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Referat

Langvatn, R. 1995. Overvåkning hjortevilt - hjort.
ÅrsrapportRegion Sør (Rogaland - Hordaland) 1994.-
NINA Oppdragsmelding346: 1-19.

På oppdrag av Direktoratet for naturforvaltning (DN)
gjennomførerNINA et overvåkningsprogramsom skal
følge utviklingen i våre bestander av hjortedyr (elg,
hjort og villrein), spesielt med tanke på kjønns- og
aldersfordeling og reproduksjon. Undersøkelsene av
hjort foregår i tre regioner i Vest-Norgefra Rogalandtil
Trøndelag og dekker representative deler av hjortens
hovedutbredelsesområde.Innenhver av regioneneer det
lagt opp til et nært samarbeid med mi j1øvern-
avdelingene i aktuelle fylker og viltforvaltningeni en
rekkekommuner.

Denne rapporten omhandler Region Sør (Nord-
Rogaland, Sunnhordaland) hvor i alt 7 kommuner
deltok i undersøkelsene i 1994. Jegeme var generelt
flinke til å sende inn materiale, og det kom inn prøver
av 70-95% av felte dyr i ulike kommuner. Dette var
jevnt overbedre oppslutningenn foregåendeår.

Hjortebestandeni Region Sør er i sterk vekst, og sterke
årsklasser av unge dyr er nå i produksjon. Rekord-
avskytning av hjort er meldt fra de fleste kommuner i
1994.Det er forsvarlig å øke beskatningenytterligerei
1995, men det forutsetter bedre fordeling av ulike
kategorier dyr i uttaket. Felling av kalv er relativt sett
for lav i nesten alle kommuner.Denne andelenbør økes
til ca. 20%, samtidig som andel produktivekoller som
skytes bør ned til ca. 20-25% i enkelte kommuner.
Aldersfordelingen i innsendt materiale tyder på at
jaktftykketer relativt lavt.

Hjorten i Region Sør har noe lavere produktivitetenn
lenger nord i landet, det gjelder spesielt andelen 2-års
hundyr som kalver. For 1994 var denne andelen
(61.0%), litt over gjennomsnittet fra tidligere år
(57.3%).

Det felles relativt mange hundyr og få kalver tidlig i
jakta, hvilket ikke er spesielt gunstig med tanke på
dyras vektutvilding og bestandens sosiale -struktur. -
Bedre valdorganisering vil gi grunnlag for bedre
forvaltningav hjortestammen.

Emneord:bestandsstruktur - beskatning- reproduksjon

Rolf Langvatn, Norsk institutt for naturforskning,
Tungasletta2, N-7005 Trondheim.

Abstract

LangvaM,R. 1995.Monitoringcervidpopulations - red
deer. Annual report Region South (Rogaland -
Hordaland)1994.- N1NAOppdragsmelding346: 1-19.

Commissioned by the Directorate for Nature
Management, N1NA has carried out a monitoring
programme to study the development in cervide
populations (moose, red deer, reindeer), especially
demographyand reproduction.Threeregions have been
selected for the investigations, covering representative
districts within red deer distribution areas from
Rogaland to Trøndelag.Close cooperationwith county
and municipal wildlife management bodies has been
establishedwithin eachregion.

This report covers Region South (North-Rogaland,
South-Hordaland)where a total of 7 municipalities
participated in the monitoring programme in 1994.
Enthusiasticresponse from hunters resulted in samples
representing70-95% of all red deer culled in different
municipalities.

The red deer population i Region South increases
rapidly, and strong cohorts of young age classes are in
reproduction.Record-high culling figures are reported
frommostmunicipalities.Culling can still be increased,
provided better distribution of different categories of
animals in the harvest. Proportion of calves should be
increased to approximately 20%, and proportion
productive females should not exeed 20-25%. Age
distribution in both sexes indicate a rather moderat
huntingpressure.

Red deer in Region South have lower fecundity than
animals further north, in particular with respect to
proportion of yearling hinds conceiving. In 1994 this
proportion was 61.0%, compared to an average of
57.3% for the period 1971-1993.Harvest patterns could
be improvedby increasingcalf culling and reducing the
proportion adult hinds shot. Those two categories
should preferably be shot later in the season,
considering weight development and impact on the
social structure.Better cooperationbetween landowners

--and-establishmentof largerhunting lots could provide a
better basis for a sustainable management of the red
deerpopulation.

Key words:populationstructure- harvest -reproduction

Rolf Langvatn, Norwegian Institute for.. Nature
Research,Tungasletta2, N-7005 Trondheim,Norway.
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Innledning

Denne rapportengir en oversiktover materialetinnsamletunderhjortejakta1994, innendet vi

her har kalt Region Sør, nemlig utvalgte kommuneri Nord-Rogalandog Sunnhordaland.

Denne regionen utgjør det som tradisjonelthar vært det sørligste området for hjortens

hovedutbredelsei Norge, selv om den i dag finnesi mindrebestanderbåde i Øst-Norge og på

Sørlandet.

