
Referat fra temakveld. 

 

Ertvågøya viltforvaltningslag arrangerte temakveld den 20.03.19 kl 18.00 i grendahuset Bergtun i 

Foldfjorden. Tema var hjort og hjorteforvaltning. 

Foredragsholdere var: Johan Trygve Solheim , Magnus Frøyen begge fra Norskhjortesenter på Svanøy 

                                        Gunn Randi Fossland fra landbruk Nordvest 

 

De 58 oppmøtte fordelte seg slik: Grunneiere 13stk 

                                                             Grunneier + jeger 19stk 

                                                             Jeger 14stk 

                                                             Annet 8stk 

                                                             Grunneier + jeger + politiker 1stk 

                                                             Jeger + annet 1stk 

                                                             Grunneier + jeger + annet 2stk 

De overordna målet med foredraga var og få opp kunnskapen om hjorten. 

En del ting som ble fremhevet i foredraga var blant annet at vi burde skyte mer kalv og mer unge 

koller og skyte kalv istedenfor tapp. De blei og presisert at de er liten naturlig dødelighet blant 

hjorten og at jakt står for 85% av dødeligheten. En har med de en bra mulighet til å styre bestanden 

dit en ønsker. De blei stilt spørsmål om kolla kan få jurbetennelse når kalven blir skutt. Til de var 

svare nei. De som har vert erfart er at kolle som har fått kalven skutt kommer tidligere i brunst, som 

vil føre til tidligere kalving og mer robuste kalver. De blei og fremhevet at vi burde fortsette og spare 

bukk. En del av bukkene vil trekke ut, men de vil mest sannsynligvis komme nye bukker inn i 

bestanden som vil være med og sikre en robust bestand. 

De blei stilt spørsmål om en beiteskade på max 10% var et realistisk mål. Foredragsholderen mente 

de ville bli vanskelig å få til et snitt på max 10% beiteskade. Men at på enkelte skift kan en oppnå de. 

De ble trukket frem eksempel på skifte som var blitt inngjerdet og med bra resultat, men 

lønnsomheten av inngjerding av et skifte berodde mye på skiftets utforming og beliggenhet. 

Ved snakk om beiteskader er de bevist at hjorten finner fram til de beste skiftene som består av en 

stor del Timotei. Timotei tåler ikke de store beitetrykket og vil derfor gå ut av enga mye tidligere en 

normalt. Noe som resultere i store økonomiske tap for den som driver jorda. De blei stilt spørsmål fra 

salen om de var mulig for drivere av jorda(leiejord) å få tildelt dyr som en kompansasjon for 

beiteskader, til de var svaret nei. 

De blei og diskutert litt rundt temaet å få mere ut av jakta reint økonomisk de kunne være jaktutleie 

guiding , merkevarebygging og videreforedling. En ting som ble fremhevet for og øke verdiskapninga 

var å drive mere med bearbeiding av kjøttprodukter som var tilpasset dagens forbrukere. 

De blei og poengtert viktigheten av og ha et bra system og opplegg for gjennomføring av vårtelling, 

noe vi meiner å ha. De vil danne et bra grunnlag i lag med sett hjortskjemaet for tildeling av 

fellingstillatelser. 



Tilbakemeldingene fra de oppmøtte tydet på at kvelden var et bra tiltak. 

Tilstelningen blei avsluttet 22.30 

Referent Audun Folde 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


