
Planer og tanker for framtida

Øyvind Juliussen

– vi utvikler kompetanse for verdens mest bærekraftige næring

Forskningsbasert           Praksisnær Kreativ            Leveringsdyktig



- medlemmer

Avd. skog

Avd. Evenstad



Utmarksgruppen

Øyvind Juliussen

Arve Aarhus

Øystein Syversen

Dagh Bakka



Våre instruktører på feltkontrollkurs: 

I tillegg holder også Arve og Dagh flere 
kurs i feltkontroll av hjorteviltkjøtt.



• Feltkontroll av hjorteviltkjøtt 

• Lokal foredling av hjorteviltkjøtt 

• Ettersøk Videregående 

• Ettersøk klauvvilt 

• Jaktledelse

• GPS - Jakt  - Bruk av hundepeiler

• Elgbeitetaksering 

De siste årene har Skogkurs innen vilt - og 
utmarkssektoren arrangert kurs i: 



• Hjorteviltseminar.

• Forelesninger om forvaltning, ettersøk, 
jaktetikk/ moral, utmark som næring, 
m.m. 

• Podcaster, Skogkurspod.

• Mange enkelthenvendelser.

Andre arrangement innen vilt - og utmarkssektoren



Kommunale viltforvaltere

• Skogkurs har satt viltforvaltning på 
dagsordenen.

• Fagsamlinger og webinarer.

• Lukket Facebookgruppe, 198 
medlemmer.

• Viktig å skape en møteplass og 
nettverk.

• Vi fortsetter med å utvikle dette!



Hva tenker vi om framtida –
Forvaltning

• Kommunale viltforvaltere er nøkkelen!

• Bedre rammebetingelser!

• Økt fokus

• Tid / Økonomi 

• Dette gir grunnlag for bedre
forvaltning



Hva tenker vi om framtida
Kurs

• Vi merker økt etterspørsel 
etter kurs!

• Fortsette med kursene vi 
har, og utvikle nye.

• Viktige områder er ettersøk, 
fallviltarbeid, viltkjøtt, 
forvaltning etc.



Hva tenker vi om framtida

• «Jakt som næring», følge 
opp handlingsplan om 
høstbart vilt.

• Viltkjøtt, forskriftsendring..

• Seminar om jakt som 
næring og viltkjøtt sammen 
med Innovasjon Norge på 
Honne i januar



Skogkurs ønsker å «være der det skjer»

• Utvikle og gjennomføre kurs

• Holde fokus på jakt, 
viltforvaltning og 
utmarksnæring

• Være en naturlig 
samarbeidspartner 





Hva skjer med jakta når vi skal felle 
enda mer hjortevilt?

Øyvind Juliussen



Utfordringene 

• Bestandsvekst hos 
hjort

• CWD bekjempelse

• Klarer vi å felle flere 
dyr enn i dag? 

• Og hva må i så fall til?



Utfordringer vi ser i dag

• Minsteareal blir en utfordring 
når det blir for lavt

• Små vald= færre med 
bestandsplan

• Jakta er krevende
- For kort jakttid?
- Kvoter?
- Andre forhold

• Jegerne må jakte mer



Hva må til for at vi kan 
felle mer hjortevilt

• Mer ressurser til kommunal 
viltforvaltning.

• Informasjonsarbeid

• Valdene/jaktfeltene må samarbeide 
optimalt.

• Det må være salgskanaler for viltkjøtt.

• Fokus på å felle de riktige dyrene.

• Vi må kartlegge hva som er 
flaskehalsene for jegeren, valdet og 
kommunene. 



Alle må bidra om vi skal kunne lykkes!

Skogkurs ønsker å bidra!

Vi jobber sammen med 
kommunene

Vi har fokus på viltkjøtt

Vi ønsker å bidra og øke 
mulighetene for samarbeid



Takk for oppmerksomheten


