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                        Å R S M E L D I N G 
                                                         for      
        NORDFJELLA OG FJELLHEIMEN  VILLREINNEMND   2016 
 

 
                                                                                                                              Dyregrav, Aurland 

                                                                                                                                                                           Foto:  P A K 
 
 
Nordfjella  og Fjellheimen villreinnemnd har i år 2016  bestått av følgende medlemmer 
(varamedl. i kursiv): 
 
Kommune / Herad Navn Villreinområde 
Lærdal Lars Nesse,  leder 

Anne I Nedrehegg 
Nordfjella 

Vik Olav J. Bøthun, nestleder 
Linda Vibeke Holstad 

Fjellheimen 

Hemsedal Petter Owesen 
Ragnhild Kvernberg 

Nordfjella 

Hol Per Aksel Knudsen 
Nina Dalen 

Nordfjella 

Aurland Trygve Skjerdal 
Solveig Roti Aasen 

Nordfjella/ Fjellheimen 

Ål Inger Lervåg  
Olav Dale * 

Nordfjella 
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Modalen Linda Neset  
Torbjørn Aas* 

Fjellheimen 

Vaksdal Unn Evelyn Gullbrå 
Ivar R. Bergo 

Fjellheimen 

Ulvik Ingvild Breien Sygnestveit 
Kjell Røkenes 

Nordfjella 

Voss Randi Engelsen Eide 
Morten Samskott 

Fjellheimen 

Høyanger Frode Merkesvik 
Kristin S. Råsberg 

Fjellheimen 

                                         *   Vara har hatt fast oppmøte etter avtale med  hoved representant. 
 

 

Sekretariatsadresse:   Siri Bøthun Naturforvaltning 

                                   Fresvikvegen 995 
                                   6896 Fresvik 
                                   E-post: post@sbnatur.no/97514784 
                   
Saksbehandler:          Siri Wølneberg Bøthun,  tlf. 97514784,   epost:  siri@sbnatur.no 
                                   Per Aksel Knudsen,        tlf. 90633168,  epost:   peraksel@sbnatur.no 
 
 
Rådgivende utvalg 
Rallarvegrådet: Ingvild Breien Sygnestveit / Kjell Røkenes 
Rådgivende utvalg, verneområdestyret for Hallingskarvet nasjonalpark:  
Per Aksel Knudsen.    
Rådgivende utvalg, verneområdestyret for Nærøyfjordområdet:   
Trygve Skjerdal 
Rådgivende utvalg, verneområdestyret for Stølsheimen landskapsvernområde:   
Torbjørn Aas 
 
I tillegg til et to-dagers kurs med konstituerende møte for ny nemnd, er det avholdt to 
plenumsmøter der alle medlemmer var innkalt i henhold til møteplan.; vårmøte med 
kvotehandtering og høstmøte med oppsummering.  
Representanter fra villreinutvalgene var invitert til høstmøtet.  Fra Villreinutvalget i 
Nordfjella møtte Sigmund Tveitehagen, leder, og fra Fjellheimen, Arne Nesheim, leder. 
 
 Møteaktivitet 
  9. – 10.  februar: Kurs og oppstartsmøte, Rauland Høyfjellshotell 
25. feb.:   KVU møte på Gol, Per Aksel, Petter.  
29.feb.-1. mars.: Arb.møte for etablering av kunnskap, Renewable - Reindeer, Flåm;  
                Per Aksel, Lars, Siri*. 
 3. mars:  Fjellheimen villreinutval, arb.utkast  til ny bestandsplan, Myrkdalen, Olav.   
 5. april:  Møte i Arbeidsgruppa for kraft og anlegg i GPS merkeprosjektet, Vassbygdi, 

    Trygve, Lars, Siri*. 
12. april:  Avsluttende møte i Interkommunal villreinplan for Fjellheimenm, Olav. 
13. april:  Årsmøtet i Villreinutvalget for Nordfjella, Lars, Per Aksel 
18. april:  Vårmøte/kvotemøte, Flåm. 
28. april:  Møte med NVE, fylkesmannen og E-CO i samb. med NVE sin behandling av    
                 overordna plan for damrehab. i Aurlandsvassdraget, Aurland: Lars, Siri, Trygve.  



