
 

 «SørHjort» - Et merkeprosjekt for hjort på 

Sørlandet og i Telemark 

Onsdag 4. februar var en «merkedag» for viltforvaltningen i Evje og Hornnes. Denne kvelden ble det 
som et ledd i prosjektet «Sørhjort» merket 3 hjort på en foringsplass hos grunneier Tor Morten Evje. 
Det ble merket 1 bukk og 2 hinder. Bukken har hvitt øremerke nr. 8 og hindene gult øremerke nr. 4 
og 5. Dyrene har GPS med hvitt halsband. Dyrenes posisjon kan følges med fem dager forsinkelse på 
nettsiden http://hjortmerk.no/. Bakgrunnen for prosjektet kan du lese mer om under. 
 

 

 
Bilde: (Foto: Nils Børge Kile) Her er bukken merket og lagt klar for veiing. Fra venstre: 

Skogbrukssjef Lars Johan Skjeggedal, Leder av arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning i Aust-

Agder Øyvind Froland, grunneier Tor Morten Evje og veterinær Olav Rosef. 

http://hjortmerk.no/


 
Bilde: (Foto: Nils Børge Kile) Her er hind 5 merket. Denne hinda har kalv. Fra venstre Øyvind 

Froland, Torill Evje, Olav Rosef og Tor Morten Evje. 

 



Bakgrunn for prosjektet «Sørhjort» 
I løpet av de siste 30 årene har vi opplevd en mangedobling av hjortebestanden i Norge. På 
Sørlandet og i Telemark har det også vært en positiv utvikling i bestanden og veksten har vært 
betydelig i løpet av de ti siste årene. Bestandstettheten er likevel på langt nær slik som på 
Vestlandet. Hjorten utgjør likevel et betydelig innslag i flere kommuner i de tre fylkene, og man 
kan også forvente en økning i bestanden i åra framover.  
I takt med den generelle økningen i hjortebestanden har vi også økt kunnskapen om hjorten på 
mange felt. Samtidig er det fortsatt mange uløste spørsmål, ikke minst i «nye» hjorteområder. 
Under dagens forvaltningsregime er det et krav om at forvaltningen skal være kunnskapsbasert og at 
forvaltningen skal være mer presis og kunne gi en mer forutsigbar utvikling i bestandene enn 
tidligere. Dette har skapt behov for økt kunnskap, ikke minst på lokalt og regionalt nivå. 
Kommunene (og grunneierne) har gjennom siste «Forskrift om forvaltning av hjortevilt» fått større 
oppgaver og utvidet myndighet. I den forbindelse er det økende lokal og regional interesse for mer 
detaljert kunnskap. Fylkeskommunen, har i samme forskrift fått en viktig rolle som tilrettelegger, 
faglig rådgiver og koordinator for å bygge opp den faglige kompetansen på lokalt og regionalt nivå. 
Dette betyr at den regionale leddet også har et stort behov for mer detaljert, nyansert og konkret 
kunnskap om lokale og regionale hjortebestander. 
 
Prosjektets hovedmål er å:  
Utvikle kunnskap om hjortens arealbruk på Sørlandet (Aust- og Vest-Agder) og i Telemark som 
grunnlag for forvaltningen i regionen.  
Prosjektet hovedmål har sitt utgangpunkt i behov og ønske om økt kunnskap om hjortens arealbruk 
og dette målet søkes å oppnå gjennom et felles merkeprosjekt for flere kommuner på Sørlandet og i 
Telemark. Denne kunnskapen vil danne grunnlag for ei målretta hjorteforvaltning, og ei bærekraftig 
utnytting av hjorten som ressurs i framtida. Gjennom merking av dyr med GPS halsbånd vil man 
være i stand til å kunne besvare mange spørsmål knytta til hjortens arealbruk i løpet av året.  
Hovedmålet vil kunne fylles gjennom de ulike delmålene som er beskrevet nedenfor. 
 
Delmål for prosjektet:  
 
1. Hjortens trekkstrategi  
I de fleste hjorteviltbestander finner man individer som trekker mellom et eller flere leveområder i 
løpet av året. Men i de samme bestandene finner man også stasjonære dyr som mer eller mindre 
holder i samme område hele året. Denne «miksen» av trekkdyr og stasjonære dyr som har 
vinteropphold i de samme områdene, er en utfordring for forvaltningen ikke minst på lokalt hold. 
Gjennom prosjektet ønsker man derfor å:  
a. Utvikle kunnskap om fordelingen mellom trekkdyr og stasjonære dyr i regionen, og  
b. Finne hvilke faktorer som eventuelt påvirker denne fordelingen.  
 
