2 659 532 5 1 
4630V0009 Edvardsdal - Elvik 1 746 291 6 1 
4630V0011 Reigstad 1 924 481 4 1 
4630V0013 Askeland 2 121 424 5 1 
4630V0014 Hausberg – Sundland * 989 330 3 1 
4630V0015 Votlo 1 241 414 3 1 
4630V0016 Mjeldalen Hjortevald * 4 944 155 32 4 
4630V0017 Rolland og Omland * 6 144 176 35 2 
4630V0018 Vikne-Kvisti-Hundhammer 1 813 302 6 1 
4630V0025 Hagenes 1 872 468 4 1 
4630V0026 Heimvik 6 682 477 14 2 
4630V0027 Kleiveland 8 000 1333 6 1 
4630V0028 Tysse 4 362 1454 3 1 
4630V0029 Tyssebotnen 9 000 2250 4 1 
4630V0032 Vestre Kleppe 899 899 1 1 
4630V0033 Birkeland-Hanstveit 1 646 412 4 1 
4630V0034 Bernes 1 045 523 2 1 
4630V0036 Herlandsfoss 4 398 880 5 1 
4630V0037 Vare 4 467 893 5 1 
4630V0040 Øvsthus 1 700 340 5 1 
4630V0042 Åsen Hjortevald 13 547 411 33 9 
4630V0043 Lonevåg Hjortevald * 20 910 349 60 16 
4630V0045 Hartveit og Vedå Hjortevald 3 198 320 10 2 
4630V0046 Haugegrend-Rongved HV * 16 149 283 57 12 
4630V0048 Lidtun-Skjerping-Tveiterås HV 1 877 268 7 1 
4630V0049 Sørfjorden Hjortevald * 30 584 356 86 18 
4630V0050 Åsheim-Tveiten-Gatland-Fotland HV 5 714 408 14 4 
4630V0051 Kleppe Austre 4 409 551 8 1 

*: Vald er med i Osterøy bestandsplanområde (4630B0001) 
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7.2 Vedlegg 2 
Gjennomsnittlig årlig tildeling, felling og fellingsprosent for Osterøy kommunes 35 hjortevald for 
perioden 2017-2020. 

 
 
Valdnr 

 
Vald 

 
Tildelt 

 
Felt 

Fellings- 
prosent 

 

4630V0001 Raknes-Dale 8 4  50 
4630V0002 Birkeland-Tepstad-Mjelstad 7 6  95 
4630V0003 Burkeland - Børtveit 6 5  85 
4630V0004 Håland - Fugledale 7 6  87 
4630V0005 Bleikli, Sandal og Tveiten 8 7  92 
4630V0006 Hamre-Eikeland-Skår-Kvamme 7 4  61 
4630V0007 Hamre Prestegard 5 4  88 
4630V0008 Rundhovde - Valestrand 5 3  52 
4630V0009 Edvardsdal - Elvik 6 6  98 
4630V0011 Reigstad 4 3  77 
4630V0013 Askeland 7 6  87 
4630V0014 Hausberg – Sundland * 6 5  100 
4630V0015 Votlo 3 1  39 
4630V0016 Mjeldalen Hjortevald * 32 31  100 
4630V0017 Rolland og Omland * 40 40  101 
4630V0018 Vikne-Kvisti-Hundhammer 6 6  94 
4630V0025 Hagenes 4 1  23 
4630V0026 Heimvik 14 8  58 
4630V0027 Kleiveland 6 2  34 
4630V0028 Tysse 3 2  51 
4630V0029 Tyssebotnen 6 0  0 
4630V0032 Vestre Kleppe 2 0  20 
4630V0033 Birkeland-Hanstveit 3 1  42 
4630V0034 Bernes 2 0  0 
4630V0036 Herlandsfoss 5 1  22 
4630V0037 Vare 5 2  34 
4630V0040 Øvsthus 5 4  82 
4630V0042 Åsen Hjortevald 31 27  86 
4630V0043 Lonevåg Hjortevald * 65 54  84 
4630V0045 Hartveit og Vedå Hjortevald 10 8  78 
4630V0046 Haugegrend-Rongved HV * 55 53  96 
4630V0048 Lidtun-Skjerping-Tveiterås HV 8 8  98 
4630V0049 Sørfjorden Hjortevald * 81 66  81 
4630V0050 Åsheim-Tveiten-Gatland-Fotland HV 17 12  72 
4630V0051 Kleppe Austre 9 8  84 
4630B0001 Osterøy bestandsplanområde 269 242  90 

*: Vald er med i Osterøy bestandsplanområde (4630B0001) 
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7.3 Vedlegg 3 
Resultatrapport og figurer fra Faun. 
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7.4 Vedlegg 4 
Kortrapport fra overvåkingsprogrammet for hjortevilt utarbeidet i 2021 for overvåkingsregion 
Vestland sør. 
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7.5 Vedlegg 5
Kartet under viser inndelingen av det som blir ansett som fornuftige samarbeidsenheter knyttet
til en helhetlig bestandsrettet hjorteforvaltning. Grensene er trukket opp med utgangspunkt i funn
fra merkeprosjektet for hjort, «Hordahjort», gjennomført i perioden 2008-2013. Inndelingen av
samarbeidsenheter er primært basert både på informasjon om hjortens arealbruk og lokalise-
ringen av naturlige hindringer for hjortens forflytninger (Kilde: Erling Meisingset, Nibio). Osterøy
er uthevet med rød transparent farge.
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7.6 Vedlegg 6 

 

Figur 7.1. Antall trær i beitbar høyde (< 2,5 cm dbh) per hektar skog i ulike norske regioner 
(tidligere fylker) i perioden 2015–2019. ROS er rogn, osp og selje/vier, mens ‘annet lauv’ inklu- 
derer alle lauvtrær utenom ROS og bjørk. 

 
 
 

Figur 7.2. Beitetrykk (% av årsskudd beitet) i ulike regioner (tidligere fylker) i perioden 2015– 
2019. ROS er rogn, osp og selje/vier. Beitetrykket registreres innenfor høydeintervallet 0,5–3,0 
meter. 
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Figur 7.3. Fordeling av grove vegetasjonstyper i skog i ulike regioner (tidligere fylker) i perioden 2015–
2019. 

 
 
 

Figur 7.4. Dekningsgrad (%) av blåbærlyng i skog i ulike regioner (tidligere fylker) i perioden 2015–
2019. 
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Fra: Lars Rune Teigland <lrteigl@online.no> 
Sendt: 26. februar 2017 20:55 
Til: Post Osterøy 
Kopi: Lars Johan Fjelde 
Emne: Høyring av endring av forskrift om minsteareal for jakt på hjort i 

Osterøy kommune. 
 
Osterøy skogeigarlag er samd i at det no vert føreteke ei endring av 

forskrifta om minstearealet for å redusera bruken av 50% regelen. Det er store lokale 

variasjonar i hjortebestanden som krev at det framleis er trong for fleire soner i Osterøy 

kommune. Reduksjon i minstearealet slik det går fram i det nye forslaget er rett veg å 

gå. 

Det vil likevel vera nødvendig å bruka 50% regelen i mindre  grad også vidare. 

  

Helsing Osterøy skogeigarlag 

v/Lars Rune Teigland 
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Høyringsuttale (KF-239)
Referansenummer: FX6MDH

Registrert dato: 23.02.2017 11:33:22

Innleiing
Uttalen blir gjeven
¤ På vegner av føretak/lag/foreining
Opplysningar om føretak/lag/foreining
Organisasjonsnummer

Føretak/lag/foreining

Osterøy Bondelag
Adresse

Haugo 30
Postnummer

5281
Poststad

VALESTRANDSFOSSEN
Telefon

90949904
Telefaks

andehau5@online.no

Uttale
Har du/dere fått høyringssaka i adressert sending frå kommunen
¤ Ja
Namnet på høyringssaka
T 17/117 - Merknad - Endring av forskrift om minsteareal for jakt på hjort
Høyringsbrevet frå kommunen er datert

30.01.2017
Uttale
¤ Eg ønskjar å heilt eller dels uttale meg i tekstfeltet under
¡ Eg har min fulle uttale i eigne dokumentar som eg ønskjar laste opp som vedlegg
Uttale til saka

Osterøy Bondelag støttar Osterøy Kommune i å setje ned minstearealet for hjort slik at ein unngår å bruke 50 %
regelen unødvendig. Då vert det lettare å bruke den regelen i  landbruksområder med mykje hjort.
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Høyringsuttale (KF-239)
Referansenummer: 43DASM

Registrert dato: 23.02.2017 10:59:39

Innleiing
Uttalen blir gjeven
¤ På vegner av føretak/lag/foreining
Opplysningar om føretak/lag/foreining
Organisasjonsnummer

Føretak/lag/foreining

Haugegrend og Rongved Hjortevald
Adresse

Haugo 30
Postnummer

5281
Poststad

VALESTRANDSFOSSEN
Telefon

90949904
Telefaks

andehau5@online.no

Uttale
Har du/dere fått høyringssaka i adressert sending frå kommunen
¤ Ja
Namnet på høyringssaka
T 17/117 - Merknad - Endring av forskrift om minsteareal for jakt på hjort
Høyringsbrevet frå kommunen er datert

30.01.2017
Uttale
¤ Eg ønskjar å heilt eller dels uttale meg i tekstfeltet under
¡ Eg har min fulle uttale i eigne dokumentar som eg ønskjar laste opp som vedlegg
Uttale til saka

Haugegrend og Rongved hjortevald støtter Osterøy Kommune  i å setje ned minstearealet for jakt på hjort slik at
ein unngår å bruke 50% regelen meir enn nødvendig.



 
REGIONALAVDELINGA 
Seksjon for klima- og naturressursforvaltn - REG AVD 

  

Hordaland fylkeskommune 
REGIONALAVDELINGA 
 

Agnes Mowinckels gate 5 
PB 7900 
5020 Bergen 

Tlf: 55 23 90 00 
e-post: hfk@hfk.no 
www.hordaland.no 

Foretaksnr. NO 938 626 367 mva. 
Kontonr. 5201 06 74239 

Høyringsmerknader til endring av forskrift om minsteareal for jakt på 
hjort i Osterøy kommune 
 
Vi viser til brev datert 31.01.2017, der kommunen høyrer på endring av minsteareal for jakt på hjort i 
Osterøy kommune. Vi har vurdert høyringsforslaget ut frå fylkeskommunen sitt hovudansvar på regionalt 
nivå for hjorteforvaltninga, primært i rolla som tilretteleggjar og koordinator.  
 
 
Høyringsframlegget 
Det er føreslått inndeling av kommunen i fem forskjellige minsteareal, kalla sone 1-5. Det er éi sone mindre 
enn i gjeldande forskrift frå mai 2009. Forslaget er meint å gje ei betre tilpassing til forskjellane i 
beitegrunnlag og hjortetettleik, skadepress og påkjøringar m.m.. Inndelinga går frå sone 1 og 2, som stort 
sett er kjerneområde for hjort og område med aktiv og intensiv jordbruksdrift, til sone 5, som i hovudsak er 
område med høgareliggjande fjellområde nord på Osterøy.  
 
 
Vurdering 
Fastsetting av minsteareal er rekna som det viktigaste verkemiddelet i reguleringa av bestandsstorleik, jf. 
rettleiar M-478 til Hjorteviltforskrifta. Hovudregelen er eitt minsteareal per kommune, men det kan fastsetjast 
forskjellige minsteareal i ulike delar av kommunen dersom det er vesentleg forskjell på beitegrunnlag, 
bestandstettleik eller skadepress. I slike tilfelle bør grensene mellom områder med ulikt minsteareal følgje 
klare skiljelinjer i terrenget. Tilsvarande kan kommunen unntaksvis vurdere differensiert minsteareal mellom 
område med vesentleg variasjon i bonitet og produktivitet.  
 
