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Protokoll fra møte i Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet 
 

 

 

Sted: Skype 

Tid: tirsdag 28. april 2020 kl 1900-2030 

 

Tilstede: 

1. Kristine Grønner Ohnstad 

2. Endre Lægreid 

3. Siri Klokkerstuen 

4. Arne Ramberg 

5. Mai-Reidun Nørstebø 

6. Ola Hov 

7. Dagfinn Birkeland 

8. Magne Langeland 

9. Vigdis Røsshammer 

10. Anne Gerd Nysveen 

11. Ole Rune Røkenes 

12. Unni Olsen 

13. Jarle Nordjordet 

14. Samson Hamre 

 

Saksliste: 

15/20  Avslutning av vald HA 287    

16/20 Kvotefastsettelse 2020 Hardangerviddaomr.   

17/20  Kvotefastsettelse Grungedalstangen 

18/20 Kvotefastsettelse Skaulen-Etnefjell 

   

Endre Lægreid 

Leder 

Egil Rønning 

Sekretariat 
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Sak 15/20 Opphør av villreinvald HA 287 

Tarjebudalen. 

 

Villreinnemnda har mottok 12.7.2019 melding fra valdansvarlig Nils Magnus Berge om at valdet skal 

avvikles. Meldingen kom etter at fellingstillatelse på 1 dyr ble sendt ut 24. juni 2019. I 

hjorteviltregisteret er valdarealet oppgitt til 1400 daa av totalt 8 036 721 daa. 

Vurdering:  

Bakgrunn for at valdet skal avvikles er ikke kjent, men det ble iflg. valdansvarlig ikke jaktet i 2019. 

Regodkjenning av vald for hele Hardangerviddaområdet er planlagt å starte ilø 2020 og det vurderes 

som mest hensiktsmessig at valdet vurderes og ev. avsluttes da. Inntil videre bør det ikke tildeles 

fellingskvote. 

Innstilling: 

Utmeldingen tas til etterretning og valdet vurderes i forbindelse med regodkjenning av alle vald i 

Hardangerviddaområdet. I tråd med valdets ønske tildeles ikke fellingskvote for 2020.  

 

Behandling  

Det var litt uklarhet i hvordan utmeldingen fra valdasnvarlig skal håndteres. Det ble derfor fremmet 

nytt følgende forslag fra Kristine Grønner Ohnstad; 

Søknad om utmelding er registrert og valdet vurderes i forbindelse med regodkjenning av alle vald i 

Hardangerviddaområdet. 

Nytt forslag ble votert over og ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Søknad om utmelding er registrert og valdet vurderes i forbindelse med regodkjenning av alle vald 

i Hardangerviddaområdet. 
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Sak 16/20 Kvotevedtak Hardangerviddaområdet 
 

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet skal vedta årlig kvote for Hardangervidda 

villreinområde. Hardangervidda villreinutvalg har sendt kvoteanbefaling datert 3. april 2020.  

 

Valdet Grungedalstangen er et godkjent vald i Hardangervidda villreinområde og tildeling til 

valdet blir en del av total kvote for Hardangervidda (se for øvrig sak 17/20). 

 

Saken 
Villreinnemnda skal som offentlig organ vedta årets kvote for Hardangervidda villreinområde. 

Anbefaling av kvote er utarbeidet av Hardangervidda Villreinutvalg. 

 

Villreinutvalget anbefaler en kvote på totalt 5000 dyr fordelt på 2500 voksen bukk 2,5 år og 

eldre og 2500 frie dyr. Kvoteforslaget forutsetter at det benyttes rene bukkekort som i fjor, i 

tillegg til fridyrkort. Bakgrunnen for forslaget er i all hovedsak fortsatt krav fra Mattilsynet 

om innsamling av CWD-prøver og ønske om å oppnå minst 90 % sikkerhet for smittefrihet på 

Hardangervidda etter jakt 2020 (krav 99 % e. jakt 2023). Resultatet etter jakt 2019 viser 86 % 

sikkerhet for smittefrihet. 

 

Dersom det vedtas kvote på korttypen Voksen bukk 2,5 år og eldre forutsetter det godkjenning 

fra Miljødirektoratet. 

 

Det er ikke søkt om tidligere jaktstart i 2020 slik tilfellet var i fjor. 

 

 

Vurdering 
Fra villreinutvalget legges det ikke opp til endret bestandsstørrelse, hovedmål om 

kalvetilvekst på 2-2500 kalv/år står fast.  

Det er stor usikkerhet i overlevelsesevnen på kalv etter sommeren 2019 pga. fotråte.  

