
 

Nordfjella og Fjellheimen Villreinnemnd 

Sekretariatsadresse: 
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                                                                                                                                MØTEBOK 
 

Styre, råd, utval                               Møtestad                             Møtedato                      Frå – til  
Nordfjella  og Fjellheimen        Vossestølen hotell, Oppheim          13.11.2018             kl 11.00 - 17.00  
villreinnemnd              

 
 

Til stades på møtet 
Medlemmer,  Nordfjella villreinnemnd: Lars Nesse (Lærdal), Per Aksel Knudsen (Hol), Randi 
Engelsen Eide (Voss), Ingvild Sygnestveit (Ulvik), Torbjørn Aas (Modalen), Trygve Skjerdal (Aurland), 
Ola Dusegard Kristensen (Ål), Unn Evelyn Gullbrå (Vaksdal), Olav Bøtun (Vik) Siri Wølneberg Bøthun 
(sekretær) 

Nordfjella villreinutval: Sigmund Tveitehagen 

Fjellheimen villreinutval: Hildegunn Mugås og Erling Vangsnes 

Mattilsynet region sør og vest: Arne Oftedal, fram til ca. kl. 13.  

 

Fråfall 

Petter Owesen (Hemsedal), Ragnhild Kvernberg (vara Hemsedal), Frode Mørkesvik (Høyanger, ikkje 
varsla fråfall, vara ikkje kalla inn) Hermund Mjelstad (Fylkesmannen i Sogn og Fjordane), Harald 
Skjerdal (Nordfjella villreinutval, sekr.) 

 

Handsama saker 
Sak H-18 – 1 til sak H – 18 – 13. Under sak 13, Ymse, vart det handsama ein nyinnkommen 
høyringssak og gjort val av representant til styringsgruppa for kartleggingsprosjekt i Fjellheimen. 

 
 

Underskrift 
Det er motteke elektronisk godkjenning frå møtedeltakarane gjennom e-post som bekreftar at sidene i møteboka er ført i 
samsvar med det som blei bestemt på møtet. 
 
For medlemmane: 
 

 
 
  
Sekretær 
 

 

Vedlegg 
 
Oversyn over saker handsama mellom vårmøte og haustm 

 

 

 

 

Utskrifter 
Utskrift sendt til: Nemndmedlemmar i Nordfjella og Fjellheimen villreinnemnd, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, 
Fylkesmannen i Buskerud, Fylkesmannen i Hordaland, Nordfjella Villreinutval, Fjellheimen villreinutval, Austfjelli 
– Vik villreinvald, Arnafjordfjella villreinvald, Norsk Villreinsenter sør, Verneområdestyret for Nærøyfjordområdet, 
Verneområdestyret for Stølsheimen, Verneområdestyret for Hallingskarvet, Miljødirektoratet 

4 vedlegg: 
Presentasjon frå Mattilsynet i sak H-18-5 
Oversikt over høyringssaker handsama pr. dato i 2018 
Til sak H-18-7: Økonomistatus pr. 1. nov. 18 
Til sak H-18-11: Vedteke skriv for sending til Miljødirektoratet og villreinnemndene i Noreg 
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Sak H-18 -  1 Val av møteleiar 
Som møteleiar vart vald konst. leiar Trygve Skjerdal. 
 
 

Sak H-18 -  2 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkallinga og møteplan vart godkjend. 
 
Det vart lagt til 2 saker under «Ymse»: Ei høyringssak frå Ål kommune har kome inn mellom 
utsending av innkalling og møtedato. Det vart og vald representant til styringsgruppa for 
kartleggingsprosjekt i Fjellheimen der nemnda er invitert inn jfr. brev datert 2. november. 

 
 

Sak H-18 -  3 Signering av møtebok frå kvotemøte 16.04.2018 
Saka går ut då nemnda meiner at elektronisk godkjenning gjennom e-postsvar er tilstrekkeleg. 
Møteboka er tidlegare godkjend, i samband med utsending i etterkant av møtet. 