Dei føreslåtte endringane i minsteareal er tenkt å gje betre tilpassing og dermed større fleksibilitet i den 
lokale avskytinga. Det føreslåtte minstearealet på 200 dekar i Mjeldalen og Rollandsområdet er svært lågt, 
men forståeleg ut frå tal i hjorteviltregeisteret. Til dømes har fellingsprosenten i valdet Mjeldalen kvart år dei 
siste 10 åra har vore på 100, sjølv med maksimalt fråvik frå gjeldande minsteareal på 300 dekar dei siste 
fem åra. Det føreslåtte minstearealet på 200 dekar vil dessutan berre gjelde for relativt små område. 
Mjeldalen er nok eit område der hjortetettleiken kan bli svært høg. 
 
Vaksdal kommune høyrer samtidig på endring av minsteareal i Vaksdal kommune, og føreslår eit 
minsteareal på 1400 dekar for kommunen sitt areal på Osterøy. Ut frå hjorteviltforskrifta § 4 
(Interkommunalt samarbeid), bør dei to kommunane samarbeide om felles mål for hjorteforvaltinga på tvers 
av kommunegrensa på Osterøy, medrekna vurdering av storleik på minsteareal. 
 
I rettleiinga til hjorteviltforskrifta, er bestandsplanlegging, i tillegg til minstearealet og avvik frå minstearealet, 
nemnt som eit verkemiddel for regulering av bestandsstorleiken. I hjorteforvaltninga skal bruk av 
bestandsplan vere hovudregelen, noko som også gir fleksibilitet for jaktrettshavarane i avskytinga. Ei av 
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RÅDHUSET 
5282 LONEVÅG 
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Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckels gate 5 
PB 7900 
5020 Bergen 

Tlf: 55 23 90 00 
e-post:  hfk@hfk.no 
www.hordaland.no 

Foretaksnr. NO 938 626 367 mva. 
Kontonr. [xxxx xx xxxxxx] 

kommunen sine oppgåver er å stimulere til etablering av hensiktsmessige vald, bestandsplanområder og 
bestandsplaner, uavhengig av kommunegrenser. I prosjektet «Hordahjort» (2008-2013) vart heile øya 
Osterøy føreslått som eitt bestandsplanområde. I 2016 fekk kommunen søknad om godkjenning av Osterøy 
bestandsplanområde og bestandsplan for området for perioden 2016-2018. Slik søknad krav enkeltvedtak 
etter forvaltingslova. Det følgjer at kommunen snarast bør ta stilling til kva som er eigna område for 
bestandsplan. Føresett overgang til meir reell bestandsforvaltning av hjort på Osterøy, vil det kanskje ikkje 
vere behov for like detaljert inndeling av minsteareal i kommunen.  
 
 
Konklusjon 
Ut frå høyringsframlegget synest føreslåtte endringar i minsteareal å vere bra. For å leggje til rette for endå 
betre hjorteforvaltning på Osterøy, oppmodar vi i tillegg kommunen om å vere pådrivar for 
bestandsforvaltning.   
 
 
 

  
Sølve Dag Sondbø 

klima- og naturressurssjef 
  

Jomar Ragnhildstveit 
seniorrådgjevar 

 

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 

 

 
 



Høyring av endring av forskrift om minsteareal for jakt på hjort i Osterøy kommune 

 

 

 

 

Hei Lars Johan Fjelde. 

 

Jeg har sendt ut dette skrivet fra deg. Ang Høyring av endring av forskrift om minsteareal for jakt på 

hjort i Osterøy kommune. Til alle medlemmene i Sørfjorden Hjortevald. Og har hatt ein runde på det i 

styret I Sørfjorden Hjortevald. 

Sørfjorden Hjortevald meiner at dette ser veldig bra ut, Og har ingen innvendinger mot dette. 

Du gjer ein god jobb. 

 

Ellers så ser eg at eg ikkje er på Mottakar lista di. 

Eg fekk dette videre sendt fra Lars Rune Teigland. :-) 

 

 

For Sørfjorden Hjortevald 

 

Svein Magne Vassdal 

Flordalen 45 

5725 Vaksdal. 

Svein.vassdal@hotmail.com 

 

 

 

  



Forskrift om minsteareal for felling av hjort, Osterøy kommune, 
Hordaland 
Heimel: Fastett av Osterøy kommune ved XXXXX XX. mars 2017 med heimel i lov 29. mai 

1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10 februar 2012 nr. 134 om 

forvaltning av hjortevilt. 

 

§ 1. Opning for jakt på hjort 

Det er høve til jakt på hjort i Osterøy kommune. 

 

§ 2. Minsteareal for godkjenning av vald og fellingsløyve 

 

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingsløyve for hjort er som i tabellen under: 

Hjort Minsteareal daa Sone 

Vald nr. 16-17 200 1 

Vald nr. 14, 46 og 48 300 2 

Vald nr. 1-9, 11, 13, 15, 18, 38, 40, 42, 43, 45, 47, 49 og 50  

(-jaktfeltet 1253J0068 under vald 49) 
400 

3 

Vald nr. 25-26, 30 – 34 og 36- 600 4 

Vald nr. 27-29, og jaktfeltet 1253J0068 under vald 49 1 250 5 

Valdnummer i tabellen er i samsvar med kortform av valdnummer i Hjorteviltregisteret pr. 1.1.2017. 

 

§ 3. Iverksetjing 

Denne forskrift trer i kraft straks. 

Samtidig blir forskrift 27. mai 2009 nr. 1081 om minsteareal for hjort, Osterøy kommune, 

Hordaland oppheva. 



 

 

SAKSPAPIR 
 

Saksnr Utval Type Dato 

030/17 
 

Plan- og kommunalteknisk utval PS 08.03.2017 

 

Saksbehandlar  ArkivsakID 

Lars Johan Fjelde  17/117 

 

Endring av minsteareal som grunnlag for fellingsløyve på hjort i Osterøy kommune  
 

Vedlegg: 
Forskrift om minsteareal for felling av hjort_2017. Høyringsforslag. 
Høyring av endring av forskrift om minsteareal for jakt på hjort i Osterøy kommune 
resultset_1303_1162.pdf 
resultset_1303_1161.pdf 
Høyringsmerknader til endring av forskrift om minsteareal for jakt på hjort i Osterøy kommune.pdf 
Høyring av endring av 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 

Osterøy kommune Plan- og kommunalteknisk utval, vedtek ny forskrift som grunnlag for 
fellingsløyve på hjort i Osterøy kommune og går fram av vedlegg. 

 

Plan- og kommunalteknisk utval - 030/17 
 

PL - behandling: 
Siren Tyssebotn, FRP, gjorde slikt framlegg om endring: "Minsteareal for sone 4 vert sett til 400. 
Dette gjeld for vald nr. 25, 26, 30 - 34, 36 og 37." 

AVRØYSTING 

Rådmannen sitt framlegg  - 3 røyster (1SP,1MDG,1KRF) 

AP/FRP sitt framlegg  - 4 røyster (2FRP,2AP) 

 
 

PL - vedtak: 
Osterøy kommune, ved plan- og kommunalteknisk utval, vedtek ny forskrift som grunnlag 
for fellingsløyve på hjort i Osterøy kommune og går fram av vedlegg og med slik endring: 
Minsteareal for sone 4 vert sett til 400. Dette gjeld for vald nr. 25, 26, 30 - 34, 36 og 37." 

 
 

Saksopplysningar: 



 

 

Saksopplysningar:  

Bakgrunn 
Fastsetting av minstearealet er det viktigaste verkemiddelet i reguleringa av storleiken på 
hjorteviltbestanden. 
Minstearealet bør samordnas med dei andre verkemidla for å nå målet i hjorteviltforvaltninga. Andre 
virkemiddel er fråvik av minstearealet (§ 7) og bestandsplan (§ 15). I nokre få tilfelle der andre 
verkemidla er forsøkt, eller der akutte situasjonar oppstår, kan kommunen vurdere skadefelling, jf. 
Naturmangfaldlova § 18 4.ledd. 
Osterøy kommune har i samsvar med § 6 fastsett ulikt minsteareal for ulike deler kommunen på 
grunnlag av forskjell i produksjonsgrunnlag, bestandstettheit eller skadepress og påkjøringar m.m.  
 
Opning av jakt på hjortevilt og fastsetting av minsteareal blir fastsett av kommunen ved lokal forskrift 
jf. hjorteviltforskrifta § 6 første ledd. Eventuelle forskriftsendringar må fastsettast av kommunen 
innan 15. mars, jf. § 6 andre ledd. Fristen er sett med bakgrunn i andre fristar i hjorteviltforskrifta, 
her under fristen for godkjenning og endring av vald jf. hjorteviltforskrifta §§ 10-11, jf. § 18 om 
fellingsløyve for hjort. 
 
Før fastsetting av minstearealet skal kommunen vurdere følgjande: 

· Kommunen sine målsettingar for utvikling av bestandane. 
· Bestandane sin tettleik/storleik og samansetning, hovudsakleg basert på jaktstatistikk, sett 

hjort/(sett elg) og andre tilgjengelege opplysningar om bestandsutviklinga for vedkomande 
art i kommunen. 

· Beitetilhøva og arten sitt livsvilkår elles, her under sesongtrekk. 
· Eventuelle konfliktar i høve til jord-, hage- og skogbruk. 
· Viltpåkjørsler langs veg og annan irregulær avgang. 
· Andre moglege konfliktområde. 

 
Osterøy kommune har ut i frå at det er store skilnadar i tettleiken på hjort differensiert minstearealet 
for hjort i ulike minstearealsoner: 
Tabell 1 

Sone Minsteareal Vald 

Sone 1 300 Vald nr. 16-17, 46 

Sone 2 400 Vald nr. 6-7, 9, 13-15, 40, 43, 45, 47-48 

Sone 3 450 Vald nr. 1, 5, 8, 18, 25-26, 42-44_1 (eks.*) 

Sone 4 500 Vald nr. 2-4, 11, 24, 30-35, 38 

Sone 5 750 Vald nr. 36-37 

Sone 6 1250 Vald nr. 27-29, 44_2 *) 

*) 44_2 er jaktfeltet Mjelde Skipsreie i Vaksdal kommune. 
 
Det er naturleg at høgproduktive areal, som gjev mykje godt beite, får eit lågare minsteareal enn 
område med store uproduktive areal. Og for hjort er det skog og myr som er det naturlege 
leveområdet. 
For å få høgt nok uttak av hjort i Osterøy kommune har ein, til trass for at ein har eit etter tilhøva eit 
lågt minsteareal, vore avhengig av å tildele fellingsløyve etter unntaksregelen i hjorteviltforskrifta § 7. 
Det er mogleg for kommunen å fråvike det fastsette minstearealet med 50% opp eller ned. Fråvik frå 
minstearealet er eit enkeltvedtak som skal gjelde eit bestemt geografisk område og for eit bestemt 
tidspeiode. Når ein for ein del vald i Osterøy kommune over mange år har fråvike i frå minstearealet, 
for å få høg nok felling, må kommunen vurdere å endra forskrifta i staden for å nytta § 7 i så høg grad 
som vi gjer. Dette går klart fram av Hjorteviltforskrifta. 
 