Formålet med prosjektet

Direktoratetfor naturforvaltninghargitt Norsk instituttfor naturforskning(NINA) oppdraget

med å overvåke utviklingeni hjortebestandene.Hensiktenmed dette arbeideter å skaffe et

best mulig kunnskapsgrunnlagfor skjøtselstiltaki tråd med forvaltningsmessigemålsettinger

for de enkelte bestander. Dette innebærerat en må skaffe informasjonom utvildingen i

bestandenes kjønns- og alderssammensetning,reproduksjonsforholdog dyras vekst og

utvikling.Det er også viktig å kunnefølge med effektenav ulike forvaltningstiltaksom settes

innpå lokaleog regionalebestander.

For å ra pålitelig informasjonom de forhold en ønsker å undersøke kreves det store

materialmengder.Gjennommangeårs erfaringvet vi at prøverfradyrfelt underordinærjakt

er vel egnet til å følge bestandsutviklingen,samtidigsom dette er den eneste måtentil å skaffe

tilstrekkeligstortmaterialepå landsbasis.Hjortejegereover det meste av landethari mange år

bidratt med materiale fra jakta, og dette har,vært med å danne en vesentlig del av

kunnskapsgrunnlagetvi har om den norske hjorten. Det er et siktemål med disse

undersøkelsene at resultatene skal bli til nytte både for jegere, rettighetshavereog ulike

instansersom haransvaretfor forvaltningenav hjortebestandeneog deresleveområder.

Innsamlingsområder

Det som i denne rapportener kalt Region Sør omfatter kommunerbåde i Hordalandog

Rogaland.Det framgårav tabell 1 i hvilkekommunerdet ble samletmaterialefrahjortejaktai

1994.
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Tabell 1 Fylkerog kommunersom inngikk i overvåkningsprogrammetfor hjort 1994 i Region Sør. - Counties
and municipalities participating in the red deer monitoringprogram 1994 in the SouthRegion.

Re ion Sør South Re 'on
Fylke (coun07) Ro aland Hordaland
Kommune (municipali) Karmøy Etne

Vindafiord Ølen
Sveio
Bømlo
Kvinnherad

Tidligereundersøkelserhar vist at hjorteni Region Sør gjennomsnittliger noe mindreenn

hjortenlenger nord. Det er også vist at hjortsom er stasjonærute ved kysten er mindreenn
dyri innlandet.Et riktigbilde av hjortensbiologi og tilpasningover hele utbredelsesområdeti

Norge betingerat materialtilfangeter representativt.I denforbindelseer Region Sør viktig for

å beskrive forholdene i den sør-vestre del av gradienten innen hjortens hoved-

utbredelsesområde.

Grunnlaget for overvåkning av hjortebestandene

Aldersstruktur.Kjennskap til alderssammensetningeni en bestand er en grunnleggende

forutsetning for betraktningeromkring effekten av miljømessige og forvaltningsmessige

forhold som ulike aldersklassereksponeresfor. Det gir også et grunnlagfor å si noe om

bestandens.utviklingspotensialeog hensiktsmessigeskjøtselstiltakut fra målsetningermed

forvaltningen.Variasjoni klimaog ernæringsforhold,så vel som spesifikkeforvaltningstiltak,

påvirkerforskjelligealdersklasserpå uliktvis. Summenav positive og negative faktorersom

påvirker de enkelte aldersklassergjenspeiles i bestandens alderssammensetningover tid:

Effekten av at det oppstår sterke og svake årsklasserforplanterseg flere år fram i tid.

Informasjonom dette er av sentralbetydningfor enbærekraftigforvaltningav bestandene.

Kjønnsfordeling.Naturligdødelighetrammeruliktfor de to kjønn,og vanligviser det slik at

handyr har større dødsrisiko enn hundyrpå alle alderstrinn.Imidlertider betydningenav

kjønnsspesifikk,naturligdødelighetav begrensetomfangi forholdtil den sterke seleksjonav

handyr som vanligvis skjer gjennom jakt. Kunnskap om kjønnsfordelingen i ulike

aldersgrupperer viktig for å kunne.optimaliserebestandensvitalitetog produktiviteti forhold

til næringsgrunnlagetog miljøforholdeneellers. Viktig er det også å kunne følge med at

forvaltningspraksisikke dreier kjønnsforholdetså sterkt i noen retning at det går ut over

hjortebestandenssosiale struktur, reproduksjonog genetiske sammensetning. På disse
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områdeneharvi foreløpig begrensetkunnskap,og det er derforviktig at forva1tningspraksis

ikke medførerekstremesituasjonersomvi ikkekanforutsevirkningenav på lengresikt.

Kroppsstørrelse.Gjennomtidligereundersøkelserer det vist at hjortenvariereri størrelse

mellomulike regioner.Genereltøkerkroppsvektenefrasørtil nordog frakyst til innland:Det

er også vist at variasjonen i klimatiske forhold som påvirker plantenes utvikling og

næringskvalitetfra år til år medførervariasjoni gjennomsnittsvekterfor unge årsklasserhos

hjorten.Informasjonom variasjoni kroppsstørrelsefor ulike årsklasserer viktig ettersom det

eksempelvis hos kalver er påvist nær sammenhengmellom dødsrisiko og kroppsstørrelse.