 

 

Orienteringssaker 
 

Sak H-18 -  4 Status for Nordfjella 
Sigmund Tveitehagen orienterte frå jakta i Nordfjella og statusen for området pr. dato. Me fekk 
som ei innleiing historikken for kvotefastsettinga og hendingar i forvaltinga i perioden frå 
kvotefastsetting til jakt. Jaktresultatet var lægre enn venta, med ei fordeling der det var stor 
overvekt av simler, dvs. det motsette av målet i høve til prøvetaking. Viktigaste årsaker var at 
hovudtyngda av bukk hadde trekt ut av Nordfjella/var uråd å finne i første del av jakta. I siste del av 
jakta vart det eit svært vanskeleg vær. I tillegg til det som vart felt kan ein rekne at dei 7 bukkane 
som vart felt i Raudafjell i haust bidreg til prøvetakingstalet for dyr frå sone 2, då det er tett kontakt 
og utveksling av dyr mellom dette området og Nordfjella/Hardangervidda nord. 
 
Det er gjort eit grundig arbeid med å få best mogleg strukturteljing, det med økonomisk hjelp frå 
Miljødirektoratet. Pga. det låge bukkeuttaket, og då høvesvis høge simleuttaket er bukkeandelen 
noko auka i høve til 2017. Med normal vinterdødelegheit vil stammestorleiken være stabil i høve til 
årets stamme.   
 
Det vart vidare orientert frå det oppsummerande haustmøtet i villreinutvalet 6. november, var 
Miljødirektoratet og Mattilsynet med Veterinærinstituttet inviterte gjester. Villreinnemnda var og 
representert. I møtet kom ei utfordring frå Erik Lund i Miljødirektoratet til den lokale forvaltinga, der 
han bad om løysingar for å få til ekstraordinært uttak av bukk. Målet er å auke graden av tryggleik 
for at sone 2 er smittefri. Utvalet vart utfordra på om dei var villige til å organisere eit vinteruttak. 
Villreinutvalet handsama utfordringa direkte i eit eige møte i etterkant. Medlemmane i utvalet ynskte 
å unngå vinterjakt, og kom med framlegg om at ein kan gjere eit ekstrauttak gjennom bukkejakt i 
forkant av ordinær jakttid. 
 
Til sist vart det orientert om at villreinutvalet no startar arbeidet med ein bestandsplan for sone 2, 
som skal gjelde frå 2019 og framover, inklusive perioden for auke i stamma med tanke på 
overføring av dyr til sone 1. Avskytingsplanen lyt bake inn eit uttak som gjev tilstrekkeleg med 
prøver (med råd frå forskarar), og ha forslag til tiltak for at område kan huse ein stor bestand i 
perioden før overføring av dyr. Utarbeidinga og godkjenning lyt følgje dei lovrammer som ligg føre 
for bestandsplanar, jfr. hjorteviltforskrifta, der den vert endeleg godkjend av villreinnemnda. 
Responsen frå villreinnemnd på dette var svært positiv. Det kom innspel om at det er viktig å sjå på 
alt arealet som vert nytta av bestanden, og at ein då treng tett dialog mot Hardangervidda og 
Raudafjell.  
 
 

Sak H-18 -  5 Om forvaltinga av sone 2 i Nordfjella i lys av skrantesjuka 
Arne Oftedal, regionskontakt for CWD i region sør og vest deltok på vegne av Mattilsynet, som var 
invitert. Oftedal synte ein lysbileteserie (vedlagt) og hadde eit foredrag om statusen for kartlegging 
og det vidare arbeidet med prøvetaking og målet om  friskmelding av bestandane, og særleg 
friskmelding av sone 2 i Nordfjella. Nokre viktige moment: 
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• Ny VKM-rapport (m.a. med fokus på saltstein) er venta 15. desember 

• Ny EFSA-rapport er venta hausten 2019 

• Området nytta til prøvetaking under saneringa er gjerda inn og skilta med åtvaring mot 
smittsam dyresjukdom 

• Avfallet frå saneringa er no endeleg brent 

• Det ligg føre strenge forslag frå EU ang. testing av CWD for kjøt frå hjortevilt som skal 
omsettast i EU, og dessutan eit forslag om å utvide prøvetakingsprogrammet til å gjelde 
heile EU. 