 

 

Det vil vera naturleg å redusere minstearealet i område med høg hjortetettleik og auke i område 
med tettleik. Sett hjort-data og jaktuttak er dei beste indikatorane vi har for bestandstettleik. 
I hjorteforvaltninga er det viktig å legge til grunn ei kunnskapsbasert forvaltning av hjortestamma. 
 
Før politisk handsaming av ny forskrift, skal aktørar vedtaket påverkar, bli gjeve høve til å uttale seg i 
samsvar med forvaltningslova § 37. Skal forskrifta kunne vedtakast innan fristen, slik at den får 
verknad for jaktsesongen 2017, er ein avhengig av rask sakshandsaming. 
 
Høyring 
Forslaget blei sendt på høyring til aktuelle høyringsinstansar (alle valdansvarlege, tilgrensande 
kommunar, fylkeskommune og fylkesmannen samt aktuelle lag og organisasjonar. Det er blitt 
kunngjort på kommunen si heimeside med frist til 24.02.2017 for uttale. 
Det er kome høyringssvar i frå Sørfjorden Hjortevald, Haugegrend og Rognved Hjortevald, Osterøy 
Skogeigarlag, Osterøy Bondelag og Hordaland Fylkeskommune. 
 
Alle som kom med høyringssvar var samd med kommunen om at det var hensiktsmessig med ei 
justering av minstearealet for å redusere bruken av dispensasjons-/ 50% regelen (§ 7). 
Høyringssvara ligg ved. 
 
 
Vurdering 
For å møte dei utfordringar hjorten sin arealbruk har medført særleg med bakgrunn i ei til dels for 
høg hjortebestand, har kommunen i mange år tildelt fellingsløyve etter unntaksregelen med fråvik på 
inn til 50 prosent frå teljande areal for mange av valda i kommunen. Dette har ført til litt for lite 
fleksibel hjorteviltforvaltning, ved at ein ikkje har moglegheit til å tildele ytterlegere fellingsløyve i dei 
valda der ein har nytta 50% regelen fult ut. I hovudsak gjeld dette Mjeldalen og Rolland. 
Det er ei målsetjing å tilpassa minstearealet til utviklinga av hjorteviltbestanden i dei ulike deler av 
kommunen og kommunen sin målsetjing om å redusere hjortestamma og å få ei betre samansetjinga 
av stamma i Osterøy kommune. Det er og eit mål å ta omsyn til konfliktar med landbruksnæringa og 
beitegrunnlaget til hjorten. 
Ved å justere minstearealet ned eller opp i tråd med utviklinga av bestanden gjer det mogleg å i 
større grad enn i dag gje fellingsløyve etter hovudregelen i hjorteviltforskrifta § 6. Samtidig blir det 
mogleg unntaksvis å nytte seg av regelen om fråvik i minstearealet i hjorteviltforskriftens § 7, i dei 
tilfelle hjortens arealbruk skapar konfliktar og det er trong for ytterlegare fellingsløyve. Endringar i 
minstearealet tilpassa dei ulikskapane det er i hjortebestanden gjer det mogleg for kommunen å 
drive ein meir differensiert og fleksibel hjorteviltforvaltning i tråd med valda sin kunnskap og ynskje, 
samtidig som det gjev større rom for konflikthandtering. 
Osterøy kommune har i forvaltningsplanen for hjort sett som målsetjing å bruke minstearealet aktivt 
for å tilpasse /tildelinga/jakttrykket for å regulere bestandsstorleiken. 
 
Endringa av minstearealet vil ikkje samla sett for Osterøy kommune bety så mykje for tildelinga av 
fellingsløyve fordi den blir følgd av ein tilsvarande reduksjon av bruken av 50% regelen. Valda kan 
såleis ikkje rekna med å få reduksjon i minstearealet og samtidig like høg bruk av 50% regelen. 
 
Det er og trong for å endra forskrifta med bakgrunn i at mange vald er blitt endra og til dels fått nye 
valdnummer. 
Det har og vore ei målsetjing for endringa å forenkla og redusere talet på soner. 
 
Ei endring av forskrift for Osterøy kommune føreset at gjeldande forskrift om minstearealet storleik i 
dag, må endrast. 
Forslag til nye valdsoner i Osterøy kommune: 
 



 

 

Tabell 2 

Sone Minsteareal Vald 

Sone 1 200 Vald nr. 16-17 

Sone 2 300 Vald nr. 14, 46 og 48 

Sone 3 400 Vald nr. 1-9, 11, 13, 15, 18, 38, 40, 42, 43, 45, 47, 49 og 50 (-
jaktfeltet 1253J0068 under vald 49) * 

Sone 4 600 Vald nr. 25-26, 30 – 34 og 36- 

Sone 5 1250 Vald nr. 27-29, og jaktfeltet 1253J0068 under vald 49 

*) jaktfeltet 1253J0068 - Mjelde Skipsreie under vald 49 i Vaksdal kommune. 
 
For nokre av valda vil ein reduksjon i minstearealet føresette ein gjennomgang av teljande areal. 
Dette fordi mange av valda har svært gamle valdopplysningar og til dels for høgt teljande areal. 
 
Ein meiner at endringa som er føreslått er ei tilpassing av minstearealet etter dei geografiske 
variasjonane som er for hjortestamma i Osterøy kommune. Sone 1 og 2 er stort sett kjerneområde 
for hjort og område med aktiv og intensiv jordbruksdrift. Sone 3 er i hovudsak område i utkanten og 
rundt kjerneområdet og som gjerne har noko mindre aktiv jordbruksdrift. Sone 4 er område nord for 
sone 2 og 3 og som jamt over har svakare jordbruksdrift. Sone 5 er i hovudsak område nord på 
Osterøy med høgareliggande fjellområde. 
 
 
 
 



Frå: Bjoern Ove Aakre <bo-aakre@online.no>
Send: fredag 4. mars 2022 20:01
Til: Lars Johan Fjelde
Emne: areal hjortejakt

Hei.
Har fått Digipost som eg ikkje får opna.
Dersom det går på areal og hjortejakt vil eg støtta forslag
om mindre areal for å få utløyst dyr.
Me har meir dyr enn nokon gong på valdet Birkeland og Hanstveit.
 
Mvh Bjørn Ove Aakre
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Osterøy kommune, v/Fjelde. 07,03.22. 

Viser til saksnr 22/545-22/3903. 

dkomrnde utsendt høyringsbrev om mindre endringar i minstearea!et for hjort. 

r'.-- ..-h'- 
IIU, ,.IiILR. i%JF V.UUIii.b ' i."- '-'-".'-"V')' 

I november og desember trekkjer dyra frå store delar av Osterøy mot vinterbeite 

i Mjeldalen og Rollandornrådet. 

A'e va)Ô -jaktområde?,  bør dfor forp11'kt seg til 'vsk'tng etter er bestdspr? fc s.tt .??råde, 

då gjerne med hovedvekt på eldre hodyr og hodyr generelit. 

VI Ii'.ii ij iL i i,I v, iÅ itb ., w., ,,.,, ILS Ul IUI 'JIIUU'. 

Ei større avskyting i Mjeldalen/Rolland område vil vere uheldig for omkringliggande 

vald ogjaktornråder. Her er det viktig å sjå heile Osterøy samla. 

Løysng for vern nat betesk&de,r burde vare vurdert ved rnonterr'g av ortegJerde. 

Det fins tilgang for å søke tilskudd for tiltak som dette. 

Frå valdnr. 4630V0050. 



Fra:                                              Arne Maestad Hartveit <ballhaug@online.no>
Sendt:                                        søndag 6. mars 2022 13:35
Til:                                               Post Osterøy
Emne:                                        Hørings uttale hjorteforvaltning.
Vedlegg:                                   hjorthering.doc
 
 
 



Hartveit/Vedå hjortevald.
v/Arne Hartveit
Gjerstadvegen 562
5282 Lonevåg

Osterøy kommune

Hørings uttale Hjort 2022
De er en god begynnelse på å få kotroll på hjortestamma på 
Osterøy å redusera misteareal for felling av hjort. 
Det er viktigt at de blir gjort slik at vi ikke kommer i samme 
situasjon om noen få år, når vi ser at tiltakene er for svake til 
å oppnå ønsket resultat. 

Minstearal burde settes lavt over heile Osterøy slik at de er 
muligt å sette inn tiltak umidelbart der de oppstår problem, 
utan å gå via en tung byrokratisk prosess som beslag legger 
resurser i forvaltningen. 

Pr dags dato er Hjortestammen alt for stor og bør reduseres 
betraktlig. Utfra beregnet antall hjort på 1350 dyr har vi 
kansje så mye som 600 kalvinger hvert år. Ut fra de må det 
sterke tiltak til for å komme ned på en fornuftig bestand, 
som er på nivå med bestand tidlig på 1990 tallet.

De bør vurderes å øke avskyting med ca min 50 % i forhold 
til dagens kvoter ellers blir det vanskeligt å få noen 
reduksjon i bestanden.

Ønsket hjorte tetthet er 1 overvintande hjort pr 1 kvadrat 
kilometer.

Mvh Arne Hartveit



á



Fra:                                              JOeRN ERIK VAD <jevad@online.no>
Sendt:                                        fredag 4. mars 2022 20:20
Til:                                               Post Osterøy
Emne:                                        Høring vedrørende minsteareal i tre hjortevald
 
Hei,
 
Er enig i at trykket av hjort mot jordbruksområder på deler av Osterøy må gjøres noe med. 
Jeg støtter også at de tre valdene som har søkt om redusert minsteareal får innvilget dette. 
Blant annet fordi de alle skyter rundt 100% av kvoten og fordi mye hjort samler seg i disse 
områdene og derfor er muligheten størst her til å ta ut ekstra dyr for å få bestanden ned. 
MEN uttaket må være balansert og ikke ensidig rettet mot enkelte kategorier i disse 
områdene. Dersom hjortebestanden skal ned og det skal gjøres gjennom økt uttak av eldre 
koller må det gjøres jevnt over i alle vald på Osterøy! Det å holde kjønnsbalansen i hele 
bestanden er særdeles viktig for å kunne opprettholde en sterk hjortestamme.
Når det gjelder reduksjon av hjortebestanden på Osterøy generelt er det for mye fokus på 
minsteareal. Regulering av minsteareal er et verktøy for å oppnå den bestanden vi ønsker. 
Det som må ligge til grunn for avskytningen må være basert på hvor stor 
bestand/vinterbestand vi ønsker å ha på sikt og så må avskytningen legges opp mot det.
F.eks har vi i følge NINA rapporten en vinterbestand på ca 1340 hjort. Vinterbestanden vil 
avgjøre hvor mange kalver som blir født (tilveksten) og det er den tilveksten vi etterhvert 
må få kontroll på.
En vinterbestand på rundt 900 hjort vil gi en tilvekst på mellom 250 og 350 kalver avhengig 
av hvor mange 1 1/2 årige koller som går i brunst. Man vil da ved å ta ut tilveksten på sikt 
kunne felle rundt 300 hjort pr. år. 300 hjort pr. år har ikke vært felt siden 2008.      
 
 
Mvh
Jørn Vad
 



Fra:                                              Johannes O. Borge <johannes@borgeleanconsulting.no>
Sendt:                                        fredag 4. mars 2022 14:13
Til:                                               Post Osterøy
Kopi:                                           JOeRN ERIK VAD
Emne:                                        Minsteareal hjort
 
Hei,
 
Visar til brev av 11.2 til formann i valdet, Anders Hauge.  Eg vil gjerne komme med ein eigen kommentar.
 
