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Referat

Langvatn, R. 1995. Overvåking hjortevilt - hjort.
Årsrapport Region nord (Nordmøre - Sør-
Trøndelag) 1994. - NINA Oppdragsmelding347:1-
19.

På oppdrag av Direktoratet for naturforvaltning
(DN) gjennomførerNINA et overvåkningsprogram
som skal følge utvildingen i våre bestander av
hjortedyr(elg, hjort og vilkein), spesielt med tanke
på kjønns- og aldersfordeling og reproduksjon.
Undersøkelsene av hjort foregår i tre regioner i
Vest-Norge fra Rogaland til Trøndelag og dekker
representative deler av hjortens hoved-
utbredelsesområde.Innen hver av regionene er det
lagt opp til et nært samarbeid med
miljøvernavdelingene i aktuelle fylker og vilt-
forvaltningeni en rekkekommuner.

Denne rapporten omhandler Region Nord
(Nordmøre,Sør-Trøndelag)hvor i alt 10 kommuner
deltok i undersøkelsene.Jegeme var generelt flinke
til å sende inn materiale, og det kom inn prøverav
50-97%av felte dyri ulike kommuner.

Hjortebestandeni Region Nord er i sterk vekst, og
sterkeårsklasserav unge dyr er i produksjon.Det er
forsvarlig å øke beskatningen i flere kommuner i
1995, men det forutsettertilsvarende god fordeling
av ulike kategorier dyr i uttaket som det var sist
høst. Aldersfordelingeni innsendtmaterialetyderpå
atjakttrykketer relativtlavt på hundyr,men kanskje
høyt nok på handyr.

Hjorteni Region Nord har noe høyere produktivitet
enn lenger sør i landet, det gjelder spesielt andelen
2-års hundyr som kalver. For 1994 var denne
andelen 68.8%, mot 69% som gjennomsnitt for
tidligere år.

Det felles relativt flere hundyr enn kalver tidlig i
jakta, hvilket ikke er spesielt gunstig med tanke på
dyrasvektutvikling.ogbestandenssosiale struktur..

Emneord: bestandsstruktur - beskatning -
reproduksjon

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

Abstract

Langvatn,R. 1995. Monitoring cervid populations-
red deer. Annual reportRegion North (Nordmøre-
Sør-Trøndelag) 1994. - NINA Oppdragsmelding
347:1-19.

Commissioned by the Directorate for Nature
Management,NINA has carried out a monitoring
programme to study the development in cervide
populations (moose, red deer, .reindeer),especially
demographyand reproduction.For red deer three
regions have been selected for the investigations,
covering representative districts within red deer
distribution areas from Rogaland to Trøndelag.
Close cooperation with county and municipal
wildlife management bodies has been established
within each region.

This reportcovers Region North (Nordmøre - Sør-
Trøndelag) where a total of 10 municipalities
participatedin the monitoring progranunein 1994.
Enthusiastic response from hunters resulted in
samples representing50-97% of all red deer culled
in differentmunicipalities.

The red deer population i Region North increases
rapidly,and strong cohorts of young age classes are
in reproduction. Culling can still be increased,
providedsimilar distributionof different categories
of animals in the harvest as in 1994. Age
distributionin females indicates a rather moderat
hunting pressure, while it is higher in males,
perhapshigh enough relatively.

Red deer in Region North have higher fecundity
than animals further south, in particular with
respect to proportionof yearling hinds conceiving.
In 1994 this proportionwas 68.8%, comparedto an
average of 69% for the period 1971-1993. Harvest
patternsseem adequate,but calves and hinds could
preferablybe shot later in the season, considering
weight development and impact on the social
structure.

Key words: population structure - harvest -
reproduction

Rolf Langvatn, Norwegian Institute for Nature
Research, Tungasletta 2, N-7005 Trondheim,
Norway.
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Innledning

Denne rapportengir en oversiktover materialeinnsamletunderhjortejakta1994, innendet vi

herharkaltRegionNord, nemligutvalgtekommunerpåNordmøreog i Sør-Trøndelag.Denne

regionen utgjør det som tradisjonelt har vært det nordligste området for hjortens

hovedutbredelsei Norge.

Formålet med prosjektet

Direktoratetfor naturforvaltninghargitt Norsk instituttfor naturforskning(N1NA) 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 utviklingen 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 få pålitelig informasjonom de forhold en ønsker å undersøke, kreves det store

materialmengder.Gjennommangeårs erfaringvet vi at prøverfra dyrfelt underordinærjakt

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

tilstrekkeligstortmaterialepå landsbasis.Hjortejegereover det meste av landethari mangeår

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 resultateneskal bli til nytte både for jegere, rettighetshavereog ulike

instansersom haransvaretfor forvaltningenav hjortebestandeneog deresleveområder.

