
 

Vil du delta i evalueringen av forsøksordningen med fri 

avskyting av hjortekalver? 
 
 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et prosjekt hvor formålet er å evaluere forsøksordningen med 
fri avskyting av hjortekalver i tre forsøkskommuner. I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene 
for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 
 
Formål 
Formålet med undersøkelsen er å evaluere erfaringer med forsøksordningen med fri avskyting av 
hjortekalver. Spørreundersøkelsen er retta mot jegere og grunneiere i de tre forsøkskommunene og 
skal gjennomføres i første del av 2022. Spørreundersøkelsen skal kartlegge jegere og grunneiere sine 
erfaringer med og holdninger til forsøksordninga. En lenke til spørreundersøkelsen vil også være 
tilgjengelig på prosjektets hjemmeside (www.nina.no/Våre-fagområder/Prosjekter/FriKalv).  
 
 
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 
Det er Norsk institutt for naturforskning (NINA) med prosjektleder Vebjørn Veiberg som er ansvarlig 
for prosjektet. 
 
Hvorfor får du spørsmål om å delta? 
Vi har hentet ditt telefonnummer i fra Hjorteviltregisteret, og du vil bli kontaktet via SMS og bedt om 
å delta i undersøkelsen. 
 
Hva innebærer det for deg å delta? 
Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at du fyller ut et spørreskjema. Det vil ta deg ca. 15 
minutter. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om dine erfaringer med ordningen fri avskyting av 
hjortekalv i den kommunen du har jaktet. Dine svar fra spørreskjemaet blir registrert elektronisk. Av 
personopplysninger vil vi be deg oppgi kjønn og alder. 
 
Det er frivillig å delta 
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket 
tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen 
negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.  
 
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler 
opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Det er kun forskere som 
arbeider på dette prosjektet som vil ha tilgang til data som samles inn på prosjektet. Alle data vil være 
anonymisert ved sluttrapportering. 
 
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 
Opplysningene og deg anonymiseres før data skal analyseres og rapporters. Prosjektet er planlagt 
avsluttet ved utgangen av 2022.  
 
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 



 
På oppdrag fra Norsk institutt for naturforskning har Personverntjenester vurdert at behandlingen av 
personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  
 
Dine rettigheter 
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

• innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om deg, og å få utlevert en kopi av opplysningene 
• å få rettet opplysninger om deg som er feil eller misvisende  
• å få slettet personopplysninger om deg  
• å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger 

 
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å vite mer om eller benytte deg av dine rettigheter, ta 
kontakt med: 

• Norsk institutt for naturforskning (NINA) ved Vebjørn Veiberg, telefon 957 00 510 
• NINAs personvernombud: Audun Ruud, telefon 992 33 969 

 
Hvis du har spørsmål knyttet til Personverntjenester sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt 
med:  

• Personverntjenester på epost (personverntjenester@sikt.no) eller på telefon 53 21 15 00. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Vebjørn Veiberg    
Seniorforsker 
 

mailto:personverntjenester@sikt.no
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