
Hjortebestanden i Norge har eksplodert de siste tiårene. Aldri i moderne tid har vi hatt
så mye hjort som nå. Og aldri før har jaktopplevelsene vært så mange i norske skoger
og fjell. Antall hjortejegere er økende, og hjortejakten begynner også å få fotfeste i
mange østlandskommuner. I jaktsesongen 2008–09 ble det for første gang felt flere
hjorter enn elger i Norge. 

Midt i denne hjortejaktens gullalder er boken Hjortejegerne – 10 jegere, 10 metoder
skrevet. Her står opplevelsene og det store privilegiet det er å jakte, i sentrum. Boken
inneholder jakthistorier fra virkeligheten, presentert med lekker layout og delikate bil-
der. Jakttips og faktastoff er det rikelig av, og dette er skilt ut som egne tekster. 

De ti jegerne i boken er alle svært dedikerte hjortejegere og har alle sin egen til-
nærming til jakten på dette krevende viltet. Jegerne er alle valgt ut fordi de represen-
terer solid erfaring og har noe spesielt å dele med andre jegere. 
Forfatter og fotograf, Egill J. Danielsen (f. 1973), er journalist og har jakt som ett av sine
spesialfelt innen yrket. Han er selv lidenskapelig hjortejeger, og bruker mye tid i skogen
med børse eller kamera over skulderen. I denne boken har han fulgt samtlige ti jegere
på mange jaktturer hver.

Boken inneholder rundt 200 sider jaktopplevelse og har mange nye jakttips, både for
nybegynnere, men ikke minst også for dem som har jaktet en stund.

Hjortejegerne – 10 jegere, 10 metoderlanseres på Norsk Hjortesenter på Svanøy 14.
november 2009. Stiftelsen Norsk Hjortesenter er nasjonalt kunnskapssenter omkring
viltlevende hjort og hjort i farm/oppdrett.
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motto: «Hunting high and low»

født: 1967

antall felte hjort: ca. 220

antall jaktår: 27

største bukk: 140 kg

jaktvåpen:
Tikka M 650 stainless cal 30–06,  
med Zeiss 3–12x56
Tikka M 55 deluxe cal .308 med 
Leupold VariXII 3–9x40

favorittpatron til hjort: 
Hjemmeladet med Ballistic tip

bosted: Østerbø, Høyanger 
kommune i Sogn

yrke: bonde og smoltoppdretter

bøjaktGeir Helge Østerbø

Hjortejegerne:
Johan Trygve Solheim: 
daglig leder ved Norsk Hjor-

tesenter på Svanøy i Sunn-

fjord. Johan Trygve vil nok gi

deg en og annen overras-

kelse om slakting og kjøtt-

behandling i denne boken.

Arild Rognsøy: industrime-

kaniker fra Florø, Sunnfjord.

Arild elsker jegerlivet og har

felt et stort antall hjorter til

tross for at han bare har ett

øye. Hans spesiale er poste-

ring ved drivjakt.

Geir Helge Østerbø:Bonde,

smoltoppdretter og kom-

munepolitiker fra Østerbø i

Høyanger i Sogn. Hans tema

i denne boken er bøjakt.

Helga-Mari Tessem:sikker-

hetsinstruktør og brannkon-

stabel fra Sveio i Hordaland.

Du møter en tøff jente som

har kjempet seg fram til å bli

en erfaren jeger i et manns-

dominert jaktmiljø.

Herman Erdal:børsemaker,

konkurranseskytter og eier

av våpenbutikk i Førde,

Sunnfjord. Herman kan

prate som en foss i timevis

om skyting på jakt. Det er

naturligvis hans tema her.

Knut Førde: Lærer og

 hjortejeger på sin hals. Knut

kommer fra Byrkjelo i Glop-

pen, Nordfjord, og lærer deg

nye tilnærminger til drivjakt.

Kurt Oddekalv: miljøkriger

og daglig leder i Norges

 Miljøvernforbund. Bergen-

seren Kurt er lidenskapelig

smygjeger og jakter faktisk

ikke på andre måter i det

hele tatt.

Lars Finden: turistvert,

 skipper og geitebonde fra

Finden i Vik kommune i

Sogn. Kjent fra NRK-pro-

grammet Der som ingen

skulle tru at nokon kunne

bu. Lars sitt tema er poster-

ingsjakt ved hjortens trekk-

ruter.

Peter C. A. Köller: natur -

ressursforvalter fra Ulefoss.

Peter er som utmarksforval-

ter og jeger den i Norge

som er best kvalifisert til å

analysere hjortens frem-

marsj i Telemark. Bli med

Peter på østlandsjakt.

Ronny Lentföhr: politi-

mann og profesjonell etter-

søksjeger. Ronny bor på

Dagali i Buskerud, men

 jobber i Bergen. Ronnys

tema i denne boken er 

 hjortejakt med elghund.
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