Innsamlingsområder

Det som i dennerapportener kaltRegion Nord omfatterkommunerbåde i Møre og Romsdal

og Sør-Trøndelag.Det framgår-avtabell 1 i hvilke kommunerdet ble samlet materialefra

hjortejaktai 1994. Dette varde sammekommunenesom deltokogså i 1993.
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Tabell 1 Fylkerog kommunersom inngikki overvåkningsprogrammetfor hjort1994 i Region Nord.
Counties and municipalities participating in the red deer monitoringprogram 1994 in the North Region.

Re ion Nord orth Re 'on
Fylke (coun) Møreo Romsdal Sør-Trøndela
Kommune (municipali) Surnadal Hemne

Rindal Snillfiord
Aure Hitra

Agdenes
Rennebu
Meldal
Orkdal

Tidligereundersøkelserharvist at hjorteni Region Nord gjennomsnittliger noe større enn

hjorten lenger sør. Et riktig bilde av hjortens biologi og tilpasning over hele

utbredelsesområdeti Norge betingerat materialtilfangeter representativt.I den forbindelseer

Region Nord viktig for å beskriveforholdenei den nordligstedel av gradienteninnenhjortens

hovedutbredelsesområde.

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 aldersklassereksponeres for. 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 vanligvis er det slik at

handyrhar større dødsrisiko enn hundyrpå alle alderstrinn.Imidlertider betydningen av

kjønnsspesifikk,naturligdødelighetav begrensetomfangi forholdtil den sterke seleksjon av

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

aldersgrupperer viktig for å kunneoptimaliserebestandensvitalitetog produktiviteti forhold

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

forvaltningspraksisikke dreierkjønnsforholdetså sterkt i noen retning at det går ut over

hjortebestandens sosiale struktur, reproduksjon og genetiske sammensetning. På disse
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områdenehar vi foreløpig begrensetkunnskap,og det er derforviktig at forvaltningspraksis

ikke medførerekstremesituasjonersom vi ikkekanforutsevirkningenav på lengresikt.

Kroppsstørrelse.qennom tidligere undersøkelserer det vist at hjortenvariereri størrelse

mellomulike regioner.Genereltøker kroppsvektenefrasørtil nordog frakyst til innland.Det

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

næringskvalitetfraårtil årmedførervariasjoni gjennomsnittsvekterfor unge årsklasserinnen

sammegeografiskeområde.Informasjonom variasjoni kroppsstørrelsefor ulike årsklasserer

viktig ettersomdet eksempelvishos kalverer påvistnær sammenhengmellom dødsrisikoog

kroppsstørrelse. Under gitte klimatiske og ernæringsmessigeforhold er det de minste

individene som stryker med først. Det er videre påvist en nær sammenheng mellom

kroppsstørrelse,kondisjonog 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 bestandsutviklingog vekst, og det er påvist en nær

sammenhengmellomkroppsstørrelseog 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 kroppsvekthos

hjortvariererinnenutbredelsesområdeti Norge vil det også værevariasjoni produksjonsevnen

langs de sammegradientene.Hos 1 årgamlehundyrvil reproduksjonsevnendessutenvarierei

takt med variasjoneni kroppsvekterfra årtil år, som en følge av variasjoneni værforholdog

ernæringssituasjonen,spesieltpå forsommeren.

Det er idagutvikletmetodertil å foretanøyaktigeanalyserav reproduksjonenhos hjort,basert

på eggstokker og livmorpreparater.Reproduksjonsorganersom jegerne sender inn fra felte

hjorterblir brukt nettopp i denne forbindelse,mens kjevene dannergrunnlagetfor a1ders-

bestemmelseog vekstanalyser.

Materialoversikt1994

Fra hjortejakta1994 har NINA bearbeidetmaterialeav ialt 3.231 dyr. Det utgjør 20% av

16.400 hjortsom ble felt i landettotalt.
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Innlevert materiale i Region Nord

Tabell 2 Innleverthjortematerialefrajakta 1991 - 1994 i Region Nord. - Specimens sampled in North Region
1991 - 1994.




Han d' Hun 9 Total
Region nord 1994 610 466 1076
Region nord 1993 671 418 1089
Region nord 1992 629 370 999
Re ion nord 1991 628 315 943

Sluttresultatetble bratatt i betraktningat det stort sett bareble samletmaterialefra hundyri
Hitrakommunei 1994. Dette forklarerogså denhøyereandelhundyri tabell 2.