Er enig i det aller meste i brevet, bortsett fra ein ting.  Det står: 
 
«Dersom vald med store skadeproblem har større fokus på å ta ut koller vil ein kunne oppnå ei raskare 
reduksjon av hjortestamma. For å redusere hjortestamma blir det «sagt» at delen eldre koller i 
jaktuttaket er over 25%. Sjå vedlagte tabell for valda ovanfor.»
 
Auke avskyting av koller er den meste effektive måten å redusere stamma på, det er rett.  Men at dette 
skal skje kun i dei områda med størst skadeproblem er etter mi meining ikkje rett.  Dette då 
hjortestamma brukar store delar av øya heile året, me jaktar alle stort sett på «same hjorten».  Det at 
auka uttak av koller kun skal skje i dei områda hjorten samlar seg i jaktperioden er ikkje logisk 
forvaltningsmessig.  Ei auke i avskyting av koller bør derfor skje etter dei same fordelingsprinsipp som 
elles gjeld for den retta avskytinga som dannar grunnlaget for kva hjortestamme og kva kjønn og 
alderssamansetning me skal ende opp med etter jakta.  
 
Om det visar seg på tampen av jakta at me ikkje har oppnådd ønska avskyting både i antall og 
kjønnsfordeling, kan dette i tilfelle bli gjort der det er hjort å finne på den tida, for eksempel i perioden 1 
desember og ut jakta.   Om dette då visar seg å være på dei områda som og har størst skade, så kan det 
godt hende.  Men argumentet mitt er at avskytinga alder og kjønns messig bør i utgangspunktet skje på 
same vilkår som elles.
 
 
Beste helsing
Johannes O. Borge
Medlem av jaktfelt Borge 2, Rongved Hauge hjortevald
 



Fra:                                              JOHN-ERIK TYSSE <JOHNERIKTYSSE@msn.com>
Sendt:                                        fredag 4. mars 2022 13:50
Til:                                               Post Osterøy
Emne:                                        MRK: Høringsuttale minsteareal for Hjort 
 
I forbindelse av høyring om minste areal for hjort.
 
Eg er eigar av gnr101/bnr06 nord på Osterøy. Og driver med grasproduksjon som går til ameku 
og kjøtt produksjon.
 
Ein har store problem med hjort nord på Osterøy som ellers mange plasser på Osterøy.
 
Ein kan anslå at på vår parten før første slått har ein 30-40% avlingstap på store delar av 
slåttearealt.
høst (andreslåtten) er det endå verre då har ein anslått 40-50%. Det er spesielt eit område som 
kan i dei verste åra komma heilt opp i 80%.
Beitande hjort er sjølvsagt eit kjempe problem, men det som er like ille er all avføring hjorten 
legg at som kjem med i foret som vært hausta. 
Det gjer til at ein har liten mengde fòr og i tillegg er det forureina med avføring frå hjorten. Det 
er ikkje spesielt hyggelig å fora husdyr med dårleg fòr. 
 
Det som også er veldig frustrerende spesielt i desse tider er skyhøge gjødsel og drivstoff priser. 
som gjer det ekstra dyrt å fora på uønska hjortedyr. 
 
Det er og til tider ein del brunst håller på dyrka mark.
 
I plantefelt for gran er det nok ikkje meir enn 20-30% gjenlevende trer.
 
Me har store konsentrasjoner av hjortedyr i vårt område, det tydar på at det er for liten tildeling 
av dyr . Det hadde vore ønskelig med ei kraftig auke i tildelig av løyve for å kunne redusere 
bestanden.
Ein høyrer også om andre stader rundt om i landet at kalv kan skytas ut utan å væra kvote 
telljande , Det kunne vel vore ein metode for å redusere bestanden?
 
Men uansett løysing så må hjorte talet reduseres kraftig, For dei som driv landbruk på Osterøy 
har ikkje eg møtt ein som kallar hjorten for ressurs, men et skadedyr!!
 
 
 
Vennleg helsing 
 
John-Erik Tysse
Eigar og drivar av landbruks eigedomen 101/06.



Fra:                                              Astrid Tyssebotn <tyssebotnastrid@gmail.com>
Sendt:                                        fredag 4. mars 2022 09:56
Til:                                               Post Osterøy
Emne:                                        minsteareal for hjort
 
Hei,
her på 100/1  Vestre Kleppe har vi hatt problem med beiting av hjort på innmarka i mange år, hjorten 
kjem tidlig i først slåtten og gjer skade, i andre slåtten er problemet større og det er i snitt dei siste åra 
50% redusert avling i andre slåtten med mykje hjorte skit i foret. På  Bernes 104 er problemet det same. 
Med store beiteskader spesielt i andre slåtten. I 2021 var det jegrar frå Osterøy Kommune på bruket mitt 
på Vestre Kleppe for å ta ut skadedyr dei lykkast ikkje med å ta ut noke.  Det er mykje bukkar som går og 
beiter her og løyva som blir utdelt er ungdyr koller og kalvar. Eg ønsker att løyva som blir utdelte er frie 
dyr slik att bestanden kan reduserast og beiteskadane med hjorten blir mindre. Arealet pr dyr må 
reduserast og innmarka takast med i teljande areal pr. dyr.
Det må bli lettare å få ta ut skadeddyr før hjortejakta.
 
Mvh
Johannes Tyssebotn
.
 



Fra:                                              Anders <andehau5@online.no>
Sendt:                                        torsdag 3. mars 2022 22:02
Til:                                               Post Osterøy
Emne:                                        Tilsvar høyring om endringar i minstearealet for hjort
Vedlegg:                                   Scan0163.pdf
 
 



Anders Hauge

Haugo 30

5281 Valestrandsfossen

G.nr4 br.nr.2

Osterøy Kommune

Svar på høyringsbrev om endringar i minstearealet for hjort

Hauge 3/3-22

Eg meiner me må redusera minstearealet til 200 dekar pr dyr og bruke 50 prosent ned eller opp der
det er nødvendig. Nokre areal /gårder som eg slår har eg telt opp til over 20 hjorter om hausten .
Håslåtten er lik null og full av hjorteskit. Brukar mange kroner på å kjøre ut gjødning og møk og dette
har eg ikkje råd til lenger. Graneplanter blir spist og tømmer blir øydelagt. Når det har blitt slik kan
ein ikkje sjå på hjorten som ein resurs lenger. Meiner me må ta eit krafttak mot hjorten og redusera
bestanden til det minimale. Ein i familien fekk ein hjort rett inn i bilen rett ovanfor hydroen,det er
ikkje trygt å ferdast langs vegen lenger.

MVH.Anders Hauge



Fra:                                              Tonje Teigland <teigland.gardsbruk@gmail.com>
Sendt:                                        onsdag 2. mars 2022 11:04
Til:                                               Post Osterøy
Emne:                                        Høyring om minsteareal for hjort, møte 2.3.2022
 
Jaktfelt Audestad/Teigland ligg inst i Vestbygda og har mykje skog rundt det arealet som er slåttemark. 
Her har "alltid" vore mykje hjort, noko fellinga stadfester. Granskogen har betydelege skader etter 
gnag og feiing opp gjennom veksten, men det er først og fremst den årlege beitinga hjorten gjer på 
innmarka me merkar "til dagen". Det vert mykje svinn og i håna ligg det att mykje skit.
Ved hjelp av ekstradyr og kjøp av løyver/samarbeid med andre i Sørfjorden hjortevald, plar me ha 
avskyting på +- 10 (opptil 14) dyr (teljande areal 1420). Dvs i praksis har me eit minsteareal på 120- 175. 
Det hjelper på, men det hjelper liksom ikkje for året etterpå.  Det er vorte utruleg mykje halvstore bukkar 
i periodar. Det er som forventa, når hjorteforvaltinga heilt til topps stadig seier "spar på bukkane". Så det 
er eit stort tilleggsproblem hjå oss, sidan det er så lite bukkaløyve ute og går.
For grunneigarane; Lars Rune Teigland
 



Fra:                                              Arve Aasheim <arve.aasheim@gmail.com>
Sendt:                                        tirsdag 1. mars 2022 21:14
Til:                                               Post Osterøy
Emne:                                        Innspel til høyring om minsteareal hjort 2.3.2022
 
Som bonde i Mjeldalen er det trist å lesa at kommunen fåreslår eit minste areal på 250 daa.
Dersom du då utnytter 50% regelen maks gir det 32 dyr som er det samme som har vert tatt ut ut i den 
gamle bestands planen, og det er beviselig for lite.
Eg såg i Bygdanytt at kravet til minste areal skulle avgjørast på kunnskap og då nytter det ikkje å sitta 
oppe på rådhuset å sjp ut vinduet og sei at ein ikkje ser noke til hjorten, ein må faktisk gidda å reisa ut å 
sjå og høyra på dei som har den kunnskapen som skal ligga i grunn.
Eg er heilt sikker på at hjorten koster meg meir enn eit par hundre tusen i året i tapt avling og ikkje minst 
tapt kvalitet då hjorten tar alt da beste først. Dette er kvalitet som må erstattast med stadig dyrare 
kraftfor.
Skal stammå minka må det skytast minst eit dyr meir enn det blir fødd kvart år og det tallet GARANTERT 
nærmare 80 enn 32. 
 
Mvh ein oppgitt
Arve Aasheim



Fra:                                              Elisabeth Bidne <e.bidne@gmail.com>
Sendt:                                        tirsdag 1. mars 2022 20:18
Til:                                               Post Osterøy
Emne:                                        Innspel angående høring om minsteareal for hjorteløyver
Vedlegg:                                   cid23ABEAD9-803B-435D-9B39-E3C753C5F814.jpg; ATT00001.txt
 
 
 
Pr dags dato vil det ikkje hjelpe oss og sette ned minste areale frå 400 til 350, då det er alt for lite i 
forhold til hjortebestanden som er her. 
Hjorte valde her har skutt ned alle løyvene her dei siste åra, uten av me har sett noko nedgang i bestand. 
Heller motsatt. Meir må til for at me skal sjå bedring, både for hjorten og for produksjonen vår. 
 
Rundt 40% av avlingen har forsvunne iforhold til for 10 års pga av hjorten. Hjorten gjer stor skade på 
skog og dyrka mark i mangel på mat. 
Vis de tar èin kjøretur ned Bleiklidalen og ut til sandalsneset kan de sjå kor stor skade det berre langs 
veien det er frå hjorten. 
 
Me er einaste drifte igjen i sandalen, me overtok i januar 2020, men vurderer allerede og legge ned igjen 
då det er stor økning i kunstgjødsel priser og økende hjorte bestand i område. 
 
Vår/sommar tell me kring 20-30 dyr på innmark på nattes tid.
 
Det er også blitt observert kadaver både på ut og innmark vinters tid grunna mangel på mat til hjorten. 
Det er rett og slett dyreplageri å ikkje prøve å få ned hjorte bestanden meir enn det som er lagt fram. 
 



Fra:                                              Roger Greve <rgreve@gmail.com>
Sendt:                                        tirsdag 1. mars 2022 12:09
Til:                                               Post Osterøy
Emne:                                        Svar til Høring endring av minstearealet for hjort
 
Som grunneígar av bruks.nr 11-1 og 11-5 vil eg gjerne ønskje at minstearealet for felling av hjort blir 
redusert. På eigedomen her er det ikkje uvanlig, på sumarshalvåret, og sjå flokkar med 20-30 hjort på 
innmarka og dette påvirker definitivt resualtatet av slåtten og også for dyra som beiter på  området i 
perioder.
 
