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EKSTRAKT:
Denne strategien for forvaltning av hjorte vilt 
synliggjør hvilke utfordringer forvaltningen 
av hjorteviltet vil komme til å møte i årene 
som kommer, og hvilke overordna grep 
 Direktoratet for naturforvaltning  mener 
er nødvendig for å møte disse. Strategien 
definerer 5 konkrete mål:

1.  Forvaltningen skal sikre  livskraftige 
og sunne hjorteviltbestander, et rikt 
 biologisk mangfold og naturens fram-
tidige produksjon av varer og  tjenester. 

2.  Forvaltningen skal ha bred samfunns-
aksept og legitimitet. 

3.  Forvaltningen skal sikre samarbeid og 
samhandling mellom lokale, regionale 
og nasjonale aktører og med berørte 
sektorer 

4.  Forvaltningen skal være basert på høy 
kompetanse på alle nivåer. 

5.  Forvaltningen skal stimulere til økt 
kvalitet og mangfold av opplevelser, 
tjenester og produkter.

For å nå de overordnede mål som visjonen 
for hjorteviltforvaltningen skaper, fokuseres 
det på tre ulike strategiske hovedgrep; 1) 
Den gode samfunnsdialogen, 2) De dyktige 
aktørene, og 3) Styrket økonomi og for-
utsigbarhet som hver for seg vil generere 
ulike aktiviteter for å nå målene i strategien.  
Oppfølgingen av strategien vil pågå over 
tid, men etablering av kompetansesenter 
har høy prioritet.

ABSTRACT:
The species moose (alces alces), red 
deer (Cervus elaphus atlanticus), roe 
deer  (Capreolus capreolus) and rein deer 
 (Rangifer tarandus) are all included in the 
concept “deer”. 
The deer management will face different 
challenges in the near future. This document 
outlines different strategies to meet these 
challenges. Based on this main strategy the 
following goals have been outlined:

1.  The deer management shall ensure 
viable and healthy deer populations, 
as well as rich biological diversity and 
productivity. 

2.  The deer management shall have wide 
societal acceptance and legitimacy. 

3.  Deer managers at National, regional 
and local levels shall collaborate, as 
well as  cooperate with other sectors. 

4.  The deer management shall be know-
ledge-based at each level.

5.  The deer management shall encourage 
high quality and a diversity of experi-
ences, services and products. 

To reach these management goals, three 
different focus areas are pointed out; 1) The 
good societal dialogue, 2) The skilled and 
qualified actors and 3) improved economy 
and high predictability. 

Strategi for forvaltning 
av hjortevilt
Verdsatt lokalt, anerkjent globalt
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Forord

Hjorteviltbestandene har utviklet seg til å bli en naturressurs av stor samfunnsøkonomisk betydning. Samtidig 
som hjorteviltet betyr mye for lokal verdiskaping, både i form av kjøtt og som grunnlag for jakt og andre 
opplevelsesbaserte aktiviteter, berører det også virksomheten i andre samfunnssektorer på både positive og 
negative måter. Forvaltning og bevaring av villreinens leveområder i forhold til utbyggingspresset i fjellet ble 
utførlig behandlet i prosjektet Villrein og Samfunn i 2004 – 2005. De mest kjente og nærliggende eksemplene 
for de øvrige hjorteviltartene er forholdet til skogbruket og omfanget av viltulykker på veg og jernbane.

I jaktåret 2008/09 ble det for første gang felt flere hjort enn elg i Norge, og til sammen ble mer enn 70 000 
elg og hjort felt. Samtidig tar trafikken livet av et stadig økende antall hjortevilt, med mer enn 7500 hjortevilt 
registrert drept på veg og bane i jaktåret 2008/09. 

Det er hevet over enhver tvil at de globale klimaendringene vil påvirke livsgrunnlaget til hjorteviltet.  Påvirkningen 
vil være forskjellig for de ulike artene, men felles for alle arter er at et varmere og våtere klima vil kunne endre 
utbredelsesområder og gi økt belastning av sykdommer og parasitter. I tillegg til dynamikken i de naturgitte 
forhold påvirkes forvaltningen av hjorteviltet også av de samme sektorovergripende og organisatoriske 
endringskrefter som resten av samfunnet.

Den nye naturmangfoldloven forutsetter at forvaltningen skal bygge på både vitenskapelig og erfaringsbasert 
kunnskap. I tråd med dette har direktoratet lagt vekt på en bred involvering av personer med ulik bakgrunn 
og ståsted i arbeidet med å utvikle en mest mulig robust strategi for norsk hjorteviltforvaltning i framtida. 
Behovene for produksjon og formidling av relevant kunnskap og dyktiggjøring av aktører i alle ledd finnes 
som en rød tråd i strategiens hovedgrep. 

Trondheim, november 2009

Janne Sollie
direktør
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Foto: Johan Trygve Solheim/www.hjortesenteret.no
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Sammendrag
Direktoratet for naturforvaltning (DN) har med 
grunnlag i gjennomførte prosjekter og utredninger 
de siste 10-15 år konstatert et stort behov for å 
få til en godt samordnet innsats for å følge opp og 
gjennomføre ulike strategiske satsinger innenfor 
hjorteviltforvaltningen. Klimascenarier og varslete 
endringer i oppgavefordelingen mellom stat og 
regionalpolitisk nivå har ytterligere forsterket dette 
behovet. Det er store forventninger til en slagkraftig 
oppfølging fra alle nivåer av forvaltningen, i organi-
sasjonene og ute i distriktene. Arbeidet med en ny 
strategi for hjorteviltforvaltningen startet høsten 
2006, og en forutsetning for arbeidet har vært at 
eventuelle nye strategiske grep skal utvikles i nært 
samråd og samarbeid med berørte aktører.

En bredt sammensatt rådgivingsgruppe med repre-
sentanter fra forskning, rettighetshavere, brukere 
og forvaltning ble oppnevnt i prosjektet ”Forvaltning 
av hjortevilt – scenarier og retningslinjer” for å utvikle 
ulike scenarier for hjorteviltforvaltningen mot 2030. 
Rådgivningsgruppen har bidratt til å systematisere 
kunnskapsgrunnlaget med tanke på de viktige utfor-
dringer og muligheter hjorteviltforvaltningen står 
overfor, og gruppens arbeid har dannet et viktig 
grunnlag for utviklingen av denne strategien. 

Strategiens visjon og mål
Den nordiske høstingskulturen med sterk lokal med-
virkning og forankring, gode jaktmuligheter og med 
kjøttressursen i fokus skal fortsatt være grunnpilaren 
i den framtidige forvaltningen av hjorteviltet. Stra-
tegiens visjon; ”Verdsatt lokalt, anerkjent globalt” 
symboliserer og understøtter dette. I tillegg definerer 
strategien 5 konkrete mål:

1. Forvaltningen skal sikre livskraftige og sunne 
hjorteviltbestander, et rikt biologisk mangfold 
og naturens framtidige produksjon av varer og 
tjenester

2. Forvaltningen skal ha bred samfunnsaksept og 
legitimitet

3. Forvaltningen skal sikre samarbeid og sam-
handling mellom lokale, regionale og nasjonale 
aktører og med berørte sektorer

4. Forvaltningen skal være basert på høy kompe-
tanse på alle nivåer

5. Forvaltningen skal stimulere til økt kvalitet og 
mangfold av opplevelser, tjenester og produkter 

Hovedgrep og fyrtårn
For å nå de overordnede mål som visjonen for hjor-
teviltforvaltningen skaper, fokuseres det på tre ulike 
strategiske hovedgrep (innsatsområder): 

Første hovedgrep - Den gode samfunnsdialogen

Hjorteviltet representerer felles verdier, og  derfor 
er det fellesskapets ansvar. I dette ligger ikke 
bare at man må få etablert et reelt tverrsektorielt 
 samarbeid, man må også sikre en fortsatt god 
rekruttering og en forvaltning av hjorteviltet som 
har bred samfunnsmessig legitimitet.

Andre hovedgrep - De dyktige aktørene

Forvaltningen skal være anerkjent lokalt og verdsatt 
globalt. Det betyr at den må være tuftet på god 
kompetanse i alle ledd – fra jegeren på stubben til 
de nasjonale forvaltningsorgan. Kompetanse  bygges 
gjennom et godt samspill mellom ulike  aktører. Godt 
samspill betinger felles ”spillplasser”. Å etablere 
fysiske og virtuelle arenaer hvor lokale og regionale 
aktører kan få god tilgang til relevante data, opp-
datert forskningsbasert kunnskap og gode mulig-
heter for utveksling av erfaringsbasert kunnskap, 
er en viktig suksessfaktor. 

Tredje hovedgrep - Styrket økonomi og 
 forutsigbarhet

En fremtidsrettet hjorteviltforvaltning må sikre god 
økonomi i alle ledd. Motiverte jegere får man i om-
råder hvor man makter å opprettholde en forvaltning 
av høy kvalitet som gir aktørene god informasjon 
og tilgang på et mangfold av tilbud. Investeringer i 
tilrettelegging av et variert og attraktivt jakttilbud 
er betinget av en stabil og god økonomi hos rettig-
hetshaverne. Det må utvikles en økonomisk modell 
som både sikrer dette og en effektiv organisering 
og kunnskapsflyt i forvaltningen.

I en strategi er det avgjørende å fokusere på de 
store sakene – det vi kaller for fyrtårn. Et fyrtårn 
er konkret og målet er å mobilisere aktører til  felles 
handling om større satsinger. Det er utarbeidet 
tre fyrtårn til hvert av hovedgrepene. Tanken er at 
de ni fyrtårnene som beskrives i denne strategien 
til sammen skal gi hjorteviltforvaltningen et løft, 
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samtidig som de er verktøy for å realisere de tre 
hovedgrepene i strategien. 

Et viktig poeng med et fyrtårn er at det synliggjør et 
potensial i hjorteviltforvaltningen og at det dermed 
kan skape positive endinger raskt. I tillegg synlig-
gjør et fyrtårn forvaltningens ambisjon både lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt. Fyrtårnene blir derfor 
helt avgjørende for kommunikasjonen av strategien 
utad. Følgende fyrtårn er utarbeidet:

• Den gode samfunnsdialogen
o Fyrtårn – Etablering av en nasjonal hjorte-

viltpolitikk med miljømål
o Fyrtårn – Styrke samfunnsaksepten og øke 

rekrutteringen
o Fyrtårn – Færre viltpåkjørsler

• De dyktige aktørene
o Fyrtårn – Nasjonalt kompetansesenter
o Fyrtårn – Produksjon av kunnskap
o Fyrtårn – Hjorteviltportalen

• Styrket økonomi og forutsigbarhet
o Fyrtårn – Gode økonomimodeller
o Fyrtårn – Nyskaping og produktmangfold
o Fyrtårn – Skogen og hjorteviltet

Framdrift og tidsperspektiv
De ulike fyrtårn er av forskjellig karakter og  varighet, 
og hvert av disse vil generere ny aktivitet.  Oppstart 
og gjennomføring vil måtte pågå over noe tid. I 
tilknytning til forvaltningsreformen, som med-
fører endret oppgavefordeling mellom statlig og 
 regionalpolitisk nivå, ser vi det som svært viktig at 
det etableres gode systemer for å videreføre og 
videre utvikle innsamling, bearbeiding og formidling 
av data og kunnskap. Etablering av et nasjonalt 
kompetansesenter vil derfor ha høy prioritet i en 
første fase.

Foto: Terje Kolaas/www.naturspesialisten.no
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Innledning
Med bakgrunn i gjennomførte prosjekter og 
 utredninger etter 1995 har Direktoratet for natur-
forvaltning (DN) konstatert et stort behov for å få 
til en godt samordnet innsats for å følge opp og 
gjennomføre ulike strategiske satsinger innenfor 
hjorteviltforvaltningen. Varslete endringer i opp-
gavefordelingen mellom stat og regionalpolitisk nivå 
har ytterligere forsterket dette behovet. Likeledes 
må det forventes at de klimaendringer vi opplever, 
og som ventes forsterke seg framover, også vil virke 
inn på hvordan hjorteviltet skal og bør forvaltes. Det 
er store forventninger til en slagkraftig oppfølging 
fra alle nivåer av forvaltningen, i organisasjonene og 
ute i distriktene, og det har vært en forutsetning for 
arbeidet at eventuelle nye strategiske grep må skje 
i nært samråd og samarbeid med berørte aktører. 

Sentrale dokumenter som er lagt til grunn for 
 satsingen er;

- Handlingsplan for forvaltning av hjortevilt mot 
år 2000 (DN-rapport 1995-1)

- Rapport fra Nasjonalt hjorteviltseminar, Honne 
18-19. november 2003

- Framtidig hjorteviltforvaltning i Norge – Strate-
gier for en bærekraftig forvaltning av hjortevilt 
(Forslag til ny hjorteviltstrategi - 2004)

- Villrein og Samfunn – En veiledning til beva-
ring og bruk av Europas siste villreinfjell, NINA 
 Temahefte 27 (2004 – 2005).

- St. meld. nr. 21 (2004-2005) og St.meld.nr.26 
(2006 – 2007) Regjeringens miljøvernpolitikk og 
rikets miljøtilstand

- Ot.prp. nr 10 (2008-2009) Om lov om endringer 
i forvaltningslovgivningen mv. (gjennomføring av 
forvaltningsreformen)

Om arbeidsprosessen
Arbeidet med å utvikle en ny strategi for hjortevilt-
forvaltningen startet høsten 2006, og ble organisert 
som et prosjekt i DN med flere ulike delelementer 
(Vedlegg 2).

Scenarieprosjektet ”Forvaltning av hjortevilt – 
 scenarier og retningslinjer” er et anvendt forsknings-
prosjekt som på oppdrag fra DN er gjennomført 
av NTNU-Vitenskapsmuseet i samarbeid med flere 
andre FoU-institusjoner. Prosjektet har benyttet 
fremtidsanalyser for å utvikle et solid beslutnings-
grunnlag for hjorteviltforvaltningen, og har involvert 
bredt. Forskere i og utenfor Norge har vært tilknyttet 
prosjektet, og resultater fra prosjektet har underveis 
vært presentert på ulike arenaer der hjorteviltfolket 
møtes. En rådgivningsgruppe med representanter fra 
forskning, rettighetshavere, brukere og forvaltning 
ble oppnevnt for å utvikle ulike scenarier for hjorte-
viltforvaltningen mot 2030. Gruppens sammen-
setning er gjengitt i vedlegg 1. Eksisterende kunn-
skap og utviklingstrekk innenfor hjortevilt og berørte 
fagområder ble belyst på samlingene i prosjektet, 
og rådgivningsgruppen har bidratt til å systemati-
sere kunnskapsgrunnlaget med tanke på de viktige 
utfordringer og muligheter hjorteviltforvaltningen 
står overfor. Parallelt med denne prosessen har det 
vært gjennomført forskningsaktiviteter.

Arbeidet med strategien har gått over tre ulike 
faser, hvorav de to første er knyttet til utviklingen 
av scenariene: 

Foto: Terje Kolaas/www.naturspesialisten.no
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Fase 1: Et fremtidsrettet kunnskapsgrunnlag

Ved hjelp av scenarier, eller ”foresight”, ble mulige 
fremtidsbilder som hjorteviltforvaltningen fremover 
vil kunne måtte forholde seg til beskrevet. Det ble 
i denne fasen utviklet tre scenarier for hjorteviltet 
fram mot 2030 som er presentert i en egen rapport 
fra prosjektet1. I boksen nedenfor er noen hovedtrekk 
fra de tre scenariene presentert.

Fase 2: Fra scenarier til robuste 
strategiske grep

Scenarier utvikles for å åpne opp perspektivet og for 
å sikre at en fremtidig strategi for hjorteviltforvalt-
ningen er robust i flere alternativer. Hensikten er at 
forvaltningen skal være forberedt på temaer som 
kan få stor betydning i framtida. Det handler også 
om å få en oversikt over hvilke utfordringer scenari-
ene skisserer og som man er nødt til å ta tak i. For 
eksempel har rekruttering vært et slikt felles tema 
i alle scenariene. Gode løsninger på hvordan man 
skal kunne klare å rekruttere et tilstrekkelig antall 
motiverte framtidige hjorteviltjegere, anses viktig 
både for å kunne gjennomføre en effektiv forvaltning 
og for å ivareta grunnlaget for vår høstingskultur. 
Rådgivningsgruppen har bidratt med ulike innspill 
til mål, tiltak og virkemidler på framtidsbildene. 

Fase 3: Strategi for hjorteviltforvaltningen

Den tredje og siste fase omfatter arbeidet med selve 
strategien for hjorteviltforvaltingen. Dette har vært 
lagt opp som en prosess der scenarieprosjektets 
ledelse og sentrale personer i DN har arbeidet tett 
sammen på basis av fase 1 og 2. I denne fasen 
har DN arbeidet videre med de innspill til strate-
giske utfordringer og grep som rådgivningsgruppen 
har beskrevet, og resultatene har vært forelagt 
rådgivningsgruppen til kommentarer og drøfting i 
to samlinger. Strategien som presenteres i denne 
rapporten er derfor resultatet av en omfattende 
prosess med samhandling mellom personer i og 
utenfor hjorteviltforvaltningen. I det videre arbeid 
handler det mindre om implementering i tradisjonell 
forstand, men om å skape en ”levende plan” som 
mobiliserer forvaltningen og berørte aktører og 
sektorer til felles handlinger. 

Om scenariene
En robust strategi skal kunne møte fremtidens ulike 
utfordringer. For klarere å kunne forutse de ulike 
utfordringer er det utarbeidet tre scenarier som 
presenterer ulike samfunn som hjorteviltforvaltnin-
gen kan måtte forholde seg til. Alle disse skal være 
plausible, uten at noen av dem skal være åpenbart 
mer sannsynlige eller ”ønskelige” enn de andre. 
Fremtidsbildene i de tre scenariene gjengis i korte 
trekk i figur 1.1.

Offentlig

Arvesølv

Privat

Natur KommersialiseringTusenfryd

Kongen på Haugen

Scenariekrysset fremkommer ved å krysse de to 
 usikkerheter det er valgt å fokusere på i arbeidet 
med scenariene. I forhold til norsk hjorteviltforvaltning 
mot 2030 er det valgt endringsfaktorer som både er 
usikre og viktige. Den vertikale aksen er den overordna 
organisering av hjorteviltforvaltningen: Fortsatt sterk 
offentlig styring eller mer privatisering? Den horison-
tale aksen er hjorteviltforvaltningens innhold: Mer 
kommersialisering eller ”tilbake til naturen”? Det er 
i utfallsrommet disse usikkerhetene skaper vi finner 
de tre scenariene som kort er beskrevet i faktaboksen 
på neste side.

1Andersen, R., Fagerheim, W., Solheim, J T., 2009: Hjorteviltforvaltning – hvordan forvalte store beitedyr – Tre scenarier, NINA temahefte 40.
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Arvesølv

Arvesølv er et moderne og tekno logisk 
utviklet samfunn. Mesteparten av 
befolkningen bor i urbane strøk, og 
fraflyttingen fra distriktene er stor. 
Rekreasjon i bynære strøk er viktig, og 
en miljøbevisst befolkning er opptatt 
av å forpakte naturen for fremtidige 
generasjoner. Dette er Miljøvern-
departementets glanstid. Innovasjon 
har gitt et allsidig næringsbegrep, 
men det er lite verdiskaping knyttet 
til  utmark og naturressurser. Det er 
også økt konflikt mellom nasjonale 
verneinteresser og lokale nærings-
interesser

Den offentlige forvaltning er  styrket 
og har høy kompetanse. Det er lav 
rekruttering av jegere, men sam-
tidig lavere bestander enn tidlig på 
2000-tallet. Dette skyldes sterke krav 
om reduksjoner i antall trafikkdrepte 
hjortevilt og krav om en mer balan-
sert kjønns- og alderssammensetning 
i  bestandene. Jegeren må forsvare 
sin aktivitet, og blir mer kunnskaps-
bevisst. 

Tusenfryd

Livsstilen er urban, men med  levende 
bygder og ikke bare regionhoved-
steder. Store grupper med sterk kjøpe-
kraft etterspør nye former for rekrea-
sjon. Naturbasert fritid anses som 
avgjørende for menneskers helse og 
lykke. Utmarksressursene er en ressurs 
og i bygdene er det mange former for 
opplevelsesindustri og turisme. Dette 
er Landbruks- og Matdepartementets 
glanstid.

Det er stor spennvidde i utmarks-
baserte produkter og stort spillerom 
for private grunneiere.

Hjorteviltbestandene har aldri vært 
større, og troféjakt og tilrettelagt 
jakt etterspørres av nye jegergrupper. 
Lisensjakt på store rovdyr utnyttes 
maksimalt. Jegerne bedømmes ut fra 
betalingsvillighet. Den økte kommer-
sialisering av jakta setter jegernes 
legitimitet i samfunnet på spill. 

Kongen på Haugen

Bioenergi produsert i bygdene  sikrer 
videreføringen av et moderne  urbant 
samfunn som trenger energi.  Bygdene 
sees derfor på som en ressurs for 
 landet. Det er en råvareøkonomi, med 
et veldig ensidig utnyttelses fokus. 
Energi og petroleum er de største 
næringene ved siden av fiskeri og 
havbruk. Dette er Olje- og Energi-
departementets glanstid. 