Under gitte klimatiskeog ernæringsmessigeforholder det de minste individenesom stryker

med først. Det er videre påvist en nær sammenhengmellom kroppsstørrelse,kondisjon og

hjortensreproduksjonsevne.

Reproduksjon.Sammenlignetmed andreeuropeiskehjortebestanderhar den norske hjorten

høy produktivitet, og en relativt stor andel av 1-års dyr blir kjønnsmodne.Alderen for

kjønnsmodningharstor betydningfor en bestandsutvildingog vekst, og det er påvist en nær

sammenhengmellom kroppsstørrelseog vekt hos 1-årsgamle hundyrog sannsynlighetenfor

drektighet.Hos eldrehundyrvil de som er i best kondisjon,dvs. de som er tyngst i forholdtil

visse skjelettmål,komme tidligst i brunstom høsten. Ettersom størrelseog kroppsvekt hos

hjortvariererinnenutbredelsesområdeti Norge vil det også værevariasjoni produksjonsevnen

langs de sammegradientene.Hos 1 årganilehundyrvil reproduksjonsevnendessutenvarierei

takt med variasjoneni kroppsvekterfraår til år, som en følge av variasjoneni værforholdog

ernæringssituasjonen,spesieltpå forsommeren.

Det er idag utvikletmetodertil å foretanøyaktigeanalyserav reproduksjonenhos hjort,basert

på eggstokker og livmorpreparater.Reproduksjonsorganersom jegerne sender inn fra felte

hjorterblir brukt nettopp i denne forbindelse,mens kjevene dannergrunnlagetfor alders-

bestemmelseog vekstanalyser.

Materialoversikt1994

Fra hjortejakta1994 harN1NA bearbeidetmaterialeav ia1t3.231 dyr.Det utgjør 20% av ca

16.400 dyrsom ble felt i landettotalt.

Innlevert materiale i Region Sør

Tabell 2 viser en oversiktover innlevertmaterialei Region Sør.
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Tabell2 Innleverthjortematerialefrajakta1991- 1994i RegionSør.- Specimens sampled in South Region
1991 - 1994.




Han cr Hun 9 Total
Region Sør 1994 583 355 938

Region Sør 1993 703 446 1149
Region Sør 1992 708 459 1167
Re ion Sør 1991 583 344 927

Sluttresultatetpå 938 dyrer bare211 dyrmindreenni 1993, til tross for at bare7 kommuner

var med i undersøkelsenei 1994, mot 10 åretfør. Av kapasitetsgrunnermåttevi utelate store

«hjortekommuner»som Suldalog Tysvær.

Det framgårav tabell 3 og 4 hvilke kommunersom deltok i materialinnsamlingeni 1994 i

Rogalandog Hordaland.Ved en misforståelseble det ikke sendt ut informasjonsmaterielltil

Karmøyi tide til å få samletmaterialefraførstejaktperiode.

Samlet sett kom det inn mer prøver i 1994 enn i 1993 i de kommunene som var med i

innsamlingsprogrammet.Økningen i innsendt materiale ajenspeiler større avskytning.

Hjortebestandeni Rogalandhar de siste 15 år hatt en sterk ekspansjonbåde tallmessig og

geografisk.Flerekommunerharåpnetfor hjortejakt,og fellingstallaer høyereennnoen gang.

FraHordalandkom det ogsåjevnt over mermaterialei 1994 enn i 1993 frade kommunersom

var med i prosjektet. Særlig var økningen stor i Kvinnherad.Også i Hordalandvar det

rekordhøyavskytningav hjorti 1994, og økningenvar relativtsett større enn for Rogaland.

Dette gjenspeilerseg også i innlevertmateriale.

For Region Sør samlet var det gledelig god oppslutningom undersøkelsene,og innsendt

materialeburdeværerepresentativtforhvasomfellesav dyrtotalt.

Tabell 3 Innlevertmaterialefordeltpå kommuneri Ropland 1994.Tall for 1993 i parentes.- Specimens
sampled in different municipalities in Rogaland county 1994. Sample size in 1993 in brackets.




Han d' Hun 9 Total
Karmøy 7 (13) 1 (9) 8 (22)
Vindaf ord 137 116 84 75 221 191
Sum Ro aland 144 129 85 84 229 213
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Tabell 4 Innlevert materiale fordelt på kommuneri Hordaland1994. Tall for 1993 i parentes. - Specimens
sampled in different municipalities in Hordaland county 1994. Sample size in 1993 in brackets.




Han d' Hun 9




Total
Etne 79 (67) 57 (56) 136 (123)
Ølen 46 (55) 26 (22) 72 (77)
Sveio 47 (49) 24 (28) 71 (77)
Bomlo 31 (24) 18 (11) 49 (35)
Kvinnherad 235 185 146 119 381 304
Sum Hordaland 438 380 271 236 709 616

Overvektenav handyri innsendtmaterialegjenspeilerstørrebeskatningav handyrtotalt sett.

