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Høring - Søknad om konsesjon for oppdrett av hjort - GID 122/5 
 

Olav Magne Johansen har i brev datert 03.04.2019 sendt søknad om konsesjon for 
oppdrett av hjort på Martnadssletta, gnr 122 bnr 5 i Averøy. 
 
Lovverk 
Søknaden skal behandles iht FOR-1999-02-15-357 Forskrift om hold av vilt i 
fangenskap og om oppdrett av vilt i innhegnet område. 
 
Myndighet 
Iht forskriftens §3 har kommunen myndighet til å gi tillatelse til oppdrett av hjort når dette 
fyller kravene i forskiftens §4.  
 
Høring 
Iht forskriftens retningslinjer for saksbehandling skal kommunen sende søknaden på 
høring til fylkeskommune, fylkesmann og Statens dyrehelsetilsyn (Mattilsynet). 
 
Søknaden sendes herved på høring til Møre og Romsdal Fylkeskommune, 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Mattilsynet.  
 
Høringsfrist settes til 24.mai 2019. 
 
Om søknaden 
1. Opplysninger om eiendomsforhold, leieavtaler og bruksrettigheter, arealets størrelse 
og beskaffenhet (topografi, vegetasjon, markslag o.l.)  
 
Søker Olav Magne Johansen er hjemmelshaver (1/1) for eiendommen GID 122/5. 
Eiendommen består ifølge gårdskartet av et totalt areal på 663 dekar, derav 39 dekar 
fulldyrket jord, 3 dekar overflatedyrket jord, 17 dekar innmarksbeite, 176 dekar produktiv 
skog samt 428 dekar annet areal. Det vises til søkers kart som er vedlagt.  
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2. Opplysninger om dyreart, antall dyr i innhegningen og om hvordan livdyr planlegges 
anskaffet. 
 
I søknaden er det oppgitt at det skal drives oppdrett av hjort. Det gås ut i fra, og 
forutsettes, at det er norsk hjort Cervus elaphus atlanticus søknaden omfatter.  
 
I henhold til søkers utregning av forgrunnlaget på eiendommen blir det 17 440 
forenheter som søker opplyser er nok mat til 13,6 mordyr. Det vil bli innkjøp av 
tilleggsfor. 
 
I e-post datert 08.04.2019 skriver søker: 
I oppstartsfasen, for å sikre en bærekraftig drift vil jeg starte med å kjøpe livdyr i størrelsesorden 
20 koller og 2 bukker. (ungdyr og kalver). Livdyr vil mest sannsynlig bli kjøpt fra oppdretter 
Johan Bjørnstad i Malvik. Dyrking og økning av beitearealet vil være en pågående prosess slik 
at dette vil økes etter hvert som flokken øker. Etter 4 - 6 år vil jeg ende opp med fullt 
produksjonsnivå med en bestand på omlag 40 mordyrenheter. (En mordyrenhet er definert 
som 2,08 dyr.) 
 
I søknaden står det at tilgangen på livdyr er god og at det også kan rekrutteres dyr fra 
vill hjort, først og fremst fra kalver som fanges og fores opp med tett kontakt med folk 
første vinteren.  
 
 
3. Opplysninger om gjerdetype og eventuelle andre faste anlegg  
 
I søknaden går det frem at gjerding skal skje etter krav i forskriften, det skal være 2,4 
meter høyt og med topptråd. Dette skal gi sikring mot rømming om det blir 0,5 meter fast 
snødekke. Trær skal fjernes fra ei tre meter brei gate der gjerdet står, og større trær 
felles utenfor tre meter sone for å unngå skade på gjerdet ved vindfall. 
 
 
4. Redegjørelse for dagens bruk av området og hvilke allmenne og næringsmessige 
interesser som kan tenkes å bli berørt av oppdrettet 
 
Den dyrkede jorda på eiendommen har de siste årene vært brukt som leiejord for beiting 
og slått av gras til sau. Det vurderes slik at eiendommen ligger i et område som ikke 
berører allmenne og næringsmessige interesser av noen grad. Det er ikke kjent at det 
går etablerte turstier gjennom området som er planlagt gjerdet inn, og det er heller ikke 
kjent at det går trekkruter av hjortevilt over det området som er planlagt inngjerdet.  
 
Inngjerdingen omfatter hovedsakelig det flate området på eiendommen, og det er god 
anledning for hjortevilt å passere innhegningen både ovenfor i skogområdene opp mot 
Storheia/Hjertvikklumpen og nedenfor innhegningen (mot nordvest). 
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Vurdering etter Naturmangfoldloven: 
§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)  
I Naturbase fra Miljødirektoratet er det en synsobservasjon av hvitkurle på 
nordvestkanten av Kvalshaugtuvene, omtrent rett nord for M Hjertvikklumpen. Arten har 
status som nær truet (NT) i rødlista. Forekomsten ligger et godt stykke utenfor det 
området som er planlagt å gjerde inn. Etablering av hjorteoppdrett vil ikke ha 
konsekvenser for forekomsten. Ellers er det ingen forekomster i Naturbase i eller i 
nærheten av området som er planlagt inngjerdet. 
  
I artskartet fra Artsdatabanken er det to synsobservasjoner av fugler, gulspurv og 
havørn under forflytning. Observasjonene har ingen betydning for etablering av et 
hjorteoppdrett. 
 
§ 9. (føre-var-prinsippet)  
Ut i fra sakens omfang vurderes det at kunnskapsgrunnlaget i denne saken er godt nok. 
 
§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)  
Omfanget av tiltaket ut i fra søknaden vurderes slik at dette ikke vil utgjøre noe vesentlig 
belastning på økosystemet eller samlet belastning for området. 
 
§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  
Forurensning og skade på miljøet vurderes som lite sannsynlig så lenge bransjekrav og 
ordinær avfallshåndtering blir praktisert. 
 
§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  
Vurderes som ikke aktuelt i denne saken. 
 
Tiltaket det søkes om vurderes å ikke ha noen vesentlig innvirkning på naturmangfoldet. 
 
 
Vurderinger fra kommunen: 
 
Kommunen har ikke gjort vurderinger av egnet dyretall. Iht forskriften inngår ikke en slik 
vurdering til kommunes oppgaver i forbindelse med saksbehandlingen. 
 
I søknaden er det nevnt at det er planer om økning av beitegrunnlaget ved dyrking av 
jord. I gårdskartet er det et større område på eiendommen i kategorien dyrkbar jord. En 
stor del av dette dyrkbare arealet ser ut til å være myr. Dersom det blir et dyrkingsforbud 
av myr vil det sette begrensninger for nydyrkingen på eiendommen. 
 
Innfangning og transport av levende hjort skal utføres iht Forskrift om innfanging og 
innsamling av vilt for vitenskapelige eller andre særlige formål. 
 
Averøy kommune ser i utgangspunktet positivt på søknaden om tillatelse til oppdrett av 
hjort på GID 122/5. 
 
 
Det bes om et høringssvar innen 24.mai 2019. 
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Med hilsen 
 
 
 
Dag Bjerkestrand 
skogbrukssjef/miljøvernleder 
71 51 35 57 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. 
 
 
 
Vedlegg 
1 Søknad om konsesjon for oppdrett av hjort 
2 Oversiktsbilde 
3 Skjermbilde (2) 

4  E-post: Ønske om opplysninger i forbindelse med søknad om konsesjon for 
hjorteoppdrett 

 
 
 
Kopi til: 
Olav Magne Johansen Tøvikveien 436 6532 Averøy 