Utmarka er lite tilrettelagt for rekrea-
sjon, og mange steder er rekreasjon 
lite attraktivt fordi det drives inten-
siv næringsvirksomhet i området. 
Hjorteviltforvaltninga lokalt er svært 
mangel fullt til stede. Det er betydelige 
konflikter mellom næringsinteresser 
og hjorteviltet, som i økende grad er 
belastet med sykdom og parasitter.

Jegeren er en liten påaktet gruppe, 
og samfunnet har lite fokus på hva 
jegeren gjør. Det er en stor andel 
bygde jegere, mens det er redusert 
jaktinteresse i samfunnet generelt.
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1. Fra stubben til 
samfunnet

1.1 Visjon og mål for en 
framtidsrettet hjortevilt-
forvaltning
Den norske hjorteviltforvaltningen, alle offentlige og 
private aktører medregnet, skal videreføre de beste 
elementene fra en høstingskultur som er unik for 
Norden. Denne høstingskulturen er kjennetegnet av 
sterk lokal medvirkning, gode jaktmuligheter uav-
hengig av betalingsevne og sosial tilhørighet, en god 
utnyttelse av lokal erfaringsbasert kunnskap i godt 
samspill med nasjonale og regionale forsknings- og 
forvaltningsmiljøer, og en bred samfunnsmessig 
aksept for jakt som en videreføring og forsterking 
av vår kulturelle identitet. Denne høstingskulturen 
skal ikke bare ha full støtte fra den enkelte hjorte-
viltjeger, den skal også kunne kommuniseres til et 
internasjonalt publikum. Norsk hjorteviltforvaltnings 
visjon skal derfor være: 

Verdsatt lokalt, anerkjent globalt

..som ved kommunikasjon til et 
 internasjonalt publikum blir:

Locally valued, globally recognized

God samfunnsaksept, relativt bra jegerrekruttering, 
og gode forskningsmiljø med aktiv støtte fra et 
 interessert jegerkorps, er ikke vanlig i andre deler av 
Europa. Hvis norsk hjorteviltforvaltning skal beholde 
og endog styrke sin posisjon i et samfunn som vil 
endre seg på mange felter, må vi utvikle en robust 
strategi som har en del sentrale målområder:

Økosystemforvaltning. Forvaltningen må ha et 
storskala helhetsperspektiv, hvor økosystemets 
struktur og funksjon ivaretas, og hvor hjorteviltets 
funksjon ses i et flerartsperspektiv sammen med 
husdyr og store rovdyr. For å sikre en god inte grering 
av økologiske, økonomiske og kulturelle verdier i 
et langsiktig perspektiv trengs det utforming av 
 lokale og regionale forvaltningsmål som et resultat 
av gode dialoger mellom sentral, regional og lokal 
forvaltning. Andre berørte sektorer skal være en 
integrert del av forvaltningen og må trekkes inn 

i forpliktende samarbeid. Fundamentet for en slik 
forvaltning er tilgang på forskningsbasert kunnskap 
av høy kvalitet. 

Samfunnsaksept og rekruttering. Alle former 
for jakt vil ha samfunnets fokus de kommende år. 
Vår oppfatning av hva som er akseptabel og  mindre 
akseptabel aktivitet, påvirkes av oppvekststed, 
 omgangskrets og ikke minst kulturelle  strømninger. 
Vi skal ikke gå langt tilbake for å finne jakt former og 
fangstredskaper vi i dag ikke engang ville  vurdert å 
benytte. En god hjorteviltforvaltning står og  faller 
med den oppslutning den har i samfunnet. Det 
 anses derfor avgjørende å prioritere tiltak som 
opprettholder, eller endog øker samfunnsaksepten 
og rekrutteringen.

God samordning mellom ulike  forvaltningsnivå. 
En god og moderne hjorteviltforvaltning må  baseres 
på et sektoransvarsprinsipp som  inkluderer et mål- 
og resultatstyringssystem basert på  sektorvise 
 miljøhandlingsplaner. Disse må fungere som 
premiss dokumenter i beslutningsprosessen. Dette 
krever en god og forpliktende samhandling mellom 
de ulike sektorer, og samtidig tilgang til arenaer 
hvor informa sjonsflyt og kunnskapsoverføring sikres 
mellom statlige, regionale og lokale aktører.

Økning i kompetanse på alle nivå. Det er to 
utviklingstrekk som – sett i sammenheng – stiller 
kommunene overfor betydelige utfordringer. På den 
ene siden reduseres den administrative  kapasiteten 
på områder som er viktige for å sikre en god for-
valtning av naturressursene. På den andre siden 
skjer det en delegering av ansvar. I dag er derfor 
kompetanse på - og interesse for - miljøforvaltning 
svært ulikt fordelt mellom kommunene. For å sikre 
gjennomføringen av en helhetlig forvaltning må 
kommunene sikres mest mulig lik tilgang på god 
kompetanse. En moderne hjorteviltforvaltning må 
derfor organiseres slik at den samlede kompetanse 
på feltet utnyttes optimalt, samtidig som den sikrer 
god lokal involvering. 

Tilrettelegging for verdiskaping. Å tilrettelegge 
for en utmarksbruk som sikrer grunneiere og jakt-
rettshavere en forutsigbar økonomi, vil lettere sikre 
oppnåelse av de miljømål som hjorteviltforvaltningen 
setter. En større etterspørsel etter utmarksbasert 
næringsvirksomhet, hvor bedre tilrettelegging og et 
bredere spekter av jakttilbud er en del av virksom-
heten, innebærer at grunneiere og jaktrettshavere 
kan utnytte utmarka mer aktivt, og i noen grad 
kompensere for reduserte inntekter fra ordinær 
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Skal en sikre måloppnåelse i framtidas hjorteviltforvaltning må jegeren på stubben være en del av planen og 
kunne forstå visjonen og de mål som settes. Foto: Johan Trygve Solheim/www.hjortesenteret.no

landbruksdrift. Hjorteviltforvaltningen må derfor 
tilrettelegge for innovasjon innen dette feltet, og 
samtidig sikre at dette ikke utfordrer støtten for 
den nordiske høstingskultur. 

På bakgrunn av disse sentrale målområdene, 
 definerer strategien 5 konkrete mål:

1. Forvaltningen skal sikre livskraftige og sunne 
hjorteviltbestander, et rikt biologisk mangfold 
og naturens framtidige produksjon av varer og 
tjenester

2. Forvaltningen skal ha bred samfunnsaksept og 
legitimitet

3. Forvaltningen skal sikre samarbeid og sam-
handling mellom lokale, regionale og nasjonale 
aktører og med berørte sektorer

4. Forvaltningen skal være basert på høy kompe-
tanse på alle nivåer

5. Forvaltningen skal stimulere til økt kvalitet og 
mangfold av opplevelser, tjenester og produkter 

1.2 Den nordiske høstings-
kultur – vårt verdigrunnlag
Det finnes gode arkeologiske indikasjoner på at 
våre forfedre jaktet og utnyttet større dyr som mat 
allerede for 1.8 millioner år siden. Og vi fortsatte 
å være utelukkende jegere og samlere helt fram til 
jordbrukets spede start i områdene rundt Eufrat 
og Tigris i det gamle Mesopotamia for ca 10 000 
år siden. Jordbrukskulturen spredde seg deretter 
utover, men i Europa kom den senest til de nordlige 
områdene. Her er det bare de siste ca 3000 år at 
jordbruket i noen grad erstattet jakt og fangst som 
viktigste næringsvei. 

Noe forenklet kan vi si at Europa har fire ulike høst-
ingskulturer. Den Sentraleuropeiske eller  Germanske 
høstingskultur karakteriseres av klare administrative 
og regulerende begrensninger på hva som er tillatt, 
med svært strikte regler eller koder for hvordan 
jakten skal foregå. Jakten har mer fokus på forvalt-
ning av bestandene og gode troféer enn utnyttelsen 
av kjøttressursene. Som regel er jakten organisert 
gjennom jaktklubber eller ”jaktfamilier” slik som i 
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Den nordiske høstingskultur kjennetegnes av at jaktens rekreasjonsmessige betydning er i fokus, og at 
høstingsaspektet i form av ”matauk” er fremtredende. Foto: Johan Trygve Solheim/www.hjortesenteret.no

Slovenia. Den Anglo-Saxiske høstingskultur karak-
teriseres av liten statlig styring av jakten, og det 
er et hovedfokus på rekreasjon. Det er et lite antall 
deltagere (< 2 %), stort sett begrenset til en land-
eiende elite av befolkningen, det er en stor andel 
profesjonelle jegere og jaktguider, og samfunns-
aksepten for aktiviteten er lav. Den Søreuropeiske 
høstingskultur karakteriseres av å være en sosial 
aktivitet, som drives av ca 3 % av befolkningen. 
Jakten har bred støtte i samfunnet, og et kjennetegn 
er mindre fokus på dyrevelferd.

Den Nordiske høstingskultur kjennetegnes av at 
 jaktens rekreasjonsmessige betydning er i fokus, 
og at høstingsaspektet i form av ”matauk” er frem-
tredende. Nesten alt kjøtt konsumeres av jegerne 
og deres familier. Det er lite fokus på troféjakt, og 
jakten bedrives av alle befolkningsgrupper. Andelen 
jegere i befolkningen er den høyeste i Europa (ca 
5 % av befolkningen), og jakten har stor aksept i 
samfunnet. Bærekraftig bruk av ressursene er prin-
sippet forvaltningen er tuftet på. I Norden er staten 

sterkt inne i reguleringen av jakten, og i likhet med 
mange andre land er viltet såkalt res nullius, det vil 
si, det eies ikke av noen. Viltparader, hornblåsinger 
og andre rituelle prosesser knyttet til jakten er 
fraværende i den Nordiske høstingskulturen, men 
det sosiale aspektet ved jakten er like fullt viktig. Et 
annet bærende element er jegernes engasjement 
og samarbeid med forsknings- og forvaltningsmiljø 
gjennom innsamling av jaktmateriale. Dette er unikt 
i Europa.

Selv om inndelingen i fire slike hovedgrupper er en 
forenkling av Europas høstingskultur, er det samtidig 
klart at det ikke finnes én Europeisk kultur. Enda 
klarere er; holdninger og forventninger til jakten hos 
aktørene og samfunnet for øvrig er sterkt påvirket 
av andelen av befolkningen som er aktivt engasjert 
i jaktaktiviteter, og de ulike lands tradisjonelle syn 
på jakt. Dette synet er farget av de fortellinger og 
myter jakten er omspunnet av. Jaktaktiviteten som 
sådan blir derfor å betrakte som et immaterielt 
kulturminne, en tradisjonsbærende identitetsskaper. 



14

En moderne og robust strategi for hjorteviltforvalt-
ningen må tuftes på de grunnleggende, særegne 
og verdifulle deler av den høstingskulturen vi har. 
Samtidig må vi skape den fornyelse av  forvaltningen 
som et nytt årtusen og nye brukergrupper vil etter-
spørre. Vi ønsker å trekke fram fire ulike verdier som 
vår høstingskultur skal bygge videre på. 

Den første verdien, ”fellesskap”, handler om å 
opprettholde vår egenart og identitet, og å sikre 
videreføring av vår felles kulturarv. Veidemanns-
kulturen er en arv som har gått fra generasjon til 
generasjon. Fellesskap om denne verdien skaper 
samhandling på tvers av sosiale og kulturelle skille-
linjer. Det er samtidig viktig å skape forståelse for 
at det fortsatt er et felles ansvar å forvalte våre 
hjorteviltressurser.

Den andre verdi er ”mangfold”. Hjorteviltforvalt-
ningen må preges av en helhetlig  økosystemtenking. 
Hjorteviltet forvaltes som del av et landskap hvor 
det overordnede mål er å ivareta mangfoldet i 
 naturen. Mangfold handler også om at det gis rom 
for forskjellige jegertyper og aksept for deres for-
skjellige behov, samtidig som jakten ikke begrenser 
mangfoldet i annen bruk av naturen. Bare et større 
mangfold i jakttilbud kan sikre bred rekruttering, og 
motarbeide det stereotype jegerbildet. 

Den tredje verdi er ”trygghet”. Forutsigbarhet gir 
trygghet. Sentrale forvaltningsmyndigheter må 
skape faste rammer og sørge for at alle nivå blir 
sett og hørt. Videre handler det om trygghet for at 
vi har sunne bestander av hjortevilt, og at jakten 
har aksept som en sunn aktivitet. Trygghet handler 
også om å skape en sunn økonomi hos alle ledd i 
verdikjeden knyttet til hjorteviltressursen.

Den fjerde verdi er ”engasjement”. Engasjement 
handler om å aktivisere alle ledd i forvaltningen, og 
kommunisere forvaltningens mål til brede bruker-
grupper. Denne verdien handler om å sikre bred sam-
funnsaksept for jakt, og at det skapes stor åpenhet 
om jakt og forvaltning. Engasjement handler også 
om å opprettholde og videreutvikle norske jegeres 
aktive samarbeid med nasjonale forsknings- og 
forvaltningsmiljø. 

1.3 Hjorteviltforvaltning i 
endring

1.3.1 Organisering av forvaltningen – 
et tilbakeblikk

Bestandene av hjortevilt knyttet til skog og kultur-
landskap – elg, hjort og rådyr – har i etterkrigstida 
vokst kraftig og utviklet seg til å bli utmarksressurser 
av svært stor betydning. Det er flere grunnleggende 
årsaker til dette, som endringer av driftsformene 
i skogbruket, redusert husdyrbeiting i utmark og 
endringer i klimaforhold. Utviklingen av bestandene 
av villrein har en noe annen historie. Her forvaltes 
bestander innenfor oppsplittede leveområder som 
i stor grad er et resultat av menneskelige påvirk-
ninger og naturinngrep, og der det ikke har skjedd 
en tilsvarende økning i produksjonsgrunnlaget.

En svært viktig faktor har imidlertid også vært 
 utviklingen av det vi kan kalle en moderne viltfor-
valtning. Jaktloven av 1951 introduserte en del 

Nesten alt kjøtt konsumeres av jegerne og deres 
 familier. Ivaretakelsen av kjøttressursen er en del av 
jakta. Foto: Ingrid Regina Reinkind, DN
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viktige reguleringsmekanismer for en mer  kontrollert 
høsting av bestandene. Samtidig ble det innført 
en lovfestet lokal forvaltning gjennom at alle 
 kommuner skulle ha en statlig viltnemnd med en 
definert  sammensetning og oppgaver. Fra 1955 
ble det også opprettet en statlig veiledningstje-
neste ved at Landbruks departementet ansatte en 
vilt konsulent i hver landsdel – Øst-Norge, Sørvest- 
Norge, Midt-Norge og Nord-Norge. Disse ble over-
ført til  Direktoratet for jakt, viltstell og ferskvanns-
fiske da dette ble opprettet i Trondheim fra 1965, og 
siden til  Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk (DVF) 
underlagt det nyopprettede Miljøverndepartementet 
(MD) fra 1972. Jaktloven av 1951 ble erstattet av 
en ny og mer moderne Lov om viltet av 1981. Fra 
og med 1. juli 2009 er de deler av viltloven som 
omhandler fredningsprinsippet og biotopvern inn-
lemmet i Naturmangfoldloven.

Utover 1970-tallet gjennomførte DVF en gradvis 
opptrapping av veiledningstjenesten gjennom en 
målsetting om å ansette en viltkonsulent i hvert 
fylke. Før denne planen ble fullført ble det imidlertid 

opprettet en miljøvernavdeling underlagt fylkes-
mannen i hvert fylke fra 1982 (FMVA), der det i 
alle fylker ble ansatt en viltkonsulent (og en fiske-
konsulent). I 1985 ble DVF tilført arbeidsområder 
knyttet til naturvern og friluftsliv fra MD og skiftet 
navn til Direktoratet for naturforvaltning (DN). Fra 
1988 ble det også gjennomført et skille mellom 
forvaltning og forskning gjennom at DNs forsknings-
avdeling (Viltforskningen og Fiskeforskningen) ble 
skilt ut og utgjorde hovedstammen i det som ble 
Norsk institutt for naturforskning (NINA). 

Fra slutten av 1980-tallet ble det en politisk målset-
ting å styrke det lokale forvaltningsnivået gjennom 
delegering av ansvar og oppgaver til kommunene. 
MD iverksatte en forsøksordning for å styrke miljø-
vernet i kommunene (MIK) gjennom å finansiere 
stillinger som miljøvernkonsulenter i noen utvalgte 
kommuner. På bakgrunn av evalueringer ble ord-
ningen på 1990-tallet gjort landsdekkende. I 1991 
ble det også gjort endringer i viltloven av 1981, der 
ordningen med en statlig viltnemnd i hver kommune 
ble tatt bort og ansvaret for viltforvaltningen ble 
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overført til kommunen. Det ble dermed opp til hver 
enkelt kommune hvordan en ville organisere sin 
viltforvaltning politisk og administrativt. Dette har 
ført til stor variasjonsrikdom og betydelige forskjel-
ler mellom kommunene. Fra 1988 ble det gjennom 
forskrift fastsatt av DN etablert ei statlig villrein-
nemnd for hvert villreinområde, der hver kommune 
innenfor villreinområdet oppnevnte en representant 
til nemnda. Det var to hovedsiktemål med denne 
ordningen; å fastslå det særlige forvalteransvaret 
Norge som nasjon har for villreinen, og å etablere en 
regional grenseoverskridende offentlig forvaltning 
tilpasset villreinens faktiske leveområde. Gjennom 
en forskriftsendring 15. september 2007 ble antal-
let villreinnemnder redusert til 9, der hver nemnd 
fikk ansvaret for ett eller flere villreinområder. Det 
ble på 1990-tallet også opprettet noen få statlige 
regionale elgnemnder i områder med langttrekkende 
elgbestander med hjemmel i hjorteviltforskriftene av 
1989. Denne ordningen bortfalt imidlertid gjennom 
forskriftsendring i 2002. 

1.3.2 Handlingsplan for forvaltning av 
hjortevilt mot år 2000

På bakgrunn av de store utfordringer norsk hjortevilt-
forvaltning ble vurdert å stå overfor på første halvdel 
av 1990-tallet, kanskje særlig knyttet til bestands-
utviklingen for elg i store deler av Sør-Norge og den 
negative utviklingen for villreinens leveområder, 
nedsatte DN i 1994 et utvalg med representanter 
fra lokal og regional forvaltning, rettighetshavere 
og organisasjoner. I tråd med mandatet fremmet 
utvalget våren 1995 et forslag til handlingsplan med 
tilrådninger om framtidas hjorteviltforvaltning med 
særlig vekt på miljømål, beslutningsgrunnlag, for-
valtningsmodeller, tilrettelegging for jakt, rolle- og 
funksjonsfordeling og økonomiske virkemidler. Både 
prosessen bak planen og de konkrete forslagene 
til mål og tiltak samlet bred oppslutning, og ved 
fastsettelsen av handlingsplanen fastslo DN at den 
ville danne basis for arbeidet med å videreutvikle 
forvaltningen av denne viktige biologiske ressursen 
i årene framover2.

2Direktoratet for naturforvaltning, 1995: Forvaltning av hjortevilt mot år 2000. DN-rapport 1995-1, 79 pp.

Foto: Arild Espelien, DN
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Et viktig grep i handlingsplanen var å legge til rette 
for at kommunene gjennom mål- og rammestyring 
skulle involveres sterkere i arbeidet med å sikre 
nasjonale miljømål, og å stimulere til en arbeids-
fordeling med økt engasjement og ansvar for prak-
tisk oppgaveløsning i regi av organisasjoner både 
på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Dette var 
nært knyttet opp til den pågående MIK-reformen 
(se ovenfor) og et ønske om at rettighetshaverne 
skulle ta et økt ansvar for de mer næringsmessige 
aspektene som organisering av jaktområder og 
utvikling av driftsplaner for hjortevilt. Planen la også 
opp til at organisasjonene og kommunene burde 
styrke sin innsats og påta seg et mer selvstendig 
ansvar for generell veiledning og informasjon om 
hjortevilt og hjorteviltforvaltning. Dette var ment 
å bidra til at DN og fylkesmennene kunne ”utvikle 
og legge mer vekt på sine mer ønskede strategiske 
roller som politikkformidlere, premissleverandører 
og miljørevisorer”.

1.3.3 Oppfølging av handlingsplanen

Innenfor tilgjengelige ressursrammer har det vært 
arbeidet målrettet med oppfølging av tilrådningene i 
handlingsplanen både innenfor offentlig forvaltning 
og organisasjonene. Prosjektet ”Lokal forvaltning av 
de utnyttbare vilt- og fiskeressursene ” ble initiert av 
DN i 1995/96 og avsluttet i 1999. Utgangspunktet 
for satsingen var et ledd i arbeidet med å legge om 
til en lokal vilt- og fiskeforvaltning, og var et sam-
arbeid mellom miljø- og landbruksmyndigheter, bru-
ker- og rettighetshaverorganisasjoner. Bak grunnen 
for satsingen var en ide om styrking av den lokale 
lakseforvaltning og viktige elementer i handlings-
planen for hjortevilt. Myndighetenes satsing ble 
første gang beskrevet i statsbudsjettet for 19963.