Ut fra tanken om optimalisertproduksjoni forholdtil beitegrunnlageter da også dette en

fornuftig strategi,men på lengre siktblirdet et spørsmålom å finneet rimeligbalansepunkti

beskatningenmellom de to kjønn.Dette er viktig både av hensyntil hjortestammenssosiale

organisasjon,reproduksjonsprosessenog genetiskeforholdi bestanden.

I Tabell 5 og 6 er det vist hvormye materialei ulike kjønns-og aldersgruppersom kom inn i

forhold til offisiell statistikk, gruppert fylkesvis ut fra kommuner som var med i

undersøkelsene.Det fremgårav de to tabelleneat oppslutningenvar relativtstørst i Rogaland,

hvor det mangletprøverfraknapt20% av det antalldyr som ble felt. I Hordalandvar denne

andelennesten 26%. Det kan videre være interessantå påpekeat det manglerprøver fra en

relativtstor andelkalveri begge fylker.Andelenav ett-årshundyrsom det manglerprøverav

er også høy. Visse statistiskeundersøkelserindikererat dette mønsteretikke er helt tilfeldig,

og vi har sett lignendetendenseri mangekommunergjennomfiere år. I en viss grad henger

nok dette sammen med at jegerne feilklassifiserer dyrets alder ved innsending av

fellingsrapport.Det kanlikevelikke utelukkesat det baktallaogså liggeren viss forskjelli det

som er rapportertfelt til viltnemnda,og det som reelt sett ble skutt. Feilklassifisering/-

rapporteringer så omfattende at det kan ha betydningnår forvaltningsmyndigheteneskal

planleggebeskatningenbasertpå offisiellstatistikk.

I alle fall tror vi det vil være til stor hjelpfor jegere og forvaltningsorgandersom det kunne

utarbeides informasjonsmateriellom aldersklassifiseringav hjort slik det er behov for i

jaktstatistilcken.

9

O Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten.



NINA Oppdragsmelding346

Tabell 5 Offisielle fellingstall og innsendt materialei ulike kjønns- og aldersgrupperfra hjortejakta1994. -
Official harvest figures and specimens sampled in different sex- and age groups from the red deer hunting
season 1994.
Region (Region): Rogaland, Kommune(Municipality):

Kalv (Calves) 1 år (yearlings) 2 år og eldre ( ...2.2 years)

Han (a) Hun (9) Han (a) Hun (9)

Antall Antall Antall Antall Antall
Number % Number % Number % Number % Number % Sum

Offisiell statistilck









Officialfigures 44 15.4 68 23.9 33 11.6 83




29.1 57




20.0 285
Innlevert









No. of samples 28 12.2 56 24.5 18 6.3 75




26.3 52




18.2 229
Mangler (%)









Discrepancy (%) 36.4




17.6




45.5




9.6




8.8




19.6

Tabell 6 Offisielle fellingstall og innsendt materialei ulike kjønns- og aldersgrupperfra hjortejakta1994. -
Official harvest figures and specimens sampled in different sex- and age groups from the red deer hunting
season 1994.
Region (Region): Hordaland, Kommune(Municipality):

Kalv (Calves) 1 år (yearlings)

Han (6) Hun (9) 


2 år og eldre ( 2 years)

Han (&) Hun (9)

Offisiell statistikk

Antall
Number %

Antall
Number %

Antall
Number %

Antall
Number %

Antall
Number % Sum

Officialfigures 173 18.1 153 16.0 74 7.7 331 34.6 226 23.6 957
Innlevert









No. of samples 105 14.8 130 18.3 51 7.2 245 34.6 178 25.1 709
Mangler (%)









Discrepancy (%) 39.3




15.0




32.4




26.0




21.2




25.9

Reproduksjonsorganer fra hundyr

Fra Region Sør kom det inn prøver av 299 hundyrsom var 1 år og eldre. Av disse fikk vi

reproduksjonsorganerfra 167 dyr (56%). Av disse igjen var 31 prøver feilkappetslik at det

manglet&Ieller begge eggstokker, ellerfeil organvarinnsendt. Dette er_bådekvalitativtog

kvantitativtet dårligereresultatennforrigeår.

Innsendtreproduksjonsmaterialeer av størstebetydningfor at vi skalkunnegi informasjonom

variasjoni hjortebestandensreproduksjonog vekst fraårtil år.Materialefraunge hundyr(1-2

år) er spesielt verdififfit,særlig de som er felt sist i oktober og i november. Siden brunsten

starterfor alvor i midtenav oktoberharvi best mulighettil å avlese årets bedekningsrateog

tidspunktetfor eggløsningnårdyraer felt senti jakttida.Det er å håpeatjegernevil anstrenge
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seg ytterligerefor å bidramed et enda bedregrunnlagfor reproduksjonsundersøkelsene.Vi

behøvermermaterialefrahundyrforbedreberegningerav hjortestammensproduktivitet.