Tabell 3 Innlevert materiale fordelt på komnumer i Møre og Romsdal 1994. Tall for 1993 i parentes. -
Specimens sampled in different municipalities in Møre og Romsdal county 1994. Sample size in 1993 in
brackets.




Han




Hun 9




Total
Surnadal




48 (59) 31 (35) 79 (94)
Rindal




19 (21) 11 (13) 30 (34)
Aure




131 113 127 75 258 188
Sum More o Romsdal 198 193 169 123 367 316

Tabell 4 Innlevertmaterialefordeltpå kommuneri Sør-Trøndelag1994. Tall for 1993 i parentes. - Specimens
sampled in different municipalities in Ser-Trøndelag county 1994. Sample size in 1993 in brackets.




Han cr Hun 9




Total
Hemne 98 (87) 47 (53) 145 (140)
Snillfjord 66 (85) 51 (21) 117 (106)
Hitra 81 (156) 118 (164) 199 (320)
Agdenes 41 (38) 20 (18) 61 (56)
Rennebu 16 (16) 6 (-) 22 (16)
Meldal 50 (47) 24 (17) 74 (64)
Orkdal 60 42 31 16 . 91 58
Sum Sor-Trondela 412 471 297 289 709 760

Økt avskytning i Sør-Trøndelaggjenspeiles ved økning i innlevertmaterialefra de fleste

kommuner. Det kom inn relativt mer hundyr i 1994 enn i 1993.- Oppslutningen om

materialinnsamlingenvariertesterktmellom kommunenei Region Nord. Sammenholdtmed

fellingsstatistikkenfra StatistiskSentralbyråvar resultatetklart dårligsti Surnadal,hvor det

kom inn prøver fra bare49% av felte dyr.Resultatetvar heller ikke helt tilfredsstillendefor
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Snillfiord(65%). Fraalle andrekommunerfikkvi innfra71 - 97% av felte dyr. Allerbest var

Hemne(97%) og Rennebuog Meldalmedhenholdsvis92.9 og 90%.FraHitrable det primært

samletbarehundyrog kalver,og vi fikkinn75%av dettematerialet.Dessverreble det ved en

misforståelseikke tatt vare på livmor med eggstokkerfra koller 1 år og eldre. Nesten alle

kommuneri RegionNord hadderekordi fellingstallforhjortsisthøst.

I tabell 5 er det vist en oversiktover hvormangedyrdet kom innprøverfrai ulike kjønns-og

aldersgrupperi forholdtil offisiellstatistikki de kommunenesom inngikki RegionNord.

Tabell 5 Offisielle fellingstall og innsendt materiale i ulike kjønns- og aldersgrupper fra hjortejakta 1994. -
Official harvest figures and specimens sampled in dyferent sex- and age groups from the red deer hunting
season 1994.
Region (Region): Nord(North) Konunune(Municipality):

Kalv (Calves) 1 år (yearlings) 2 år o eldre _2 ears)

Han (c3` Hun 9) Han (a Hun 9
Antall Antall Antall Antall Antall

Number % Number % Number % Number % Number % Sum
Offisiell statistikk









Officialfigures 358 23.9 282 18.8 84 5.6 438 29.2 373 24.9 1535
Innlevert









No. of samples 238 22.1 199 18.5 80 7.4 277 25.7 282 26.2 1076
Mangler (%)









Discre an /0 33.5




29.4




5.0




36.8




24.4




28.2

Det framgårav tabellenat jevnt over fikk vi inn prøverfra 72% av felte dyr (78% unntatt

Hitra). Ved gjennomgang for den enkelte kommune fant vi flere feilklassifiseringeri

statistikkentil tross for at vi i gjennomsnittbareharhatt tilgang på prøverfra 72% av felte

dyr.Tilsvarendefeil i jaktstatistikkenharvi funneti en rekkekommunerogså i andreregioner

som er med i overvåkningsprogrammetpå hjortedyr.Feilklassifiseringgårvesentligpå at 1-års

koller er rapportertsom kalv eller som voksen. Det forekommerogså feil rapporteringav

kjønni alle aldersgrupper.Det er åpenbartet behovfor å få utarbeidetinformasjonsmaterielltil

jegere, rettighetshavereog forvaltningsorganerslik at klassifiseringav felte dyr som føres i

fellingsrapportenblir-riktig.-Påliteligjaktstatistikk-vil-væreen•runnleggende forutsetningfor

at forvaltningenav våre storviltarterkanskjepå en bærekraftigmåtei framtida.

Overvektenav handyri innsendtmaterialegjenspeilerstørrebeskatningav handyrtotalt sett.