I regi av Skogeierforbundet og Bondelaget ble pro-
sjektet ”Lokal forvaltning og driftsplanlegging av vilt 
og fiskeressursene” gjennomført i perioden 1997-
2000, og deretter ”Næringsutvikling og driftsplan-
legging i utmarka” i perioden 2000-2003. Videre i 
perioden 2004-2006 hadde Skogeierforbundet sin 
satsing; ”Utmarksbasert reiselivsnæring”.

Et annet eksempel på satsing innenfor privat 
 sektor er etableringen av Stiftelsen Norsk Hjorte-
senter www.hjortesenteret.no på Svanøy i Sogn 

og  Fjordane i 2000. Senteret har som målsetting 
å være det  nasjonale kunnskapssenteret for både 
viltlevende hjort og hjort i oppdrett. Senteret ut-
fører oppdrag og yter tjenester både til  offentlige 
og private oppdrags givere. Driften finansieres dels 
av offentlige grunntilskudd fra Landbruks- og Mat-
departementet (LMD) og dels av private og offent-
lige oppdragsmidler, herunder tjenestekjøp fra DN 
knyttet til rådgivning og veiledning overfor kommu-
ner og  rettighetshavere innenfor hjorteforvaltningen. 

Endringene i rolle- og oppgavefordelingen innenfor 
offentlig naturforvaltning har vært  omfattende 
i  perioden etter 1995. I 2001 – 2002 besluttet 
 Stortinget at miljøvern- og  landbruksoppgavene 
 skulle overføres fra fylkesmannen til fylkes-
kommunen, men denne beslutningen ble omgjort 
etter skifte av regjering. Det ble sam tidig lagt opp 
til en kommunesatsing innen miljø og landbruk. 
 Regjeringen ønsket å modernisere, omstille og 
 effektivisere offentlig sektor og styrke det  lokale 
selvstyret. Kommunene og fylkeskommunene skulle 
gis større handlefrihet og selvstendighet, og det 
ble uttrykt at desentralisering av oppgaver og 
myndighet til kommunesektoren gir et reelt lokal-
demokrati og en effektiv og bruker vennlig forvalt-
ning. Overføring av oppgaver og  myndighet fra 
staten til kommunene skulle skje gradvis i  perioden 
2002 – 2005. En arbeidsgruppe nedsatt av MD, 
 Kommunal- og regionaldeparte mentet (KRD) og 
Kommunenes Sentralforbund la fram rapporten 
Styrking av det kommunale miljøvernarbeidet; Om 
ansvars- og myndighetsfor delingen på miljøvernom-
rådet. Det ble der lagt vekt på at staten må være 
tydelig og forutsigbar på områder der lokalnivået 
får økt ansvar, og at staten skal legge til rette for 
kommunenes løsninger gjennom støttefunksjoner 
som faglig veiledning, erfarings- og kunnskapsfor-
midling og verktøyutvikling.

Som en følge av overføring av ansvar og virke-
midler til kommunene ble viltloven endret i 20004. 
Denne endringen innebar blant annet overføring av 
 fellingsavgiftene fra statlig til kommunale viltfond, 
og overføring av et helhetlig ansvar for fallviltet 
til kommunene inklusive verdien av fallvilt fra elg, 
hjort og rådyr, samt utgifter til fallvilthåndtering.

3St. prp. nr. 1 (1995-1996) Budsjetterminen 1996 for Miljøverndepartementet.
4Ot.prp. nr. 37(1999-2000) Om lov om endringer i lov 29. Mai 1981 nr. 38 om viltet (viltloven).
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For å nå visjonen i strategidokumentet 
om framtidig forvaltning av hjortevilt 
fra 2004 ble det foreslått følgende 
satsinger: 

• Samarbeid og samhandling 
 mellom relevante interesser 

• Bedre samordning av lokal 
 arealforvaltning og hjortevilt-
forvaltningen 

• Fylkesmannens koordinerende 
rolle styrkes 

• Styrket samhandling mellom 
rettighetshavere og mellom 
privat og offentlig forvaltning 
av hjortevilt 

• Virkemidler og rammevilkår 

• Lokale mål og rammer må 
 vedtas 

• Samordnet og forutsigbar 
 tilskuddsforvaltning 

• Villreinforvaltningens 
 virkemidler må forbedres 

• Kompetanse, informasjon og 
dataflyt 

• Bedre og mer tilgjengelig 
 beslutningsgrunnlag 

• Holdningsskapende arbeid og 
nettverksbygging 

• Forskning og utvikling 

• Utvikling og tilrettelegging av 
verktøy for lokale beslutnings-
takere. Brukerforum. 

• Scenarieforskning omkring 
lokal hjorteviltforvaltning. 

• Arealbruk og hjortevilt: 
 Økosystemprosjekter. 

DN fulgte opp dette gjennom en omfattende revisjon 
av forskriftsverket og fastsatte to forskrifter som 
har direkte betydning for hjorteviltforvaltningen: 
Forskrift 23. mai 2001 om kommunale viltfond og 
fellingsavgift for elg og hjort og Forskrift 2. april 2002 
om forvaltning av hjortevilt og bever. Fylkesmennenes 
rolle er etter dette endret fra å være førsteinstans i 
forvaltningssaker (myndighetsutøvelse) til et retts-
sikkerhetsorgan med ansvar for klagesaksbehand-
ling. Ved overføringen av oppgaver ble det frigjort og 
omdisponert ressurser ved fylkesmanns embetene. 
Den nye hjorteviltforskriften representerer også 
en forenkling gjennom at den er reindyrket til å 
omhandle bestemmelser som regulerer plikter og 
rettigheter, mens en del bestemmelser fra den tid-
ligere forskriften fra 1989 er henvist til rundskriv, 
retningslinjer og annet veiledningsmateriale. 

Høsten 2003 arrangerte Direktoratet for 
 naturforvaltning i samarbeid med Kommunenes 
 Sentralforbund, rettighetshaverorganisasjoner, 
 brukerorganisasjoner og FoU-miljøer et  nasjonalt 
hjorteviltseminar med omkring 100 inviterte 
 deltakere. Hensikten med seminaret var å gjøre 
opp status for mål og tiltak fra handlingsplanen 
mot år 2000, og å stake ut kursen videre framover. 
En entydig konklusjon fra seminaret var et stort 
ønske om å fortsette samhandlingen mot felles 
målsettinger og at DN måtte ha et spesielt ansvar 
for å koordinere arbeidet og sørge for at prosessen 
gikk videre. 

Det var enighet om at gruppearbeidene fra semi-
naret skulle bearbeides videre og danne grunnlaget 
for et strategidokument for framtidig forvaltning 
av hjortevilt i Norge. Dette oppdraget ble gitt til 
prosjektgruppa som hadde forberedt seminaret, og 
et utkast til strategidokument ble framlagt våren 
2004 med følgende visjon:

Bærekraftig forvaltning av hjortevilt. 
Felles verdier – felles ansvar.

Strategidokumentet kan lastes ned fra Direktoratet 
for Naturforvaltning sine nettsider 
www.dirnat.no/framtidighjorteviltforvaltning2004
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1.3.4 Villrein og Samfunn

Med bakgrunn i det særlige internasjonale  ansvaret 
Norge har for å ta vare på de siste rester av den ville 
europeiske fjellreinen, og den negative  vurderingen 
av status i forhold til handlingsplanens mål om 
 sikring av villreinens leveområder, lanserte DN under 
det nasjonale hjorteviltseminaret høsten 2003 en 
særskilt satsing innenfor villreinforvaltningen gjen-
nom etablering av prosjektet Villrein og  Samfunn. 
Prosjektet ble gjennomført i 2004 -2005 av Norsk 
institutt for naturforskning (NINA) på oppdrag fra 
DN, og var koblet opp til sluttrapporteringen av et 
bredt tverrfaglig villreinprosjekt under Norges Forsk-
ningsråds program Landskap i endring. Prosjektet 
gjorde bruk av en bredt sammensatt rådgivnings-
gruppe med representanter fra ulike forsknings-
miljøer, ulike forvaltningsnivåer og en rekke ulike 
sektor- og brukerinteresser. Rådgivningsgruppa 
kom med klare og omforente tilrådninger som er 
samlet i NINA Temahefte 27.5 I temaheftet skisseres 
5 hovedpilarer som villreinforvaltningen må bygge 
på i framtida: 

• Løfte villreinen fra ”menighet” til samfunn

• Sterkere fokus på arealforvaltningen 

• Slutt på ”bit for bit” - forvaltningen

• Større sammenhengende leveområder for villrein

• Tilrettelegge for bærekraftig verdiskaping 

Rådgivingsgruppa anbefalte blant annet en styrking 
av regionalt samarbeid, informasjon og veiledning 
i villreinforvaltningen. Det ble også foreslått opp-
rettet ni nasjonale villreinområder og to europeiske 
villreinregioner, kombinert med en styrking av areal-
forvaltningen etter plan- og bygningsloven og økt 
fokus på kanalisering og styring av menneskelig 
ferdsel i villreinområdene. 

Tilrådningene fra Villrein og Samfunn fikk en god 
politisk mottakelse, og de viktigste arealpolitiske 
grepene ble fulgt opp allerede våren 2005 i St.mld.
nr.21(2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og 
rikets miljøtilstand (RM). De arealpolitiske målene 
samlet også bred og tverrpolitisk oppslutning i 
 Stortinget, og er seinere gjentatt og forsterket 

5Andersen, R., Hustad, H. (red) 2004: Villrein og Samfunn – en veiledning til bevaring og bruk av Europas siste villreinfjell. 
NINA Temahefte 27, 77 pp.

Foto: Johan Trygve Solheim/www.hjortesenteret.no
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gjennom den påfølgende RM våren 2007 (St.mld.
nr.26(2006-2007)). MD har gjennom et bestillings-
brev til berørte fylkeskommuner og kommuner 
 våren 2007 fastsatt 10 nasjonale villreinområder 
og iverksatt regionale planprosesser etter plan- og 
bygningsloven for disse (fylkesdelplaner). 

Det har også vært arbeidet målrettet med forvalt-
ningsmessig oppfølging av de øvrige tilrådningene 
fra Villrein og Samfunn. DN etablerte de regionale 
arenaer som var anbefalt i form av tre regionale 
fagsamlinger for aktørene fra våren 2005, der de 
to nye villreinsentrene (se nedenfor) seinere har 
overtatt ansvaret for gjennomføringen i hver sin 
region (henholdsvis sør og nord for Sognefjorden). 
Det er også gjennomført forskriftsendringer som 
blant annet innebar opprettelse av 9 nye regionale 
villreinnemnder til erstatning for den tidligere ord-
ningen med ei nemnd for hvert villreinområde (23 
nemnder). I tillegg er det innført et mer hensikts-
messig regelverk om bestandsplaner for villrein.

Med bakgrunn i rapporten fra ”Villrein og Samfunn” 
ble det våren 2005 tatt to ulike lokale initiativer for 
å få opprettet informasjons- og kompetansesentre 
for villrein som kan bidra til en effektiv gjennom-
føring av tilrådningene i rapporten og forslagene i 
stortingsmeldingen. På denne bakgrunn opprettet 
DN i 2006 Stiftelsen Norsk Villreinsenter. Stiftelsens 
hovedformål er å fremme bevaring og bærekraftig 
forvaltning av villreinbestandene og villreinfjellene 
i Norge. Formålsbestemmelsen for stiftelsen er tatt 
inn i vedlegg 3. Stiftelsen har to driftsenheter, Norsk 
Villreinsenter Sør i Tinn og Norsk Villreinsenter Nord 
i Dovre, og ledes av et felles styre som ble oppnevnt 
i november 2006. Den løpende virksomheten ivaretas 
av en daglig leder og en fagkonsulent for hver av 
enhetene. I tillegg har hvert senter to naturveiledere 
ansatt i Statens Naturoppsyn (SNO). Disse skal ha 
sine arbeidsoppgaver særlig innrettet mot skole- og 
publikumsrettet informasjonsarbeid. Driften av vill-
reinsentrene finansieres av Miljøverndepartementet 
over DNs budsjett.

Norsk Villreinsenter har utviklet og etablert et felles 
nettsted sammen med Villreinrådet i Norge. 
www.villrein.no ble åpnet i januar 2009.

1.3.5 Reduksjon av offentlig veiledning 
og tjenesteyting

Fra 1998 ble det øremerka tilskuddet fra MD til miljø-
vernstillinger i kommunene lagt inn i  kommunenes 
generelle rammetilskudd. Dette har resultert i at 
over 90 % av landets kommuner har prioritert bort 
å ha egne stillinger som miljøvernrådgivere/-ledere. 
Kommunene har beholdt de lovpålagte oppgavene 
på miljøvern- og naturforvaltningsområdet, men de 
har i stor grad valgt å løse disse gjennom å legge 
oppgavene til andre stillinger eller kombinerte stil-
linger med f. eks planoppgaver eller landbruk. Det er 
nok riktig å si at dette i de fleste tilfeller har ført til 
at kommunenes fagkompetanse og administrative 
kapasitet på området har blitt redusert. 

Foto: Terje Kolaas/www.naturspesialisten.no
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I samme periode har det vært en betydelig nedgang 
i lønns- og driftsbudsjettene ved fylkesmennenes 
miljøvernavdelinger. Dette har medført færre fag-
stillinger, bredere saksfelt for den enkelte og mindre 
spesialisering, og det er i dag få fylker som har egen 
stilling som rein viltforvalter. I tråd med styrings-
signaler fra overordnede myndigheter har FMVA i 
sterkere grad prioritert arbeid med biologisk mang-
fold, vern og bevaring av leveområder, trua arter 
og irreversible miljøendringer, mens rådgivning og 
veiledning knyttet til høstbare arter og forvaltning 
av utmarksressurser har blitt trappet ned. I noen 
fylker har en valgt å bøte noe på dette gjennom 
å gi økonomiske tilskudd eller kjøpe tjenester fra 
organisasjoner eller konsulentfirmaer.

1.3.6 Økonomien i 
hjorteviltforvaltningen

Økonomien i dagens hjorteviltforvaltning er i all 
hovedsak basert på innbetalte avgifter fra jegere 
og rettighetshavere. Disse består av to elementer:

Jegeravgift

Denne betales inn til det statlige Viltfondet av alle 
regi strerte jegere som skal utøve jakt i vedkommen-
de jaktår, og er i 2010 på 280 kr. Fellingsavgiftene 
for elg og hjort til det statlige viltfondet ble overført 
til kommunale viltfond ved lov-/forskriftsendringen 
i 2000. For å sikre fortsatt finansiering av viktige 
nasjonale tiltak som f. eks forvaltningsrettet FoU 
og overvåking ble det samtidig innført et påslag på 
jegeravgiften for jegere som skal jakte på elg, hjort 
og villrein. Påslaget er i 2010 på kr 75, noe som gir 
en estimert samlet inntekt til Viltfondet i 2010 på 
7,8 mill kr. Totale inntekter til det statlige viltfondet 
i 2010 er estimert til 67,0 mill kr. 

Fellingsavgift

Fellingsavgiftene for elg og hjort betales inn av 
rettighetshaverne (valdet) for hvert dyr som er felt 
til kommunale viltfond, og er for 2010 estimert til 
et samlet beløp på 23,1 mill kr. Satsene fastsettes 
av kommunen innenfor en øvre prisramme som 
årlig fastsettes av Stortinget. For villrein betales 
fellingsavgiften inn til det statlige viltfondet, og 
tilbakeføres via villreinnemnda til tiltak i villreinom-
rådene det påfølgende år. Forskriften om kommunale 
viltfond regulerer hva midlene kan brukes til, her-
under at de skal brukes til tiltak og ikke til kommunal 
 administrasjon. I mange kommuner brukes en stor 
del av inntektene til ettersøk og ivaretakelse av 
fallvilt, særlig i områder med mye viltpåkjørsler. Det 
er reist spørsmål ved om kommunenes disponering 
av de kommunale viltfondene skjer på en målrettet 
måte til gode for forvaltningen. Norsk Institutt for 
naturforskning har gjennomført en kortfattet studie 
av økonomibruken i kommunene6. 

Statens bidrag til økonomien i hjorteviltforvalt-
ningen er lønn og drift av et fåtall årsverk i DN og 
ved fylkesmennenes miljøvernavdelinger, samt drift 
av de to villreinsentrene. I tillegg brukes noe midler 
fra MD og LMD til forskning gjennom programmer i 
Norges forskningsråd og basisbevilgninger til FoU-
institusjoner.

6Fangel, K., Solberg, E.J., Andersen, O. & Dervo, B.K. 2008:”Kommunal Viltforvaltning”, NINA Rapport nr. 383 53pp.
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1.3.7 Forvaltningsreformen fra 2010 

Stortinget har nylig gitt sin tilslutning til  Regjeringens 
forslag til gjennomføring av en forvaltningsreform 
fra 1. januar 2010, jf Ot.prp. nr 10 (2008-2009). 
Regjeringens intensjon er at forvaltningsreformen 
skal bidra til å realisere følgende mål:

• Forsterket folkestyre og demokrati på lokalt og 
regionalt nivå gjennom desentralisering av makt 
og myndighet og klar ansvarsdeling mellom for-
valtningsnivåene. 

• Verdiskaping og sysselsetting basert på lokale og 
regionale fortrinn og forutsetninger til beste for 
innbyggere og næringsliv, som sikrer det fram-
tidige grunnlaget for velferden i samfunnet. 

• En mer samordnet og effektiv offentlig forvalt-
ning ved at ulike sektorer ses i sammenheng 
innenfor den enkelte region. 

• Effektiv ivaretakelse av nasjonale mål som for 
eksempel likeverdige tjenestetilbud og retts-
sikkerhet for den enkelte.

Det skal være tre direkte folkevalgte forvaltnings-
nivåer i Norge, og det regionale nivået skal fornyes 
og styrkes. Hovedmålet er å sikre en velfungerende 
offentlig sektor på tre nivåer. Det skal legges til rette 
for et levende folkestyre og sterke kommuner og 
robuste regioner som kan utnytte lokale og regionale 
fortrinn til beste for innbyggerne, næringslivet og 
samfunnet for øvrig. 

Det er tidligere avklart at det i denne omgang ikke 
blir noen sammenslåing av fylker til større  regioner, 
og det som omtales som regioner er derfor iden-
tisk med dagens fylker/fylkeskommuner. I MDs 
 høringsnotat av februar 2008 ble følgende oppgaver 
 knyttet til vilt- og fiskeressursene foreslått overført 
til fylkeskommunen:

• forvaltningen knyttet til å sikre de høstbare, ikke 
truede artene av vilt- og innlandsfisk

• fordele tilskudd til lokale vilttiltak fra det statlige 
viltfondet

• samle inn, kvalitetssikre og levere data til nasjo-
nale databaser innenfor sitt ansvarsområde

• veilede kommuner og rettighetshavere innenfor 
sitt ansvarsområde

• ivareta hensynet til de lokale bestandene ved 
gjennomføring av vassdragstiltak og kultivering 
av innlandsfisk

• sørge for allmennhetens tilgang til jakt og fiske

Det ble lagt opp til at Fylkesmannen fortsatt vil være 
klageinstans på kommunale vedtak etter viltloven og 
lakse- og innlandsfiskeloven, og beholde ansvaret for 
truede og sårbare arter samt spesielle ansvarsarter 
som villaks og villrein.

I sin vurdering etter høringen konkluderte MD med 
at det var tilslutning til forslagene, og at det ikke 
skulle overføres flere oppgaver enn dem som var 
foreslått. Det ble påpekt at oppgavene knyttet til 
bestandsforvaltningen av innlandsfisk og høstbare, 
ikke truede viltarter gir et visst rom for regional-
politisk skjønn, og en del av dem kan ha preg av å 
være utviklings- eller stimuleringsoppgaver. Det er 
også naturlig å se disse oppgavene i sammenheng 
med friluftslivsoppgavene.

På denne bakgrunn foreslo MD å overføre forvalt-
ningsoppgaver knyttet til å sikre bestandene av de 

Foto: Terje Kolaas/www.naturspesialisten.no
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høstbare viltartene og ikke truede/sårbare arter 
av innlandfisk og ferskvannsorganismer til fylkes-
kommunen. Oppgaver og myndighet knyttet til 
 høsting av vilt og ferskvannsfisk vil fortsatt hoved-
sakelig ligge hos rettighetshaverne og kommunen. 
Ytterligere delegering av oppgaver og myndighet 
til rettighetshavere og kommunen, vil bli vurdert 
i kommende lov- og forskriftsarbeid. Dersom det 
oppstår problemer med å få samlet inn gode data til 
de nasjonale databasene, vil departementet måtte 
vurdere en særlovshjemmel for å sikre leveransene.