• Viktige tiltak for å førebygge spreiing av smitte: reduksjon av hjorteviltbestandar kring 
Nordfjella – NINA har ein overordna plan under arbeid 

• Mattilsynet set krav om 99% tryggleik før bestanden i sone 2 og på Hardangervidda kan 
friskmeldast 

• Ein bør nå 90% tryggleik så fort som råd 

• Statusen for sone 2 er no usikker, Mattilsynet er alvorleg bekymra 

• Fellingskvoten for 2018 ga grunnlag for å kunne oppnå kring 70% tryggleik ved 
forventa avskyting. Om ein skulle nådd 90% tryggleik var det trong for å ta ut 107 bukk. 

• Tryggleiksnivået er no på om lag 64%.  

• Mattilsynet ynskjer uttak av 46 bukk vinteren 2018/19, dette for å nå eit tryggleiksnivå 

oppunder 70% 

• Dersom ein finn smitte i sone 2 er det faglege rådet å sanere stamma også her 

• Det er viktig å halde fokuset på sjukdomen oppe, og innsjå at den ekstraordinære 
situasjonen vil halde fram i mange år 

 
Det kom fram frå møtedeltakarar at hjortebestandane allereie er på veg ned, både gjennom eit høgt 
uttak i 2017 og -18 og dels gjennom stor vinterdødelegheit vinter og vår 2018. Helikoptertransport 
av felte dyr i vanskeleg terreng har bidrege monaleg til å auke uttaket i områder som ligg inn mot 
villreinområdet. 
 

Lars Nesse orienterte om arbeidet til «Programutvalet for skrantesjuke» og framdrifta til 
sluttrapport frå gruppa. Han synte noko av innhaldet i rapporten, det gjekk fram at den tek føre seg 
ei rekke tema og har eit særleg breitt nedslagsfelt. Ansvarsplasseringa for styring og finansiering av 
heile programmet er enno ikkje fordelt, dette var jfr. Nesse ei politisk oppgåve. Rapporten frå 
programutvalet er venta i slutten av desember. 
 
Det var semje i møtelyden om at ei bestandsplan for sone 2 er viktig å få raskt på plass, som ein 
naturleg del av arbeidet med bekjemping av skrantesjuka. Møtelyden understreka at 
bestandsplanen lyt utarbeidast lokalt, i regi av villreinutvalet, og på eige initiativ (jfr. siste avsnitt i 
sak 4). 
 

 

Sak H-18 -  6 Status for Fjellheimen 
Hildegunn Mugås orienterte om jakta i Fjellheimen 2018. Jakta har gått fint føre seg i Fjellheimen, 
med ein høg fellingsprosent i høve til erfaringane dei siste åra. Det var samjakt mellom 3 av 4 vald, 
det gav god uttelling for dei to minste valda. Stølsheimen hadde ein mykje høgare fellingsprosent 
enn vanleg. Det vart berre felt dyr frå Volaområdet i dette valdet. Det har vore ein god tilvekst til 
denne delbestanden, og ein hadde eit høgt kalvetal her i år. I slutten av august vart storflokken her 
tald til 110 dyr, denne flokken var mest utan bukk. 
 
Som eit nytt informasjonstiltak mot jegerar vart det oppretta ei eiga Facebookside i år. Denne har 
fungert godt. 
 
Prøvetaking for CWD har stor oppslutning, med tilnærma 100% innsending av prøver for dyr over 1 
år. 
 
