
Oppsummering med vekt på resultater.



KommunerKommuner
som var med i 
prosjekt 
”Hj k””Hjortmerk”.





Resultater
Hjortens trekk og trekkmønster side 26 - 49Hjortens trekk og trekkmønster, side 26 - 49

Figur 11. (a) Prosentvis trekkende dyr (koller og bukker for alle år) fordelt etter kommune og 
summert for alle kommuner (alle) i hjortmerk-prosjektet.summert for alle kommuner (alle) i hjortmerk prosjektet. 



Resultater
Hjortens trekk og trekkmønster side 26 - 49Hjortens trekk og trekkmønster, side 26 - 49

Figur 11. (b) Prosentvis trekkende koller (røde stolper) og bukker (blåe stolper) fordelt etter 
kommune og summert for alle kommuner (alle) i hjortmerk-prosjektet for alle år.kommune og summert for alle kommuner (alle) i hjortmerk prosjektet for alle år. 





Se karteksempel på side 31 -33.



TrekkdistanseTrekkdistanse
Gjennomsni

tt (km) sd
Median 
(km) Min (km) Maks (km) n

Koller 22,3 18,14 15,2 4,0 73,9 44
Bukker 40,1 49,08 25,0 3,5 278,4 38Bukker 40,1 49,08 25,0 3,5 278,4 38
Begge 30,6 36,81 20,0 3,5 278,4 82



Figur 18. (a) Prosentvis fordeling av trekkdyr fordelt etter trekkdistanse (luftlinje mellom 
vinter og sommerområde). Fordelingen angir antall dyr for intervallene 3-10 km, 10-20 vinter og sommerområde). Fordelingen angir antall dyr for intervallene 3 10 km, 10 20 
km, 20-30 km, 30-40 km, 40-50 km, 50- 75 km, 75 – 100 km og over 100 km. Koller er 
angitt med røde stolper og bukker med blå stolper. 



Figur 18. (b) Gjennomsnittlig trekkdistanse (km i luftlinje) mellom vinter og 
sommerområde for trekkdyr fordelt etter kommune og kjønn (koller; røde stolper, bukker; sommerområde for trekkdyr fordelt etter kommune og kjønn (koller; røde stolper, bukker; 
blå stolper). 



Sjå kart j
eksempel 
på side 
38 - 4338 43

Figur 19. Gjennomsnittlig trekkdistanse (km i luftlinje) mellom vinter og sommerområde 
for trekkdyr fordelt etter øy- kyst- og innlandskommuner og kjønn (koller; røde stolper, for trekkdyr fordelt etter øy kyst og innlandskommuner og kjønn (koller; røde stolper, 
bukker; blå stolper). 
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Trekktidspunkt og varighet på trekkene, side 44 – 49.

Figur 26. Gjennomsnittlig startdato (± 1 S.E., løpedag 120=30. april, 260=17. 
september) for vårtrekket og høsttrekket for koller (rød) og bukker (blå) fordelt etter 
årår. 



Høsttrekket

Snittdato: 19. sept
(median: 15 sept)(median: 15. sept)

Koller – 20. sept (14. sept)
Bukker – 18. sept (15. sept)

Koller (rød) og bukker (blå) 



Trekktidspunkt og varighet på trekkene, side 44 – 49.

Kumulativt antall hjort fordelt etter startdato på vår- og høsttrekket etter kjønn. 
Den stiplede linja viser snittdato for vårtrekket og jaktstarten for høsttrekket 
(midten). 



Trekktidspunkt og varighet på trekkene, side 44 – 49.

Andel hjort (prosent) fordelt etter kjønn på vårtrekket. 



Trekktidspunkt og varighet på trekkene, side 44 – 49.

Andel hjort (prosent) fordelt etter kjønn på høsttrekket. 



Leveområder,  side 50 – 53.