 

Det er forventet at Miljødirektoratet ikke behandler og ev. vedtar utstedelse av korttypen 

Voksen bukk 2,5 år og eldre før etter nemndas behandling, da MD legger dette til grunn for 

vurderingene. 

 

Etter Naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer 

ved utøving av offentlig myndighet: 

 

Villreinnemnda viser til at dette vedtaket baserer seg på data fra grunneiersammenslutningene 

i området som har gjennomført tellinger og som sitter med lokal kunnskap om området. 

Villreinnemnda anser at kravet til kunnskapsgrunnlag er tilstrekkelig ivaretatt jf. § 8. 

§ 9 Føre var prinsippet kommer til anvendelse i situasjoner hvor kunnskapsgrunnlaget ikke er 

tilstrekkelig. Kvoteanbefalingen bygger på blant annet tellinger, observasjoner og erfaringer 

over flere år. Bestandsstørrelse, uttak av anbefalt kvote anses forsvarlig sett i lys av anslått 

bestandstall og tilvekst og anbefalt bestandsmål i forvaltningsplan for området jf. § 10 om 

samlet belastning. §§ 11-12 er vurdert som mindre relevante, eller dekkes av forskrift om 

utøvelse av jakt, felling og fangst.  

 

Etter Hjorteviltforskriften § 28 skal Villreinnemnda vedta årlig fellingskvote for hvert 

villreinområde innen 1. mai. Hvis godkjent bestandsplan foreligger, skal villreinnemnda legge 



Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet  

 

Sekretariatsadresse: 
Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet 

fmovpost@fylkesmannen.no 

denne til grunn for sitt årlige vedtak om fellingskvote. I villreinområder uten bestandsplan 

skal villreinutvalg/grunneiersammenslutning oppfordres til å fremlegge forslag før 

fellingskvote fastsettes. 

 

Valdets egen kunnskap om området og bestanden er det som vektlegges i vurderingen av årets 

kvote. Søknaden vurderes å være i tråd med kap.3 i forskrift om forvaltning av hjortevilt. 

 

På bakgrunn av informasjon i søknaden om tellinger og bestandsstatus, ser man at strukturen i 

stammen og kalvetilveksten er i det lavere sjiktet sett i forhold til bestandsmålene som er 

vedtatt av Villreinutvalget og Villreinnemnda. Villreinnemnda ser også viktigheten av å sette 

kvoten på et slikt nivå at det legger til rette for at flest mulig CWD-prøver kan bli tatt iht. krav 

fra Mattilsynet om å oppnå sikkerhet for smittefrihet snarest mulig.  

 

Det vises til Hardangervidda Villreinutvalgs anbefaling om kvote for 2020 (vedlegg). 

 

Det er kjent skepsis mot tidspresset for å oppnå 99 % sikkerhet innen 2023. Utvalget har i 

kvotesøknaden (vedlegg s 10) beskrevet mulige konsekvenser ved en lavere takt for å oppnå 

99 % sikkerhet. Ut fra veterinærinstituttets modelleringer viser det seg at eneste sannsynlige 

effekt er at en da vil bruke lenger tid. Det er ingen synliggjort noen gevinster i bestandsøkning 

eller sammensetning ved en slik framdrift.  

 

Utvalget har ved sitt kvoteforslag vist stor vilje til å oppnå tilstrekkelig sikkerhet for 

smittefrihet ganske raskt. Mattilsynets forventning var 90 % sikkerhet etter jakta i 2019, mens 

resultatet ble ca 86 %.  

Utgangspunktet for kvoteforslaget både i fjor og i år, er Mattilsynets krav om 99% sikkerhet 

for at det er 4 eller færre smittede dyr på Hardangervidda etter jakt i 2023. Ved å videreføre et 

høyt jaktuttak på bukk i år vil en nesten sikkert kunne oppnå en smittefrihet på minst 90 %.  

 

Villreinnemnda har tradisjon for å følge villreinutvalgets anbefaling. Likevel er det nemnda 

som fastsetter endelig kvote, men denne kan også påklages og ev. overprøves av 

Miljødirektoratet. Likevel er det ingen tvil om at Hardangervidda villreinutval har gjort stor 

innsats for å imøtekomme Mattilsynets krav. Det er derfor viktig at villreinnemnda som statlig 

forvaltningsorgan underbygger dette arbeidet også i år. Om nemnda likevel skulle fatte annet 

vedtak bør det begrunnes, enten ved at Mattilsynets krav om smittefrihet settes til side eller at 

kvoteforslaget, slik det er omsøkt, anses som en uforsvarlig bestandsforvaltning.  