Kvaliteten på innsendt materiale

Kjevematerialetvi mottok i 1994 var endabedreenntidligereved atjegerne harblitt flinkere

til å reinskjærekjeveneog tørkede før innpakkingog forsendelse.

Mottatt reproduksjonsmaterialevar mangelfiffitved at kjønnsorganermangletfra en god del

hundyr. Dessuten bør jegerne forsøke å finne fram til riktig organ, livmor med be e

eggstokker.Kvalitetenpå dennedel av materialetkanutvilsomtbedres.

Merkelappenevar jevnt over bra utfylt. Nøyaktige slaktevekterer viktig for å studere års-

variasjoneri vekstforholdhos hjort.Bare slaktevektersom er nøyaktigveid er av nytte i den

sammenheng.Anslåttevektererverdiløse,og jegere som anførerslikevekterpå merkelappene

måihvertfallangi at vektenertippet.

Andelen voksne hundyrsom er oppgitt å ha melk i juret er langt lavere enn virkeligheten.

Dette kan skyldes at jegerne ikke er oppmerksommenok, ellerat de ikke er kjentmed at det

fremdeles finnes kjertelvev i juret en stund etter at melkeproduksjonener opphørt på

senhøsten.Det vil være til stor hjelpomjegernemernøyaktigangirom voksne hundyrhadde

melki juret.

Det er tanken at hvert jaktvald som sender inn materialeskal få en rapport tilbake med

informasjonom hjortejaktai kommunenog datapå de dyrvi fikkprøverav. Rapportensendes

ansvarligjaktlederpå det enkeltevald.En forutsetningfor at vi skalfå til dette er imidlertidat

merkelappeneer nøyaktig utfylt med valdnummerog jaktlederensnavn og adresse. En del

materialefra 1994 varmangelfulltpå dettepunktet,selv om utfyllingav merkelappervar bedre

enn i 1993. Det førerlikeveltil at en del vald ikkevil få rapporti inneværendeår. Dette fordi

vårtdatasystemkoblerinformasjonom de enkeltedyratil valdnummeretog jaktlederensnavn

og adressenårrapportenskalsendesut.

Resultat

I dennerapportener resultatenefraundersøkelsenekonsentrertom følgende områder:alders-

og kjønnsfordelingi avskytningsmaterialet,vektutvikling og variasjon i kroppsstørrelse,

reproduksjonog tidspunktfor fellingav ulikekategorierdyr.
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Alders- og kjonnsfordeling

I tabell 7 er innsendtmaterialei Region Sør fordeltpå ulike kjønns-og aldersgrupper(6 dyr

kunneikke klassifiseresp.g.a. ødelagtkjeveellermanglendeopplysninger).

Av innsendt materiale var det 62.1% handyrog 37.9% hundyr, noe som er svært nær

kjønnsfordelingeni 1993 (61.2 og 38.8%). Erfaringsmessiger dette normaltog gjenspeileret

forvaltningsopplegghvor beskatningenav handyrer større enn for hundyr. I produktive

a1dersklasser(2 årog eldre)er kjønnsforholdet58%handyrog 42% hundyr,mot 56%og 44%

i 1993. Hos dyrsom er 5 årog eldreer det en overvektav hundyri avskytningsmaterialet,noe

som gjenspeilerat genereltstørredødsrisikohos handyrmedførerat relativtfærreav disse når

fullvoksena1der.Seleksjonenav handyrer spesieltsterkhos 1-åringer,og det skytes ca. 73%
handyri denne aldersgruppen.Det sammevar tilfelle for 2-åringer(70%), hvilket var noe

høyereennforegåendeår(69%).Erfaringsmessigtyderbeskatningsmønstereti 1994 at det var

sterkeårsklassersom nåvarblitt2-3 årgamle.

Tabell 7 Kjønns-og aldersfordelingpå dyrfraRegion Sørsom ut frakjeverog dataellers kunneklassifiseres. -
Sex and age distribution of specimensfrom SouthRegion,possible to categorize from jaws or other information.

Alder (år) -Age (years)




Kalv













cal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 Tot.
Han (cr) 76 186 146 78 44 22 12 5 4 2 - 1 1 -




2




1 580
Hun (9) 57 68 64 45 22 28 23 8 6 4 3 6 7 2 2 3 1 - 3 352
Total 133 254 210 123 66 50 35 13 10 6 3 7 8 2 2 5 1 1 3 932

Det framgårav tabell 8 og 9 at det er en viss forskjelli kjønns-og aldersfordelingeni innsendt

materiale mellom Rogaland og Hordaland.Hordalandhar høyere beskatning av voksne

hundyr,samtidigsom det relativtfelles færredyr i uproduktivealdersklasser.I Region Sør

som helhetsynesdet å væregod tilgangpå fullvoksnedyr.

Tabell 8 Kjønns-og aldersfordelingpå dyrfraRogalandsomut frakjeverog dataellers kunneklassifiseres. - Sex and
age distribution of specimensfrom Rogaland, possible to categorizefrom jaws or other information.