Ut fra tanken om optimalisertproduksjoni forholdtil beitegrunnlageter da også dette en

fornuftigstrategi,men på lengre sikt blirdet et spørsmålom å finne et rimeligbalansepunkti

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

organisasjon,reproduksjonsprosessenog genetiskeforholdi bestanden.
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Reproduksjonsorganer fra hundyr

FraRegion Nord kom det inn prøverav 362 hundyrsom var 1 år og eldre. Av disse fikk vi

reproduksjonsorganerfra 153 dyr (42%). Av disse igjen var 11 prøverfeilkappet slik at det

manglet én eller begge eggstokker, eller feil organ var innsendt. Den lave andelen

reproduksjonsorganskyldesi førsterekkesvikti innsamlingenpåHitra.

Innsendtreproduksjonsmaterialeer av størstebetydningfor at vi skalkunnegi informasjonom

hjortebestandensreproduksjonog vekst. Materiale fra unge hundyr (1-2 år) er spesielt

verdifullt,særligde som er felt sist i oktoberog i november.Sidenbrunstenstarterfor alvor i

midtenav oktober har vi best mulighettil å avlese årets bedekningsrateog tidspunktet for

eggløsningnårdyraer felt sent i jakttida.Det er å håpeatjegernevil anstrengeseg ytterligere

for å bidramed et endabedregrunnlagfor reproduksjonsundersøkelsene.

Kvaliteten på innsendt materiale

Kjevematerialetvi mottok i 1994 var betydeligbedre enn tidligereved at jegerne har blitt

flinkeretil å reinskjærekjeveneog tørkede før innpakkingog forsendelse.

Mottatt reproduksjonsmaterialevar mangelfulltved at kjønnsorganermangletfra en god del

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

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.Anslåttevekterer verdiløse,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 atjegerne ikke er oppmerksommenok, ellerat de ikke er kjentmed at det

fremdelesfinnes kjertelvevi juret en stundetter at melkeproduksjonener opphørt i oktober-

november.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
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merkelappeneer nøyaktigutfyltmedvaldnummerog jaktlederensnavnog adresse.En god del

materialefra 1994 var mangelfulltpå dette punktet,og det førerdessverretil at en del vald

ikke vil få rapporti inneværendeår. Dette fordi vårt datasystemkobler informasjonom de

enkeltedyratil valdnummeretog jaktlederensnavnog adressenårrapportenskal sendesut.

Resultat

I dennerapportener resultatenefraundersøkelsenekonsentrertom følgende områder:alders-

og kjønnsfordelingi avskytningsmaterialet,vektutvildingog variasjon i kroppsstørrelse,

reproduksjonog tidspunktfor fellingav ulikekategorierdyr.

Alders - og kjønnsfordeling

I tabell 6 er innsendtmaterialei RegionNord fordeltpå ulikekjønns-og aldersgrupper(8 dyr

kunneikke klassifiseresp.g.a. ødelagtkjeveellermanglendeopplysninger).

Av innsendtmaterialevar det 56.7% handyrog 43.3% hundyr.Korrigertfor det spesielle

opplegget på Hitra er dette erfaringsmessigomlag normaltog gjenspeileret forvaltnings-

opplegg hvorbeskatningenav handyrer størreennfor hundyr.I produktivealdersklasser(2 år

og eldre)er kjønnsforholdet49.6% handyrog 50.4%hundyr.Hos dyr som er 5 år og eldreer

det en overvekt av hundyri avskytningsmaterialet,noe som gjenspeiler at generelt større

dødsrisikohos handyrmedførerat relativtfærreav disse nårfullvoksenalder. Seleksjonenav

handyrer spesielt sterkhos 1-åringer.

Fellingsmønsterettotalt sett er bra, og de mangegamle kollene indikererat jaktpressetikke

harværtspesielthøyt på hundyrde siste åra.Det synessom om hundyrable harderebeskattet

i Sør-Trøndelagi 1994 enntidligere.Jaktpressetpåhandyrtotaltsett bør ikke økes noe særlig,

og i enkelte kommunerer gjennomsnittsalderenhellerlav. Det er stor variasjonmellom de

enkeltekommuner(se vedlegg) nårdet gjelderkjønns-og aldersfordelingblantfelte dyr.
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Tabell6 Kjønns-og aldersfordelingpådyrfraRegionNordsomutfrakjeverog dataellerskunneklassifiseres.- Sex

and age distribution of specimensfrom North Region, possible to categorizefrom jaws or other information.