Tabell 6. Års leveområder (km2) basert på 90 % MCP for GPS merka hjort i 
Hjortmerk-området. Totalt antall årsleveområder er 189, mens antall individer 
er 140. 



Leveområder,  side 50 – 53.

Figur 30. Gjennomsnittlige årsleveområder (90 % MCP - km²) for stasjonære 
(a) og trekkende (b) hjort fordelt etter kjønn og etter merkeområde (øy, kyst 
eller innland). 



Leveområder,  side 50 – 53.

Figur 31. Gjennomsnittlig størrelse på leveområder pr måned (90 % MCP -
km²) for stasjonære (a) og trekkende (b) hjort fordelt etter kjønn. ) f j ( ) g ( ) j f j



Leveområder,  side 50 – 53.

Figur 32. (a) Frekvensfordeling av andel av hjortens jaktleveområder (MCP 90 
%, km²) av begge kjønn. Jakttida er satt fra 10. september til 23. desember. , ) gg j f p



Hjortens bevegelser og adferd,  side 54 – 59.

Figur 33. (a) Prosent av halsbånda som registrerte bevegelse (definert som aktivitet) fordelt 
etter klokkeslett samlet for hele året fordelt på koller (røde punkt) og bukker (blå punkt) pr 
hele time. (b) Prosent av halsbånda (posisjonsobservasjonene) hvor det ble registret bevegelsehele time. (b) Prosent av halsbånda (posisjonsobservasjonene) hvor det ble registret bevegelse 
i GPS halsbåndet pr hele time fordelt etter måned. 



Hjortens bevegelser og adferd,  side 54 – 59.

Figur 38.
(a) Bevegelseshastighet (m/time) i uka før jakta starter (blå sirkler) og i løpet 
av første jaktuka (røde sirkler) for koller og bukker. 

(b) Bevegelseshastighet for bukker i uka før jakta starter (blå sirkler) og i løpet 
av første jaktuka fordelt etter ukedag (1=mandag, osv). 



Hjortens habitatvalg,  side 59 – 63.

Fi 39 F d li ll i j i f h bit tkl i k d ktiFigur 39. Fordeling av alle posisjoner innenfor habitatklassene; innmark, produktiv- og 
lavproduktivskog og andre habitatklasser (grønne stolper) sett mot tilfeldige posisjoner 
(grå stolper) innenfor de enkelte individenes leveområde. 



Hjortens habitatvalg,  side 59 – 63.

Fi 42 Gj ittli d li h d h t f GPS i j f t j (blåFigur 42. Gjennomsnittlig daglig høyde over havet for GPS posisjoner for stasjonære (blå 
linjer) og trekkende (grønne linjer) koller og bukker fordelt over året. Dag 1= 1. januar, 
osv. Data fra alle år samla. 



Hjortens utvandring og spredning,  side 64 – 69.

Gjenfangstrate av øremerka dyr 



Hjortens utvandring og spredning,  side 64 – 69.
Gjenfangstkommune - øremerka dyr 

Figur 43. Andel gjenfanga dyr (koller – røde stolper, bukker – blå stolper) som ble merka 
som kalver og ungdyr fordelt etter gjenfangst-kommune (merkekommune – gjenfangst i 
samme kommune som dyret ble merka i, nabokommune – gjenfangst i en kommune som 
grenser til kommunen dyret ble merka i og andre – gjenfangst i andre kommuner som 
ikke grenser til kommunen som det aktuelle dyret ble merka i). 



Hjortens utvandring og spredning,  side 64 – 69.



Hjortens utvandring og spredning,  side 64 – 69.

Figur 47. (a) Fordelingen mellom bukker og koller (antall bukker/antall koller) på kommunenivå i 
hj k åd M k k i dik h d l b kk i k ihjortmerk-området. Mørke kommuner indikerer en høy andel bukk i avskytningen. 



Forvaltning i regionen - valdForvaltning i regionen - vald



Hjortens arealbruk og skala i forvaltningen,  side 70 – 75.