Alder (år) -Age (years)




Kalv










cal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 18 Tot.
Han (6) 13 56 39 16 9 6 1 1 1 1




1 144
Hun ( 15 18 20 11 2 7 3 2 1 1 4




84
Total 28 74 59 27 11 13 4 3 2 2 4 1 228
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Tabell 9. Kjønns- og aldersfordelingpå dyrfraHordalandsom ut frakjeverog dataellers kunne klassifiseres.
- Sex and age distribution of specimensfrom Hordaland,possible to categorizefrom jaws or other information.

Alder (år) -Age (years)




Kalv












Cal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 Tot.

Han (cr) 63 130 107 62 35 16 11 4 3 1




1 1 -




2




436
Hun ( 9) 42 50 44 34 20 21 20 6 5 3 3 6 3 2 2 3 1 3 268
Total 105 180 151 96 55 37 31 10 8 4 3 7 4 2 2 5 1 3 704

Kjønns- og aldersfordelingenfor den enkelte kommunei de to fylkene er vist tabellariski

vedlegg.

Kroppsstørrelse og vektutvikling

Figur 1 viser slaktevekt for ulike kjønn og aldersgrupperi materialetfra høsten 1994

(heltruknelinjer).Disse slaktevekteneer sammenlignetmed gjennomsnittsvekterfor perioden

1971-1993 (stipledelinjer).

For hundyrliggergjennomsnittsvektenefrahøsten 1994 på linjemedgjennomsnittfratidligere
år. Det samme er generelt tilfelle for handyr. De noe lavere slaktevektene for enkelte

aldersklasserskyldes tilfeldigheterpå grunnav få veide dyr, og delvis at det i 1994 ble felt

relativtflere 6 års handyrsent i jaktsesongen.Dette slårut i laverevekter fordi handyrataper

ca. 25% av kroppsvektenfraseptembertil november.•

Det må understrekesat vektene i figur 1 ikke er korrigertfor fellingsdato, noe som er

nødvendig når en skal foreta detaljerteanalyserav vektvariasjonerfra år til år. Utvalget av

kommunersom inngåri gjennomsnittstallenefor perioden1971-1993 er ikke det samme som

for høsten 1994. Forskjellenekan dermedogså delvis skyldes geograflske forskjellerved at

flere innlandskommunervar representerti det tidligerematerialet.Gjennomgåendeharhjorti

innlandskommunerhøyereslaktevektenndyrsom oppholderseg ved kystenhele året.
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Figur 1 Slaktevektav ulike kjønnog aldersgrupperi 1994 (heltrukketlinje). Stiplet linje er tilsvarendedatafra
1971-93. - Dressed weight of different sex and age groups from 1994 (solid line). Broken line represent
corresponding data for the period 1971-1993.

Reproduksjon

Detaljerte reproduksjonsundersøkelserhar vist at det er nær sammenheng mellom kroppsvekt

hos ett års hundyr og sannsynlighetenfor at de blir drektige (figur 2). Det innebærer at

drektighetsprosenten hos ett års hundyr vil variere regionalt og fra år til år med variasjon i

gjennomsnittlig kroppsvekt for aldersgruppen.
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Figur 2 Sannsynlighetfor drektighethos 1 års hundyri forholdtil slaktevekt.- Probability of conception with
dressed weight in yearling hinds.

Tidspunktetfor brunsten(figur 3) kartlegges ved forekomstenav såkalte gule legemer i

eggstokkene. Dette er cellestrukturersom dannesi eggstokkene etter eggløsning og brunst.

For hundyrsom er to årog eldrestarterbrunstenfor alvorca 10.oktoberog er stort sett over i

løpet av første uke av november.Hos ett år gamle hundyrsom blir kjønnsmodnestarter

brunsten12-18 dager senere.Det er registrerten viss variasjoni brunstperiodenfra år til år,

noe som trolig skyldes varierendeernæringsforholdog kondisjonsutviklinghos hundyra.

Foreløpiganalyseav materialetfrahøsten1994tyderpå at hovedbrunsteni Region Sør var litt

senereenntidligere,rundt20.-25.oktober.

Sammenlignetmed en del andre europeiske hjortebestanderer den norske hjorten svært

produktiv.Kalvingsprosentenfor hundyrsom er 4-16 år er over 98%. Eldredyrviser gradvis

avtagendeproduktivitet.I Region Sørvarkalvingsprosentenhos 3 årshundyri 1994 98% og

hos 2 års hundyr61%. Begge delerliggeraltså sværtnærgjennomsnittsresultatetfra tidligere

årsundersøkelser,kanskjelitthøyere.
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Figur 3 Sannsynlighetforbrunstved uliketidspunktforhundyrav ulikalder.- Probability of ovulation at
different dates for hinds of different age.

Tidspunkt for felling

Figur 4 viser at underhalvpartenav alle dyr(42,9%)felles i september.Andelensom felles i

oktober og novemberer henholdsvis37,6% og 17,6%. Generelthar novembergradvis fått

størrebetydningsomjaktmåned.Sammenlignetmed 1993 ble relativtfærredyrskutti oktober

siste høst, og flerei september.