Berre to av fire vald er medlem av villreinutvalet. Utvalet er varsla om at det eine av dei to 
utanforståande valda ynskjer å melde seg inn. 
 
Det er vanskeleg å få gode teljingar i Fjellheimen. Det er ikkje utført strukturteljing i år, men ein har 
både minimumsteljing og kalveteljing. 
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Villreinutvalet har teke initiativ til eit kartleggingsprosjekt for å betre dokumentasjonen av 
områdebruken til villreinen i Fjellheimen. Prosjektet har fått fullfinansiering, m.a. gjennom støtte frå 
Miljødirektoratet. Direktoratet har bidrege med midlar for at prosjektet skal kunne fylgje ein ny mal 
for slik kartlegging, som no er under utarbeiding av Norsk villreinsenter (NVS). NVS er invitert inn i 
styringsgruppa for prosjektet. Sogn Naturforvaltning er engasjert som prosjektleiar. 

 
   
 

Sak H-18 -  7 Økonomien i villreinnemnda 
Oversyn over utgifter pr. dato vart gjennomgått (vedlagt). Fylkesmannen har fått ekstra tilskot frå 
Miljødirektoratet for å dekke meirkostnadar i nemnda pga oppfylging av tema CWD. Budsjettramma 
er difor auka frå ordinære 360.000 til 500.000. Jfr. oversikta over påløpne kostnadar pr. november 
og forventa kostnadar ut året vil nemnda med det truleg gå i balanse.  
 
Nemnda tok oversikta til etterretning. 

 
 

 

Sak H-18 -  8 Generelle orienteringar 
Utdelt til orientering: 

• Rapportar og statistikkar frå villreinområda: jaktresultat, oppsynsrapportar, 
minimumsteljingar og kalveteljingar få begge områda og strukturteljing frå Nordfjella. 

• Oversikt over handsama høyringssaker i 2018, pr. november.  
Det vart elles orientert kring desse sakene: 

• Frå GPS-merkeprosjektet: Ein vil halde fram med å merke dyr i sone 2, men dette vil 
ikkje lengre være forskingsmerking. SNO har fått eit oppdrag med forvaltingsmerking 
(overvaking) frå Miljødirektoratet. Det er mål om å merke mykje bukk, ein har bestilt 
inn hhv. 5 sendarar for simle og 10 sendarar for bukk. 

o Arbeidsgruppa for kraft og anlegg skal ha haustmøte i neste veke. Det har 
ikkje vore større anleggsarbeid i samband med damrehabilitering i 2018. 

• Stølsheimen lvo. og Nærøyfjordområdet er prøveområder i eit prosjekt der NINA skal 
lage ein mal for besøksforvaltningsarbeid. Malen vil ta føre seg fastsetting av sårbare 
område m tanke på vegetasjon og vilt. Siri deltok som nemndsekretær på ei synfaring i 
Sendedalen 26. september i samband med prosjektet, der også villrein er tema.  

• Det årlege møtet i Nordfjellarådet vart utsett frå 12. november, truleg til januar. 
Grunnen er at ein vil avvente rapporten frå Programutvalet for skrantesjuke, som skal 
ha ferdig si tilråding i desember. 

• Forskingsprosjektet Renewable Reindeer, der Nordfjella med si kraftutbygging, er eit 
av tre eksempelområde, har forseinkingar og vil halde fram eitt år lengre enn planlagd 
(dvs. fram til 2020 i staden for 2019) 

• Fjellheimen villreinutval har sett i gong eit kartleggingsprosjekt for reinens områdebruk 
(sjå sak 6). Villreinnemnda er invitert inn i styringsgruppa (sjå også sak 13, Ymse) 

• Villreinnemnda var representert v. Per Aksel Knudsen under NVE si synfaring i Uste- 
og Hallingdalsvassdraget. Knudsen vart bede om å presentere villreinproblematikken 
ved synfaringa sitt startpunkt ved Ørteren, og fekk positiv merksemd til det som vart 
lagt fram. 