Stortinget har gitt sin tilslutning til forslagene. 
 Samtidig ble det klart at det ikke vil bli noen over-
føring av vesentlige landbruksoppgaver fra fylkes-
mannen til fylkeskommunen i denne omgang. Dette 
har blant annet betydning for hvilken kapasitet og 
relevant kompetanse fylkeskommunen vil bli tilført, 
og det vil kunne ha betydning for utvikling av det 
tverrsektorielle samarbeidet på fylkesnivå.

De økonomiske og administrative  konsekvenser 
av endringene vil være av stor betydning for 

i nnretningen av disse forvaltningsoppgavene fram-
over, og en viktig forutsetning for utviklingen av 
framtidige strategier. Dette siteres derfor direkte 
fra Ot.prp.nr. 10 (2008-2009): 

”Fylkesmannsembetene brukte i snitt 1,16 årsverk 
på oppgaver knyttet til vilt, innlandsfisk og friluftsliv 
i 2007. Ressurser tilsvarende vel ett årsverk per fylke 
vil i tråd med reformen bli overført fra kapittel 1510 
Fylkesmannsembetene til fylkeskommunene. Dersom 
ansatte hos fylkesmannen velger å følge med opp-
gavene over til fylkeskommunen, vil fylkeskommunen 
få arbeidsgiveransvaret.

Fylkesmannen har vært i en presset ressurssituasjon 
de senere år. Det vil derfor være behov for å styrke 
fylkeskommunene på området friluftsliv/høstbare arter 
med vel ett årsverk per fylkeskommune utover det som 
ligger i de overførte ressursene fra fylkesmannen. I 
tillegg vil det være ressursbehov på vel ett årsverk 
per fylkeskommune knyttet til en forsterket rolle på 
klimaområdet.
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Forvaltningen av tilskuddspostene kapittel 1427, 
post 74 Tilskudd til friluftstiltak, kapittel 1425, post 
71.1 Tilskudd til viltformål, Hjortevilttiltak og deler 
av kapittel 1425, post 71.3 Tilskudd til viltformål, 
lokale tiltak mv. vil bli overført fra fylkesmannen til 
fylkeskommunen. 

For at fylkeskommunene skal kunne utføre oppgaver 
knyttet til datainnhenting, kvalitetssikring av data 
og innlevering av data til nasjonale databaser på 
høstbart vilt, innlandfisk og friluftsliv, vil det oppstå 
engangskostnader på ca 4-6 millioner kroner knyttet til 
kartlisenser og investering i nødvendig programvare. I 
tillegg antas det en kostnad på vel en million kroner til 
opplæring og kompetanseheving i fylkeskommunene. I 
tillegg til egen kartlegging av høstbare viltarter, kvali-
tetssikrer fylkesmannen i dag data mottatt fra kom-
munal kartlegging av vilt. Det kreves en del opplæring 
for at dataene som Direktoratet for naturforvaltning 
skal motta er av god teknisk kvalitet. I dag gjennom-
fører fylkesmannen kvalitetssikringen ved å benytte 
lisensiert programvare som er anskaffet gjennom en 
sentral avtale mellom Fornyings- og administrasjons-
departementet og programvareleverandøren.

Reformen innebærer at sentrale miljøvernmyndigheter 
må følge opp to regionale etater i stedet for en. Det 
antas at dette gir et merbehov hos Miljøverndeparte-
mentet/Direktoratet for naturforvaltning/Statens 
forurensingstilsyn tilsvarende vel 2 årsverk  knyttet 
til oppfølging, kommunikasjon og veiledning av 
 fylkeskommunene.”

1.4 Omgivelser i endring. 
Hvorfor trenger vi en ny 
 strategi?
Et historisk tilbakeblikk på viltforvaltningens 
 utvikling det siste århundre, viser at den i stor grad 
speiler selve samfunnsutviklingen. Dette betyr at 
forvaltningen av hjorteviltet ikke skjer i et vakuum, 
men påvirkes av de samme sektorovergripende 
endringskrefter som resten av samfunnet. Disse 
endringskreftene påvirker landets næringsstruktur, 
hvordan vi organiserer oss og hvordan vi tenker. 
Til sammen gir disse endringene ikke bare utfor-
dringer som må løses, men også muligheter som 
kan  utnyttes til å utvikle en robust forvaltning godt 
tilpasset det nye årtusenets krav. Vi skal derfor se 
på hvordan de påvirker deler av samfunnet, forvalt-
ningsapparatet, bestandene som skal forvaltes og 
jegeren – forvaltningens viktigste ”verktøy”.
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1.4.1 Landbruksnæring i endring

Gjennom det siste hundreåret har det norske sam-
funnet gjennomgått omfattende endringer både 
økonomisk, politisk og kulturelt. For hundre år siden 
sysselsatte jordbruket omtrent 35 % av den totale 
arbeidsstyrken, mens tallet i dag er 3 %. I perio-
den etter 1980 er antall årsverk i landbruket mer 
enn halvert. Skogbruksnæringen har også blitt stilt 
overfor store utfordringer de senere år, og skog-
brukets andel av den totale sysselsettingen er mer 
enn halvert de siste 20 år. I perioden 1980 til 2005 
har verdiskapingen knyttet til jordbruk og skogbruk 
blitt redusert fra 5,5 % til 1,2 % av landets BNP7. 
Den reduserte lønnsomhet har ført til press i retning 
av mekanisering og effektivisering og til at stadig 
flere bønder og skogeiere nå må hente sin inntekt 
fra annen virksomhet enn tradisjonelt landbruk. 

Den europeiske organisasjonen for biomasse (AE-
BIOM) har anslått at biomasse som kilde til energi 
innen EU skal kunne økes fra 72 Mtoe (energimeng-
den omregnet til energien fra 1 millioner tonn olje) 
i 2004 til 220 Mtoe i 2020. I Norge har vi som mål 
å produsere 70 TWh fornybar energi innen 2030. 
Skal slike mål nås vil det gi en mer intensiv bruk 
av skog- og jordbruksarealer, og vi kan også for-

vente treslagskifte i retning av mer hurtigvoksende 
”energiskog”. Ikke bare vil slike endringer påvirke 
hjorteviltets beitesituasjon, det må også forventes 
at hensynet til hjorteviltet blir nedprioritert i planene 
for slik næringsutvikling. 

Vi kan også se et stadig økende fokus på utmarks-
basert næringsvirksomhet, hvor bedre tilrette legging 
og et bredere spekter av jakttilbud er en del av 
virksomheten. I likhet med de fleste nordmenn, har 
jegeren hatt en reell lønnsvekst de seinere år, sam-
tidig prioriteres det kvalitet i fritiden. Dette gir seg 
utslag i at en stadig økende andel av norske jegere 
ønsker bedre tilrettelegging, og et bredere spekter 
av jakttilbud. For grunneiere og jaktretts havere 
betyr dette at utmarka kan utnyttes mer aktivt, og 
i noen grad kompensere for reduserte inntekter fra 
ordinær landbruksdrift.

Det synes derfor klart at den fremtidige utnyt-
telse av jord- og skogbruksarealene i stor grad vil 
påvirke hjorteviltforvaltningen. En robust forvalt-
ningsstrategi må ta høyde for de endringene som 
vil komme. Å tilrettelegge for en utmarksbruk som 
sikrer grunneiere og jaktrettshavere en forutsigbar 
økonomi, vil lettere sikre oppnåelse av de miljømål 
som hjorteviltforvaltningen setter.

7Rognstad, O., Steinset, T.A. 2008: Landbruket i Norge 2007. Statistisk Sentrabyrå, 182 pp.

Johan Trygve Solheim/www.hjortesenteret.no
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Foto: Terje Kolaas/www.naturspesialisten.no
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8St.meld. nr. 42 (2000-2001) Biologisk mangfold – sektoransvar og samordning.

1.4.2 Forvalterrollen i endring

Fornyelse av offentlig sektor anses avgjørende for 
å vedlikeholde og få oppslutning om velferdssam-
funnet. Endringer i ansvars- og oppgavefordelingen 
mellom forvaltningsnivåene er en sentral del av for-
nyelsen av offentlig sektor, og medfører en redusert 
detaljstyring av kommunesektoren, samtidig som 
kommunene skal styrkes og gis flere oppgaver. Målet 
er at ansvaret for beslutninger og oppgaveløsninger 
flyttes nærmest mulig dem det gjelder. Det stad-
festes at det er de lokale og regionale myndigheter 
som har best kunnskap om lokale og regionale 
behov, og som dermed har best forutsetninger for 
å bruke ressursene effektivt. Fylkeskommunen vil 
bli den viktigste regionale utviklingsaktøren. Sam-
tidig videreutvikles fylkesmannens samordningsrolle 
overfor kommunesektoren.

MIK-reformen har vist at muligheten for å føre 
en aktiv miljøpolitikk lokalt henger sammen med 
saksfeltets institusjonelle forankring. Evalueringer 
har dokumentert at reformen bidro til å synliggjøre 
miljøhensyn og miljøargumenter overfor politikere 
og forvaltning i kommunene, noe som er viktig for 
å oppnå lokal oppslutning om og legitimitet for 
statens politikk. Reformen bidro også til økt sam-
handling mellom forvaltning og lokale interesse-
organisasjoner, og den la grunnlag for utvikling av 
et profesjonelt nettverk mellom sentrale og lokale 
miljøvernmyndigheter.

Rammebetingelsene for den lokale miljøpoli tikken 
påvirkes av de generelle endringene i forholdet 
 mellom staten og kommunene. Kommunelov-
reformens vektlegging av mål- og resultatstyring 
har ført til at staten i mindre grad regulerer insti-
tusjonelle forhold lokalt. Sammen med fjerning av 
det øremerkede tilskuddet har dette fått konse-
kvenser gjennom den nedbygging av den lokale 
miljøforvaltningen som vi har sett fra siste halvdel 
av 1990-årene. Tilsvarende utvikling har funnet sted 
innenfor landbruksforvaltningen og den kommunale 
plankompetansen. Det foreligger med andre ord to 
utviklingstrekk som – sett i sammenheng – stiller 
kommunene overfor betydelige utfordringer. På den 
ene siden reduseres den administrative kapasite-
ten på områder som er viktige for å sikre en god 
forvaltning av naturressursene. På den andre siden 
skjer det en delegering av ansvar. I dag er derfor 

kompetanse på - og interesse for - miljøforvaltning 
svært ulikt fordelt mellom kommunene. Dette vil 
i mange til feller vanskeliggjøre gjennomføringen 
av en helhetlig forvaltning. En moderne hjortevilt-
forvaltning må organiseres slik at den samlede 
kompetanse på feltet utnyttes optimalt, samtidig 
som den sikrer god lokal involvering. 

1.4.3 Behov for sentral og lokal 
 samordning

En god miljøforvaltning krever god samordning av 
prosesser og virkemidler innenfor politikk og forvalt-
ning. Selv om det de senere år har skjedd en utvikling 
i retning av at miljøhensyn i større grad integreres i 
forvaltningen på de forskjellige områdene, er likevel 
sektorrettede virkemidler i hovedsak rettet inn mot 
sektorpolitiske målsettinger som i ulik grad kan 
falle sammen med eller stride mot hensynet til en 
god miljøforvaltning. Dette har man ikke minst sett 
innenfor forvaltningen av biologisk mangfold.

Strategien med å integrere miljøhensyn innenfor 
forskjellige sektorer er blitt bygd på det såkalte 
 sektoransvarsprinsippet. Dette innebærer at de 
 enkelte sektorene selv har ansvaret for å framskaffe 
kunnskap og gjennomføre tiltak. En god og moderne 
hjorteviltforvaltning må også baseres på et sektor-
ansvarsprinsipp og godt tverrsektorielt samarbeid, 
der LMD og Samferdselsdepartementet (SD) er de 
mest sentrale departementene i tillegg til MD.

En viktig institusjonell ramme for et slikt 
 sektoransvarsprinsipp er arbeidet med et mål- og 
 resultatstyringssystem basert på sektorvise miljø-
handlingsplaner. Innenfor denne rammen har Miljø-
verndepartementet ansvar for å klarlegge hva som 
er målsettingene på de enkelte resultatområdene, og 
samtidig utvikle systemer for resultatrap portering 
og overvåking av miljøtilstanden8.  Sektorene 
 vurderer på denne bakgrunn behovet for tiltak og 
virke midler, og resultatene presenteres i stortings-
meldingen  ’Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets 
miljøtilstand’. 

Dessverre viser evalueringer gjennomført av 
 Statskonsult at miljøhandlingsplanene ofte har vært 
lite konkrete og lite forpliktende. Evalueringene  viser 
også at miljøhandlingsplanene ikke har fungert 
som premissdokumenter for sentrale beslutnings-
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prosesser i departementene som f.eks. budsjett- og 
meldingsarbeid, og at de har vært dårlig politisk 
forankret. Erfaringer fra forskningen  omkring  lokalt 
miljøvern det siste tiåret viser at lokale forsøk med 
målsettinger om sektorovergripende styring er 
vanskelige å gjennomføre fordi kommunene ikke 
opp fatter den statlige politikken som godt nok 
 samordnet. En moderne hjorteviltforvaltning for-
utsetter god og forpliktende samhandling mellom 
de ulike sektorer, og samtidig tilgang til arenaer 
hvor informasjonsflyt og kunnskapsoverføring sikres 
mellom statlige, regionale og lokale aktører.

1.4.4 Bestandsforvaltningen i endring

Rundt årtusenskiftet påpekte mange at det er behov 
for en dreining av forvaltningsprinsippene bort fra 
enartsforvaltning og over mot flerartsforvaltning. 
Et flerartsfokus kan eksempelvis bety at det bør 

utformes forvaltningsmål for et områdes totale 
beitebelastning, som inkluderer beitetrykk både 
fra ville og tamme klauvdyr. I en del områder kan 
det også være nødvendig å inkludere store rovdyrs 
 effekt på hjorteviltets bestandsdynamikk. Dette 
betyr at vi må ha et helhetsperspektiv og  utvikle 
en øko systembasert forvaltning, hvor økosystemets 
struktur og funksjon ivaretas, samtidig som vi 
 sikrer en integrasjon av økologiske, økonomiske 
og  kulturelle verdier i et langsiktig perspektiv. Vi 
må da ta hensyn til både det økologiske perspektiv, 
det sosiopolitiske perspektiv med sine interesse-
grupper og verdisyn, og det institusjonelle perspektiv 
med sin lovgivning og maktstruktur. Forvaltningen 
bør også være adaptiv, noe som innebærer at en 
overvåker effekten av iverksatte forvaltningstiltak 
på en systematisk måte, og bruker resultatene til 
å justere tiltak, virkemidler og om nødvendig også 
målene. Dette vil ofte kreve lokal kunnskap og  lokal 

Foto: Johan Trygve Solheim/www.hjortesenteret.no
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respons, men samtidig vil kommunenivået i de fleste 
sammenhenger bli for snevert når man skal forvalte 
ressurser som har store leveområder, og som foretar 
omfattende og lange sesongvandringer. Et annet 
aspekt som  berører denne type forvaltning er at 
interessegruppene bør være godt representert i de 
fleste avgjørelser.

En moderne hjorteviltforvaltning må ta høyde for 
at det også skjer endringer med de ressursene 
som skal forvaltes. Noen endringer vil skyldes 
 klimautviklingen, andre kan oppstå som en følge 

av endret arealbruk eller den jaktseleksjonen vi 
bedriver. Klima endringene vet vi vil påvirke hjorte-
viltet på ulike måter. Et generelt varmere klima og 
en økt hyppighet av ekstreme værforhold vil gi seg 
ulike  utslag. Vi vet at det vil påvirke bestandenes 
vekstrate, og at helsesituasjonen i våre hjortevilt-
bestander påvirkes negativt synes svært sannsynlig. 
Samtidig ønsker man ofte innen hjorteviltforvalt-
ningen størst mulig grad av stabilitet i det poten sielle 
høstingsgrunn laget og en forutsigbar økonomisk 
avkastning.  Klimaendringene vil i stor grad resultere 
i det motsatte – nemlig ustabilitet. Kunnskapen om 

Foto: Terje Kolaas/www.naturspesialisten.no
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hvordan klimaet vil påvirke de ulike artene er fortsatt 
mangelfull. Vi vet imidlertid at et endret klima vil 
påvirke de ulike artenes utbredelsesområde – noen 
vil kunne øke sin utbredelse, andre vil kunne få en 
redusert utbredelse. Resultatet er at forvaltningen 
må ta høyde for at den relative tetthet av artene 
endres i tid og rom, noe som medfører at nye jakt-
former må utvikles lokalt og regionalt.

På 1970-tallet ble det innført et høstingsregime for 
elg og hjort som vektla uttak av kalver, ungdyr og 
hanndyr. De voksne hunndyrene ble i stor grad spart, 
men til tross for den påfølgende bestandsøkning, 
ble det etter hvert et sjeldent syn å se fullvoksne 
hanndyr i mange områder. En stor andel av ungdy-
rene som ble (og blir) tatt ut er også hanndyr. En 
moderne forvaltning må nå bygge opp kunnskap om 
hvorvidt en slik kjønnsmessig selektiv avskytning 
har demografiske og genetiske effekter. Teoretiske 
modeller viser nå at en svært skjev kjønnsfordeling i 
betydelig grad påvirker den genetiske drift, noe som 
igjen kan lede til tap av genetisk variasjon. Likeledes 
vil et slikt høstingsregime i vesentlig grad kunne 
redusere den effektive bestandsstørrelse, det vil si 
at et fåtall dyr står for mesteparten av produksjo-
nen, noe som på lang sikt kan ha både økologiske 
og evolusjonære konsekvenser. Oppbygging av økt 
kunnskap om effektene av ulike høstningsregimer 
er derfor nødvendig.

1.4.5 Jegeren – fremmed fugl i urbant 
landskap?

Norsk viltforvaltning er begunstiget med en høy grad 
av aksept og en god rekruttering til jaktaktiviteter. 
Hele 3 av 4 nordmenn har positive holdninger til 
jakt, 4 av 5 nordmenn har også tiltro til at jakten 
foregår på en human måte, og kun ca 15 % er 
 negative til denne form for høstingsbasert friluftsliv. 
Enda mer lovende er det at færrest negative finnes 
blant aldersgruppen 25-39 år, noe som kan indikere 
et potensielt godt rekrutteringsgrunnlag. Denne 
 gunstige situasjon må opprettholdes, men det er det 
ingen automatikk i. Jakten som aktivitet vil utfordres 
fra flere hold. Vår tids generelle internasjonalisering 
og globalisering vil gjennom økt verdenshandel gi 
muligheter for introduksjon av fremmede arter som 
kan påvirke norsk natur på ulike måter. Den vil også 
sette i gang kulturelle endringsprosesser, hvor blant 
annet vårt syn på natur og bruk av natur vil påvirkes. 
Verneideologien i naturfor¬valtningen har historisk 
sett blitt knyttet til en urban, ekspertorientert og 

naturfaglig tradisjon. Her har oppmerksomheten 
ofte vært rettet mot det vakre, særegne og urørte, 
og ”natur” har i noen sammenhenger blitt oppfattet 
som en motpol til ”kultur”. Dette har blitt stående i 
kontrast til et syn på natur forankret i lokalsamfunn 

Jakt er friluftsliv, en sosial aktivitet og matauke. Det er 
en kjensgjerning at det er den aktiviteten dagens 86 
000 storviltjegere utøver som er nøkkelen til at dagens 
hjorteviltforvaltning oppfattes som rimelig vellykket.
Foto: Johan Trygve Solheim/www.hjortesenteret.no
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og lokal brukspraksis. Innenfor dette perspektivet til-
legges naturen mening gjennom tidligere erfaringer 
og opplevelser, og det legges vekt på at kunnskap 
om sammenhenger i naturen formidles gjennom 
generasjoners bruk. Det er sannsynlig at jaktens 
sterke posisjon i Norden har sammenheng med 
at den representerer en lang lokal brukspraksis av 
naturen, hvor matauk er mer i fokus enn troféjakt, 
og hvor alle sosiale lag har mulighet for å jakte. 
Denne nordiske høstingstradisjonen må opprett-
holdes også i fremtiden. 

Oppvekststed har en innvirkning på holdningene 
til jakt, og naturlig nok er det færre av de som er 

oppvokst i et bymiljø som er positive til jakt. Urbani-
seringen vil kunne medføre en fremmedgjøring 
av høstingsaspektet, og vil derfor påvirke norsk 
hjorteviltforvaltning. I 2009 fødes det i Norge flere 
barn i byer enn på landsbygda, og beregninger viser 
at folketallet vil synke i 2 av 5 kommuner de neste 
åra. Hjorteviltjegeren er forvaltningens viktigste 
”verktøy”, og utøvelsen og forholdet til jakta står 
sterkest på landsbygda. En økende urbanisering vil 
derfor kunne påvirke både rekrutteringen til jakt og 
aksepten for selve jakta. 

Tidsbrukundersøkelser som er gjennomført i Europa 
i de seinere åra slår hull på myten om den spreke 
nordmannen - vi er faktisk blant de minst aktive i 
Europa, selv om vi har mest fritid per dag. I Norge 
bruker vi til sammen bare 42 minutter på fysiske 
aktiviteter i løpet av en gjennomsnittsdag – bare 
belgierne bruker mindre tid på slikt enn nordmenn. 
Men gledelig nok; vi er fortsatt glad i jakt, fiske 
og friluftsliv. På slike aktiviteter bruker finnene 20 
 minutter per dag, svenskene bruker 18 minutter, 
og vi nordmenn bruker 17 minutter. Litauere og 
 polakker bruker minst tid, 8 minutter daglig. 