Med tankepå dyrasvektutviklinger det en fordelå felle handyrtidlig i jaktsesongen,ettersom

handyr2 år og eldre taper opptil 25% av kroppsvektafra septembertil november.Ett års

handyr holder stabil kroppsvekt i denne perioden. For hundyr som er 2 år og eldre er

kroppsvektenestabile giennomjaktsesongen,eller de viser bare en mindrenedgang. Ett år

gamle hundyrøker gjennomgåendekroppsvektamed 2,5 kg i sammetidsrom.I materialetfra

høsten 1994 viste kalveren vektøkningpå 3,2 kg fraseptembertil oktober og ytterligere1,5
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kg til november.Slik sett kan det altsåvære en fordelå felle kalverog hundyr,spesielt unge

hundyrsent i jaktsesongen.Figur 4 indikererellersat det fortsattblirgående mange morløse

kalveretterførstejaktperiodei september,menforholdetbedretseg fra 1993.
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ti handyr- males

hundyr- females

september oktober november

Figur 4 Hjortfelt i ulike månederavjakta. - Red deer shot in different monthsof the huntingseason.

Diskusjonog tilrådninger

Beskatningsopplegg

Kjønns-og alderssammensetningeni innsendtmaterialefraRegion Sør indikererat det nå er

sterke årganger(3 - 6 år) som er i reproduksjon.Det innebærerat hjortestammeni området

har et stort vekstpotensiale.Basert på tidligere erfaringersynes det også klart at hjorte-
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stammeni Region Sør har et relativtlavtjakttrykkettersomdet finnes en god del dyr i høg

alderav begge kjønn.

Det er imidlertidhelt klartat hjortestammensproduksjonikke utnyttestilfredsstillende,siden

det felles i gjennomsnitt14% kalv. Dette burdeøkes til 18-20%, uten at det går ut over

rekrutteringellerbestandsstruktur.Forholdetmellomfelte koller i produktivalderog andelen

kalverviser at en hel del kalverblirmorløseetterjakta,og vi vet at disse får en svekketvekst

og utvilding med økt dødsrisiko og forsinket kjønnsmodningsom resultat. Slik sett er

avskytningsmønstereti Region Sør ennå ikke godt nok med tanke på målsetningerom

bærekraftigviltforvaltning.Forutsattat det innsendtematerialeer representativtfor hva som

totalt ble felt i den enkelte kommune, synes underbeskatningav kalver og ungdyr og

overbeskatningav produktivehundyrfortsattå være mest utpreget i Etne. Derimot var det

overraskendestor andel(34%) kalveri det innsendtematerialetfraBømlo. Denne andelenbør

neppeøkes.

Flereav kommunenei Region Sørkunneha økt utbyttetav hjortejaktaved bedreavskytnings-

politikk,og i 1994 var det da også de fleste kommunersom spesifisertefellingstillatelsenetil

jegerne.

Ut fratidligereerfaringog modellberegningertilrårvi at det felles ca. 20% kalv og 25-30% 1-

årsdyr. Andelenproduktivehundyr(2 årog eldre)i samletuttakbør ikke overskrideca. 25%

som et gjennomsnittover år. Økningog senkingav denneandelener den mest effektivemåten

til å regulerestammensstørrelseog produktivitet.

Datagrunnlagetfraovervåkningsprogrammetsiden1991 tyderpå at beskatffingenav hjortkan

økes enda mer i Region Sør. Uansett om målsetningener å bygge opp hjortestammenvidere

eller redusere den på grunn av skadeproblemeller næringstilgang,bør en søke å holde en

normal bestandsstrukturintakt. Det bidrar til å opprettholde sosial organisasjon og

tradisjonsbundet fordeling av dyra i ulike terrengavsnitt. Dermed kan den årlige

planteproduksjonenutnyttes mer optimalt.Harderebeskatningav produktivehundyrer et

tiltaksom i førsterekkekanbenyttesnårskadeproblemeneer omfattendeog drastisketiltaker

nødvendige.Voksne hundyrer sværttradisjonsbundneog sidende også er lederdyri de sosiale

gruppeneer det disse som i stor gradbestemmerfordelingenav dyr på de enkelte vald og i

uliketerrengavsnitt.

Selv om fellingsmønstereti Region Sør ennåikkeer så brasom ønskelig, er det likevel en klar

bedringsammenlignetmed materialetfra 1993.
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Valdstørrelse

Fra en del kommunerharvi fått tilsendtvaldoversikterog tildelte kvoter for 1994. Av disse

oversikteneframgårdet at valdorganiseringener tildelsdårligmed mangesmåvald (1-2 dyr).

På små vald er det vanskeligå få til en biologisk sett gunstig fordelingav fellingstillatelsene.

Erfaringviser også at det er på småvald en gjernefarden minstgunstigeavskytningenog lav

fellingsprosent.Dersom det i tillegg opereresmed stor andelfrie dyrpå fellingstillatelseneblir

resultatetsjansepreget.Fra en del kommunerpå Nord-Vestlandetog i Trøndelaghar en god

erfaringmed en enkel tildelingsmodellsom går ut på ca 20% kalv, ca 50% handyr 1 år og

eldre og resten frie dyr. Dette betingervaldstørrelsepå et visst minimum,helst større enn 4

dyr. Det er positivt at noen av kommuneneogså i Region Sør har tatt i bruk denne

tildelingsmodelleni 1994.

