«Sunnhjort»
- generell informasjon og info før jakta 2017.
Generell info om prosjektet
I Sunnhjort-prosjektet (som dekker kommunene Norddal, Stranda og Sykkylven) er det tilsammen
blitt merka 38 dyr. Til nå har det blitt merka dyr 12 i Stranda, 15 i Sykkylven og 11 i Norddal
Sesongen 2017 ble mislykket på grunn av vinterforholdene og det ble ikke merka dyr. Planen er
derfor å forlenge prosjektet med ett år med merking i 2018, for å kunne nå målet om å GPS merke
50 hjort. Planen er å merke 7 dyr i Stranda, 2 i Sykkylven og 4 i Norddal.
Det er fortsatt 9 dyr som går med aktive halsbånd som ble merka i 2016. Disse kan følges på
www.hjortmerk.no . Totalt er det 22 dyr som går vi GPS (altså 13 dyr har GPS med tomt batteri),
mens det er to dyr som går med kun øremerke etter at GPS har droppa.

Jakta 2017
Siden vi forsøker å gjenbruke halsbånda, ser vi gjerne at flest mulig at dyra blir felt i år. Hvis man
feller en merka hjort, så ber vi om at GPS halsbåndet behandles på best mulig måte. Det er viktig at
GPS-halsbandet skrues av dyret (to 7 eller 8 mm muttere på siden av halsbåndet) og at det ikke
brukes kniv på halsbåndet. Vi ber også om det fylles ut Felt merka hjort skjema som man finner på
nettsidene www.hjortmerk.no (www.hjortmerk.no/felt_merka_hjort_2017.pdf). Det er viktig at
dyret blir nøyaktig veid og at underkjeve skjæres ut og reinskjæres. Vi ønsker også at et øre blir
skjært av på GPS dyra og puttet i en liten plastpose så snart som mulig. Øret kuttes slik at hele øret
blir med og at det fryses ned som snart som mulig. Grunnen er at vi vil registrere flått på ørene og
da er det viktig at dette skjer raskt. Alle prøver må merkes med øremerkenummer, kommune og
dato. Kjeve og øre fryses leveres kommunen så snart som mulig sammen med GPS halsbåndet. Hvis
man feller kalven til en av GPS kollene så ber vi også om rapport og materiale fra denne på samme
måte som beskrevet ovenfor.

Kontaktpersoner
Ring lokal viltkontakt i kommunen eller direkte til prosjektet snarest (se kontaktpersoner nedenfor)
hvis man feller en GPS hjort for å avtale levering av GPS-halsbånd og annet materiale. Ta gjerne
kontakt også for andre henvendelser.
Norddal kommune:
Stranda kommune: Asle Johan Konnerth, tel. 930 59 637, epost: aslkon@stranda.kommune.no
Sykkylven kommune: Karl Johan Stadsnes, tel. Tlf.: 476 35 026 epost:
karl.johan.stadsnes@sykkylven.kommune.no
NIBIO: Øystein Brekkum, tel 908 64 422, epost: oystein.brekkum@nibio.no; Erling L. Meisingset, tel.
404 80 203, epost: erling.meisingset@nibio.no

Hjelp oss med observasjoner av GPS-dyr!
Hvis man observerer et merka dyr med GPS-halsbånd så vil vi gjerne ha informasjon om det. Det
gjør man ved å rapportere via facebook (www.facebook.com/hjortmerk - gjerne med bilder), epost
til erling.meisingset@nibio.no eller SMS (404 80 203). Prosjektet er spesielt interessert i å få
observasjoner av GPS koller og om disse er i følge med årskalv eller ikke. Ved observasjon av merka
dyr vil vi gjerne ha informasjon om dato, kommune, stedsnavn (gjerne med kartreferanse), alder og
kjønn på dyret, øremerkefarge og -nummer (alternativt halsbandfarge og -nummer), og om kolla
observeres med kalv eller ikke. Hvis for eksempel øremerkenummer ikke ble registrert så vil vi
gjerne ha rapport likevel. Vi vil gjerne ha rapport om observasjoner også utenfor jakttida.
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