Undersøkelser gir et klart inntrykk av at økt 
 økonomisk velstand virker negativt på folks gene-
relle fysiske aktivitet. I tillegg til at vi kjører bil i 
stedet for å gå eller sykle, har nye tekniske hjelpe-
midler også gjort at arbeidsoppgaver som tidligere 
krevde mye bevegelse, tar mye mindre av vår tid 
enn for bare noen tiår siden. Konklusjonen blir at 
med en fortsatt velstandsøkning må vi forvente at 
nordmenn vil bruke stadig mindre tid på de fleste 
typer friluftsaktiviteter, herunder også aktiviteter 
knyttet til høsting av våre storviltstammer. Det er 
en kjensgjerning at det er den aktiviteten dagens 
86 000 storviltjegere utøver som er nøkkelen til at 
dagens hjorteviltforvaltning oppfattes som rimelig 
vellykket. Når det samtidig er gode grunner til å anta 
at morgendagens bestander av hjortevilt heller er 
større enn mindre enn dagens, er det derfor all grunn 
til å utforme klare strategiske mål og virkemidler 
for å klare å opprettholde og endog øke interessen 
og aksepten for denne type aktivitet. 
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2. Strategien
2.1 En levende plan
Strategien som hjorteviltforvaltningen skal arbeide 
etter fremover skal engasjere og mobilisere  aktørene 
til felles handling. Ikke minst har vi lagt vekt på 
at strategien skal være et anvendelig verktøy for 
jegerne på stubben og den øvrige lokalbaserte for-
valtningen.

En strategi skal ikke være et diktat fra oven, men 
være et rammeverk som skal inspirere aktørene til 
å jobbe mot felles mål og felles visjon. Det skal hele 
tiden være dialog om de strategiske grepene og man 
skal sørge for at endringer i omgivelsene blir fanget 
opp. Strategien for hjorteviltforvaltningen skal være 
en ”levende plan”. Dialogen må gjennomføres på 
arenaer lokalt, regionalt og nasjonalt.

Videre har det vært viktig at strategien er enkel, at 
den blir forstått, og at den har fokus på de  viktigste 
utfordringene som  hjorteviltforvaltningen må 
 arbeide med de neste årene. Strategien presenteres 
derfor i form av tre strategiske grep og ni fyrtårn.

2.2 Strategiske hovedgrep
For å nå de overordnede mål som visjonen for 
hjorte viltforvaltningen skaper, vil det være natur-
lig å fokusere på tre ulike strategiske hovedgrep 
(innsatsområder): 

Første hovedgrep - Den gode samfunnsdialogen

Hjorteviltet representerer felles verdier, og  derfor 
er det fellesskapets ansvar. I dette ligger ikke 
bare at man må få etablert et reelt tverrsektorielt 
 samarbeid, man må også sikre en fortsatt god 
rekruttering og en forvaltning av hjorteviltet som 
har bred samfunnsmessig legitimitet. 

Andre hovedgrep - De dyktige aktørene

Forvaltningen skal være anerkjent lokalt og verdsatt 
globalt. Det betyr at den må være tuftet på god 
kompetanse i alle ledd – fra jegeren på stubben til 
de nasjonale forvaltningsorgan. Kompetanse  bygges 
gjennom et godt samspill mellom ulike  aktører. Godt 
samspill betinger felles ”spillplasser”. Å etablere 
fysiske og virtuelle arenaer hvor lokale og regionale 
aktører kan få god tilgang til relevante data, opp-
datert forskningsbasert kunnskap og gode mulig-
heter for utveksling av erfaringsbasert kunnskap, 
er en viktig suksessfaktor. 

Tredje hovedgrep - Styrket økonomi og 
 forutsigbarhet

En fremtidsrettet hjorteviltforvaltning må sikre god 
økonomi i alle ledd. Motiverte jegere får man i om-
råder hvor man makter å opprettholde en forvaltning 
av høy kvalitet som gir aktørene god informasjon 
og tilgang på et mangfold av tilbud. Investeringer i 
tilrettelegging av et variert og attraktivt jakttilbud 
er betinget av en stabil og god økonomi hos rettig-
hetshaverne. Det må utvikles en økonomisk modell 
som både sikrer dette og en effektiv organisering 
og kunnskapsflyt i forvaltningen.

2.3 Fyrtårn
En fare i en strategi er at alt blir viktig – og at man 
derfor ikke kommer i gang fordi man ikke ser skogen 
for bare trær. Derfor er det avgjørende å fokusere 
på de store sakene – det vi kaller for fyrtårn. Et 
fyrtårn er konkret og målet er å mobilisere aktører 
til felles handling om større satsinger. Tanken er at 
de ni fyrtårnene som beskrives i denne strategien 
til sammen skal gi hjorteviltforvaltningen et løft, 
samtidig som de er verktøy for å realisere de tre 
hovedgrepene i strategien. Det er utarbeidet tre 
fyrtårn til hvert av hovedgrepene.

Et viktig poeng med et fyrtårn er at det synlig-
gjør et potensial i hjorteviltforvaltningen og at det 
dermed kan skape positive endinger raskt. I tillegg 
synliggjør et fyrtårn forvaltningens ambisjon både 
lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Fyrtårnene blir 
derfor helt avgjørende for kommunikasjonen av 
strategien utad.
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Hjorteviltstrategiens 3 hovedgrep 
og de 9 fyrtårnprosjektene 

• Første hovedgrep – Den gode 
samfunnsdialogen 

• Fyrtårn – Etablering av en 
nasjonal hjorteviltpolitikk med 
miljømål

• Fyrtårn – Styrke samfunns-
aksepten og øke rekrutteringen

• Fyrtårn – Færre viltpåkjørsler

• Andre hovedgrep – De dyktige 
aktørene 

• Fyrtårn – Nasjonalt 
 kompetansesenter

• Fyrtårn – Produksjon av 
 kunnskap

• Fyrtårn – Hjorteviltportalen

• Tredje hovedgrep – Styrket 
 økonomi og forutsigbarhet 

• Fyrtårn – Gode 
 økonomimodeller

• Fyrtårn – Nyskaping og 
 produktmangfold

• Fyrtårn – Skogen og 
 hjorteviltet

Denne strategien presenteres i form av tre strategiske 
grep og ni fyrtårn. Et fyrtårn represen terer en større 
satsing eller tiltak som vil gi et løft for forvaltningen, 
og som mobiliserer mange aktører til felles handling. 
Det vil synliggjøre betydningen og potensialet i den 
nordiske høstingskulturen, og skaper positiv endring 
relativt raskt. Foto: Inge Hafstad
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3. Strategiens 
 første  hovedgrep: 
Den gode 
 samfunnsdialogen

Hjorteviltet er et felleseie. Det er fellesskapets 
ansvar å forvalte denne ressursen. Utøvelsen av 
jakt i Norge har vært forankret i lokalsamfunnet, og 
forvaltning av hjorteviltet har skjedd i dialog med 
andre samfunnsaktører. Aldri har det vært viktigere 
å styrke samspillet mellom forvaltning og samfunn 
enn i våre dager.

Hjorteviltet skal forvaltes i henhold til et helhetlig 
økosystemperspektiv. Bestandene er i dag tallrike 
og livskraftige og mange ulike interesser og brukere 
berøres av hjorteviltet på flere forskjellige måter. 
Tradisjonelt har forvaltningen av hjorteviltet skjedd 
i et samspill mellom rettighetshavere, jegere og 
viltforvaltere. Men stilt overfor muligheter og ut-
fordringer i dag må dette samspillet utvides slik at 
alle berørte parter lokalt og nasjonalt samhandler 
aktivt med forvaltningen. Dette gjelder aktører som 
har næringsinteresser i skogen, offentlige sektor-
myndigheter, trafikanter, frivillige organisasjoner 
med flere.

På nasjonalt nivå må det utvikles omforente nasjo-
nale miljømål på tvers av berørte sektorinteresser. 
På regionalt nivå må det etableres gode arenaer 
som kan utvikle regionale operative målsettinger, 
og bidra til å skape økt interesse og engasjement 
for den lokale ressursforvaltningen. 

Rekruttering av jegere blir avgjørende for å sikre 
oppslutning om vår høstingskultur. Det er behov for 
betydelig flere jegere fremover for å sikre en god 
forvaltning av hjorteviltet. Mange av disse jegerne 
må rekrutteres blant nye grupper. Det er et mål at 
flere unge, kvinner og personer fra urbane strøk 
rekrutteres som jegere. Jakt skal være inkluderende, 
åpent for alle og tuftes på de gode verdiene vi har 
for jaktutøvelse i Norge. Det blir derfor viktig å sikre 
god tilgang til jakt til en akseptabel pris.

Antall viltpåkjørsler langs veg og jernbane er for høyt 
og skaper både materielle skader, personskader og 
utrygghet blant bilister. Viltulykkene fører også til 
trafikkforsinkelser og problemer med å gjennomføre 
en presis forvaltning av lokale hjorteviltbestander. 

Effektive tiltak for å redusere antall viltpåkjørsler er 
et prioritert område og ett av ni fyrtårn i strategien. 
Det gjelder også å skape trygghet for at hjorteviltet 
ikke fører til at parasitter og smittsomme sykdom-
mer påføres mennesker. Endringer i klima kan føre til 
nye sykdommer. Forvaltningen skal derfor prioritere 
forskning på dette området og sørge for å ha gode 
overvåkingssystemer som gjør det mulig å sette 
inn tiltak raskt dersom uønsket utvikling oppstår.

”Den gode samfunnsdialogen” skal altså sikre en 
bred oppslutning og samhandling om hjorteviltet 
som  naturressurs. Vår utnyttelse av hjorteviltet 
påvirker vår kulturelle identitet. Det blir viktig at 
alle kan  kjenne seg igjen i og verdsette denne 
 høstingskulturen. Samfunnet skal oppleve at hjorte-
viltet forvaltes på en trygg måte.

”Den gode samfunnsdialogen” handler om:

• Tverrsektorielt samarbeid

• Nasjonale miljømål for forvaltningen

• Bred rekruttering og god tilrettelegging

• Bred samfunnsaksept for hjorteviltet og 
 jaktutøvelsen

3.1 Fyrtårn: Etablere en 
 nasjonal hjorteviltpolitikk 
med miljømål
Dette fyrtårnet handler om å øke den politiske og 
samfunnsmessige bevissthet omkring betydningen 
av hjorteviltet som naturressurs og de store utfor-
dringer forvaltningen står overfor, og å etablere 
klare og omforente overordna mål og et effektivt 
tverrsektorielt samarbeid for å møte utfordringene. 

Begrunnelse

Hjorteviltbestandene har utviklet seg til å bli en 
naturressurs av stor samfunnsøkonomisk betydning, 
uten at dette i dag er godt kvantifisert. Samtidig 
som hjorteviltet betyr mye for lokal verdiskaping, 
både i form av kjøtt og som grunnlag for jakt og 
andre opplevelsesbaserte aktiviteter, berører det 
også virksomheten i andre samfunnssektorer på 
både positive og negative måter. De mest kjente og 
nærliggende eksemplene er forholdet til skogbruket 
og omfanget av viltulykker på veg og jernbane, men 
også framtidig satsing på bioenergi og forholdet til 
folkehelsa på grunn av økt utbredelse av sykdom og 
parasitter gir grunn til oppmerksomhet. Hjorteviltet 
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Strategiens første hovedgrep ”Den gode samfunnsdialogen” handler om å sikre en bred oppslutning og samhandling 
om hjorteviltet som naturressurs. Samfunnet skal oppleve at hjorteviltet forvaltes på en trygg måte. 
Foto: Johan Trygve Solheim/www.hjortesenteret.no

er også en svært viktig økologisk faktor og land-
skapsformer i skogslandskapet, og påvirker annet 
biologisk mangfold på mange ulike måter, uten at 
dette er godt dokumentert. 

Scenariene som er utviklet for hjorteviltet fram mot 
år 2030 viser at både forvaltningen og andre berørte 
interesser kan stå overfor meget store utfor dringer 
i årene som kommer. Ikke minst gjelder dette i 
forhold til effekter av fremtidige klimaendringer. 
Dersom en skal kunne møte dette på en robust og 
handlekraftig måte, er det viktig at det utvikles 
en overordnet og omforent nasjonal politikk på 
området og at det i denne gjøres en avklaring av 
grensenittet mot andre sektorer. Dette er tidligere 
gjort for de øvrige vilt- og fiskeressursene som har 
størst ressursbetydning og/eller er gjenstand for 
store nærings- og arealbrukskonflikter som villaks, 
store rovdyr og villrein, men mangler for de øvrige 
hjorteviltartene. 

Hvordan og hvem

Utviklingen av en nasjonal politikk kan mest 
 hensiktsmessig gjøres i form av en stortings melding, 
enten som egen melding eller som et viktig tema i 
den periodiske meldingen om Regjeringens miljø-
vernpolitikk og rikets miljøtilstand. Et eksempel på 
det siste er hvordan de arealpolitiske tilrådningene 
fra prosjektet Villrein og Samfunn (se kapittel 1.3.4) 
dannet grunnlaget for en nasjonal politikk for å 
sikre en langsiktig og bærekraftig forvaltning av 
vill reinens leveområder9, og der det i dag pågår 
 omfattende prosesser med utvikling av  regionale 
planer etter plan- og bygningsloven for de 10 
 nasjonale villreinområdene som ble opprettet. 

Gjennom prosjektet Hjortevilt 2030 er det lagt et 
godt grunnlag for å gjennomføre en tilsvarende 
prosess for andre viktige tema innenfor hjortevilt-
forvaltningen. Prosjektets rådgivningsgruppe har 
hatt en bred sammensetning av ulike aktører både 

9St.meld.nr.21 (2004-2005) og St.meld.nr.26 (2006-2007).
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fra lokal og regional forvaltning, næringsinteresser 
og andre viktige brukerinteresser. Framtidsbildene 
som er laget og de strategiske responsene som er 
utviklet i et samspill mellom rådgivningsgruppa og 
Direktoratet for naturforvaltning gir derfor god for-
ankring for en framtidig nasjonal politikk. Det gjen-
står imidlertid en del viktige elementer, blant  annet 
å utvikle et mer omfattende samfunnsregnskap for 
hjorteviltressursene, og å utvikle og forankre klare 
og forpliktende mål som er omforent på tvers av 
grensene mellom ulike sektormyndigheter. Dette 
kan gjøres ved at det nedsettes en tverrsektoriell 
arbeidsgruppe som kobles opp til prosessen med å 
utarbeide (bidrag til) en stortingsmelding. MD vil 
være ansvarlig for utarbeidelse av meldingen, og 
det er naturlig at Direktoratet for naturforvaltning 
leverer forslag til mye av det faglige og strategiske 
innholdet. Det politiske innholdet i meldingen må 
på vanlig måte drøftes og avklares med de øvrige 
mest berørte departementer. 

Resultater

Målsettingen må være å legge til rette for en fram-
tidig forvaltning som kan framstå som et eksem-
pel på god ressursforvaltning både nasjonalt og 
 internasjonalt, der det tas hensyn til både økologisk 
og økonomisk bærekraft i et langsiktig perspektiv. 
Dette bør omfatte blant annet følgende resultater:

• Det er utviklet gode nasjonale miljømål som er 
omforent og forankret på tvers av sektorgren-
sene, og som legger til rette for en effektiv mål- 
og rammestyring av forvaltningen

• Det er etablert forvaltningsmodeller som er 
 robuste i forhold til de utfordringer forvaltningen 
står overfor i framtida, og som er godt politisk 
forankret 

• Det er etablert en bedre samfunnsmessig for-
ståelse av hjorteviltet som økologisk faktor og 
for de samfunnsmessige verdier og kostnader 
hjorteviltet representerer

• Det er lagt grunnlag for en offensiv satsing på 
utvikling av hjorteviltet som ressurs for framtidig 
verdiskaping

3.2 Fyrtårn: Styrke 
 samfunnsaksepten og øke 
rekrutteringen
Dette fyrtårnet handler om å vise at jakten er en 
del av vår kulturelle identitet, og bruke den nordiske 
høstingskulturens egenart til å skape økt interesse 
og aksept i brede lag av befolkningen. Samtidig 
handler det om å lette tilgangen til storviltjakt slik 
at en større andel av jegerprøvekandidatene starter 
med hjorteviltjakt.

Begrunnelse

En hjorteviltforvaltning som baserer seg på 
 prinsippet om en bærekraftig høsting av  bestandene 
er helt avhengig av at samfunnet aksepterer jakt-
utøvelsen. I Norge og Norden for øvrig har vi i dag 
generelt stor aksept for denne type aktivitet, men 
i Europa ser vi at skepsisen er økende. Eksempelvis 
hevder The European Federation Against Hunting, 
som har 16 assosierte landsforeninger, at “Jakten 
er krigens lillesøster”. I et stadig mer urbanisert 
samfunn kan vi anta at jakt på høstbare bestander 
oppfattes negativt av stadig større grupper. Jaktens 
innhold har også betydning. Generelt ser vi at det er 
”sportsjakten” som oppfattes mest negativt, mens 
en jakt som i prinsippet har sterk fokus på ”matauk”, 
og som oppfattes å sikre sunne bestander er  lettere 
å akseptere. Det er derfor viktig å forsterke og 
fremheve de elementer som gir jakten den største 
samfunnsaksept. 

Jegeren er hjorteviltforvaltningens viktigste aktør. 
Ikke bare er jegeren den som sikrer gjennom føringen 
av forvaltningsplanene, jegerne bidrar også i vesent-
lig grad til innsamling av datamateriale som sikrer en 
kunnskapsbasert forvaltning av høy kvalitet. En god 
hjorteviltforvaltning krever derfor god rekruttering 
av jegere. Høyst sannsynlig vil vi i Norge se en  økning 
i antall klauvvilt; hjort og rådyr øker i utbredelse 
og antall, og villsvin vil lokalt og regionalt på sikt 
øke i antall. I tillegg ser vi en utvikling i retning av 
redusert tidsbruk på jakt per jeger. Dette betyr at 
fremtidens bestandsutvikling vil kreve flere jegere. 
Rekrutteringen må derfor ikke bare opprettholdes på 
dagens nivå, den må økes. Det er derfor viktig med 
en bred rekruttering som henvender seg til andre 
grupper enn de tradisjonelt involverte - dvs. det er 
en spesiell utfordring å rekruttere kvinner, ungdom 
og grupper av mennesker som ikke er vokst opp i 
tradisjonelle jegermiljøer.
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Hvordan og hvem

Fyrtårnet har to klare, selvforsterkende tiltak. For det 
første må den Nordiske høstingskultur beskrives og 
tydeliggjøres. Dette krever at man kan sette denne 
høstingskulturen inn i en Europeisk og historisk 
kontekst, og fremheve denne aktivitet som en del 
av vår kulturelle identitet. Det må også utformes 
en kommunikasjonsstrategi, som inkluderer infor-
masjon og veiledning til barn og unge. Det vil være 
av stor betydning å finne gode rollemodeller som 
kan involveres i videoproduksjoner eller annen type 
informasjonsmateriell. Generelt vil det være viktig 
å styrke naturveiledningen på dette feltet. 

Det må videre lages en rekrutteringsstrategi med 
konkrete tiltak, og tilpasset de arenaer hvor nye 
 jegere kan treffes. Dette inkluderer også infor-
masjonstiltak rettet mot skoleverket, barn og 
unge. Arbeidet bør derfor gjennomføres av en 
bredt  sammensatt gruppe som også favner de nye 
bruker grupper. En ambisiøs rekrutteringsstrategi 
må  beskrive mentorordninger for nye jegere og 
vurdere etablering av ”rekrutteringsvald” for yngre 
jegere. Videre bør større variasjon i muligheter for 
gjennomføring av jegerprøven evalueres. Bruk av 
gode rollemodeller vil også være viktig i et slikt tiltak.

Det er en spesiell utfordring å rekruttere kvinner, ungdom og grupper av mennesker som ikke er vokst opp i 
t radisjonelle jegermiljøer. Foto: Johan Trygve Solheim/www.hjortesenteret.no
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3.3 Fyrtårn: Færre 
 viltpåkjørsler
Dette fyrtårnet handler om å redusere antallet vilt-
ulykker for å oppnå både en bedre naturressurs-
forvaltning og en sikrere og mer effektiv samferdsel.

Begrunnelse

Påkjørsler av vilt på veg og jernbane får stadig 
større oppmerksomhet i mediene og blant folk flest. 
Viltulykkene medfører lidelser og død for både vilt 
og trafikanter, og utgjør en betydelig samfunns-
økonomisk kostnad. Det store antallet trafikkdrepte 
hjortedyr reduserer også mulighetene til å drive god 
bestandsforvaltning i enkelte områder. 