2. Hjortens trekkruter og sesongstrekk  
Både i forhold til forvaltningen av hjorten og de arealene den benytter, er kunnskap om trekkveier 
og trekkmønster viktig for ei langsiktig og bærekraftig forvaltning av arealene i framtida. Likedan er 
kunnskap om avstanden mellom vinter- og sommerleveområder viktig informasjon. Tidligere 
merkeprosjekter i andre deler av landet har avslørt en betydelig individuell variasjon i 
trekkdistanser og forskjeller mellom kjønna. Tidspunktet når trekket skjer, spesielt om høsten er 
også viktig kunnskap for forvaltningen. Tidspunkt for høsttrekket og dermed fordelingen av hjorten i 
jakttida kan gi viktig informasjon for både jaktutøvelse, eventuell skadebelastning og fordeling av 
kvoter innad i valdene og mellom valda. Kunnskapen vil også være relevant for trafikkpåkjørsler og 
særlig viktige trekkveier for hjorten og tiltak i den forbindelse. Prosjektet har som mål å:  

a. Kartlegge viktige trekkveier i regionen.  

b. Finne fordeling av trekkdistanser dvs. avstanden mellom vinter- og sommerområder for begge 

kjønn (avhenger av om de blir merking av både koller og bukker) i bestanden.  

c. Finne tidspunkt og fordeling av tidspunkt for vår- og høsttrekket.  

 



 
3. Hjortens leveområder  
Hjortens arealbruk i løpet av året påvirkes sannsynligvis av mange forskjellige faktorer. Innenfor 
studieområdet er det stor variasjon i vegetasjonssammensetning, topografi og tilgjengelighet av 
ulike naturtyper (som innbefatter både skogs- og innmarksarealer) og klimaforhold. Størrelsen på 
leveområdene er selvsagt avhengig av trekkstrategi, men også naturmessige forhold. Prosjektet har 
som mål å:  
a. Finne størrelsen av leveområdene for begge kjønn på årsbasis og gjennom de ulike sesongene 

(vinter, sommer og høst), og fordelingen av størrelsen mellom individene.  

b. Analysere hjortens bruk av ulike arealkategorier i løpet av året.  
 
4. Lokal forvaltning og hjortens arealbruk  
Det ligger til grunn i hjorteforvaltningen at man skal ha ei bestandsretta forvaltning, dvs. at man 
skal forsøke å forvalte en ”avgrensa” bestand som en helhet. Et viktig spørsmål er om dagens 
forvaltning og administrative grenser er tilpassa hjortens arealbruk. Gjennom analyser av hjortens 
arealbruk vil man kunne få en bedre forståelse hva som kan påvirke bestandens «arrondering» i 
regionen, og hvilke faktorer som påvirker hjortebestandenes fordeling i landskapet. Dette vil kunne 
ha betydning for arrondering av vald og bestandsplanområder og fornuftig størrelse på disse både 
innad og på tvers av kommunene. Prosjektet har som mål å:  
a. Utarbeide et grunnlag for ei bestandsretta forvaltning av hjort i regionen.  
 
5. Demografiske data  
Bestandenes utvikling og vitalitet er avhengig av produksjon årlig og dødelighet. Gjennom 
oppfølging av GPS merka hjort har man mulighet til å registrere andel koller som fostrer kalv årlig 
og andel/antall som dør per år. Dette vil være viktig data for å kunne forutsi bestandens utvikling i 
framtida. Prosjektet har som mål å:  

a. Registrere GPS antall merka koller som fostrer kalv.  

b. Registrer dødelig for GPS merka dyr (som følge av jakt eller anna årsak).  
 
I løpet av de tre feltsesongene (vintrene 2015-2017) er målet å kunne merka til sammen 40 hjort 
(forutsatt deltakelse fra alle tre fylkene). Målet er at prosjektet skal gå til innkjøp av 20 GPS 
halsbånd. Det vanlige vil være at forsøksdyra går med GPS halsbåndet i en til to sesonger. 
Hovedregelen vil være at en frigjør halsbåndene med en såkalt «drop-off» teknologi (at halsbåndet 
utløses og faller av dyret). Enkelte dyr kan bli skutt under ordinær jakt. Disse aktuelle senderne vil 
bli resirkulert og satt ut på nye dyr påfølgende vinter.  
GPS halsbånda er utstyrt med GSM teknologi for registrering av posisjoner til dyra. Man har da 
mulighet til en kontinuerlig oppfølging av dyra hele året og sikring av data underveis i prosjektet. 
Hjort med GPS halsbånd vil bli fulgt opp kontinuerlig etter merking gjennom at disse sender fra seg  
posisjonsdata via SMS inn til Bioforsk’s serversystem. 
 
Publisering og markedsføring av prosjektet  
Aktuelt stoff vil kontinuerlig oppdateres og være tilgjengelig for både involverte kommuner, 

rettighetshavere og andre interesserte gjennom nettsiden http://hjortmerk.no/ . På nettsidene er 

det tilrettelagt en egen kartmodul som viser GPS dyras posisjonsdata og bevegelser til terrenget. 

http://hjortmerk.no/