Mvh
Roger Greve

http://bruks.nr/


Fra:                                              Asgeir Presttun <sauidn@hotmail.com>
Sendt:                                        tirsdag 1. mars 2022 10:10
Til:                                               Post Osterøy
Kopi:                                           lar-ty@online.no; 'Øystein Njåstad'; njaastadgerdkarin@gmail.com ; 

eilaa@online.no
Emne:                                        innspel til høyring om minsteareal hjort 2.3.2022
Vedlegg:                                   Hjorteforvaltinga på Osterøy.docx
 
Innspel frå styret i Osterøy Bondelag
 



Hjorteforvaltinga på Osterøy

På vegne av styret i Osterøy bondelag vil eg uttrykkja frustrasjon over hjorteforvaltinga i 
kommunen. Me som bønder og grovforprodusentar har i fleire år vore fortvila over å ikkje bli 
høyrt, angåande store avlingsskadar og aukande bestandar av hjort.

Om me ikkje har nok utfordringar i landbruket på vestlandet i dag, med auka gjødselprisar, 
kraftforprisar og straumprisar berre for å nemna nokre, så kan me ikkje finna oss i dei store 
avlingstapa me opplever lenger. 

Ein tidlegare Tine-rådgjevar skal ha sagt «bøndene på Osterøy har jamt lågare avlingsnivå enn 
resten av Nordhordland til samanlikning, men einaste forskjellen er hjortestamma».

Ifrå at det ikkje fanst hjort på 50-talet har hjortebestanden på Osterøy eksplodert, og er i dag 
langt større enn den treng vera for å vera berekraftig. 

Frå at dei i Mjeldalen er plaga med større flokkar til at me på Myking har småflokkar, så lev 
dei stort sett av gras på dyrka mark. Me får rett og slett ikkje tatt ut nok dyr til at dei held seg 
vekke.

Hjorteplaga er stor på heile Osterøy, eg har vel til gode å møta ein bonde her i kommunen 
som ikkje er plaga med hjort. Dette bør bli tatt på alvor om ein ynskjer eitt livskraftig landbruk 
her på Osterøy.

I dag er me bønder og skogeigarar viktige bidragsytarar innan karbonbinding og på den måten 
få ned klimaavtrykket. Men for å få til å bli betre må hjortestamma ned! 

I Mjeldalen har dei sist jaktsesong slakta koller som omtrent ikkje har hatt feitt på kroppen. 
Dette grunna at me bønder har forplikta oss til å dyrka grovfor med høgt innhald av protein 
for å kunna kutta i importerte proteinvekstar. Dette gjer at hjorten ikkje har dei feittreservane 
den treng om me får ein kald og hard vinter. Hjorten et ikkje lenger lauv og lyng, men foret til 
dyra våre. Restane må mjølkekyr og sau nøya seg med.

Personleg har eg særs lite svinn av grovfor, det eg kostar ut er hjorteskit.

Og kva med skogen? No er det sett i gong storstilt attplanting av granskog på Osterøy, noko 
som forøvrig kjem for seint etter mykje av hogsten grunna at dei ansvarlege ikkje har tatt 
ansvaret med å bestilla planting og senda rekning til grunneigar slik ein er plikta. Hjorten gjer 
betydeleg skade på nyplanting og attplanting av hogstfelt. Dette gjer at om 60-70 år har 
grunneigarane som no har/skal planta ikkje noko kvalitetsskog slik me har hatt i dag, men ein 
tynn skog prega av råte og kvalitetsfeil som fort kan gjera skogsdrifta til eitt minusprosjekt.

Me som er bønder og grunneigarar opplever at jakta har blitt styrt av dei som heller vil ha 
hjort enn bønder. Når me klagar inn hjorteskadar blir me møtt med bagatellisering av 
problema våre. Me får høyra kor vanskeleg det er å få innvilga skadefelling. Og om me først 
får det så går det av opprinneleg kvote. Dette kan me ikkje finna oss i lenger. Kommunen skal 
vera rikeleg informert om skadeomfanget hjorten har påført oss i ei årrekkje og me kan ikkje 



halda fram slik! Me har og opplevd at fristar for å endra arealgrensa, slik som no har blitt feia 
under teppet slik at me bønder ikkje får mogelegheit til å endra dette. Det er uakseptabel 
oppførsel frå kommunen si side.

I verste fall går behandlinga av oss bønder utover psyken. Når ein ikkje blir møtt med velvilje 
sluttar ein og å ta kontakt med landbrukskontoret. Og slik skal me ikkje ha det. Slik det er i dag 
skulle ein tru at hjorten var utrydningstruga når ein tek kontakt med landbrukskontoret.

For å kunna få ned hjortestamma betrakteleg må arealgrensa ned, og løyve frå stadar med lite 
landbruk og hjort flyttast. Elles er eg redd areal kan gå ut av drift. Nesten alle bønder på 
Osterøy har teigar som ikkje løner seg å slå to gongar grunna hard beiting av hjort, og det kling 
særs dårleg når me står overfor klimaendringar, krig og mogeleg matmangel i nær framtid.

Me krev at arealgrensa blir sett ned !

Leiar i Osterøy Bondelag

Asgeir Presttun



Fra:                                              Oliver Østerbø <oliver_hosoy@hotmail.com>
Sendt:                                        tirsdag 1. mars 2022 09:42
Til:                                               Post Osterøy
Emne:                                        Innspel til høyring om minsteareal hjort 2.3.2022." 
 
Tveiten, Bleikli, Sandal og Hamre Prestegard hjortevald.
 
Skriv her som bonde samt vald og jaktleiar.
 
I dei siste år har det skjedd ein enorm auke i hjortebestanden i området vårt. Det blir observert flokkar 
med dyr på 10,20 og 30 individ på områder berre nokon få mål store. Frustrerande er det å sjå all tid og 
pengar ein legg i forarbeidet til ei god innhøsting, forsvinne nær sagt over natta. I det siste kan ein og sjå 
stor øydeleggelse på lauvskogen i området. Det er også observert fleire kadaver av turgåarar, så for oss 
er det tydelig at hjorten lider av matmangel.
Ein ganske stor auke i avskyting er det me meinar må til for å få bestanden i området vårt ned til eit nivå 
som er både bra for hjorten og bonden.
 
Mvh: Oliver H Østerbø
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Me er eigar av gnr. 11, bnr. 3 på Greve, og har innspel til denne høyringa.
Me ønskjer å få redusert minstearealet for hjort med 50% på garden. Me har fleire gonger 
dei siste åra observert flokkar på 20-30 dyr som beitar på innmarka. Dyra gjer eindel skade 
som fører til reduksjon i gras-avlinga. Me leigar ut slåtten til Anders Hauge, og han 
rapporterer om at eindel av avlinga er forringa, blant anna pga mykje hjorte-avføring.
 
Mvh Anne-Berit Greve og Harald Grytaas
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Innspel til høyring om minsteareal hjort 2.3.2022.

Hjorten har i all for lang tid fått tatt seg til rette på dei beste jordbruksareala i kommunen, og i 
einskilde område er det ekstremt store flokkar av dyra som kontinuerleg lagar veldig stor skade:

• Hjorten beitar hardt slik at avlingane vert sterkt reduserte, det som står att er svært dårleg fôr
pga av trakkskader og avføring.

• Dei mest smakelege og næringsrike grassortane toler ikkje det harde beitepresset og dør ut
• Hjorten lagar brunstgroper som øydelegg enga.
• Hjorten øydelegg skog og gjer det nyttelaust å replante hogstfelt    

Hjorten øydelegg for store verdiar i eng ved det direkte avlingstapet, og ved kostnadar til stadig 
fornying av eng som vert øydelagd og døyr ut. På Osterøy er det dessverre stadig færre og færre 
aktive bønder med eit driftsopplegg som krev topp kvalitet og størst mogeleg avling. Det er difor  
veldig få enkeltpersonar som betaler svært dyrt for at store hjorteflokkar forsyner seg av det som 
skulle vore maten til husdyra. Landbruket er svært pressa økonomisk, og når ein kanskje berre får 
hausta halvparten av potensialet er det kritisk for drifta, men og mentalt utfordrande. Bønder i dei 
mest utsette områda står makteslause og ser på at hordar av hjortedyr øydelegg for mykje meir enn 
overskotet av drifta, dette må og kan stoppast.

Pengane som ufrivillig vert brukt til å produsere gras til hjorteflokkane kunne gjeve bøndene auka 
kjøpekraft, og det hadde kome det lokale næringslivet til gode. I tillegg er det eit stort klimamessig 
problem med skadane. Noko av det enklaste klimtiltaket ein i landbruket kan gjere er å auke 
avlingskvalitet og mengde lokalt, slik det er no må avlingstapet kompenserast med både kjøpt 
grovfor og kraftfor. Det vert og større klimaavtrykk pr hausta foreining lokalt.

Bøndene på Osterøy produserer mat i ei verd full av kriser. Å kunne nytte dei lokale ressursane mest
mogeleg effektivt er til det beste for bonden og nøkkelen til sjølvforsyning og ein klimavenleg 
matproduksjon. Me har naturgjevne avgrensingar på alle kantar og eit klima som ikkje alltid spelar 
på lag, men hjorten kan gjerast noko med og er ei unødvendig byrde. Det er bonden sitt yrke å 
produsere mat, men det er ikkje bonden sitt ansvar at det vert produsert mat på Osterøy og i Noreg. 
Det er det samfunnet med politikarane i spissen som legg føringar for og bestemmer om er 
ynskjeleg og mogeleg. Det er rett og viktig at ein no prioriterer å få vekk dei hjortedyra som er 
skadedyr på innmark, og lagar til eit system som gjer det mogeleg å få tatt ut dyr i ein slik 
størrelsesorden at det monnar der det er aktiv landbruksdrift og avlingane er meint for husdyr. 
Osterøy har mykje areal i fjellet og gamalt (dessverre) ikkje skjøtta jordbruksareal der hjorten kan 
leve godt som beitedyr utan å være til skade. 

Mvh
Eileen Aasheim
Bonde
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Sjå vedlegg
 
Helsing Ivar Revheim



Innspel til endring av forskrift om minsteareal for hjort: 

 

Eg driv gard med mjølkeproduksjon på søndre Revheim. 

Dei siste 5 åra har me sett ei markant auke av hjortevilt på både innmark og utmark: 

- I utmarka har hjorten gjort skader på både hogstmoden skog og nyplanta granfelt.  

- Hjorten riv ned og øydelegg gjerder rundt innmarksbeite. 

- Hjorten lagar brunstgroper og raserer nysådde teigar på innmark. 

- Me ser store avlingstap på innmark, då det går hjort som beiter i heile vekstsesongen. 

All hjortejakt her foregår på innmark, så all hjort som blir tatt ut er å rekna som skadedyr. 

Etter avslutta jakt 2021 (felt 4 dyr), blei det observert 19 dyr på innmark veka etter. 

Hjorten er på ingen måte ein resurs for ein gard i drift, me lir store økonomiske tap med avlingstap 

og elles skader i både innmark og utmark. 

Eg ber med dette om at det blir tatt grep for å få ned hjortebestanden og ein meir riktig utskyting av 

dyr med fokus på uttak av produksjonsdyr. 