 

Saksbehandler oppfatter at årets kvoteforslag fra Hardangervidda Villreinutval er godt vurdert 

og begrunnet. Forslaget er ekstraordinært og dramatisk men ikke uforsvarlig. Dersom en 

gjennomfører jakta slik villreinutvalet legger opp til i forslaget, vil dette gi forvaltningen et 

godt utgangspunkt for å vurdere Mattilsynets krav om smittefrihet kommende år (dersom en 

oppnår 90-95 % sikkerhet i år). En kan da senere bedre vurdere kost/nytte av de siste 

sikkerhetsmarginene (%). 

 

Villreinnemnda har gitt foreløpig tilbakemelding til Miljødirektoratet om å forberede mulig 

vedtak om spesifikke bukkekort. Hardangervidda villreinutval har søkt MD om dispensasjon 

fra hjorteviltforskriften §29, og mulighet til å fastsette kvote på «bukk 2,5 år og eldre», samt 

at det utformes eget kontrollkort for denne kategorien dyr.  

 

 

Forslag til vedtak: 
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Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet støtter Hardangervidda villreinutvalg sin 

kvoteanbefaling for 2020, og vedtar dermed en kvote i Hardangervidda villreinområde på 

totalt 5 000 dyr, fordelt som 2500 rene bukkekort «Voksen bukk 2,5 år og eldre» og 2500 

frie dyr. 

Vedtaket forutsetter at søknad om dispensasjon fra hjorteviltforskriften §29 innvilges, og at 

det blir utformet egne kontrollkort for Voksen bukk 2,5 år og eldre. 

 

Behandling i Skypemøte i Villreinnemnda: 

Sekretæren informerte om at Miljødirektoratet i brev 21. 4. 2020 har gitt dispensasjon for 

hjorteviltforskriftens § 29, og dermed åpnet for tildeling av fellingstillatelser på Voksen bukk 

2,5 år og eldre. Andre avsnitt i innstillingen er dermed ikke et relevant forbehold.  

 

Flere støttet hovedpunktene i innstillingen, men det ble også gitt synspunkt på noe lavere 

kvote.  

Endre Lægreid fremmet forslag på nytt avsnitt 2:  

Dersom det etter kommende høst fremdeles ikke er påvist CWD på Hardangervidda skal 

Villreinnemnda invitere Villreinutvalget til et samarbeid med mål om at en fra og med 2021 

skal legge gjeldende bestandsplan til grunn for forvaltningen av reinen på Hardangervidda. 

Flere støttet Lægreids forslag som ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak 
Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet støtter Hardangervidda villreinutvalg sin 
kvoteanbefaling for 2020, og vedtar dermed en kvote i Hardangervidda villreinområde på 
totalt 5 000 dyr, fordelt som 2500 rene bukkekort «Voksen bukk 2,5 år og eldre» og 2500 frie dyr. 

Dersom det etter kommende høst fremdeles ikke er påvist CWD på Hardangervidda skal 

Villreinnemnda invitere Villreinutvalget til et samarbeid med mål om at en fra og med 2021 skal 

legge gjeldende bestandsplan til grunn for forvaltningen av reinen på Hardangervidda. 

 
 

 

  



Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet  

 

Sekretariatsadresse: 
Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet 

fmovpost@fylkesmannen.no 

Sak 17/20 Kvotevedtak Grungedalstangen 
 
Grungedalstangen inngår i Hardangervidda villreinområde, men har i de senere åra blitt behandlet 
for seg og med separat kvote.  
Valdets forslag til kvote:  

Frie dyr-5 stk 

Bukk 2,5 år-5stk 

Ungdyr/simle-10 stk 

Kalv -10stk. 

 

 

 
Vurdering: 
Valdet har bestandsplan hvor målet er å komme ned mot 40 dyr i vinterstamme. Valdet anslår selv at 
det er ca 48 dyr der nå. Det er planlagt telling helga 18.-19. april 2020. 

Rent formelt inngår valdet Grungedalstangen i Hardangervidda villreinområde og kvoten inngår som 
en del av totalkvoten for Hardangervidda.  
 
 
Innstilling: 

Fellingskvote på villrein for 2020 fastsettes til totalt 30 dyr og fordeles på kjønn og alder slik det er 

søkt om. 

 

Behandling  

Nemnda vedtar enstemmig kvote som innstilt, og påpeker at innstillingen bør konkretiseres slik at 

vedtaket er konkretisert og tydelig. 