De samfunnsøkonomiske kostnadene ved viltulykker 
på norske veger beløper seg årlig til ca 1/4 milliard 
kr. I tillegg kommer kostnader til forebyggende tiltak, 
som for eksempel viltgjerder (ca 1,0 mill kr/km) og 
til å tilrettelegge for sikre passeringsmuligheter for 

viltet. En viltovergang tilpasset hjortevilt koster i 
størrelsesorden 15-20 mill kr (kilde: Vegdirekto-
ratet). Kostnader ved viltulykker langs jernbanen er 
ikke beregnet i seinere tid, men en tidligere nytte-
kostnadsanalyse viste at det ville være samfunns-
økonomisk lønnsomt å rydde skog og vegetasjon 
langs ca 500 km av det norske jernbanenettet10 11.

Førere av bil og tog utsettes for en betydelig  psykisk 
påkjenning i forbindelse med viltulykker. Selv om 
sannsynligheten for å kjøre på en elg på vegen er 
svært lav for en gjennomsnittsbilist, er nettopp 
elgpåkjørsler noe av det norske bilister er aller mest 
redde for når de er ute og kjører.

I henhold til tallene fra Statistisk Sentralbyrå ble 
7000 hjortevilt påkjørt på veg eller bane i jaktåret 
2007/08. Denne statistikken omfatter bare tilfeller 
der dyr gjenfinnes som drept. I tillegg kommer et 
ikke ubetydelig antall kollisjoner der dyr ikke gjen-
finnes som døde, men hvor en har grunn til å anta 
at de kan være påført alvorlig skade. Med bakgrunn 

10Direktoratet for naturforvaltning 1991: Tiltak mot elgpåkjørsler på jernbanen. DN-Rapport 1991-4, 37 pp.

11Jaren, V., Andersen, R., Ulleberg, M., Pedersen P.H., Wiseth, B. 1991: Moose-train collisions: the effect of vegetation removal with a 
cost-benefit analysis. Alces 27: 93-99.

Statistikken viser en økende tendens når det gjelder frekvensen av hjortevilt 
drept av bil eller tog (SSB 2008). En reduksjon i antallet viltulykker handler 
både om en bedre naturressursforvaltning og å oppnå en sikrere og mer 
 effektiv samferdsel.

Elg

Hjort

Rådyr

0

500

1000

1500

2500

3500

4500
Rådyr, hjort og elg drept av bil og tog

2000

3000

4000

19
87

-1
98

8

19
89

-1
99

0

19
91

-1
99

2

19
93

-1
99

4

19
95

-1
99

6

19
97

-1
99

8

19
99

-2
00

0

20
01

-2
00

2

20
03

-2
00

4

20
05

-2
00

2

20
07

-2
00

8



39

i eksisterende kunnskap om biologiske, klimatiske 
og trafikale forhold søker en å enes om effektive 
sektorovergripende tiltak for å redusere frekvensen 
av viltulykker.

Hvordan og hvem

I Sverige er det ”Nationella Viltolycksrådet” etablert 
under ledelse av Rikspolisstyrelsen, med hovedfor-
mål å samordne det forebyggende arbeidet og å 
organisere arbeidet med ettersøk og ivaretakelse av 
det trafikkskadde viltet. Rådet ble nedsatt 1.  januar 
2007 etter en beslutning fattet av den  svenske 
regjeringen. I tillegg til det nasjonale organet er 
det oppnevnt ansvarlige representanter for etter-
søkspersonell og politi i hvert fylke.

Den nasjonale overbyggingen er sentral for å 
 ansvarliggjøre de nasjonale aktørene. Vi foreslår 
derfor at det etableres et organ i Norge etter til-
svarende modell. Det er viktig at aktivitet på lokalt 
nivå kan forankres i organer som befinner seg nær-
mere enn på det nasjonale plan. En regional organi-
sering tilsvarende de gode erfaringer fra regionalt 
tverrsektorielt samarbeid fra Nord-Trøndelag er en 
aktuell modell. 

Et første steg mot et slikt råd er å kalle inn berørte 
parter til et nasjonalt arbeidsmøte, med sikte på 
å få til enighet om en felles handlingsplan. Det er 
naturlig at direktoratene DN, Vegdirektoratet, Jern-
baneverket og Mattilsynet samarbeider om å orga-
nisere et slikt møte, som bør arrangeres i løpet av 
vinteren 2009/10. Politiet, veg- og banemyndigheter, 
mattilsyn, fylkesmenn, fylkeskommuner, kommuner 
(eventuelt representert ved KS), forsikringsbransjen 
samt representanter fra rettighetshaver- og jeger-
interesser inviteres til å delta.

Resultater

• Tverrsektoriell enighet og et forpliktende 
 samarbeid om tiltak og økonomi er oppnådd. 
Viltulykker er tema i berørte sektorer og inngår 
som en naturlig del av den kommunale og regio-
nale planlegging.

• Det er oppnådd betydelige samfunnsøkonomiske 
besparelser både i form av færre personskader 
og en sikrere og mer effektiv samferdsel.

• Redusert usikkerhet i bestandsplanleggingen i 
de mest utsatte områder

• Forvaltningen av hjorteviltet har større legitimitet 
i samfunnet.

Foto: Terje Kolaas/www.naturspesialisten.no
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Foto: Johan Trygve Solheim/www.hjortesenteret.no
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4. Strategiens 
 andre  hovedgrep: 
De dyktige 
 aktørene
Et langsiktig og målrettet arbeid med å utvikle en 
kompetansebasert hjorteviltforvaltning har gitt 
anseelse både nasjonalt og internasjonalt. Videre 
styrking av kompetansegrunnlaget i forvaltningen 
er en nøkkelfaktor for en fremtidsrettet forvaltning 
fordi den hviler på innsatsen til kunnskapsrike og 
engasjerte mennesker. 

De senere års nedtrapping av både den offentlige 
veiledningstjenesten og innsatsen fra rettighets-
haverorganisasjoner må reverseres og erstattes 
med en offensiv satsing. Samtidig må det tas i bruk 
moderne IKT for å gjøre relevant kunnskap, data og 
forvaltningsverktøy lett tilgengelig for alle involverte 
aktører og for den interesserte allmennheten. En 
god og effektiv kunnskapsformidling skal være en 
kilde til inspirasjon for alle lag i samfunnet. En viktig 
målsetting er å utvikle en felles portal på internett 
som alle aktørgrupper kan anvende.

Norge må videreutvikle sine gode tradisjoner innen-
for anvendt og forvaltningsrelevant forskning i et 
nært samspill med brukerne, og det må legges vekt 
på et helhetlig økosystemperspektiv med økt fler- og 
tverrfaglighet i forskningen. Forskningen må også 
legge vekt på høy internasjonal standard og et 
utvidet samarbeid med internasjonale forsknings-
aktører, særlig innenfor EU-området. Innsamling og 
bearbeiding av kunnskap skal være fundamentet i 
den framtidsrettete forvaltningen, og bidra til å 
dyktiggjøre hver enkelt av forvalterne. Slik kunn-
skapsinnhenting skal være grenseoverskridende 
og må, der det er hensiktsmessig og naturlig, skje 
i tett dialog med våre naboland. Vår høstingskul-
tur er en fellesarv vi har sammen med Sverige og 
Finland. Forvaltnings- og forskningssamarbeidet 
mellom disse landene må styrkes. Dette vil også 
være viktig for utvikling av gode forvaltningsverktøy 
til bruk for prognostisering av bestandsutviklingen 
for de ulike arter. 

Et avgjørende grep i strategien er å styrke og utvikle 
nye arenaer for kunnskaps- og erfaringsutveksling. 
Å sikre læring gjennom samhandling med bred del-
tagelse av berørte aktører vil øke forvaltningens evne 

til å respondere på nye utfordringer, samt sikre god 
kvalitet i alle ledd i forvaltningen.

I løpet av den siste tiårsperioden er ikke lenger 
rettighetshaverne passive mottakere av en årlig 
fellingskvote for elg og hjort. I dag baseres av-
skytningen for 80 % av elgjakten og nær 60 % av 
hjortejakten på godkjente bestandsplaner utar-
beidet av jaktrettshaverne gjennom et forpliktende 
grunneiersamarbeid. Grunnlaget for dette er lagt 
gjennom et bedre beslutningsgrunnlag i form av 
tilrettelagte resultater fra ”Sett elg” og ”Sett hjort”, 
detaljert fellingsstatistikk og formidling av resul-
tater fra overvåkningsprogrammet for hjortevilt. Et 
svakt ledd i dag er mangel på klare etterprøvbare 
målformuleringer fra kommunens side. Jaktretts-
haverne har gjennom et forpliktende grunneiersam-
arbeid og vedtatte bestandsplaner stilt seg i spissen 
for gjennomføring av en langsiktig og bærekraftig 
hjorte viltforvaltning. 

”De dyktige aktørene” handler altså om å utvikle, 
tilgjengeliggjøre og aktivt ta i bruk relevant kunnskap 
og verktøy i alle ledd i forvaltningen. Det regionale 
nivå må utvikles til å bli et naturlig bindeledd  mellom 
sentrale myndigheter og den lokale forvaltningen, 
herunder rettighetshaverne og kommunene. På 
denne måten dyktiggjøres rettighetshaverne og 
jegerne, som er forvaltningens viktigste verktøy for 
å sikre god måloppnåelse.

”De dyktige aktørene” handler om å:

• Styrke og opprette nye arenaer for kunnskaps- og 
erfaringsutveksling nasjonalt, regionalt og lokalt

• Styrke anvendt forskning

• Tilgjengeliggjøre kunnskap og sørge for gode 
formidlingskanaler

• Utvikle gode og målrettede forvaltningsverktøy

4.1 Fyrtårn: Nasjonalt 
 kompetansesenter
Dette fyrtårnet handler om å etablere en god og 
framtidsretta tjeneste for veiledning, datatilgang 
og kompetanse som bidrar til at den regionale og 
lokale forvaltningen kan nå fastsatte miljømål. 
Det handler også om å etablere gode arenaer for 
 samhandlingen mellom aktørene i offentlig og  privat 
sektor,  mellom ulike forvaltningsnivåer, mellom 
 forskning og  for valtning og på tvers av sektor-
grenser innenfor hensiktsmessige geografiske 
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Strategiens andre hovedgrep ”De dyktige aktørene” handler om å utvikle, tilgjengeliggjøre og få tatt i bruk relevant 
kunnskap og verktøy i alle ledd i forvaltningen. Merking av hjort har gir økt kunnskap om hjortens trekkveger og 
områdebruk. Det regionale nivå må utvikles til å bli et naturlig bindeledd mellom sentrale myndigheter og den 
lokale forvaltningen. Foto: Johan Trygve Solheim/www.hjortesenteret.no

 regioner. Videre handler det om å styrke formidling 
og  naturveiledning overfor det øvrige samfunn og 
et bredere publikum. Tjenesten må være robust mot 
framtidige endringer i miljø- og samfunnsforhold 
og organisering av forvaltningen.

Begrunnelse

I en nylig framlagt rapport fra det europeiske ERA-
net SKEP har tilnærminger til brukermedvirkning 
i miljøforskningen og formidling av forsknings-
resultater blitt sammenliknet mellom 13 land 
i  Europa og Nord-Amerika12. Resultatene viser 
klart at dersom forskningen skal kunne spille sin 
 ønskede og tiltenkte rolle i forhold til forvaltning 
og  politikkutvikling, er det stort behov for et aktivt 
samarbeid  mellom forskning og forvaltning/brukere 

gjennom hele  forskningsprosessen. Det er også 
nødvendig at det avsettes spesielle ressurser til god 
for midling, og dedikert personell som kan ivareta 
rollen som  brubyggere mellom forskning og forvalt-
ning  gjennom å formidle og oversette resultatene 
på en egnet og treffsikker måte.

Det siste tiåret har det innenfor norsk hjortevilt-
forvaltning vært lagt økt vekt på delegering av 
ansvar og myndighet til kommunene, og på over-
føring av oppgaver fra offentlig til privat sektor, 
særlig til rettighetshaverne og deres organisa-
sjoner. Forutsetningene fra en interdepartemental 
arbeidsgruppe i 2001 var at staten må være tydelig 
og forutsigbar på områder der lokalnivået får økt 
ansvar, og videre at staten skal legge til rette for 
kommunenes løsninger gjennom støttefunksjoner 

12Bielak, A. T., Holmes, J., Savgård, J., and Schaefer, K. (2009). A comparison of European and North American approaches to the 
 management and communication of environmental research. Swedish Environmental Protection Agency Report 5958. 132 pp.
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som faglig veiledning, erfarings- og kunnskapsfor-
midling og verktøyutvikling. Dette har imidlertid ikke 
blitt innfridd. Det har tvert imot vært en betydelig 
nedgang i innsatsen på hjorteviltforvaltning fra 
fylkesmennenes miljøvernavdelinger. Samtidig har 
kommunene redusert sin kapasitet og kompetanse 
innenfor både miljø- og landbruksforvaltning, og 
rettighetshavernes organisasjoner har avviklet den 
prosjektfinansierte innsatsen knyttet til grunneier-
organisering og utvikling av driftsplaner. 

Fra 2010 er det vedtatt at det regionale nivåets 
oppgaver med ansvaret for forvaltningen av de høst-
bare artene, herunder hjorteviltet unntatt  villrein, 
skal overføres fra fylkesmannen til fylkeskom munen. 
Det er så langt ikke gitt signaler om at det vil følge 
med ressurser som gir forutsetninger for en  styrking 
av innsatsen. Dette skaper både usikkerhet og for-
ventninger. Usikkerheten bunner først og fremst i 
dagens manglende kompetanse og kapasitet hos 
fylkeskommunene, mens forventningene knyttes 
opp mot at det kan bli økt aktivitet på tema området 
og da spesielt knyttet til verdiskaping og nærings-
utvikling. 

Endringene innen den offentlige forvaltningen 
har skapt, og vil skape, betydelige utfordringer, 
sam tidig som den skaper mange nye muligheter. 

Mange steder er det betydelige nærings- og areal-
brukskonflikter som følge av store bestander av 
hjortevilt. I andre områder er hjorteviltets leveom-
råder blitt marginalisert på grunn av menneskelige 
inngrep. Disse utfordringene krever økt presisjon 
i forvaltningen av hjorteviltet. Videre må det skje 
en dyktig gjøring av aktørene i alle ledd dersom 
sentrale myndigheters ambisjoner om sunne og 
livskraftige hjorteviltbestander, reduksjon i omfang 
av arealbrukskonflikter og økt verdiskaping skal være 
mulige å oppnå. En overordnet målsetting med den 
pågående forvaltningsreformen må være å oppnå 
en styrking og kvalitetsheving av forvaltningen av 
de høstbare vilt- og fiskeressursene i tråd med 
den nye naturmangfoldlovens intensjoner, noe som 
innebærer at fylkeskommuner og kommuner ”må 
spilles gode”.

Sentrale spørsmål er derfor:

• Hvordan sikre at alle kommuner og regioner får 
god og lik tilgang på den beste kunnskap og 
kompetanse, og gode forvaltningsverktøy?

• Hvordan øke mulighetene for bedre resultater 
gjennom tverrsektorielt samarbeid? 

• Hvordan få en bedre økonomi i hjortevilt-
forvaltningen?

Å gjøre de riktige valgene betinger at utøver har tilstrekkelig kompetanse. Foto: Ingrid Regina Reinkind, DN
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Hvordan og hvem

Vi mener at en modell med et nasjonalt kompe-
tansesenter er den beste måte å sikre at flere sektor-
myndigheter samarbeider om å løse de utfordringer 
en står overfor innen hjorteviltforvaltningen i dag, og 
de fremtidige utfordringer innenfor forvaltningen av 
de høstbare biologiske ressurser. Det er derfor viktig 
at det etableres et tverrsektorielt eierskap til en slik 
ordning, der både miljøforvaltningen, landbruks-
forvaltningen og samferdselsforvaltningen inngår. 

Et nasjonalt kompetansesenter for hjortevilt skal 
rollemessig plasseres i skjæringsfeltet mellom 
 forskning, forvaltning, brukere og allmennhet. 
 Senteret skal ikke ha noen form for forvaltnings-
myndighet. Denne vil ligge til MD/DN på nasjonalt 
nivå, til det regionale forvaltningsnivå (fylkesmenn 
og fylkeskommunene) og i kommunene. Kompe-
tansesenteret skal heller ikke drive forskning, men 
skal samarbeide nært med FoU-institusjoner. 

Primæroppgaven til et kompetansesenter for hjorte-
vilt er å bidra til å videreutvikle forvaltningen av 
klauvvilt på lokalt og regionalt nivå. I dette ligger 
det blant annet å utvikle gode forvaltningsverktøy, 
å være en tilrettelegger for forskning, overvåking 
og kartlegging, og å bidra til en god formidling 
av resultatene til forvaltning og brukere. En av de 
første store oppgavene er å skape gode kommu-
nikasjonslinjer inn mot fylkeskommuner, kommuner, 
rettighets- og brukerorganisasjoner og fylkesmenn. 
Inngående kunnskap om forvaltning og forvalt-
ningsmodeller for klauvvilt er en grunnleggende 
forutsetning. Senteret skal være dataformidler til 
brukergruppene, og ved behov og etter avtale kan 
senteret bistå kommunene med å legge data inn i 
hjorteviltregisteret, og å tilrettelegge datagrunn-
laget for bruk i forvaltningen. Følgende oppgaver 
er aktuelle: 

Foto: Johan Trygve Solheim/www.hjortesenteret.no
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• Gjennomføre veiledning og rådgivning over-
for fylkeskommuner, kommuner, rettighetshavere, 
sektormyndigheter og andre aktører, både innenfor 
bestandsforvaltning, arealforvaltning og innovasjon/
næringsutvikling. 

• Tilrettelegge for, og gjennomføre kurs og konfe-
ranser i regionene i samarbeid med lokale aktører. 

• Tilrettelegge og formidle et best mulig data-
grunnlag for alle aktører, herunder bistå  kommunene 
med innlegging og bruk av data fra hjortevilt-
registeret. 

• Koordinere datainnsamling til overvåking i 
 samarbeid med utøvende institusjoner, herunder 
sikre datagrunnlag inn mot ulike FoU-miljøer og 
pågående forskningsprosjekter. 

• Gjennomføre populær formidling og natur-
veiledning knyttet til hjorteviltet overfor et bredt 
publikum, herunder skoleverket og barn og unge. 

Et kompetansesenter bør organisatorisk være 
 uavhengig av både forvaltning og forskning. Orga-
nisering som en stiftelse, med Staten som stifter, 
er derfor mest nærliggende. Det vil være en fordel 
dersom flere sektordepartementer kan stå som 
stiftere. Stiftelsen bør få et navn som er beskrivende 
for de oppgaver den skal utføre, og som også gir 
en tilstrekkelig avstand til forsknings- og forvalt-
ningsoppgavene.

Det vil være en forutsetning for optimal funksjon 
mot målgruppene at kompetansesenteret også 
etablerer samarbeidsavtaler som gir tilgang på 
kvalifiserte arbeidskraftressurser som er lokalisert 
regionalt/lokalt. Dette kan være ansatte ved andre 
typer informasjons- og kompetansesentre som f.eks 
Skogbrukets Kursinstitutt og Norsk Hjortesenter, 
ansatte i organisasjoner som regionale skogeier-
andelslag eller fylkeslag av NJFF, private konsulent-/
rådgivningsfirma m.fl. 

Dersom en lykkes i å etablere et tverrsektorielt 
eierskap mellom flere sektordepartementer, vil det 
også være naturlig å tenke seg en tilleggsbemanning 
finansiert av disse sektorene inn i kompetanse-
senteret. Dette kan gjelde personell som kan arbeide 
inn mot landbruksforvaltningen og landbruksorga-
nisasjonene knyttet til verdiskaping og nærings-
utvikling (LMD), og personell som kan arbeide inn 
mot Jernbaneverkets og Statens Vegvesens regioner 
vedrørende effektive påkjørselsreduserende tiltak 
langs jernbanevegnettet og stamvegnettet (SD). 
Tilsvarende vil gjelde overfor fylkeskommunene, 
som fra 2010 skal overta ansvaret for det øvrige 
riksvegnettet i tillegg til fylkesvegene. 

Forholdet til andre informasjons- og 
 kompetansesentre

Det er allerede etablert to informasjons- og kompe-
tansesentre for villrein i Tinn og Dovre kommuner 
med årlige driftsbevilgninger over MDs budsjett 
gjennom Stiftelsen Norsk Villreinsenter. Tilsvarende 
er det også etablert et Kunnskapssenter for laks 
og vannmiljø i Namsos. Det vil være naturlig at 
det etter hvert etableres samarbeidsrelasjoner til 
disse, men ettersom villrein og anadrom laksefisk 
vil forbli et statlig forvaltningsansvar som nasjonale 
ansvarsarter, bør hovedfokus i første omgang legges 
på annet hjortevilt og eventuelt de øvrige høstbare 
artene som skal overføres til fylkeskommunene. 