 

-Ivar Revheim 
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Frå GR. 7 BR 2 Revheim søndre
 
Hjorteplaga på vårt bruk går stort sett økonomisk ut over leigetakarane me har på innmark 
(slåttemark) og beite. Men me registrera at det er sterk ned beiting på areala hjå oss, spesielt i 
frå Jonsok og utover. Tykkjer det er sørgjeleg at dei som leigar areal hjå oss og brukar tid og 
pengar på å få eit bra resultat, skal lida økonomisk pga. at hjorten kjem på innmark og beite og 
forsyner seg mykje av det som skal vere mat til husdyra.  
Me ser også at det er mykje beiteskadar/ feieskader på skogen, både kulturskog og 
naturskogen. Med det resultat at tømmerverdien forringast og at det vert mykje brekkasje 
(treknekk) pga. feieskader på rotstokken. Nyplantingar av kulturskog ser me vert hardt herja 
med av hjort, spesielt på naboeigedomar.  
Skognæringa i Norge er eit satsingsområde framover, på grunn av karbonfangst og det grøne 
skiftet. For vår del skulle me utført mykje kulturarbeid i skogen (nyplanting), men det er lite 
freistande når ein må kjempa mot hjorten som øydelegg nyplantingsfelta. Slik at ein må gå på i 
fleire omgangar med planting for å etablera ein tilfredsstillande ung kulturskog.  
På grunn av ulempene som hjorten påfører oss, som nemnd overfor, må talet på hjort ned i vårt vald. Me 
håpar at innspela som kjem inn frå grunneigarar i Osterøy kommune, vert tatt omsyn til, slik at ein får 
gjort noko med plaga som hjorten er vorte her. 

Med helsing
 
Solgunn S. og Ola Tormod Presttun
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Hei! 
 
Kjem med innspel til minsteareal på hjort som gardbrukar på Låstad. Her er det også alt for mykje hjort til 
tider og dette går på bekostning av avling kvart år. I 2021 telte eg til 24 dyr på eit stykke på 12da hjå 
naboen. Hjå meg sjølv har eg ca 50da som ligg litt vekke frå busetnad (ved Låstadvatnet). Her går det 
jamnt 12-15 dyr, særleg i tida då graset skal vekse oppat til 2. slåtten. 
Det er difor svært viktig for oss at minsteareal blir justert, og at vi kan ta ut fleire dyr pr da. 
 
mvh
Øystein Njåstad
934 63 587
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Hei. 
 
I forhold til kommentarer til bestandsplan ble det utarbeidet et skriv fra Njåstad jaktfelt, det er også 
aktuelt i denne sammenheng.  
 
 
Mvh
 
Stig Morten Njåstad 
Tlf 95239373



Osterøy Kommune

Njåstad Jaktfelt 08.02.22

Viser til utsendt forespørsel  om tilbakemeldinger til bestandsplan

Vare anbefalinger er at det bør tas ut mellom 550 og 600 dyr årlig de tre neste årene for å få ned 
bestanden til et akseptabelt nivå, dette legger vi til grunn etter gjennomgang av ninarapport og 
kommunens gjeldende forvaltningsplan for hjort

De siste åra har det vært ekstra mye beiteskader på dyrket innmark i kommunen, vi har i vårt felt sett 
en jevn økning av skader de siste 10-15 år. Dette kan være tilfeldig med tanke på at hjorten flytter 
seg mellom områdene, men visst en ser på antall felte dyr de siste 10-15 årene har det vært en stor 
økning dette tilsier også at det er for mye dyr tilgjengelig. 

Vi anbefaler at landbruksområder som er i drift, og opplever beiteskader blir forfordelt med økning i 
kvoter dette begrunner vi i at det vil være enklere og mer effektivt å ta ut dyr i disse områdene, 
samtidig som at dette er et eget punkt i kommunens gjeldende forvaltningsplan. 

Vi ser oss enig i ninarapport med tanke på hvilke dyr avskytningen bør økes på (kolle og kalv) dette vil 
gi en reduksjon i antall dyr, og en nødvendighet visst vi skal få kontroll på bestanden i Osterøy 
Kommune

Det er vanskelig å sette noe tall på hvilken bestand som vil være den rette for Osterøy kommune, 
kanskje bestanden var rett for 15 år siden uten at vi har noen tall på dette.  vi tenker at det må tas ut 
mye produksjonsdyr de neste 3 årene for å komme ned på en bestand på ca 700 dyr. Da vil 
bestanden være såpass stor at den er godt bærekraftig, samtidig som at områder med mye 
beiteskader samtidig vil få mindre trykk. 

Njåstad Jaktfelt.
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Gnr 5  Bnr 1, Haugegrend og Rongved HV
 
 
 
For eigen del som grunneigar så har eg ikkje store problem med hjortebestanden,
 
Hjortevaldet vårt tek ut kvoten og held bestanden greit.
 
Ser ingen grunn til at det generellt skal senkast minstekrav til areal, då svært mange hjortevald ser ut til å 
ikkje klara å ta ut dagens kvote på det minstearealet som er pr idag,
 
Det vil jo berre føra til at fellingsprosenten vert endå lavare i prosent om dei får løyve til å fella fleire dyr, 
men ikkje klarer meir enn det antallet som dei har med dagens system.
 
Dei hjortevalda som kan dokumentera store problem, får søka ekstraløyve, og få ta ut ein større andel 
ho-dyr/produksjonsdyr for å redusera tilveksten og la bukkane gå att.
 
 
Det er naturleg at hjortebestandane vandrar mykje og vil naturlegvis trekka mot dei beste jordbruks-
areala for å finna lettast og best for-tilgang.
 
 
Mvh
 
Arne Dag Kleiveland
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I Mjeldalen har med dei siste 30 åra sett ei voldsom økning i hjortestamma.

Den er nå ute av kontroll.
 
Årsaken til dette kan være mange, men ei forvaltning styrt av jegarar samt at politiske vedtak nok ikkje er 
fulgt opp godt nok av administrasjonen. I tillegg blir nok mengden dyr undervurdert i forvaltninga lokalt.
 
Me har hatt dialog med Jomar Ragnhildstveit hjå Statsforvalteren for å diskutere problemet med hjort på 
innmark og markant økning i bestanden. Beskjeden derifrå er at dette er et problem i mange kommuner 
der hjortebestanden øker gradvis over tid. Kvar kolle føder fleire kalver enn hva som blir tatt ut og ein 
kjem da inn i ein spiral med eksponentiell vekst i bestanden. Etter få år har med da ei hjortestamme som 
er ute av kontroll. Den neste bestandplansperioden MÅ ta kontroll over denne veksten. Det er per nå 
altfor store skader både på innmark og på skog i Mjeldalen og også resten av Osterøy.
 
For å få dette til krevs det drastisk endring av den lokale forskrifta som nå er ute på høyring.
 
Det bør derfor gis langt flere løyver i alle vald for å ta ut veksten. Dersom ein ikkje klarer å felle 100% så 
kan dette justeres i neste periode. Her har me både NINA Rapporten, div NIBIO rapporter og sett og skutt 
statistikken som viser at dette er vegen å gå.
 
I Mjeldalen hjortevald er det i stor grad to interesser. Det er bøndene som driv samt dei fleste 
grunneigarar som meiner at hjortebestanden er altfor stor. Dei meiner at bestanden må reduseres 
betraktelig, og at den har auka voldsomt dei siste åra. Så har me ein del grunneigarar som helst skulle 
sett at me ikkje hadde hjort og dermed jakt i dalen. Jakta pågår tross alt 4 måneder i året og det er tett 
mellom hus i Mjeldalen. All jakt foregår også på innmark.
 
Så felles interesse i Mjeldalen er minst mulig hjort og minst mulig jakt.
 
 
Konklusjon: 
Teljande areal i Mjeldalen bør reduseres til 70 slik at uttak av dyr økes til 70 for den neste 
forvaltningsperioden. I fjor skaut me 42 dyr i dalen og dette er altfor lite. Både i 2020 og 2021 har me talt 
flokker på 100 dyr med nattkamera på tur gjennom dalen etter at jakta er avslutta i desember. Dette er 
ein katastrofe for bøndene som driv. Hjorten ødelegg alle forsøk på nydyrking i dalen og er ein voldsom 
kostnad for bøndene som driv. Me har flokker med dyr som sommeren igjennom går på beite om natta 
og rursler opp i granskogen som omkranser dalen på dagtid. Me ser igjen dei samme flokkene sommeren 
igjennom.
 
I tillegg er hjorten ein stor fare for trafikksikkerhet i området. Me har hatt fleire ulykker berre siste året, 
og einaste grunnen til at det ikkje er fleire er at dei fleste som kjører i dalen er godt kjent med at hjort 
krysser over veien. Oftest i store flokker samtidig.  Viser også til mail sendt fra Tide og Systemtrafikk.



Mjeldalen 23.02.2022
 
Styret i Mjeldalen Hjortevald 
 
/v Johannes Mjelde, Helge Hekland og Katrine Steffensen
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Vedlagt er mitt høringssvar til forskrift om minsteareal for hjort.
 
Helsing
Odd Johan Berland
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HØYRINGSSVAR TIL FORSKRIFT OM MINSTEAREAL FOR HJORT 
 
Som grunneigar av gnr./bnr. 52/6 (adressene Mjelddalen 114 og 126) har eg tilbakemeldingar på 
skader og plager frå hjort. Generelt har omfanget av ulemper auka ved at hjorten har blitt meir 
nærgåande og opptrer i auka antal på eigendommen, som består av teiger i midtre/øvre del av 
Mjelddalen og ved krysset mot Lonevåg/Haus/Kvisti. Me erfarer fleire typar skader og plager frå hjort: 
 
Flått: Det er blitt svært mykje flått på eigedommen og den er over alt der hjorten går. Hjorten har 
etablert tråkk forbi husa og gjennom hagen. Flåttplaga aukar stadig og ein får no flått berre ved å være 
i hagen like utanfor huset. Dette er både utriveleg og eit potensielt helseproblem. 
 
Beiting på gras: Hjorten beitar ned graset som vert dyrka for hausting til husdyr. Det er ikkje samsvar 
mellom fôrproduksjonen og potensialet for dette (som er svært godt i området). Det er heller ikkje 
samsvar mellom uttak av hjort sett i forhold til omfanget av skader frå beiting. 
 
Skader på skog: Hjorten ét av barken på trær slik at dei døyr. Dette gjeld særleg ask, som har høg 
brennverdi og kunne blitt god ved. Skogplanting er umogeleg då hjorten øydelegg plantene.  
 
Skader på hage: Frukttrær blir heilt øydelagt av hjort. Fleire typar hageplanter og busker, inkludert 
roser blir skada og øydelagt. Vekster i kjøkkenhage og åker som ikkje er gjerda inn blir skada ved 
beiting eller tråkking. 
 
Ekskrementer: Ekskrementer finn ein stadig nær huset og i hagen. Brønnar må skjermast mot hjort 
for å unngå forureining av vatnet. 
 
Trafikk: Hjorten er blitt mindre redd enn før og det blir ofte observert hjort på hovudvegen. Det er 
også observert nestenulykker der hjort spring over vegen foran kjøretøy. 
 
Støy: Nærgåande hjort som brøler om natta er blitt meir vanleg. 
 
Andre skader: Nedrivne steinar frå steingardar og øydelagde gjerder er døme på dette. 
 
Antal hjort i dette området må reduserast vesentleg slik at ulempene blir redusert. 
 
 
Helsingar 
 
Odd Johan Berland 
Grunneigar 
 



Fra:                                              Johannes <johannes@sagaeiendom.net>
Sendt:                                        tirsdag 22. februar 2022 21:53
Til:                                               Post Osterøy
Kopi:                                           Johannes Seim Mjelde
Emne:                                        Innnspel høyring Minsteareal - Hjort  saksmappe til 2017 vedtak
 
Hei
 
I tillegg til tidligere innspel i denne høyring vil eg legge til;
 
Planutvalget gjorde et vedtak i 2017 om å endre minstearealet for hjort. I vedtaket blei for eksempel 
Mjeldalen endra til 200. Dette vedtaket blei gjort FØR forrige forvaltningsplan som nå har vært gyldig i 5 
år. Det blei gjort før fristen som er 15.mars for å endre lokal forskrift.
 