Alder(år - A e ears

Han (d')

Hun 9

Total

Kalv
Cal

134

104

238

1

199

80

279

2

159

80

239

3

67

64

131

4

21

28

49

5

11

24

35

6

6

17

23

7

3

17

20

8

1

7

8

9

2

4

6

10

1

6

7

11

8

8

12

3

3

13

3

3

14

3

3

15

3

3

16

3

3

17

2

2

18

2

2

19

2

2

20

2

2

. 21 22 Tot.

604

1 1 464

1 1 1068

Tabell7 Kjønns-og aldersfordelingpådyrfraMøreogRomsdalsomutfrakjeverog dataellerskunneklassifiseres.
- Sex and age distribution of specimens from Møre og Romsdal, possible to categorize from jaws or other

information.




Kalv






Alder(år -A e ears








Cal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 Tot.

Han (6) 36 70 48 28 5 2 3











192

Hun 9 32 32 33 26 9 11 7 4 3 1 2 4 2




1






1 168

Tota1 68 102 81 54 14 13 10 4 3 1 2 4 2




1






1 360

Tabell 8. Kjønns- og aldersfordelingpå dyr fra Sør-Trøndelagsom ut fra kjever og data ellers kunne
klassifiseres. - Sex and age distribution of specimensfrom Sør-Trøndelag,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 16 17 18 19 20 21 Tot.
Han (d') 98 129 111 39 16 9 3 3 1 1 1









411
Hun(9) 72 48 47 38 19 13 10 13 4 3 5 3 1 3 2 3 2 2 2 2 2 1 295
Total 170 177 158 77 35 22 13 16 5 4 6 3 1 3 2 3 2 2 2 2 2 1 706

Det framgårav tabell 7 og 8 at det er en viss forskjelli kjønns-og aldersfordelingeni innsendt

materialemellom Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.Møre og Romsdal har noe høyere

beskatningav voksne hundyr(28.6%), samtidigsom det relativtfelles færrekalver (18.5%),

mot henholdsvis25.0% og 24.0% i Sør-Trøndelag.Sør-Trøndelagfeller også færrehundyr1

år og eldre totalt sett (31.8%), mot 37.3% i Møre og Romsdal.Disse talla avviker litt fra

offisiell statistikk, men hovedtrekkeneer de samme. Beskatningsmønstereter bra i begge

fylker,kanskjemed unntakav Auresom fellersværthøg andelvoksnehundyr.

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

vedlegg.
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Kroppsstorrelse og vektutvikling

Figur 1 viser slaktevekt for ulike kjønn og aldersgrupperi materialet fra høsten 1994

(heltruknelinjer).Disse slaktevekteneer sammenlignetmed gjennomsnittsvekterfor perioden

1971-1993 (stipledelinjer).
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Kalv 2 4 6 8
(calf) Alder(år)- Age(years)

Figur 1 Slaktevektav ulike kjønn og aldersgrupperfra fastlandet i Region Nord i 1994 (heltrukketlinje).
Stiplet linje er tilsvarendedatafra 1971-93. - Dressed weight of different sex and age groups from mainland,
North Region in 1994 (solid line). Broken line represent corresponding datafor the period 1971-1993.

---- For begge kjønnligger gjennomsnittsvektenefra høsten1994 på linje med gjennomsnittfra

tidligereår,bortsettfragamlehandyrsom liggerlittunderi vekt. Her er det imidlertidfå dyri

materialet.Slaktevekterfor hjortfraHitraer vist separati figur 2, etter som dyraher er klart

mindreennpå fastlandet.

Hos Hitra-hjortviserde fleste aldersklasseneopptil 7 årnoe høyeregjennomsnittsvekterenn i

tidligere perioder. Dette er årsklassersom hadde gode oppvekstvilkår,med bl.a. milde,

snøfattigevintreog gode næringsforholdpå forsomrenei 1989-1992. Dyr som sist høst var 9-
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10 år hadde derimot dårligereoppvekstvilkårsom kalver og ett-åringer(født i 1984 eller

1985). Både på fastlandetog påHitraviser en merdetaljertanalyseav slaktevekterpå kalv og

ett-åringerat dyrai 1994 varomlagliketunge somi 1993. Det kanskyldesen forsommermed

god næringskvalitetover en relativt lang periode. Høge vekter på ett-års hundyr øker
sannsynlighetenfor at en størreandelav dissebfirdrektige.

120-1C
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Kalv 2 4 6 8
(calf) Alder(år)- Age(years)

Figur 2 Slaktevektav ulike kjønn og aldersgrupperfra Region Nord, (Hitra)i 1994 (heltrukketlinje). Stiplet
linje er tilsvarende data fra 1971-93. - Dressed weight of different sex and age groups from North Region,
(Hitra)from 1994 (solid line). Broken line represent corresponding datafor theperiod 1971-1993.