Antall og areal på vald i regionen 



Vald statistikk for regionen

• Gj.snitt areal: 30,3 km² – s.d.: 8 – 121 km² 

• Antall pr kommune: 4 – 52, gj.snitt – 16 stk!

• Hemne (tellende areal 607 km²)
5 vald
Snitt 150,4 km²; 6,2 – 176,4 km²

• Halsa (tellende areal 291 km²)( )
4 vald
Snitt 72,7 km²; 56,3 – 98,9 km²

• Aure (tellende areal 619 km²)
22 vald 22 vald 
snitt 28,1 km²; 1,74 -140,6 km²

• Surnadal (tellende areal 621 km²)
37 vald 
snitt 16,7 km²; 1,46 -106,5 km²



Hjortens arealbruk og skala i forvaltningen,  side 70 – 75.

Figur 50. Frekvensfordeling av valdareal innen studieområdet fordelt etterFigur 50. Frekvensfordeling av valdareal innen studieområdet fordelt etter 
tellende areal i det enkelte valdet. 





Antall kommuner brukt av GPS dyra



Antall kommuner brukt av GPS dyra

• 9 % av kollene bruker 3 
eller flere kommuner

• 33 % av bukkene bruker 
3 eller flere kommuner



Antall vald brukt av GPS dyra



Antall vald brukt av GPS dyr

• 30 % av kollene 
bruker 5 eller 
flere vald

• 55 % av bukkene 
bruker 5 eller 
flere vald, 

• 25,5 % ≤ 10 vald

• Antall vald et dyr 
er innom:er innom:

Forskjell mellom 
kjønn

Avhengig av 
trekkdistanse

Avhengig av 
topografi



Er dagens vald av hensiktsmessig størrelse i forhold til hjortens 
lb k? id 76 77arealbruk? side 76 – 77.

•Valda er grunneiernes forlengede arm i forvaltningen av hjortedyra. Gjennom 
i b t d l k l tti h t h tf ål f b t dsine bestandsplaner skal rettighetshaverne utforme mål for bestandenes

utvikling og planlegge årlig avskytning fordelt etter alder og kjønn. 

•I en optimal forvaltningsverden bør administrative enheter i størst mulig gradI en optimal forvaltningsverden bør administrative enheter i størst mulig grad 
fange opp dyras årlige arealbruk .

•Et gjennomsnittlig vald i regionen har i dag potensiale til å fange opp om lag gj g g g p g pp g
60 % av kollene og 30 % av bukkene, men er avhengig av form og beliggenhet
av valdet (figur 56). 



Er dagens vald av hensiktsmessig størrelse i forhold til hjortens 
lb k? id 76 77arealbruk? side 76 – 77.

Det finnes per i dag ingen klare kriterier for å si hvor stor andel av hjorten man 
å h i f t åd f å k k ll d t f lt i å b t d i åmå ha innenfor et område for å kunne kalle det en forvaltning på bestandsnivå.

Et tenkt vald på om lag 50 km² fanger i gjennomsnitt opp om lag 70 % av 
kollene men bare knappe 40 % av bukkene En valdstørrelse på om lag 100kollene, men bare knappe 40 % av bukkene. En valdstørrelse på om lag 100 
km² har potensiale til å fange opp bortimot 80 % av kollene og 50 % av 
bukkene. For potensielt å fange opp en større andel av bukkene må 
valdstørrelsen økes betydelig, og ved et areal på rundt 300 km² kan man ø ø y g, g p
forvente å ha 80 % av bukkene innenfor valdet hele året. 

Hvis man setter et mål om å ha 80 % av bestanden innen et vald så tilsier 
hjortens årlige arealbruk at et vald bør være mellom 50 og 300 km² avhengig 
av beliggenhet og avgrensinger. 



Er dagens vald av hensiktsmessig størrelse i forhold til hjortens 
lb k? id 76 77arealbruk? side 76 – 77.