Norsk Hjortesenter på Svanøy er en veletablert 
stiftelse som har fokus både mot viltlevende hjort 
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og hjort i oppdrett, og som mottar et årlig driftstil-
skudd fra LMD. Videre har DN gjennom flere år gjort 
nytte av senteret gjennom tjenestekjøpsavtaler. 
Det kan forutsettes at dette legges inn i ordningen 
med tjenestekjøpsavtaler fra det nasjonale kompe-
tansesenteret, som skissert ovenfor.

Norsk Elgsenter i Gravberget er et nyetablert AS, 
som fra 2009 mottar et driftstilskudd fra LMD med 
1 mill kr pr år i 3 år. Norsk Elgsenter vil kunne passe 
godt inn i en modell som skissert, der Gravberget 
kan bli en av flere arenaer som et nasjonalt kompe-
tansesenter kan benytte når kunnskapen og for-
valtningsverktøyene skal presenteres for brukerne. 

Lokalisering og eventuell integrering med et 
Senter for naturmangfold

Rådgivningsgruppen (se innledningen og vedlegg 1) 
har anbefalt at et nasjonalt kompetansesenter bør 
lokaliseres til Trondheim. Den viktigste begrunn-
elsen for dette er at tunge aktører innenfor relevant 
forskning og undervisning allerede er til stede, og 
at det sentrale forvaltningsapparatet (DN) og Arts-
databanken også har sete her. Foruten de nære 
samarbeidsrelasjonene med disse miljøene, ble 
det videre lagt vekt på at det vil være viktig å sikre 

 kontinuitet og god tilgang på høyt kvalifisert perso-
nell til de aktuelle oppgavene. En slik lokalisering gir 
også muligheter for bruk av virkemidler som hospi-
tering og jobbrotasjon for å utvikle kompetansen 
og samspillet mellom fagmiljøene.

I forbindelse med relokalisering av NINA til 
 Gløshaugen ved NTNU, arbeides det med planer om å 
realisere et Senter for naturmangfold. Dersom dette 
blir en realitet, vil en lokalisering av et nasjonalt 
kompetansesenter for hjortevilt (og eventuelt andre 
høstbare arter) sammen med faglig relevante NTNU-
miljøer, Artsdatabanken og NINA framstå som meget 
gunstig med tanke på utvikling av et stort og godt 
fagmiljø og gode samarbeidsrelasjoner. 

En kan også tenke seg kompetansesentermodellen 
utvidet til å inkludere en større satsing på utvik-
ling, overføring og implementering av kunnskap og 
kompetanse knyttet til bærekraftig bruk og vern av 
det samlede naturmangfoldet, slik den nye natur-
mangfoldloven kap. II forutsetter. En slik løsning vil 
naturlig nok forutsette utvidet bemanning både på 
fagsiden og på formidlingssiden, men vil da også 
kunne framstå som et flaggskip for en offensiv og 
framtidsrettet satsing på naturmangfoldet. 

Foto: Terje Kolaas/www.naturspesialisten.no
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Resultater

• Den regionale og lokale forvaltning består av 
dyktige aktører som har god tilgang på alle rele-
vante data og gode forvaltningsverktøy, og har 
høy kunnskap og kompetanse i alle ledd

• Det er utviklet gode møteplasser og strukturer 
for samhandlingen mellom aktørene, og det tverr-
sektorielle samarbeidet fungerer godt gjennom 
aktiv dialog og felles prosjekter

• Det er utviklet omforente regionale mål for for-
valtningen, som bidrar til å oppfylle de overordna 
nasjonale miljømålene

• Det er en god koordinering av aktiviteter  knyttet 
til forskning og overvåking, og resultatene for-
midles på en god og effektiv måte til brukerne

• Det har blitt vesentlig bedre og mer enhetlig 
kvalitet på tjenesteytingen knyttet til hjortevilt i 
kommunene

• All hjorteviltforvaltning er basert på gode 
 bestands- eller driftsplaner for hensikts messige 
enheter innen 2015, og rettighetshaverne har 
et aktivt engasjement knyttet til å vedta, gjen-
nomføre og følge opp planene i samarbeid med 
lokale myndigheter og aktører.

• Befolkningen generelt og barn og unge  spesielt 
har fått et høyere kunnskapsnivå om hjorte-
viltet og dets plass i økosystemet gjennom aktiv 
 populær formidling og naturveiledning

4.2 Fyrtårn: Produksjon av 
kunnskap
Dette fyrtårnet handler om å sikre en hjorteviltfor-
valtning av høy internasjonal kvalitet ved å sette 
norske forskningsmiljø i stand til å produsere forsk-
ningsbasert ny kunnskap og nye forvaltningsverktøy, 
samt muligheter for å tilgjengeliggjøre dette på 
lokalt og regionalt nivå.

Begrunnelse

Det finnes i dag gode norske forskningsmiljøer 
ved flere av våre universiteter, høgskoler og forsk-
ningsstiftelser som har fokus på hjortevilt. Man-
ge av miljøene holder internasjonal høy kvalitet 
og publiserer (ofte sammen med internasjonale 
 kolleger) i velrenommerte tidsskrift. Eksempelvis 
har norske hjorteviltforskere bidratt til mer enn 
300 internasjonale vitenskapelige artikler de siste 

10 år. En stor del av forskningsaktiviteten i denne 
perioden er finansiert gjennom midler fra Norges 
Forskningsråd og Direktoratet for naturforvaltning. 
Forskningsmiljøene er avhengige av denne type 
langsiktig finansiering for å kunne bygge opp miljø 
med relevant kompetanse. 

Fremtidens hjorteviltforvaltning må møte sam-
funnets krav om økt kunnskap i alle ledd, hvor 
forsk ningsbasert kunnskap og lokal erfarings basert 
kunnskap benyttes til å utforme lokalt tilpassede 
forvaltningsstrategier. Det nye årtusen vil gi nye 
forskningsmessige utfordringer, samtidig som ut-
fordringene vil variere regionalt. Forvaltningen vil 
gjennomgående ha en sterkere økosystemorien-
tering, hvor hjorteviltets effekt på sine leveområder 
og interaksjoner med store rovdyr vil fokuseres. De 
forventede klimaendringer vil gi store regionale og 
årlige variasjoner i klimaforhold. Dette vil medføre 
økte krav om mer presis kunnskap om klimaets 
effekt på bestandene. Spesielt vil det bli behov for 
å få utviklet forvaltningsverktøy som kan fange 
opp de årlige variasjoner i bestandsvekst som et 
nytt klimaregime forventes å skape. I tillegg vil det 
bli behov for økt kunnskap om de økologiske og 
evolusjonære effekter av de ulike høstingsregimer. 

For å strekke seg mot visjonen ”Verdsatt lokalt, 
anerkjent globalt” er det derfor innen dette fyr-
tårnet tre utfordringer som må møtes aktivt; 
 forskningsmiljøene må sikres en langsiktig finan-
siering, forskningsmiljøene må gis gode innspill om 
forvaltningens prioriterte kunnskapsbehov og de 
samme forskningsmiljøer må bistå i implementering 
av den nye kunnskap i forvaltningen på regionalt 
og lokalt nivå.

Hvordan og hvem

Direktoratet for naturforvaltning må bidra til å få 
etablert relevante forskningsprogrammer i regi av 
Norges Forskningsråd, hvor tverrsektoriell finan-
siering sikres. Tverrsektoriell støtte kan best sikres 
ved å dokumentere hjorteviltets innvirkning på de 
ulike samfunnssektorer. Det ligger derfor en bety-
delig gevinst i å få utarbeidet en nasjonal sektor-
overgripende hjorteviltpolitikk. 

Forvaltningen kan gjennom økonomiske insentiver 
i stor grad styre forskningsaktiviteten inn mot de 
områder kunnskapsbehovet er størst. Det forutsettes 
derfor at DN innehar høy bestillerkompetanse, og 
har god dialog med regionale og lokale forvaltnings-
nivå. Den sentrale forvaltning bør derfor vurdere å 



48

knytte til seg en bredere fagkompetanse gjennom å 
utvide bruken av såkalte ”forvaltningsstipendiater”, 
hvor stipendiater knyttet til langsiktige forsknings-
programmer har sitt pliktarbeid knyttet til lokale, 
regionale og sentrale forvaltningsetater. I pro sjekter 
som støttes økonomisk av DN bør det vurderes 
å kontraktsfeste forskerdeltagelse på regionale 
fagsamlinger. Det må også legges til rette for et 
nært og gjensidig forpliktende samarbeid mellom 
forskningsmiljøene og det nasjonale kompetanse-
senteret. Dette vil bidra til å utvikle samarbeidet 
mellom forskning, forvaltning og brukere. 

Skal hjorteviltforvaltningen fremstå som et godt 
nasjonalt eksempel på god naturressursforvalt-
ning er det en forutsetning at det også initieres 
forskningsaktivitet som bygger opp kompetanse 
på områder som forventes å bli viktige i frem-
tiden. Dette vil kreve gode tverrfaglige fagmiljøer 
og godt internasjonalt samarbeid. Innen Norge, 
Sverige,  Finland og Danmark gjennomføres det i 
dag ulike typer forskningsprosjekter, men samhand-
lingen  mellom miljøene er i stor grad tilfeldig og 
person basert. Ofte kommuniseres resultatene fra 
prosjektene mellom fagmiljøene stort sett i form 
av publiserte vitenskapelige artikler flere år etter 
at arbeidet ble gjennomført. Det finnes i dag ingen 
naturlig møteplass for de nordiske fagmiljøer utover 
de internasjonale konferanser og symposier som 
 arrangeres med jevne mellomrom. DN bør ta initiativ 
til å opprette egnede og velfungerende møte plasser 
som et ledd i å styrke det nordiske samar beidet 
innenfor hjorte viltforskningen. Videre bør NINA 
 gjennom sin nye rolle fra 2009 som  sekretariat for 
det europeiske forskningsnettverket ALTER Net 
bidra til å etablere gode samarbeidsprosjekter og 
gode møteplasser mot EU-området. 

Resultater

En hjorteviltforvaltning… 

• basert på kunnskap av høy internasjonal kvalitet

• som er i forkant av fremtidige utfordringer, og 
med god handlingsberedskap

• med bred kunnskap og kompetanse på hjorte-
viltets effekter på økosystemnivå

• med kunnskap om effekten av ulike høstings-
regimer

4.3 Fyrtårn:  Hjorteviltportalen
Dette fyrtårnet handler om å utvikle en hjorteviltpor-
tal som et samlet nettsted for og om hjortevilt for 
alle brukere med nettilgang. Portalen skal fungere 
som offisiell kommunikasjonsport relatert til hjorte-
vilt og hjorteviltforvaltning for definerte målgrupper 
så vel som media og befolkningen generelt.

Begrunnelse

Det eksisterer i dag ingen lett tilgjengelig for-
valtningsrelevant informasjon om hjortevilt og 
 hjorteviltforvaltning. En rekke nettsteder som 
www.hjorteviltet.no, www.villrein.no og www.hjorte-
senteret.no med flere tilbyr hver for seg noe infor-
masjon, men disse mangler en felles overbygning 
og inngangsportal. Med en fortsatt hovedvekt på 
at forvaltningen skal være lokalt fundert, må vegen 
til oppdatert kunnskap være så kort som overhodet 
mulig. Hovedmålet med hjorteviltportalen er å sørge 
for at oppdatert informasjonen om hjorteviltet er 
tilgjengelig for alle, og ikke bare for de spesielt inter-
esserte. Videre er målet å bidra til at forvaltningen 
på alle nivå er sikret lett tilgang til kvalitetssikrede 
data og informasjon. 

Et vellykket, velfungerende nettsted kan være en 
kritisk suksessfaktor for fremtidens hjorteviltforvalt-
ning der tilgang til informasjon vil være avgjørende 
for å nå visjonen ”Verdsatt lokalt, anerkjent globalt”.

Hvordan, når, hvem

For å oppnå at publiseringsløsningen har all den 
funksjonalitet man kan forvente av et godt verktøy 
for webkommunikasjon er ikke bare innholdet og 
teknologien viktig. Det er av vesentlig betydning 
at nettstedet får en brukervennlig og tiltalende 
utforming som motiverer til bruk, understøtter 
 informasjonen og fremmer kommunikasjon  mellom 
myndigheter på alle nivåer, kompetansemiljøer og 
brukerne i videste forstand.

Det bør etableres en referansegruppe bestående 
av viktige samarbeidsaktører og IKT-utviklere, for 
å sikre at portalen tilfredsstiller krav og behov fra 
de ulike brukergrupper. 

Hjorteviltportalen skal fra lanseringen i 2010 være 
det til enhver tid mest innholdsrike, informative og 
pålitelige nettstedet som tilbyr informasjon om 
hjortevilt i Norge. Det krever ikke bare at publi-
seringsløsningen og designet som velges er det 
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beste, men også at det settes av ressurser til å 
holde nettstedet løpende oppdatert. Det kan kun 
skje gjennom at det etableres en god modell for 
drift og oppdatering av portalen, herunder at det 
finnes gode løsninger for det redaksjonelle arbeidet. 

I det at en velger å definere dette nettstedet som 
en portal ligger en målsetting om å knytte  mange 
 underliggende nettsteder sammen. Videre vil en 
 rekke departementer og underliggende  etater 
på tvers av sektorer serve relevant informasjon. 
 Gjennom nettverk og samarbeid vil en unngå 
 betydelig  dobbeltarbeid og derved få mer ut av 
begrensede ressurser. Det er viktig at slikt samar-
beid gjøres gjensidig forpliktende, og at nettverkene 
formaliseres gjennom avtaler.

Hjorteviltportalens viktigste målgrupper vil være: 

• Publikum i inn- og utland

• Myndigheter og forvaltning

• Forskning og høyere undervisning

• Skoleverket

• Frivillige organisasjoner

• Næring/grunneiere/rettighetshavere

• Media

Resultater

• En hjorteviltportal i drift vil gi god informasjons-
flyt i alle ledd i forvaltningen, og bidra til enklere 
administrasjon særlig med tanke på rapportering.

• Hjorteviltportalen vil bidra til å øke kompetanse-
nivået hos de ulike aktørgrupper, og ikke 
minst være et nyttig verktøy i undervisnings-
sammenheng.

• Portalen vil underbygge hjorteviltets samfunns-
messige betydning og sette dagsorden for ak-
tuelle problemstillinger.

Foto: Terje Kolaas/www.naturspesialisten.no



50

5. Strategiens 
 tredje hovedgrep: 
Styrket økonomi og 
forutsigbarhet

Verdiskapingen knyttet til hjorteviltet er  betydelig, og 
er i dag et av skogens viktigste produkter i nærings-
messig sammenheng. Det offentliges økonomiske 
innsats i hjorteviltforvaltningen er i stor grad basert 
på noen få statlig ansatte forvaltere på nasjonalt og 
regionalt nivå, i tillegg til disponeringen av statlig 
og kommunale viltfond, som er brukerfinansierte 
midler. I tillegg kommer en rekke kommunalt  ansatte 
som har forvaltningen av hjorteviltet som en svært 
liten del av sine stillinger. Mye av arbeidet har hittil 
vært gjort på frivillig basis av engasjerte rettighets-
havere og jegere. 

En viktig strategi fremover blir å sikre økt kompe-
tanse i forvaltningen som har til hensikt å styrke 
utøvelsen av lokal forvaltning og sikre målopp nåelse 
på nasjonalt nivå. Det må derfor utarbeides en 
 finansieringsmodell som kan bidra til å sikre en god 
og forutsigbar økonomi i hele forvaltningssystemet, 
økt produktmangfold og nye forretningsområder.

Svært mye at det økonomiske fundamentet skapes 
på lokalt nivå, både for rettighetshaverne, andre 
næringsutøvere og forvaltningen. Det må legges 
til rette for at rettighetshaverne fortsatt finner det 
interessant å satse på produksjon av hjortevilt på 
sine eiendommer i et nært og godt samspill med 
både jord- og skogbruk. 

Innovasjon og nytenkning blir derfor viktig frem-
over. Vi ser at etterspørselen etter produkter og 
tjenester knyttet til jakt er økende. Utvikling av nye 
produkter må skje innenfor nasjonale og interna-
sjonale ramme betingelser, og der det er aktuelt og 
nødvendig, må sektorene sørge for en tilrettelegging 

Strategiens tredje hovedgrep ”Styrket økonomi og forutsigbarhet” handler om å sikre en god og forutsigbar  økonomi 
i alle ledd i hjorteviltforvaltningen, inkludert rettighetshaverne. Foto: Johan Trygve Solheim/www.hjortesenteret.no
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gjennom tilpassede regelverk, uten at dette går på 
bekostning av andre viktige samfunnsinteresser 
eller på bekostning av dyrehelse eller mattrygghet.

Vi ser også at det etterspørres andre former for 
verdiskaping knyttet til hjorteviltet, for eksempel 
basert på opplevelsesverdiene. Dette må det satses 
mer på i fremtiden, da hjorteviltet skal bidra til gode 
opplevelser for andre enn kun de som jakter.

Det må videre investeres mer i en kunnskapsbasert 
og god forvaltning, både når det gjelder kunnskaps-
produksjon gjennom forskning og overvåking, og en 
god veiledningstjeneste overfor rettighetshaverne 
og den lokale forvaltning. Dette kan realiseres gjen-
nom økonomimodeller der også rettighetshavere 
og andre næringsaktører bidrar i tillegg til jegerne.

”Styrket økonomi og forutsigbarhet” handler altså 
om å sikre en god og forutsigbar økonomi i alle ledd 
i hjorteviltforvaltningen, inkludert rettighetshaverne. 
Kommunene må i større grad innta en rolle som 
bestiller og oppdragsgiver. På rettighetshavernivå 
dreier dette seg om å sikre aksept for et større 
mangfold innenfor høstingskulturen og slik heve 
kvaliteten av både hjorteviltet som næring og den 
lokale forvaltningen.

”Styrket økonomi og forutsigbarhet” handler om:

• Styrket inntektsgrunnlag

• Finansieringsmodell som er tilpasset ny 
 organisering av forvaltningen

• Økt mangfold av produkter og tjenester

• Satsning på innovasjon og investeringer i 
 forskning m.m.

5.1 Fyrtårn: Gode 
 økonomimodeller
Dette fyrtårnet handler om å etablere et godt og 
forutsigbart finansieringsgrunnlag for alle tiltak og 
aktiviteter som er nødvendige for å gjennomføre 
strategien. 

Begrunnelse

Økonomien i dagens hjorteviltforvaltning er nærmere 
beskrevet i kap.1.3.6. Denne er i dag i all hovedsak 
basert på innbetalte avgifter fra jegere og rettig-
hetshavere, mens statens bidrag består av lønn og 
drift av et fåtall årsverk ved DN og fylkesmennenes 
miljøvernavdelinger, finansiering av to villreinsentre 
samt noen midler til forskning. 

Dagens finansieringsgrunnlag gir ikke rom for den 
offensive satsing på en langsiktig bærekraftig 
hjorte viltforvaltning med stor samfunnsaksept og 
økt verdiskaping som er beskrevet i denne strategien. 
Noen mindre tiltak kan løses med omprioriteringer 
innenfor dagens rammer, men oppnåelse av de 
overordna målene forutsetter at den helhetlige 
satsingen som er vist i strategiens fyrtårn realiseres.

Hvordan og hvem

Det mest kostnadskrevende tiltaket i strategien vil 
være etablering og drift av det nasjonale kompe-
tansesenteret. Finansieringsbehovet bør som et 
 minimum dekke etablering og drift av 5  stillinger, 
som samlet må ha høy kompetanse innenfor  anvendt 
FoU, forvaltning, formidling, naturveiledning og nett-
baserte tjenester. Erfaringsvis er det nødvendig å 
ha en solid basisfinansiering og/eller et forutsigbart 
volum av større faste oppdrag i bunnen for slike 
sentre. Ettersom senteret forutsettes å være en 
sentral tjenesteyter for ulike sektorer som landbruk/
utmarksnæring, veg og jernbane, bør disse sektor-
myndighetene bidra til en statlig basisfinansiering i 
tillegg til MD/DN. Videre bør det drøftes med fylkes-
kommunene om det kan legges inn en oppdragsdel 
knyttet til veiledningstjeneste og innsamling og 
tilrettelegging av datagrunnlag, jf oppgave for-
delingen det er lagt opp til i forvaltningsreformen (se 
kap.1.3.7). Det bør være et prinsipp at tilrettelegging 
av datagrunnlag, ordinær forvaltningsrettet veiled-
ningstjeneste overfor  brukerne og naturveiledning 
overfor publikum er gratis, mens andre oppgaver og 
prosjekter kan utføres som  betalte oppdrag.

Det bør gjennomføres en undersøkelse og evalu-
ering av hvordan de innbetalte fellingsavgiftene 
til de kommunale viltfond brukes i kommunene. 
Dersom det viser seg at det er mulig å styre bruken 
av disse midlene bedre inn mot høgt prioriterte 
oppgaver, bør det legges til rette for dette gjen-
nom endringer av forskrifter og retningslinjer. Det 
bør også  vurderes om det er nødvendig å justere 
de fastsatte pris rammene for avgiftene noe for å 
øke inntektsgrunnlaget for den lokale forvaltning. 