Det må understrekesat vektene i figur 1 og 2 ikke er korrigertfor fellingsdato,noe som er

nødvendig når en skal foreta detaljerteanalyserav vektvariasjoner.Utvalget av kommuner

som inngåri gjennomsnittstallenefor perioden 1971-1993 er hellerikke det samme som for

høsten 1994. Forskjellerkan dermedoppstå på grunnav geografiskeforhold, og også p.g.a.

begrenset materialei eldre årsklasser.Gjennomgåendehar hjorti innlandskommunerhøyere

slaktevektenn dyr som oppholderseg ved kystenhele året.Det er ikke grunnlagfor å trekke

sikre konldusjonerom endringeri hjortensvekst og utviklingover tid før nærmeredetalj-

analyserer gjennomført.
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Reproduksjon

Detaljertereproduksjonsundersøkelserharvist at det er nærsammenhengmellomkroppsvekt

hos ett års hundyrog sannsynlighetenfor at de blir drektige (figur 3). Det innebærerat

drektighetsprosentenhos ett års hundyrvil variereregionaltog fra år til år med variasjoni

gjennomsnittligkroppsvektfor.aldersgruppen.

100 •
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o
o

ocu 40>,_c

20o
= 2L-
en

• •

•

•

•

•

•

30 40 50 60 70

Slaktevekt(kg) - dressedweight

Figur 3 Sannsynlighetfordrektighethos 1årshundyri forholdtil slaktevekt.- Probability of conception with
dressed weight inyearling hinds.

Tidspunktetfor brunsten(figur 4) kartleggesved forekomstenav såkaltegule legemer.Dette

er cellestrukturersom dannesi eggstokkeneetter eggløsninsen.For hundyrsom er to år og

eldre starterbrunstenfor alvor ca. 15.oktoberog er stort sett over i løpet av andreuke i

november. Hos ett år gamle hundyrsom blir kjønnsmodne,starterbrunsten 10-12 dager

senere.Det er registrerten viss variasjoni brunstperiodenfra år til år, noe som trolig skyldes

varierendeernæringsforholdog kondisjonsutvildinghos hundyra.Materialetfra høsten 1994

tyderpå at hovedbrunsteni RegionNord varpåtopprundt24.-28.oktober.
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Sammenlignetmed en del andre europeiske hjortebestanderer den norske hjorten svært

produktiv.Kalvingsprosentenfor hundyrsom er 4-16 år er over 99%. Eldre dyr viser gradvis

avtagende produktivitet.I Region Nord (inldusiveHitra) var kalvingsprosentenhos 3 års

hundyr i 1994 98.5% og hos 2 års hundyr 68.8%. Begge deler ligger svært nær

gjennomsnittsresultatetfratidligereårsundersøkelser.
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Figur 4 Sannsynlighet for brunst ved ulike tidspunkt for hundyr av ulik alder. - Probability of ovulation at
different dates for hinds of different age.

Tidspunkt for felling

Figur 5 viser at nestenhalvpartenav alle dyr(47:7%)felles i-september.Andelensom felles i

oktober og novemberer henholdsvis39.0% og 13.3%. Generelthar november gradvis fått

størrebetydningsomjaktmåned,meni 1994 virketdet som omjegernelangtpå vei haddefelt

dyrai løpet av oktober.Det reflekterertroligstorbestandmedmangefellingssjanser.

Med tankepå dyrasvektutvildinger det en fordelå felle handyrtidligi jaktsesongen, ettersom

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

handyr holder stabil kroppsvekt i denne perioden. For hundyrsom er 2 år og eldre er
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kroppsvektenestabile gjennomjaktsesongen,eller de viser bare en mindrenedgang. Ett år

gamle hundyrøker gjennomgåendekroppsvektamed 1 kg i sammetidsrom.I materialetfra

sist høst viste kalveren vektøkningpå 2.3 kg fraseptembertil oktoberog ytterligere1 kg til

november.Slik sett kandet altsåværeen fordelå felle kalverog hundyr,spesieltunge hundyr

sent i jaktsesongen. Figur 5 indikererellers at det blir gående mange morløse kalver etter
førstejaktperiodei september.

.02 kalv- calves

handyr- males

• hundyr- females

Antall

-Number

september oktober november

Figur 5 Hjortfelt i ulike månederavjakta. - Red deer shot in different months of the hunting season.
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Diskusjonog tilrådninger

Beskatningsopplegg

Kjønns- og a1derssammensetningeni innsendtmaterialefra Region Nord indikererat .det

fortsatter sterke årgangersom er i reproduksjon.Det innebærerat hjortestammeni området

har et stort vekstpotensiale. Basert på tidligere erfaringer synes det også klart at

hjortestammeni Region Nord haret akseptabeltjakttrykkettersomdet finnes en god del dyri

høg alderav begge kjønn.