Hjortestammen i Rogaland og Hordaland representereren verdifull ressurs med stort

utvildingspotensiale.Denne ressursenutnyttesikke på den mest gunstige måten idag. Bedre

valdstrukturog organisering blant rettighetshavernevil kunne bidra til bedre bestands-

forvaltningpå lengresikt.

Tidspunkt for felling

Det er kommenterttidligereat en stordel av de voksnehundyrafelles tidligi jaktsesongen,og

at det etterlates en stor andel morløse kalver. Ved at voksne, stedegne hundyr felles i

september kan det i ekstreme tilfeller føre til at heller ikke handyrtrekker inn til disse

områdenenårbrunstenstarteri siste halvdelav oktober.Tidligfellingav hundyrkanbidratil å

bryteopp tradisjonsmønstreog den sosiale strukturi bestanden,det skapermorløse kalverog

kan bidratil at det blirvanskeligereå felle voksne handyrnårbrunstenstarter.Med tanke på

hjortensvekst og utvildingom høstenvil det væregunstigå felle kalverog ett-åringerrelativt

seint i jakta, og ved sein felling av voksne hundyrvil en også redusereeventuelle negative

effekterpå den sosiale organisasjoni bestanden.

Dette er selvfølgeligideelleønskemålsom ofte ervanskeligeå oppfyllei praksis.Likevel synes

det riktig å presenteredisse betraktningeneslik at de som har mulighetkan innarbeideen

gunstigerebeskatningspraksisnårforholdeneliggertil rettefor det.

19

O Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for .reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten.



VEDLEGG:Kjønns-og a1dersfordelingi hjortematerialetfra 1994 i følgende kommuner:

Rogaland:
Karmøy
Vindafjord

Hordaland:
Etne
Ølen
Sveio
Bømlo
Kvinnherad

De kortekommentarenetil hverkommuneerbasertpå materialefrahele overvåkningsperioden
(f.o.m. 1991), bådeoffisiell statistikkog innsamletmateriale.
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Karmøy




Alder





Kalv 1 2 3 4 Tot.

Han 1 2 2 1 i 7

Hun





Tot. 1 2 2 1 1 7

Vindafjord

Alder
Kalv

Han 11

Hun 15

Tot. 26

1

54

18

72

2

37

20

57

3

15

11

26

4

8

2

10

5

6

7

13

6

1

3

4

7

1

2

3

8

1

1

2

9

1

1

2

10 11 12

4

4

17 18

1

1

Tot.

136

84

220

Bra avskytningsmønster.Totaltbeskatningspressbørneppeøkes noe særligforeløpig.Eventuelløkning
bør skjeførst og fremsti formav fellingstillatelserpå handyrog kalver,og ved behov for å begrense
hjorteskader.
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Etne




Alder











Kalv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 Tot.

Han 9 19 15 16 8 7 2




1






77

Hun 8 5 9 9




545212111




1 1 1 1 57

Tot. 17 24 24 25 13 11 7 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 134

Beskatning av kalver og ungdyr er fortsatt for lav, relativt sett. Jaktuttaket kan økes noe ved større
beskatning av disse gruppene.

Ølen




Alder










Kalv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 19 Tot.

Han 4 20 15 4 2




1






46

Hun 1 10 2 4




3 1 1 1




1 1 25

Tot. 5 30 17 8 2 3 2 1 1




1 1 71

For høg beskatning av voksne dyr i forhold til kalver og ungdyr. Beskatningen kan økes litt ved større
uttak av sist nevnte grupper.

Sveio




Alder









Kalv 1 2 3 4 5 6 7 8 10 Tot.

Han 11 21 6 5 4






47

Hun 3 5 6 4 2 1 2 1




24

Tot. 14 26 12 9 6 1 2 1




71

Bra avskytningsmønster. Beskatningen totalt sett bør foreløpig ikke økes vesentlig.
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Bømlo




Alder







Kalv 1 2 3 4 6 8 12 19 Tot.

Han 12 6 7 i 3 2




31

Hun.. 5




.3 4 1 1 1 1 1 17

Tot. 17 6 10 5 4 3 1 1 1 48

Bra avskytningsmønster. Beskatningen kan trolig økes noe. Andel kalv bør ikke økes.

Kvinnherad




Alder












Kalv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 Tot.

Han 27 64 64 36 18 9 6 4 3




1 1




2




235

Hun 25 30 24 13 12 13 11 2 2 i 2 4 1 1 1 2 1 145

Tot. 52 94 88 49 30 22 17 6 5 1 2 5 2 1 1 4 1 380

Høg andel gamle dyr (> 10 år) tyder på relativt lavt jaktpress de siste åra. Jaktpresset totalt sett kan økes
noe, først og fremst i form av kalver, ungdyr og handyr.
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