• Fylkesmannen i Hordaland har kome med motsegn til områderegulering for Myrkveslia 
i Myrkdalen. Dette av di planen går inn i leveområde til villrein, der det er lagt opp til 
omfattande sommaraktivitet ved tilrettelegging for sykling, utan at ein på nokon måte 
diskuterer omsynet til villrein i planframlegget. 

• Relevant nytt frå Hardangervidda: 
o Det pågår eit ferdselsprosjekt som ser på ferdselsnivå og sårbarheit på 

Hardangervidda. 
o Regionalplan for Hardangervidda er under rullering 
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Saker for handsaming 
 

Sak H-18 -  9 Forvalting av stamma i Nordfjella sone 2 og førebygging mot smitte 
a. Om dialog og samarbeid med naboområda; areal med arealbruk av felles 

villreinstamme (obs sak Ymse i) i vårmøtet!) 
b. Om møteplassar mellom lokal, regional og nasjonal forvalting 
c. Om balansering mellom maksimering av prøver og omsyn til stamma si framtid. 

 
Saka vart handsama som ei drøftingssak. Det vart ikkje gjort vedtak som bitt villreinnemnda, men 
konklusjonane frå diskusjonane skal vektleggjast i høve til dei signala som vert gjeve til nasjonale 
forvaltingsorgan, og være rettleiande for leiar, sekretær og arbeidsgruppa for skrantesjuke i deira 
vidare arbeid med tema. Under punkt c. drøfta villreinnemnda ei utfordring frå Miljødirektoratet frå 
møte i Aurland 6. november (sjå sak 4 og 5), med spørsmål om uttak av ekstra bukk for å auke 
tryggleiksgraden i høve til fråvær av smitte. Diskusjonen dreide seg mykje om vinterjakt og om evt. 
alternativ for å få ut ekstra bukk. Det vart ikkje fremja synspunkt med konkrete tal for 
stammestorleik og struktur.  
 
a. Villreinnemnda skal ta initiativet til dialogar med naboområda. Første steg bør være at 

arbeidsgruppa for skrantesjuke inviterer representantar frå villreinnemnda for Hardangervidda 
til eit felles arbeidsmøte. Det er ei forventing om at det vil gå føre seg dialogar på 
grunneigarnivå (grunneigarlag, vald og villreinutval) mellom forvaltingsområda. 
 

b. Villreinnemnda for Nordfjella og Fjellheimen bør å ta initiativet til eit fellesmøte med både 
utvalet og dei to direktorata med fagrådgjevarar/forskarar i god til i forkant av og som førebuing 
til kvotefastsettinga for 2019.  
 

c. Villreinnemnda fryktar stort press på dyreflokkane i ei tid dei treng ro, og ynskjer ikkje vinterjakt. 
Medlemmane i nemnda stiller seg bak forslaget frå villreinutvalet om å få eit ekstraordinært 
uttak av bukk i forkant av ordinær jakt, med start for bukkejakt 1. august eller evt. (om ein ser 
det naudsynt) enda noko tidlegare. Ein ser ikkje at ei tidsforskyving på 5-6 månader kan utgjere 
ein stor auke i faren for spreiing av smitte. Ein er no trygg på at ein evt. smitteførekomst vil 
være lægre enn kva ein hadde i sone 2, sjølv om ein ikkje er tilfredsstillande trygg på at sone 2 
er smittefri.  

 
 

Sak H-18 -  10   Formidling av villreinproblematikk ved presentasjon av fokusområde 
Sekretær synte fram ein presentasjon av Rondane villreinområde og forvaltingsutfordringane her, 
nyleg utarbeidd ved NVS. Den vart godt motteke. 
 