Generelter fellingsmønsteretfor hjort i Region Nord bra, og bestandenhar god kjønns- og

aldersfordelingsammenlignetmed tidligere års materiale.Den sterke bestandsveksten og

produktivitetenvi nå registrerergir grunnlagfor noe økning i felling til høsten. Det er

imidlertidviktig å beholdetilsvarendegodt beskatningsmønsterogså nårdet felles flere dyr, og

situasjonenmåvurderesspesifiktfor denenkeltekommune.

Forholdetmellom unge, uproduktivedyr og produksjonsdyri fellingsmaterialeter bra for de

fleste kommuner.Aure haddeimidlertidfor høg beskatningav voksne hundyr,- med mindre

dette var tilsiktet for å begrenseskadeproblemeller dempeveksten i bestanden.Genereltmå

en si at beskatningsmønsteretsist høst var best i Trøndelags-kommunenesom inngikk i

overvåkningsprogrammet.Se ellers kommentar til materialoversiktenfor den enkelte

kommunei vedlegg.

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.

Hjorteforvaltningeni RegionNord er på et godt spor, og effektenav de hardevintrenei 1985

og 1986 er forlengst kompensertmed sterke årgangerfødt fra og med 1989. Den gode

bestandsvekstenog produktiviteteni hjortebestandenbør utnyttesnå, så får en heller bremse

noe om miljøforholdfor dyraog stammensutviklingendresi negativretning.Undersøkelser

sist vinter tyder ikke på at,vinterenhar medførtunormaldødelighet.Hensikten med disse

undersøkelseneer nettopp å gi signal om bestandsutviklingenslik at riktig forvaltning og

høstingkan settes innpå riktigtidspunkt.
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Uansett om målsetningener å bygge opp hjortestammenvidereellerredusereden på grunnav

skadeproblemellernæringstilgang,bør en søke å holdeen normalbestandsstrukturintakt.Det

bidrartil å opprettholdesosialorganisasjonog tradisjonsbundetfordelingav dyra.Dermedkan

den årlige planteproduksjonenutnyttes mer optimak Hardere beskatning av produktive

hundyrer et tiltak som i første rekke kan benyttesnår skadeproblemeneer omfattendeog

drastisketiltaker nødvendige.Voksne hundyrer sværttradisjonsbundneog siden de også er

lederdyri de sosialegruppeneer det disse som i storgradbestemmerfordelingenav dyrpå de

enkeltevald og i uliketerrengavsnitt.

Valdstorrelse

På små vald (1-2 dyr) er det vanskeligå ratil en biologisksett gunstig fordelingav fellings-

tillatelsene. Erfaringviser også at det er på små vald en gjerne far den minst gunstige

avskytningenog lav fellingsprosent.Dersom det i tillegg opereresmed stor andel frie dyr på

fellingstillatelseneblir resultatet sjansepreget.Det er vårt inntrykkat valdorganiseringeni

Region Nord har bedret seg de siste åra, men ennåfinnes det i enkelte kommunerfor stor

andel småvald.Dette kan bety en viss hindringi arbeidetmed en bærekraftigforvaltningav

hjortestammenog dens leveområder.

Tidspunkt for felling

Det er kommenterttidligereat en stor del av de voksnehundyrafelles tidlig i 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 handyr trekker inn til disse

områdenenårbrunstenstarteri siste halvdelav oktober.Tidligfellingav hundyrkanbidratil å

bryteopp tradisjonsmønstreog den sosiale strukturi bestanden,det skapermorløsekalverog

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

hjortensvekst og utviklingom høstenvil det væregunstigå felle kalverog ett-åringerrelativt

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

effekterpå den sosiale organisasjoni bestanden.

Dette er selvfølgeligideelleønskemålsom ofte ervanskeligeå oppfyllei praksis.Likevel synes

det riktig å presenteredisse betraktningeneslik at de som har mulighet kan innarbeideen

gunstigerebeskatningspraksisnårforholdeneliggertil rettefor det.
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VEDLEGG: Bestandsstrukturhjortforulikekommuneri RegionNord:

Møre og Romsdal:
Surnadal
Rindal
Aure

Sør- Trøndelag:
Hemne
Snillfjord
Hitra
Agdenes
Rennebu
Meldal
Orkdal

Kommentareneerbasertbådepå offisiell statistikkog innsamletmateriale,- og
forperiodenfra 1991.
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Surnadal




Alder •








Kalv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Tot.