Det er også viktig å være klar over at valdenes «form» også spiller en viktig 
ll (fi 56) Sid hj t t kk å i f k t til h li drolle (figur 56). Siden hjortens trekk går inn fra kysten og til høyereliggende 

områder og at trekka ofte er retningsbestemt, så bør valdas utstrekning også 
ligge i den aksen. 

Det er viktigere for grunneierne å samarbeide langs dyras trekkruter som for 
eksempel langs daler og naturlig topografisk tilhørende områder enn med 
grunneierne i nabodalen. g

Sett opp mot dagens valdstruktur i de fleste kommunene i regionen, så er valda 
for små til å kunne forvalte bestander. Så viss en bestandsretta forvaltning 
innen valda er et mål, så må valda blir større i de fleste kommunene. 



Regional forvaltning? side 78 – 80.

Tabell 11 OversiktTabell 11. Oversikt 
over hvilke 
kommuner det ble 
registrert posisjoner 
fra ulike GPS merkafra ulike GPS merka 
hjorter. 
Merkekommune 
beskriver den 
kommunen somkommunen som 
dyret ble merka i og 
oppholdskommuner 
i de kommunene 
GPS hjort fra denGPS hjort fra den 
enkelte 
merkekommunen 
hadde registrerte 
posisjonerposisjoner. 



Hjort og trafikk, side 81 - 87

Figur 58. (a) Totalt antall trafikkdrepte hjort i ”Hjortmerk” – kommunene fra 1987-1988 til 
2008-2009. (b). Antall påkjørsler fordelt etter måned i 2007 og 2008 (n=376). Antall beskriver 
posisjonsfesta påkjørsler i Hjortmerk kommunene, i tillegg til kommuner med sommeroppholdposisjonsfesta påkjørsler i Hjortmerk kommunene, i tillegg til kommuner med sommeropphold 
av GPS dyr fra prosjektet. 



Hjort og trafikk, side 81 - 87

Figur 65. (a) Gjennomsnitt antall påkjørte hjort i Sunndalen i Sunndal kommune fordelt etter 
måned i perioden 2003-2009.(b) Korrigert gjennomsnittlig antall påkjørte hjort pr måned i 
Sunndalen i Sunndal kommune fordelt etter sesong før og etter kantrydding av RV 70 bleSunndalen i Sunndal kommune fordelt etter sesong før og etter kantrydding av RV 70 ble 
gjennomført.



Diskusjon, side 88 - 90

5.2 Veien videre
Det blir nå en utfordring for forvaltningen på ulike nivåer å nyttiggjøre seg 
kunnskapen som er fremkommet gjennom prosjektet. Det har hele tiden vært et 
siktemål at resultatene skal kunne komme til nytte for forvaltningen og dette har 
vært førende for innsatsen i Hjortmerk. 

Det vil være avgjørende at kommunene i samarbeid med både rettighetshaverne 
og forskningen tar tak i resultatene og jobber videre med anvendelse av 
kunnskapen. En slik oppfølging bør komme relativt raskt, mens resultatene er 
aktuelle og fokuset mot problemstillingene er «varme». 

Det er fortsatt en del hjort som går med GPS halsbånd i regionen. Det er viktig 
at disse blir samlet inn sammen med annet materiale fra dyra gjennom jakta.at disse blir samlet inn sammen med annet materiale fra dyra gjennom jakta. 
Denne delen av prosjektet er derfor ikke avsluttet og vi er avhengige av et 
samarbeid både med jegere og kommunene i dette arbeidet. Det samme gjelder 
også hvis hjortene blir funn døde av andre årsaker enn jakt eller at GPS 
h l bå d h f lt d bli f t Di d t il k bid til flhalsbånd som har falt av dyra blir funnet. Disse dataene vil kunne bidra til flere 
interessante resultater i åra som kommer.