Nemnda ser at det er svært viktig å halde bevisstheita kring arealforvaltning og avbøtande tiltak 
oppe i sone 1 under heile brakkleggingsperioden. Nettbaserte presentasjonar kan gjere 
kunnskapen om Nordfjella som villreinområde betre kjent, og gjere det enkelt å formidle viktige 
utfordringar i området for kommuneplanleggjarar, politikarar og andre aktørar. 
 

Vedtak: Villreinnemnda skal arbeide for å fremje eit formidlingsprosjekt om Nordfjella 
villreinområde, med områdepresentasjon og presentasjon av fokusområde, for nettpublisering. 
Dette som eit verkemiddel for å halde fokuset på villrein oppe i forvaltinga, og for å forbetre tilhøva 
for rein i sone 1 i løpet av brakkleggingsperioden. 

 
 

Sak H-18 -  11 Om teljande areal og kriteria for definering av omdisponert areal 
Saka er ei oppfølging av sak H-15-11, som har vore utsett pga. omfattande arbeid i nemnda med 
vilkårsrevisjon for kraftkonsesjonar og oppfølging av skrantesjuka. Som sakspapir var det send ut 
eit framlegg til skriv som stilast til Miljødirektoratet og villreinnemndene i Noreg. 
 

Vedtak: Brevframlegget får full støtte. Det skal sendast til Miljødirektoratet og dei andre 
villreinnemndene (vedlagt). 
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Sak H-18 -  12 Høyringssak, om opparbeiding av sti til Jomfrunut, Finse 
Villreinnemnda har motteke ei sak til uttale frå Verneområdestyret for Hallingskarvet nasjonalpark 
om etablering av ein rundtur frå Finse til Jomfrunut. Det var send ut ei saksutgreiing som synte til at 
villreinnemnda har handsama same sak tidlegare, då som eit svar til SNO som bad om uttale i 
samband med planlegging. 

 

Framlegg til vedtak: 
Villreinnemnda har hatt same sak til uttale i april 2016. Oversende plan er uendra, med unnatak av 
ein mindre justering av traseen, men i prinsipp og rekkevidde handlar det om den same turen og 
dei same tiltaka for tilrettelegging. Nemnda si uttale datert 30. april 2016 (ref. 15-N/16swb) står ved 
lag. 
 
 

Vedtak: Villreinnemnda har hatt same sak til uttale i april 2016. Oversende plan er uendra, med 
unnatak av ein mindre justering av traseen, men i prinsipp og rekkevidde handlar det om den same 
turen og dei same tiltaka for tilrettelegging. Nemnda si uttale datert 30. april 2016 (ref. 15-N/16swb) 
står ved lag. 
 

 

Sak H-18 -  13 Ymse 
 

i) Det er komen inn ein høyring ang. bygging av sykkelsti innanfor villreinområdet i Ål kommune. 
Tiltaket ligg i randområdet. Det vart bestemt at nemnda skal gi ei uttale der ein er samde i 
at ein sykkelsti i området ikkje kjem i vesentleg konflikt med villrein, då areala i hovudsak 
er vinterbeite, og då det er høg ferdsel i området frå før, særleg på sommar. Me skal 
åtvare mot ferdsel vidare nordover og innover i villreinområdet mot Lauvdalen, dette 
området bør ikkje få eit auka omfang av aktivitet, og me skal minne om bit-for-bit 
problematikken. Framlegg til høyringsinnspel skal godkjennast av arbeidsgruppa for saker 
i Ål kommune.      

ii) Villreinnemnda er invitert til å ha ein representant i styringsgruppa for kartleggingsprosjekt for 
villreinens arealbruk i Fjellheimen, i regi av Fjellheimen villreinutval.    

Vedtak: Randi Engelsen Eide, Voss kommune, vart vald som representant. 
 
 
Møteslutt kl. 17.00 
 
 
14.11.2018 – Siri Wølneberg Bøthun (referent) 