Han 9 13 12 8 2




1





45

Hun 5 9 4 4 21




1 1




2 2 31

Total 14 22 16 12 4 1 2 1




2 2 76

Beskatningen av hundyr 1 år og eldre bør ikke økes relativt sett. Stor variasjon i feffings-
prosent mellom ulike deler av kommunen, og generelt lav fellingsprosent kan tyde på at
jaktpresset er høyt nok, - foreløpig.

Rindal




Alder







Kalv 1 2 3 5 6 11 Tot.

Han 2 8 3 6





19

Hun 4 2




2 1 1 1 11

Total 6 10 3 8 1 1 1 30

Lite materiale, men bra fordeling i beskatningsmønster.

Aure




Alder












Kalv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 Tot.

Han 25 49 33 14 3 2 2




1







129

Hun 23 21 29 20 7 9 5 3 3 1




3




1 1 1 127

Tot. 48 70 62 34 10 11 7 3 3 2




3




1 1 1 256

Hard avskytning av produktive koller og hundyr 1 år gamle. Beskatningen av produksjonsdyr
bør justeres ned relativt dersom en ønsker å øke jaktpresset totalt sett. Lav fellingsprosent på
handyr kan tyde på at bestanden bør forvaltes med forsiktighet, og kanskje ikke beskattes
hardere foreløpig. Forvaltningen av bestanden bør sees i sammenheng med Hemne.

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.



Hemne




Alder












Kalv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 Tot.

Han 19 33 31 7 7 1









98

Hun 9 4 7 6 6 3 3 2 1




1




1 1 1




1147

Tot. 28 37 38 13 13 4 3 2 1




1




1 1 1




1 1 145

Bra beskatningsmønster. God utvikling i bestanden over tid. Presset på voksne handyr bør
kanskje ikke økes nevneverdig, og kanskje heller ikke på bestanden totalt sett, - foreløpig.
Forvaltningen bør sees i sammenheng med bestanden i Aure.

Snillfjord




Alder











Kalv 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 17 21 Tot.

Han 14 30 8 5 3 4 1







65

Hun 12 8 7 8 1 6




2 1 1 i 1 1 1 50

Tot. 26 38 15 13 4 10 1 2 1 1 1 1 1 1 115

Bra beskatningsmønster, men andel voksne koller bør ikke øke, med mindre det er spørsmål
om å redusere skadeproblem. Mye unge handyr i bestanden. Beskatningen kan økes i deler av
kommunen, men da bør det gunstige fellingsmønsteret opprettholdes.

Hitra




Alder











Kalv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 18 19 Tot.

Han 26 17 14 12 3 2 2 3 1 1





81

Hun 28 23 18 17 10 3 6 7 2




1 1 1 1 118

Tot. 54 40 32 29 13 5 8 10 3 1 1 1 1 1 199

Materialet ikke representativt m.h.t. kjønnsfordeling. Økt jaktpress merkbart i deler av
kommunen. Skadeproblem bør takles lokalt. Det er neppe grunnlag for økt felling generelt.
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Agdenes




Alder






Kalv 1 2 3 4 5 11 Tot.

Han 12 13 15 1




41

Hun 5 2 6 3




' 1 ' 1 18

Tot. 17 15 21 4




1 1 59

Begrensetmaterialegir storusikkerhetm.h.t.aldersfordeling.Generelt
brafellingsmønsterde siste åra.Beskatningenkantroligøkes noe.

Rennebu




Alder







Kalv 1 2 3 4 12 13 Tot.

Han 2 5 6 2 1




16

Hun 2 2





1 1 6

Tot. 4 7 6 2 1 1 1 22

Ingenspesiellemerknader.Lite materiale,menbraavskytningover tid.

Meldal




Alder











Kalv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 17 18 20 Tot.

Han 10 14 17 7 1 1







50

Hun 8 2 3 3





1




3 1 1 1 1 24

Tot. 18 16 20 10 1 1




1




3 1 1 1 1 74

Bra fellingsmønsterde siste åra. Beskatningenkan økes noe, spesielt på vald med bra
fellingsprosent.Tilsvarendekjønns- og aldersfordelingbør opprettholdes også ved høyere
jaktpress.
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Orkdal




Alder









Kalv 1 2 3 4 5 6 7 10 11 14 15 Tot.

Han 15 17 20 5 1 i




1




60

Hun 8 7 6 1 2




11




2 1 i 30

Tot. 23 24 26 6 3 1 1 1 1 2 1 1 90

Bra fellingsmønster over tid. Beskatningen kan økes noe i deler av kommunen med god
fellingsprosent. I andre deler bør spesieltvoksne produksjons-koller skjermes.
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