Vedtaket er ikkje lagt ut på Lovdata slik det skulle vært som ei ny forskrift. Det er heller ikkje fulgt opp av 
administrasjonen for tildeling av løyve.
 
https://innsyn.sing.no/osteroy/innsyn/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=201
7003740&
 
Det er oss bønder som har måtte betale prisen for at administrasjonen ikkje har fulgt opp politiske 
vedtak!
 
 
Mvh
 
Johannes Mjelde
Mobil: 91834991
Mail: johannes@sagaeiendom.net
 
 

https://innsyn.sing.no/osteroy/innsyn/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2017003740&
https://innsyn.sing.no/osteroy/innsyn/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2017003740&
mailto:johannes@sagaeiendom.net


Fra:                                              Johannes <johannes@sagaeiendom.net>
Sendt:                                        mandag 21. februar 2022 20:07
Til:                                               Post Osterøy
Emne:                                        INNSPEL - Endring Forskrift om minsteareal for Hjort på Osterøy
 
Innspel til endring forskrift.
 
Som bonde i Mjeldalen så er situasjonen med hjort blir håpløs og uholdbar.

Bestanden har auka jamt siste 40 år. Dei siste 5-10 åra har den eksplodert.
 
Det er nok ingen statistikker som fanger opp denne veksten. Uttaket av hjort på heile Osterøy må økes 
markant. Den bør i alle fall dobles fra dagens 471 dyr.
 
I Mjeldalen må den minst dobles. Dette berre for å stanse veksten i hjortestamma. Me skaut 42 dyr i 
dalen i jakta i 2021 – og dette tallet må i det minste dobles i neste forvaltningsperiode. Det er talt over 
100 dyr i dalen på nattestid etter jakt både i 2020 og 2021. Dette er uholdbart for oss som driv landbruk.
 
All jakt i Mjeldalen foregår på innmark. All hjort som blir tatt ut er dermed å beregne som skadedyr. I 
tillegg har me skader på skogen i utmark. Me har hatt 4 ulike skogselskap som har sett på granskogen 
som burde vært tatt ut i Mjeldalen. Det er ikkje økonomi i å ta den ut på grunn av hjorteskadene. 

Personlig er planen å legge om drift til dyrking av grønnsaker etc. Jordsmonnet i dalen egner seg godt for 
dette. Det har vært gjort forsøk på prøveplanting samt viltgjerder rundt store deler av eiendommen. 
Men flokker med hjort kjem nedover elva (ja fakta), dei kjem i flokker som reinsdyr langs hovedvegen, 
dei kjem inn over vatnet og dei bryt ned gjerdet og grev seg under gjerdet i sin iver etter å komme inn på 
beite.
 
Ber om at det blir gjort grep nå som reduserer hjortestamma både i Mjeldalen og på heile Osterøy. Det 
pågår nå arbeid med forvaltningsplan som skal gjelde for 2022 – 2024. 

Det er nødvendig med ny lokal forskrift FØR desse vert laga.
 
Mvh
 
Johannes Mjelde
Mobil: 91834991
Mail: johannes@sagaeiendom.net
 

mailto:johannes@sagaeiendom.net


Fra:                                              Johannes <johannes@sagaeiendom.net>
Sendt:                                        mandag 21. februar 2022 19:52
Til:                                               Post Osterøy
Emne:                                        Innspel endring av minsteareal for hjort - Uttelse fra Systemtrafikk
 
 
 

Fra: Jørund Vevle <jorund@systemtrafikk.no> 
Sendt: tirsdag 18. januar 2022 15.07
Til: johannes@sagaeiendom.net
Emne: Hjortebestand 
 
Hei. 
 
Me ser på at stadig aukande hjortebestand er ein utfordring i trafikkbilete, spesielt er det mange stygge 
situasjona utafor Tirsåstunnelen og langs heile Hannisdalslina, samt i Mjeldalen og på haugemyrane
 
 
 
 
Mvh
Jørund Vevle
 
________________________________________________
System Trafikk AS
Hodlebrautsvegen 14
5281 Valestrandsfossen
 
Tlf.:  56192095
Mobil: 41539480
E.mail: jorund@systemtrafikk.no
Web: www.system-trafikk.no
 

 
 
 

mailto:jorund@systemtrafikk.no
mailto:johannes@sagaeiendom.net
mailto:jorund@systemtrafikk.no
http://www.system-trafikk.no/


Fra:                                              Johannes <johannes@sagaeiendom.net>
Sendt:                                        mandag 21. februar 2022 19:52
Til:                                               Post Osterøy
Emne:                                        Inspel endring av minsteareal for hjort - Uttelse fra TIDE
 
Sjå mail under fra TIDE.
 

Fra: Geir Mjelde <geir.atle.mjelde@tide.no> 
Sendt: fredag 21. januar 2022 21.56
Til: Johannes <johannes@sagaeiendom.net>
Kopi: 'JOeRN ERIK VAD' <jevad@online.no>
Emne: SV: Uttelse fra TIDE
 
Hei Johannes
 
Ei lita tilbakemelding på dine spørsmål :
 
Merker sjåfører flere hjort nå enn før?
Sjåførane har ingen indikasjon på at det er meir hjort enn det har vore før.
 
Tenker sjåførene at det er mye hjort langs veiene? 
Ja, og spesielt heile Mjeldalen og strekningen frå Ambogen til Tirsåstunnelen. 
Det er også mykje hjort som krysser vegen på Rolland.

Spesielt utsatte ruter dere kjører?
Svar som over. Spesielt utsatt er heile Mjeldalen, strekningen Ambogen – Tirsåstunnelen og området 
rundt Rolland.
 
Forslag til tiltak?
Veglys langs dei mest utsatte traséane.
 
Geir Atle Mjelde
Driftsleder
Bergen Nord 
 
+47 91 66 77 82
 
Tide Buss AS
Postboks 6300
NO-5893 Bergen
 
Besøksadresse:
Haukås Næringspark,
Nordre Brurås 43
 
Tlf. 05505
tide.no 
 
Forsterker reiseopplevelsen
 
 

mailto:geir.atle.mjelde@tide.no
mailto:johannes@sagaeiendom.net
mailto:jevad@online.no
http://www.tide.no/


Fra: Johannes <johannes@sagaeiendom.net> 
Sendt: lørdag 15. januar 2022 13:38
Til: Geir Mjelde <geir.atle.mjelde@tide.no>
Kopi: 'JOeRN ERIK VAD' <jevad@online.no>; johannes@sagaeiendom.net
Emne: Uttelse fra TIDE
 
Hei Geir Atle
 
Viser til hyggelig samtale om hjortebestand og trafikksikkerhet på Osterøy og spesielt i Mjelddalen.
 
Bestandplanen skal som sagt rulleres nå i vår og som sagt så er trafikksikkerhet et viktig moment her.
 
Kunne tenkt oss et kort skriv på tide med forslag til moment.
 
Merker sjåfører flere hjort nå enn før?
Tenker sjåførene at det er mye hjort langs veiene?
Spesielt utsatte ruter dere kjører?
Forslag til tiltak?

Og Gjerne andre ting.
 
Planutvalget har møte 26.01 og kunne vært supert med tilbakemelding før den tid.

TAKK
 
Mvh
 
Johannes Mjelde
Mobil: 91834991
Mail: johannes@sagaeiendom.net
 

mailto:johannes@sagaeiendom.net
mailto:geir.atle.mjelde@tide.no
mailto:jevad@online.no
mailto:johannes@sagaeiendom.net
mailto:johannes@sagaeiendom.net


Frå: Magne Raknes <magne.raknes@hotmail.no>
Send: mandag 28. februar 2022 06:48
Til: Lars Johan Fjelde
Emne: Innspel til "Høyring – Endring av minsteareal for hjort i Osterøy kommune"

Hei
Hjå oss er det mange dyr, òg etter jakta. Me er svært positive til reduksjon av minstearealet, gjerne opp 
mot 50% i ein periode.

Alt godt og venleg helsing

Magne Raknes
Koppen, Hansdalsvegen 236
5281 Valestrandsfossen

Tlf: 91994205
Epost: magne@raknes.info

mailto:magne@raknes.info


Fra:                                              Svein Hannisdal <svein.hannisdal@live.no>
Sendt:                                        mandag 21. februar 2022 09:56
Til:                                               Post Osterøy
Emne:                                        tilsvar høyring/etc
 
Hjortebestanden er for stor og for mange dyr vert påkjørt.
Om vinteren vert det barkgnag på nesten alle tre i yngre granbestand.
I vekstsesongen beites og trakkast graset ned og all hjortemøkka som kjem i foret er aller verst.
Kva dette kostar er umlig å sei før rekneskapen er ferdig.
 
For jaktfelt Hannisdal G nr. 47 br.nr.2 Svein Hannisdal. 



OSTERØY KOMMUNE
Teknisk forvaltning

Post Kontakt
post@osteroy.kommune.no
Postboks 1
5293 Lonevåg

www.osteroy.kommune.no
Telefon  56 19 21 00
Telefaks 56 19 21 01

Konto 
Org.nr. 864.338.712

Aksel Øvsthus
Øvsthusvegen 43
5282 LONEVÅG

Referanser: Saksbehandlar: Dato:
Dykkar: Lars Johan Fjelde 15.02.2022
Vår: 22/545 - 22/3903 lars.johan.fjelde@osteroy.kommune.no

Vedkomande utsendt høyringsbrev om mindre endringar i 
minstearealet for hjort - presisering av høyringsfrist

Det blir vist til utsendt høyringsbrev fredag 15.02.22 om mindre endringar i minstearealet for hjort 
(endringsforskrift).
Ved ein feil blei det ikkje opplyst om høyringsfrist.
Fristen for å fastsette ei slik endringsforskrift er 15. mars. For at kommunen skal kunne halde denne fristen 
er vi nøydd til å ha svar innan 3 veker i frå fredag 11.02.22.