 

Vedtak: 

Fellingskvote på villrein for 2020 fastsettes til totalt 30 dyr og fordeles på kjønn og alder slik: 

• 5 Frie dyr 

• 5 Bukk 2,5 år og eldre 

• 10 Ungdyr/simle 

• 10 Kalv  
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Sak 18/20 Kvotevedtak Skaulen- Etnefjella 
 
Skaulen-Etnefjell er et villreinområde som består av flere vald, Seljestad Villreinlag, Åbødalen 

Grunneigarlag, Skaulen Reinsdyrlag, Fjæra Villreinlag, Kyrkjenuten Reinsdyrlag og Øyno. Det har 

tidligere vært praktisert at kvote er behandlet og vedtatt separat. I hjorteviltregisteret er valda 

oppført under samme villreinområde.  

2203V0003 Seljestad Villreinlag 8 dyr (+ Kyrkjenuten) 

2203V0005 Åbødalen Grunneigarlag 6 dyr  

2203V0006 Skaulen Reinsdyrlag 20 dyr 

2203V0007 Fjæra Villreinlag 3 dyr 

2203V0008 Kyrkjenuten Reinsdyrlag 12 dyr (+ Seljestad) 

2203V0009 Øyno Sammen med Åbødalen 
 

 Totalt                                                               49 dyr 
 

Laga har delvis søkt samlet og anmodet om fordeling. Praksis har også vært at de er tildelt og fordelt 

kvote som omsøkt. 

For 2020 har følgende søkt:  

Seljestad og Indre Etnefjell reinsdyrlag, saman med Kyrkjenuten reinsdyrlag totalt 20 dyr fordelt etter 

areal (Kyrkjenuten 60 % og Seljestad 40 %). Kvotesøknaden er Kyrkjenuten: 5 frie  -  4 simle/ungbukk  

- 3 kalvar  =  Totalt 12 kort og Seljestad: 3 frie  -  3 simle/ungbukk  -  2 kalvar  =  Totalt 8 kort.  

 

På vegne av 005 Åbødalen og 009 Øyno grunneigarlag søker Einar Eik-Nes om 6 kort. Det er ønske 
om 3 frie 1 ungdyr 1 simle 1 kalv. 
Fjæra villreinlag v/Vegard Røneid har søkt om fellingsløyve på 3 reinsdyr frå villreinstamma i indre 

Etnefjella. Einar Eik-Nes oppgir at de har god kontakt med Fjæra villreinlag, men de jakter hver for 

seg.  

Skaulen Reinsdyrlag v/ Arild Vaage hadde opprinnelig søkt (16. mars 2020) om fellingsløyve på 4 frie, 

4 simle/ungdyr og 2 kalvar, men i ny søknad (14. april) endret dette til 8 frie, 8 simle/ ungdyr og 4 

kalvar, totalt 20 dyr. Begrunnelsen var sikre observasjoner i påsken på over 60 dyr. (Ved ein normal 

tilvekst på 10 – 15 dyr vil flokken kunna komma opp i ca 75 dyr til hausten. Sidan Reinsdyrlaget har 

eit vedtak om ca 50 vintradyr, og me søkjer difor om felling på nokre fleire dyr enn første søknad.) 

Total fellingskvote i Skaulen Reinsdyrlag i 2019 var 10 dyr, antallet i år er dermed doblet pga 

observasjoner i påsken.  

Samlet kvotesøknad for disse 6 villreinvalda utgjør 49 dyr.  
 
Innstilling: 

Fellingskvote på villrein for 2020 fastsettes samlet for hele villreinområdet til totalt 49 dyr og fordeles 

på kjønn og alder slik valdansvarlig/rettighetshavere har søkt om. 

 

Behandling  
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Nemnda vedtar enstemmig kvote som innstilt, og påpeker at innstillingen bør konkretiseres slik at 

vedtaket er konkretisert og tydelig. 

 

Vedtak: 

Fellingskvote på villrein for 2020 fastsettes til totalt 49 dyr og fordeles på kjønn og alder slik: 
Seljestad Villreinlag    8 dyr, hvorav 3 frie, 3 simle/ungbukk, 2 kalver  
Kyrkjenuten reinsdyrlag 12 dyr, hvorav 5 frie, 4 simle/ungbukk, 3 kalver 
Sum samlet   20 dyr 
Åbødalen og Øyno samlet:  6 dyr, hvorav 3 frie, 1 ungdyr, 1 simle, 1 kalv. 
Skaulen Reinsdyrlag  20 dyr, hvorav 8 frie, 8 simle/ungdyr, 4 kalver 
Fjæra Villreinlag  3 dyr       
Sum totalt   49 


