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Mange gardbrukarar og jegerar
legg ut mat til hjorten, slik at han
lettare skal overleve vinteren. Det
vil Arnar Lyche frå Landbruk
Nordvest ha slutt på.

– Mange heiltidsbønder vert påført store
økonomiske tap i samband med innmarks-
beiting og øydelagde rundballar, fordi hjor-
ten har lært at der er detmat å få, seier Lyche.

Someit eksempel kan nemnast at Bioforsk
la fram ein rapport i 2010 der ein kom fram
til at gjennomsnittleg tap i Eikås storvald i
Jølster kommune var kr 109 per dekar dyrka-
mark.

For å få ned tapa er kommunane på veg til å
fastsette eit mål for hjorteforvaltninga, der
det vert vedteke å få ned talet på dyr.

Her meiner Lyche at fôringa av hjorten
kjem inn som eit uromoment.

Flaskehals
– Når ein fôrer dyra så hjelper ein hjorten

til å overleve vinteren som vanlegvis er ein
naturleg flaskehals for dei. Dette legg til rette
for ein kunstig stor hjortebestand, og det har
negative ringverknader på fleire område, sei-
er Lyche.

Det er vanskeleg å seie kormange hjort det
er iMøre ogRomsdal, men om ein ser på fel-
lingsstatistikken, kan vi sjå ein auke frå

6.700 dyr i 2001 til 10.900 dyr i 2009. Det er
ein auke på ca 40 prosent.

– Statistikken viser at kvar femte hjort vert
teken i jakta. Dersom det vert felt 11.000 dyr
i året, så finst det kring 55.000 dyr totalt.
Desse et mykjemat, seier Lyche.

Landbruk Nordvest er no opptekne av å
tale bøndene si sak når dei går ut med opp-
modinga om å ikkjemate hjorten.

Vranglære
For det fyrste lærer hjorten over tid å heller
beite på innmark og rundballar enn i skogen
elles, slik det er naturleg å gjere for ville dyr.

– Når dei fyrst har lært at ein kan gå til inn-
marka for å få mat, så fungerer det som ein
magnet på dyra i området. Dette fører til my-
kje fortviling for bonden, seier Lyche.

Lyche seier dette i det lange løp også kan
påverke trekkmønsteret og kvar dyra vert
skotne i jakta. No oppmodar han dei ansvar-
lege om å snu utviklinga.

–Dersomkommunen har fastsettmål omå
redusere hjortestammen, må det vere ein
naudsynt konsekvens at all slik fôring tek
slutt. Dessutan må gardbrukarane sikre sine
fôrlager mot hjortebeiting.

Lyche opplyser også om at det no er slutt
på at skadelidande gardbrukarar kan søkje
om erstatning for avlingsskade på grunn av
hjortebeiting. Difor må alle slike skadar
kompenserast i form av auka inntekter frå

hjorten, som til dømes ved ekstra dyretilde-
ling.

Evolusjon
Som eit ekstra tilleggspoeng ytrar Lyche at
han ikkje vil framstille oppmodinga om fôr-
stopp som at Landbruk Nordvest ynskjer at
hjorten skal gå rundt og svelte og ha det
vondt.

– Det er lett å gje hjorten menneskelege
eigenskapar, men den er genetisk tilpassa til
å leve i vinterlandskapet. Det er ein naturleg
flaskehals.

– Kan ein då seie at vinteren er ein måte å
luke ut dei svake dyra på, slik at sterkare dyr
står att til jaktsesongen?

–Det kunne kanskje vore logisk riktig ten-
king og eit godt poeng,men ein skal vere var-
sam med å strekkje den tankegangen for
langt, seier Lyche.

Han vil heller ikkje kritisere enkeltperso-
nar som gjev dyramat ein gong i blant.

– Det er den jamne systematiske fôringa
over mange år som bidreg til kunstig auke i
bestanden vi vil til livs.

Ivar Lid Riise

Arnar Lyche frå Landbruk Nordvest:

–Slutt åmate
hjorten Landbruk Nordvest vil

helst ha slutt på at per-
sonar systematisk fôrar
hjorten.

– Arbeidet med å erstatte
sjølina med alternativ trase
for E39 har høg prioritet i
planarbeidet. Men dette er
eit arbeid som vil ta tid,
hevda planleggjarane Gro
Anita Bårdseth og Gunnar
Wangen på møtet i Ørsta
Rotaryklubb denne veka.

Medlemmene i Ørsta Rotaryklubb
stilte spørsmål om kvifor sjølina
for E39 gjennom Ørsta sentrum
enno var premissleverandør når
sentrumsutviklinga skal diskute-
rast. Gunnar Wangen peikte på at
reguleringsplan for sjølina er eit ju-
ridisk bindande dokument, og si-
dan det ikkje er vedteken ny trase
for E39, så må ein halde seg til ek-
sisterande plan.

Ny kommunedelplan i
2012
Plasseringa av sjølina i gjeldande
planverk har vore ei klam hand

over sentrumsutviklinga, vedgjekk
dei to planleggjarane. Arbeidet
med ny kommunedelplan har der-
for høg prioritet. Når ein får av-
klare den framtidige plasseringa av
E39 vil dette opne for nye muleg-
heiter for sentrumsplanlegginga.
Det er venta at ny kommunedel-
plan blir vedteken i 2012.

Nasjonal overstyring
I lys av den seinare tids overstyring
av kommunale vedtak, vart det stilt
spørsmål om i kva grad vi har lo-
kalt sjølvstyre. Bårdseth ogWang-
en peikte på at det frå nasjonalt
hald er bestemt at både regionale
og nasjonalemynde skal ha rett til å
”setje ned foten” når lokale vedtak
ikkje er i samsvar med nasjonale
føringar. Dette er ein rett dei også
nyttar.

Førre veke vart det likevel opna
for auka sjølvstyring med omsyn
til inngrep i strandsona. Dette har
tidlegare vore regulert av eit einsar-
ta nasjonalt regelverket. No har
landet blitt delt inn i tre ulike soner,
der bla Oslo ligg i den restriktive

sona, medanØrsta har blitt plassert
i denmest liberale sona.

Torvmyrvegen ikkje
gløymt
LokalpresidentThorArne Sørheim
spurde kvifor ein ikkje kan få
gjennomført saka med Torvmyrve-
gen når ein no likevel får regulert

det nye flyplasskrysset. Wangen
presiserte at ein ikkje med dette
gløymer saka, men får gjennom-
ført dei sakene som det ikkje er re-
gistrert motsegner på frå fylket.
Dette er god og effektiv planleg-
ging, hevdaWangen.

Geir Høydalsvik

Planleggjarane i Ørsta hos Rotary:

–Sjølinaer eiklamhand
over sentrumsutviklinga

Gunnar Wangen og Gro Anita
Bårdseth meinte at sjølina som al-
ternativ for E39 har vore ei klam
hand over sentrumsutviklinga i
lang tid.

Engasjerte medlemmer i Ørsta Ro-
taryklubb meinte det var på høg tid
å få fjerna sjølina gjennomsentrum
som alternativ for E39. Fv. Nils Ta-
klo, Gro Anita Bårdseth og Thor
Arne Sørheim.