I lys av de utfordringer hjorteviltforvaltningen 
står overfor, kan det trolig forventes at det er en 
økt  betalingsvillighet både blant jegere og rettig-
hetshavere og blant andre aktører for tiltak som 
 mål rettes godt og der bevilgningene har en tilstrek-
kelig øremerking. Dette kan f. eks gjelde tiltak mot 
vilt ulykker på veg og jernbane, som bør organi-
seres og gjennomføres som ”spleiselag” mellom 
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de  relevante aktørene. Dette kan også være aktuelt 
for tverr sektorielle FoU-prosjekter. Utover dette, 
bør det utredes nærmere hvordan et økt påslag 
på jegeravgiften for hjorteviltjegere kan bidra til å 
finansiere tiltakene i strategien. Dette kan gjøres 
i en partssammensatt gruppe slik at forslagene til 
endringer har en god forankring. 

Resultater

• Et solid og forutsigbart finansieringsgrunnlag 
for framtidas hjorteviltforvaltning

• En mer målrettet bruk av fellingsavgiftsmidlene 
i kommunale viltfond 

• Bedre måloppnåelse og økt kvalitet i forvaltningen 
på alle nivåer

• Et bedre tverrsektorielt eierskap til utfordringer, 
muligheter og tiltak knyttet til hjorteviltet

5.2 Fyrtårn: Nyskaping og 
produktmangfold
Dette fyrtårnet handler om å tilpasse seg et endret 
etterspørsels- og forbruksmønster hos morgen dagens 
jegere og fritidsbrukere ved å utvikle et større mang-
fold i produkter og tjenester, samt oppmuntre og 
tilrettelegge for investeringer som kan øke verdi-
skapingen knyttet til hjorteviltet som ressurs. 

Begrunnelse

Når vi ønsker å tiltrekke oss internasjonale turister 
fokuserer vi på de enkelte lokaliteters særpreg, 
og tilrettelegger for en fritidsbruk som ivaretar, 
forsterker og fremhever stedets lokale egenart; 
dets miljø, kultur, estetikk og kulturarv, slik at det 
kommer lokalsamfunnet til gode. Det burde være 
like naturlig å benytte de samme særpreg for å 
tiltrekke seg norske fritidsbrukere, inkludert jegere. 

Norske jegere og andre fritidsbrukere er hva  National 
Geographic Society vil kalle geoturister, og produkt-
ene som tilbys må tilpasses disse i større grad. I 
dag benytter den gjennomsnittlige hjorteviltjeger 
mer enn 11 dager på jakt. Dette er en stor andel 
av den totale fritid tilgjengelig i løpet av et år. Det 
har stort sett vært en aktivitet for den mannlige del 
av befolkningen, hvilket betyr at en families felles 
tid til fritid blir betydelig redusert. For mange vil 
dette være av betydning når man vurderer å starte 
med hjorteviltjakt. Blir man medlem av et jaktlag 
ligger det en klar forpliktelse om å delta i jakten 

til de fastsatte kvoter er oppfylt, og mange vil av 
den grunn avstå fra å involvere seg. Det er langt 
vanligere at tidsbruken benyttes som argument for 
ikke å jakte, enn at det er økonomiske forhold som 
oppgis til grunn. 

Det er en generell trend at den norske jegeren og 
fritidsbrukeren gjennomgående ønsker en større 
grad av tilrettelegging, større valgmuligheter og 
mer kvalitet i produktene. Det synes derfor å være 
et betydelig potensial for verdiskaping ved å utvikle 
nye produkter rettet mot morgendagens jegere og 
andre fritidsbrukere, og se på disse brukerne som 
konsumenter av reiselivsprodukter. I følge FNs og EUs 
definisjoner skal bærekraftig reiseliv sikre bevaring 
av natur, kultur og miljø, det skal være lokalt kontrol-
lert og bidra til økt lokal livskvalitet, og det skal sikre 
økonomisk levedyktige og konkurranse dyktige aktører. 
Årlig felles rundt 100.000 hjortevilt her i landet, og 
førstehåndsverdien utgjør i dag mellom 500 millioner 

Foto: Johan Trygve Solheim/www.hjortesenteret.no
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og 1 milliard kroner. Ved å utvikle verdiskapingen i 
form av jegeropp læring, jakt utøvelse og økt mang-
fold av tilrettelagte  tjenester og nisjeprodukter kan 
verdien økes betydelig. Hjorte viltet har det fortrinn 
at det er distribuert over hele landet og spesielt i 
distriktene. Hjorteviltet som ressurs i bred forstand 
kan derfor utnyttes på ulike måter til oppfylle kravene 
til et bærekraftig reiseliv, samtidig som det bidrar til 
å øke rekrutteringen av nye jegergrupper.

Hvordan og hvem

For å skape en innovasjonskultur og utvikle bære-
kraftige produkter må det sikres et økt samarbeid 
mellom rettighetshavere, andre næringsaktører og 
det tilgjengelige virkemiddelapparat. Flere relevante 
tiltak har vært gjennomført. I periodene 1997-2000, 
og 2001-2004 ble de nasjonale satsingene «Lokal 
forvaltning og driftsplanlegging av vilt- og fiskeres-
sursene» og «Næringsutvikling og driftsplanlegging 

i utmark» gjennomført i regi av Norges Bondelag og 
Norges Skogeierforbund. I enkelte fylker videreføres 
ulike typer ”Prosjekt Utmark” i regi av regionale 
Bondelag, Skogeierandelslag og Utmarkslag. Norges 
Skogeierforbund satser gjennom ”Håndplukket jakt” 
og ”Naturbaserte opplevelser”.

Norges forskningsråd har gjennom programmet 
 ”Natur og næring” igangsatt noe forskning  gjennom 
såkalte kompetanseprosjekter med brukermed-
virkning, der det pågår et prosjekt med fokus på 
hjort og et med fokus på ryper. Det bør nå initieres 
 brukerstyrte innovasjonsprogrammer mot dette 
feltet, hvor målsettingen må være å styrke nærings-
livets kompetanse innenfor arealbasert næringsut-
vikling hvor viltressursene er i fokus. 

Innovasjon Norge, Landbrukets Forsøksringer og 
Det Kgl. Selskap for Norges Vel er naturlige aktører i 
dette arbeidet. De to sistnevnte har allerede inngått 
et samarbeid om å stimulere til økt verdiskaping 
innen landbruket gjennom felles satsing på opp-
læringstiltak og hjelp til forretningsutvikling. Det vil 
også være behov for å se på rammebetingelsene for 
utvikling av nye produkter. I dette arbeidet er det 
naturlig å involvere Mattilsynet som kontrollinstans.

For å skape økt interesse og oppmerksomhet for 
dette feltet bør det også opprettes premierings-
ordninger for aktive miljøer innen innovasjon og 
produktutvikling.

Resultater

• Jakt, opplevelsesturisme og nisjeproduksjon er 
anerkjent som en viktig landbruksnæring innen 
2015

• Økt lokal verdiskaping for rettighetshavere og 
andre næringsaktører

• Økt bevissthet om jegeren som del av en bære-
kraftig ressursbruk

• Forvaltningen av hjortevilt er et eksempel på god 
nasjonal naturressursforvaltning

• Økt rekruttering
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Foto: Johan Trygve Solheim/www.hjortesenteret.no
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5.3 Fyrtårn: Skogen 
og hjorteviltet
Dette fyrtårnet handler om å se virkesproduksjon og 
(hjorte)vilt i et helhetsperspektiv for å finne gode 
modeller for en best mulig økonomisk og økologisk 
utnyttelse av produkter fra skogen. 

Begrunnelse

Det er stadig tilbakevendende diskusjoner om 
store hjorteviltstammer er et problem i forhold til 
eta blering av ny skog, og at hjorteviltet truer det 
 biologiske mangfoldet i skog. ”Dagens forvaltning av 
hjortevilt er ikke bærekraftig verken økonomisk eller 
økologisk” hevder enkelte på skogbrukssiden. For de 
fleste skogeiere er imidlertid produksjon av tømmer 
og hjortevilt ikke et enten eller, men et både og.

Selv om begge ”produksjoner” har skog som et felles 
utgangspunkt, er de svært ulike i form. Tømmer-
produksjon er et langsiktig arbeid med en forvent-
ning om en avkastning i fremtiden, mens produksjon 
av viltkjøtt gir gevinst mye tidligere. Det ene ute-
lukker ikke det andre, men 100 % satsing på skog gir 
ikke tilsvarende utbytte av vilt og vice versa. Den nye 
skogloven av 2004 fikk i § 6 et krav om foryngelse 
etter avvirkning. Skogeier har en treårs frist til å 
etablere en tilfredsstillende foryngelse av økonomisk 
drivverdige treslag. Dette er  nærmere beskrevet i 
skogforskriftens bestemmelser om  anbefalte tre-
antall på de forskjellige boniteter, og et minste lovlig 
treantall på de samme bonitetene. 

Loven har også en bestemmelse om hjorteviltskader 
i § 9 som korresponderer med dette foryngelses-
kravet:

§ 9. Førebyggjande tiltak

Der beiting av hjortevilt fører til vesentlege skadar 
på skog som er under forynging, eller der beitinga 
er ei vesentleg hindring for å overhalde plikta til å 
forynge skog etter § 6 i denne lova, skal kommunen 
som viltorgan vurdere om det er behov for å regulere 
bestanden av hjortevilt slik at beitetrykket blir redusert.

Kommunene er tillagt vesentlig myndighet i forvalt-
ningen av hjortevilt- og skogressursene. Det kan 
reises spørsmål om de har det rette verktøyet og 
den riktige kompetanse til å ivareta dette ansvaret 
godt nok. Uten en god kommunikasjon i beslut-

tende  organer skapes grunnlag for en uensartet og 
 konfliktfylt ressursforvaltning, som ikke nødvendigvis 
gagner verken rettighetshaver eller samfunn. 

Det skal fattes beslutninger som er lønnsomme i 
både bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske 
sammenhenger, og som ikke er i strid med langsikte 
bevaringsmål eller gjeldende sertifiseringsordninger. 
Dette krever kompetanse og gode rutiner.

I Ot.prp.nr 2813 forplikter LMD seg til at de sammen 
med MD vil gjennomføre et prøveprosjekt i to-tre 
fylker med store skogskader forårsaket av hjortevilt, 
med sikte på å utarbeide veiledningsmateriell for 
hvordan kommunen som viltmyndighet kan håndtere 
denne problemstillingen.  Departementet forsikret 
at grunneier- og jegersiden vil bli trukket inn i dette 
arbeidet.  Et slikt arbeid har foreløpig ikke kommet 
i gang.

Hvordan, når, hvem

Det trengs utvikling av ”samfunnsregnskap” for 
skogbruket der en ser på samspillet mellom hjorte-
viltet og skogen og hvordan en på best mulig måte 
kan utvikle ressursene med sikte på et økonomisk 
og økologisk godt resultat.

Videre må det utvikles gode ”brukerveiledninger” for 
kommunenes myndighet innenfor skog- og viltfor-
valtningen for å unngå feil vedtak eller mangel på 
vedtak der dette ville vært nødvendig. 

13Ot.prp. nr. 28 (2004-2005) Om lov om skogbruk (skogbrukslova).

Foto: Johan Trygve Solheim/www.hjortesenteret.no
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Det er også behov for å gjennomføre forsøk med 
ulike skjøtsels- og hogstregimer, avskytingsregimer 
m.v., samt beregning av ulike skogtypers tålegrense 
for beitetrykk. Videre bør framtidas skogproduksjon 
vurderes i forhold til kjente klimascenarier.

LMD og MD må ta initiativ til å utvikle retningslinjer 
for bruk av kommunens myndighet etter viltloven i 
forhold til skogloven. Slike retningslinjer må utvikles 
i samråd med rettighetshaver- og brukerorgani-
sasjoner. 

DN må utvikle verktøy slik at kommunene settes i 
stand til i å utvikle etterprøvbare og operasjonelle 
mål for hjorteviltforvaltningen.

Resultater

• Optimal produksjon av tømmer og vilt ut fra de 
til enhver tid rådende naturgitte og politiske 
forutsetninger.

• Større økonomisk forutsigbarhet hos rettighets-
havere

• Kommunenes rolle og myndighet er tydeliggjort.

6. Implementering 
og iverksettelse

Strategien skal danne grunnlaget for  direktoratets 
arbeid med hjortevilt i årene som kommer, og 
 arbeidet med de ulike fyrtårn danner grunnlaget 
for ulike aktiviteter. Det vil imidlertid ikke være 
slik at arbeidet med alle ovennevnte fyrtårn vil bli 
igangsatt samtidig. Rekkefølge og oppstart av de 
enkelte vil følge av strategiske og ressursmessige 
vurderinger. Til en viss grad griper også flere av 
fyrtårnene inn i hverandre. 

Forvaltningsreformen som trer i kraft 1.1.2010 
vil skape betydelige utfordringer, samtidig som 
den skaper mange nye muligheter. Sett fra direk-
toratets side må en overordnet målsetting med 
forvaltningsreformen være å oppnå en styrking 
og kvalitets heving av forvaltningen av de høst-
bare vilt- og fiskeressursene i tråd med den nye 
 naturmangfoldlovens intensjoner, noe som inne-
bærer at fylkeskommuner og kommuner ”må spilles 
gode”.  Tilgangen på kunnskap og gode systemer 
for  ivaretakelse og formidling av kunnskap er derfor 
av vital betydning.

Et nasjonalt kompetansesenter for hjortevilt (kap 
4.1) er etter direktoratets synspunkt et godt virke-
middel til både å løse de utfordringer en står overfor 
innen hjorteviltforvaltningen i dag, og i arbeidet med 
de fremtidige utfordringer innenfor forvaltningen 
av de høstbare biologiske ressurser. Arbeidet med 
å etablere et kompetansesenter vil ha høy prioritet.

Bemanningen bør som en minimumsløsning bestå av:

- 2 ”anvendte forskere” (for å sikre god kontakt og 
forståelse mot avansert forskning)

- 2 ”formidlere” (pedagoger/naturveiledere) som 
kan popularisere og tilrettelegge skriftlig og 
nettbasert materiale, tilrettelegge gode kurs og 
konferanser, samarbeide med media m.v.

- 1 web-person for tilrettelegging på nett (web-
redaktør, hjorteviltportalen, samarbeid med 
hjorte viltregisteret m.v.)

Mange forhold tilsier at det haster med å komme 
i gang med realiseringen av mer effektive tiltak 
knyttet til reduksjon av de omfattende viltpåkjørs-
lene langs veg og jernbane (kap. 3.3). DN vil derfor 
ta initiativ overfor de aktuelle sektormyndigheter 
og andre berørte parter for å starte arbeidet med 
en samlet handlingsplan i løpet av vinteren 2010. 

Parallelt med arbeidet med fyrtårn vil DN starte 
arbeidet med å revidere gjeldende forskrift 2. mars 
2002 om forvaltning av hjortevilt og bever.  Dette 
vil være en naturlig oppgave, både sett i forhold 
til øvrige prosesser med regionreformen og fordi 
forskriften er moden for en generell revisjon.

7.  Administrative 
og økonomiske 
 konsekvenser

Arbeidet med oppfølging av strategien vil fra DNs 
side løses innenfor eksisterende personellressurser. 
Flere av oppfølgingspunktene forutsetter imidlertid 
økt deltakelse fra andre sektorer, og det er et mål at 
den framtidige forvaltning av hjorteviltressursen skal 
ha en bredere og mer aktiv involvering fra berørte 
sektorer og aktører. 
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8. Vedlegg

Vedlegg 1

Rådgivingsgruppa for Scenarieprosjektet Hjortevilt 2030 

Trygve Ebbing Daglig leder Firma Albert Collett

Åse Egeland Landbruksdirektør Fylkesmannen i Telemark

Arne Johan Gravem Utmarkskonsulent Statskog SF

Tom Hjemsæteren Viltforvalter Fylkesmannen i Hedmark

Vidar Holthe Utmarksrådgiver Norges Skogeierforbund

Lise Hustad Nestleder NJFF, Nord-Trøndelag fylkeslag 

Atle Mysterud Professor Universitetet i Oslo

Johan Petter Røssvoll Gårdbruker Eget Gårdsbruk

Anne Marie Sveipe Rådgiver Oppland Fylkeskommune

Bernt Erik Sæther Professor NTNU, Institutt for Biologi

Heidi Ydse Sekretær Forollhogna Villreinutvalg

Finn Erlend Ødegård Rådgiver Norges Bondelag

Arve Aarhus Daglig leder Eventus AS

Etablering av et kompetansesenter er det  tiltaket i 
strategien som krever ny omfattende finan siering. 
Øvrige økonomiske endringer og behov vil bli 
 behandlet i tilknytning til arbeidet med fyrtårnet 

”Gode økonomimodeller” (kap 5.1), og vil på vanlig 
måte bli vurdert i tilknytning til de årlige budsjett-
forslag. 
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Vedlegg 2
Organisering av arbeidet med modernisering av hjorteviltforvaltninga i DN:

Vedlegg 3
Formålsparagrafen for Stiftelsen Norsk Villreinsenter

Stiftelsen Norsk Villreinsenter har følgende formålsparagraf:  

Stiftelsens hovedformål er å fremme bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinbestandene og 
villreinfjellene i Norge.  Villreinen er en viktig del av vår natur- og kulturarv, og Norge har et særlig 
internasjonalt ansvar for å sikre framtiden for villreinstammene og deres leveområder. Stiftelsen skal 
bidra til dette gjennom å:

- Tilrettelegge og formidle informasjon på høyt faglig nivå til alle aktuelle brukere og til publikum.

- Fremme samarbeid og kompetanseheving i forhold til alle aktører som berører villreinen og dens 
leveområder.

- Være en arena for kommunikasjon mellom villreinforskere og brukere

- Fungere som brobygger og møteplass for å fremme tradisjonell og ny næringsutvikling på  villreinens 
premisser.

- På eget initiativ å foreslå tiltak overfor ansvarlige myndigheter og berørte parter for å sikre 
bærekraftig forvaltning av villreinen og det økosystem den er en del av

Koordinering
(DN)

Scenarieprosjekt
NTNU-VM

Strategi og
Forskrift

Villrein og
Samfunn

Overvåking Hjortevilt-
registret

Infosentra Driftsplan



2009
2009-8: Strategi for forvaltning av hjortevilt
2009-7: Handlingsplan for horndykker 
2009-6: Handlingsplan for slåttemark
2009-5: Handlingsplan for hortulan Emberiza hortulana
2009-4: Handlingsplan for sinoberbille Cucujus cinnaberinus
2009-3: Handlingsplan for elvesandjeger Cicindela maritima
2009-2: Handlingsplan for dverggås Anser erythropus
2009-1: Handlingsplan for hubro Bubo bubo 

2008
2008-4: Utredning om behov for tiltak for koraller og svampsamfunn
2008-3: Handlingsplan for åkerrikse Crex crex
2008-2: Handlingsplan mot mårhund Nyctereutes procyonoides
2008-1: Handlingsplan for stor salamander Triturus cristatus

2007
2007-4: Verneplan for Jan Mayen. Forslag til opprettelse av Jan Mayen naturreservat
2007-3: Forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag – Høringsdokument
2007-2b: Climate Change – Nature Management Measures
2007-2: Klimaendringer – tilpasninger og tiltak i naturforvaltningen
2007-1b: Emerald Network in Norway – Final Report from the Pilot Project
2007-1: Emerald Network i Norge. Pilotprosjekt

2006
2006-3: Handlingsplan for elvemusling Margaritifera margaritifera
2006-2: Handlingsplan for damfrosk Rana lessonae
2006-1: Handlingsplan for rød skogfrue Cephalanthera rubra

2005
2005-1: Policy og retningslinjer for miljøforvaltningens samarbeid med nasjonalparksentrene

2004
Ingen utgitte rapporter i 2004

2003
2003-2: Handlingsplan for fjellrev
2003-1: Forvaltningsplan for Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområder

2002
2002-2: Strategisk plan for innlandsfisk 2002-2006
2002-1b: Norwegian Millennium Ecosystem Assessment. Pilot Study 2002
2002-1: Naturens verdier og tjenester- en vurdering av norsk natur ved tusenårsskiftet. Pilotstudie 2000

Rapport
oversikt



KONTAKTINFO
Direktoratet for naturforvaltning. Besøksadresse: Tungasletta 2, postadresse: 7485 Trondheim,
tlf: 73 58 05 00, faks: 73 58 05 01, e-post: postmottak@dirnat.no, www.dirnat.no

Direktoratet for naturforvaltning har sentrale, 
nasjonale oppgaver og ansvar i arbeidet med 
å forvalte norsk natur. Det innebærer å bevare 
naturmangfoldet og legge til rette for friluftsliv 
og bruk av naturens ressurser.
 
Direktoratet for naturforvaltning er en 
 rådgivende og utøvende etat, underlagt 
 Miljøverndepartementet. Vi har myndighet til 
å forvalte naturressurser, gjennom ulike lover 
og forskrifter som Stortinget har vedtatt.
 
Ut over lovbestemte oppgaver har vi også 
 ansvar for å identifisere, forebygge og løse 
miljø problemer. Direktoratet for naturfor-
valtning samarbeider med andre myndigheter 
og gir råd og informasjon til befolkningen.
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