Med helsing

Hege Eeg Lars Johan Fjelde
einingsleiar avd.leiar landbruk

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Mottakar:
Aksel Øvsthus Øvsthusvegen 43 5282 LONEVÅG
Anders Hauge Hauge 30 5281 VALESTRANDSFOSSEN
Anders Vatle Sundlandsvegen 88 5286 HAUS
Andre Raknes Raknes 11 5281 VALESTRANDSFOSSEN



Side 2
22/545 - 2

Mottakar:
Arne Mæstad Hartveit Gjerstadvegen 562 5282 LONEVÅG
Arne Olai Kleppe Osterøyvegen 2966 5283 FOTLANDSVÅG
Arve Merkesvik Vestre Kleppsvegen 125 5283 FOTLANDSVÅG
Arvid Hopsdal Tveitavegen 225 5282 LONEVÅG
Asle Markussen Austre Kleppsvegen 125 5283 FOTLANDSVÅG
Bjørn Ove Aakre Osterøyvegen 2812 5283 FOTLANDSVÅG
Eirik Edvardsdal Valestrandsvegen 322 5281 VALESTRANDSFOSSEN
Eivind Hagenes Bruvikdalsvegen 999 5285 BRUVIK
Frank Skjerping Vedavegen 34 5282 LONEVÅG
Hans Stamneshagen Burkelandsvegen 42 5281 VALESTRANDSFOSSEN
Inge Vikne Lønborglien 286 5039 BERGEN
Jan Dyrkolbotn Osvassvegen 52 5284 TYSSEBOTNEN
Jan Kåre Rolland Rolland 5286 HAUS
Johannes Seim Mjelde Mjelddalen 219 5286 HAUS
Johannes Tyssebotn Vestre Kleppsvegen 122 5283 FOTLANDSVÅG
John Tysse Åsgardane 292 5282 LONEVÅG
Kåre Gunnarskog Stølsveien 94 C 5262 ARNATVEIT
Lars Tyssebotn Bernesvika 65 5283 FOTLANDSVÅG
Oliver Hosøy Østerbø Hamrenesvegen 1127 5281 VALESTRANDSFOSSEN
Oliver Hosøy Østerbø Hamrenesvegen 1127 5281 VALESTRANDSFOSSEN
Roald Helgesen Askvegen 151 5306 ERDAL
Rune Tepstad Hjellvikvegen 536 5281 VALESTRANDSFOSSEN
Sebastian Reigstad Skorahaugane 2 5281 VALESTRANDSFOSSEN
Sebastian Reigstad Skorahaugane 2 5281 VALESTRANDSFOSSEN
Stein Magne Låstad Kattuglebrotet 11 5099 BERGEN
Ståle Nesse Stormyrsvegen 46 5284 TYSSEBOTNEN
Svein Arne Vatle Askeland 58 5286 HAUS
Svein Magne Vassdal Flordalen 45 5725 VAKSDAL
Terje Rosnes Varevegen 112 5283 FOTLANDSVÅG
Torbjørn Selle ALMÅSVEGEN 80 5109 HYLKJE
Tore Kalleklev Kalleklauvvegen 118 5282 LONEVÅG
Øystein Børtveit Raknesvegen 558 5281 VALESTRANDSFOSSEN
Øystein Raniseth Hjellvikvegen 64 5281 VALESTRANDSFOSSEN



OSTERØY KOMMUNE
Teknisk forvaltning

Post Kontakt
post@osteroy.kommune.no
Postboks 1
5293 Lonevåg

www.osteroy.kommune.no
Telefon  56 19 21 00
Telefaks 56 19 21 01

Konto 
Org.nr. 864.338.712

Aksel Øvsthus
Øvsthusvegen 43
5282 LONEVÅG

Referanser: Saksbehandlar: Dato:
Dykkar: Lars Johan Fjelde 11.02.2022
Vår: 22/545 - 22/3488 lars.johan.fjelde@osteroy.kommune.no

Endring av forskrift om minstearealet for hjort i Osterøy 
kommune

Høyring – Endring av minsteareal for hjort i Osterøy kommune

Bakgrunn for høyring

Osterøy kommune hor motteke søknad frå vald V0043 Lonevåg Hjortevald om å få redusert minstearealet 
for hjort for valdet i frå 400 daa til 350 daa.

Vald V0005 Tveiten, Bleikli, Sandal har bedt om hjelp til å søke om å reduserer minstearealet.

I tillegg er det trong for å redusere minstearealet for vald V0016 Mjeldalen hjortevald for å kunne felle 
fleire dyr i eit område med særeigne tilhøve. Det er ikkje tvil om at det er mykje hjort i Mjeldalen. Det 
skuldast mykje at området er innanfor vinteroverlevingsområde for hjort i Osterøy kommune.

Dette medfører at Osterøy kommune må endre Forskrift om minsteareal for hjort for Osterøy kommune 
(FOR-2009-05-27-1081).

Men bakgrunn at ein i 2021/2022 har prioritert å oppdatere Forvaltningsplanen har ein ikkje kunne 
prioritere ein omfemnande gjennomgang av minstearealet for heile kommunen. For å få ein fagleg god 
gjennomgang av minstearealet vil ein måtta gjere ei grundig gjennomgang av alle valda. Det er tidkrevjande 
når levetilhøva og bestanden er så forskjellig i frå område til område. I tillegg er det ikkje grunnlag for ei 
generell nedsetting av minstearealet. Dette er fordi at det er mange vald som ikkje kan vise til ein 
fellingsprosent over tid til at det er trong for å redusere minstearealet for desse områda. Ein har ikkje sett 
skutt-data som tilseier ein reduksjon i minstearealet i desse områda.

Det ville vore uheldig å redusere minstearealet for område med svak avskyting og låg fellingsprosent. 
Redusert minstearealet for område med ei liten hjortestamme vil medføre ein tilsvarande reduksjon i 



Side 2
22/545 - 1

fellingsprosent. For å få ein best mogleg styring av regulering av storleiken av hjortestamma og 
samansetjing er det viktig med ein best mogleg samsvar mellom det ynska og det faktiske uttaket. Dette 
her diskutert i NINA rapporten (side 24-25).

For dei aller fleste vald er ikkje minstearealet nokon avgrensing for å redusere hjortestamma til eit lågare 
nivå. Det er i mange vald store moglegheit for eit større uttak av hjort med eksisterande minsteareal. I 
tillegg kan dei søke om inn til 50% avvik i frå minstearealet og såleis doble avskytinga.

Vald som har god fellingsprosent og problem med for høg hjortestamma vil kunne pårekna auka 
fellingskvotar. Dette er i mange samanhengar blitt kommunisert ut til valda. Likevel får ein ikkje inn særleg 
mange ynskje om bruk av 50% regelen. Det er stort sett berre storvalda som søkjer om det. Og det har dei 
fått.

NINA har rekna ut at det hjortestamma i Osterøy kommune var i gjennomsnitt på 1350 hjort etter jakt i 
perioden 2016-2020 (Forvaltningsplan perioden).

Det er stor variasjon i topografi og vegetasjon på Osterøy med svært ulike levetilhøva for hjorten.

Mange område, særleg i nordlege deler av kommunen har ein monaleg lågare hjortebestand. Det syner 
gjennomgang av fellingsstatistikken og sett hjort-data som syner at det ikkje er trong for å redusere 
minstearealet for store deler av kommunen. For mange vald er det liten fellingsprosent og valda bør først 
felle fellingskvoten over tid før det er trong for å redusere minstearealet.

Det blir vist til vedlagt statistikk for tildeling, felling og fellingsprosent for hjortevalda i Osterøy kommune 
for perioden 2012.2021.

Med bakgrunn i søknad / førespurnad i frå V0043 Lonevåg Hjortevald og førespurnad i frå V0005 Tveiten, 
Bleikli, Sandal og trong for å redusere hjortestamma i V0016 Mjeldalen HV blir det føreslått å endre 
følgjande Minsteareal for hjort:

Hjortevald Eksisterande minsteareal Nytt minsteareal
V0005 Tveiten, Bleikli, Sandal 450 400
V0016 Mjeldalen HV 300 250 (200)
V0043 Lonevåg Hjortevald 400 350

Rådmannen meiner at desse justeringane vil saman med aktiv bruk av 50% regelen gje eit godt 
handlingsrom for å gje tilstrekkeleg nok fellingsløyve til å redusere hjortestamma i Osterøy kommune.

Dersom vald med store skadeproblem har større fokus på å ta ut koller vil ein kunne oppnå ei raskare 
reduksjon av hjortestamma. For å redusere hjortestamma blir det «sagt» at delen eldre koller i jaktuttaket 
er over 25%. Sjå vedlagte tabell for valda ovanfor.

Vedlagt tabell over fellingstal for dei tre valda syner at valda ikkje har utnytta dette fult ut. Mjeldalen HV 
har hatt ei felling av eldre koller på over 25% i dei fleste åra bort sett for i 2011, 2017, 2019 og 2021.
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Det vil i Forvaltningsplanen, som er under arbeid med bakgrunn i tilrådingane i frå NINA i vår, bli sendt ut 
forslag til Forvaltningsplan for hjort i Osterøy kommune for 2022- 2026 på høyring før handsaming i Plan og 
kommunalteknisk utval i vår (mai).

Ein vil Forvaltningsplanen vedta målsetjingar og tiltak for hjorteforvaltninga i kommunen for neste 
planperiode:

 Vedta mål for bestandstettleik for hjort i kommunen
 Tal hjort i vinterbestanden
 Felte hjort pr. jegerdag

 Bestandskondisjon
 Beitetilhøve og skadar
 Auka oppslutning om
 Auka samarbeid og storleiken på valda

 Størst mogleg forvaltning av hjortestamma i Osterøy kommune gjennom bestandsplanar
Forvaltningsplanen vil og kunne svare på kva tiltak som er naudsynt for å nå måla.

Med helsing

Hege Eeg Lars Johan Fjelde
einingsleiar avd.leiar landbruk

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Vedlegg:
Hjort_TildelteOgFelte 2012-2021 
Hjort_ProsentFelte Mjeldalen_Lonevåg_SandalHV_2010-2021 

Mottakar:
Aksel Øvsthus Øvsthusvegen 43 5282 LONEVÅG
Anders Hauge Hauge 30 5281 VALESTRANDSFOSSEN
Anders Vatle Sundlandsvegen 88 5286 HAUS
Andre Raknes Raknes 11 5281 VALESTRANDSFOSSEN
Arne Mæstad Hartveit Gjerstadvegen 562 5282 LONEVÅG
Arne Olai Kleppe Osterøyvegen 2966 5283 FOTLANDSVÅG
Arve Merkesvik Vestre Kleppsvegen 125 5283 FOTLANDSVÅG
Arvid Hopsdal Tveitavegen 225 5282 LONEVÅG
Asle Markussen Austre Kleppsvegen 125 5283 FOTLANDSVÅG
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Mottakar:
Bjørn Ove Aakre Osterøyvegen 2812 5283 FOTLANDSVÅG
Eirik Edvardsdal Valestrandsvegen 322 5281 VALESTRANDSFOSSEN
Eivind Hagenes Bruvikdalsvegen 999 5285 BRUVIK
Frank Skjerping Vedavegen 34 5282 LONEVÅG
Hans Stamneshagen Burkelandsvegen 42 5281 VALESTRANDSFOSSEN
Inge Vikne Lønborglien 286 5039 BERGEN
Jan Dyrkolbotn Osvassvegen 52 5284 TYSSEBOTNEN
Jan Kåre Rolland Rolland 5286 HAUS
Johannes Seim Mjelde Mjelddalen 219 5286 HAUS
Johannes Tyssebotn Vestre Kleppsvegen 122 5283 FOTLANDSVÅG
John Tysse Åsgardane 292 5282 LONEVÅG
Kåre Gunnarskog Stølsveien 94 C 5262 ARNATVEIT
Lars Tyssebotn Bernesvika 65 5283 FOTLANDSVÅG
Oliver Hosøy Østerbø Hamrenesvegen 1127 5281 VALESTRANDSFOSSEN
Oliver Hosøy Østerbø Hamrenesvegen 1127 5281 VALESTRANDSFOSSEN
Roald Helgesen Askvegen 151 5306 ERDAL
Rune Tepstad Hjellvikvegen 536 5281 VALESTRANDSFOSSEN
Sebastian Reigstad Skorahaugane 2 5281 VALESTRANDSFOSSEN
Sebastian Reigstad Skorahaugane 2 5281 VALESTRANDSFOSSEN
Stein Magne Låstad Kattuglebrotet 11 5099 BERGEN
Ståle Nesse Stormyrsvegen 46 5284 TYSSEBOTNEN
Svein Arne Vatle Askeland 58 5286 HAUS
Svein Magne Vassdal Flordalen 45 5725 VAKSDAL
Terje Rosnes Varevegen 112 5283 FOTLANDSVÅG
Torbjørn Selle ALMÅSVEGEN 80 5109 HYLKJE
Tore Kalleklev Kalleklauvvegen 118 5282 LONEVÅG
Øystein Børtveit Raknesvegen 558 5281 VALESTRANDSFOSSEN
Øystein Raniseth Hjellvikvegen 64 5281 VALESTRANDSFOSSEN
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