3 
 

 

28. april:   Møte v. Miljødirektoratet med alle berørte parter, om CWD i Nordfjella, Bjøberg:  
                 Lars, Siri  
20. juni:    KVU møte i Ullensvang, Ingvild. 
15. august:    Jegermøte med  info om CWD i Aurland, Lars, Trygve. 
16. august:    Nordfjellarådet, Geilo: Lars, Per Aksel, Siri. 
16. august:    Jegermøte med info om CWD i Ål: Olav Dale, Lars, Per Aksel, Siri. 
17. august:    Synfaring i arb.gr. for kraft og anlegg, GPS merkep.,Trygve, Per Aksel, Lars 

Siri 
9.   sept.:       Møte i Rallarvegrådet, Finse, Kjell. 
21. sept.:       Synfaring Hemsil, Lars. 
 22. sept.:       Synfaring Holsvassdraget, Lars.                                                           
17.-18. okt.:  Rådgjevande utval Stølsheimen, Torbjørn. 
8. nov.:          Høstmøte, Oppheim. 
29. nov.:        Møte i arbeidsgruppa for kraft og anlegg, GPS merkeprosjektet, Vassbygdi.  
                      Lars, Trygve, Siri*. 
29. nov.:        Arbeidsmøte med villreinutvalsrepr. og O. Strand: Merking og oppfølging av  
                      overvåking m tanke på CWD, forb. til møte i GPS-merkeprosjektet 1. – 2. des., 
                      Aurland,  Lars, Trygve, Siri. 
29. nov.:        Forhåndsmeld., utvidelese av Ustekveikji kraftverk, Geilo. Per Aksel* 
1. – 2. des.:   Konstituerande møte nytt GPS merkeprosjekt for Nordfjella og Hardangervidda,  
                      Geilo: Lars, Siri* 
                *    Utan kostnad for villreinnemnda 
 
I tillegg kommer interne møter. Saksbehandling og vedtak er for en stor del gjort over nett, 
noe som er tids- og ressursbesparende.  47 formelle saker er journalført, herav 31  behandlede 
innspill og høringssaker (med ett eller flere brev knyttet til hver sak), 3 saker relatert til 
valdgodkjenning og 13 øvrige saker behandlet i faste nemndsmøter, herunder kvotevedtak og 
viktige tema i forvaltningen av villreinområdene. Som det går fram, har sekretariatet også hatt 
utadrettet aktivitet  og bidratt til  kompetanse-bygging med eksempler fra Nordfjella.  En del 
av dette er ikke belastet villreinnemnda. 
 
Rutiner for saksbehandling 
Villreinnemnda har fulgt opp vedtak om  bruk av arbeidsgruppe som består av leder, nestleder 
og lokal(e) representant(er).  Enkle dispensasjonssaker vedtas av arbeidsgruppa. 
Alle større og/eller prinsipielle saker går til medlemmene med anledning til å komme med 
innspill. 
 
Av viktige saker nemnda har fulgt opp i 2016 vil vi nevne: 
 

 Chronical wasting desease (CWD). 
 Konstituering av Nordfjellarådet. 
 Revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer. 
 Overordnet plan for damrehabilitering, pluss lokale planer. 
 Søknad om konsesjon til småkraftverk. 
 Bidratt til å utvikle modeller for datasimulering av hvordan ulike inngrep og tiltak 

vil  kunne påvirke villreinens adferd.  
 Ulovlig tamreinhold (avviklet). 
 Høringssaker, bl.a. endringer i motorferdselregelverket. 
 Fjellområdet,  Fv. 50 -  Rv. 7.  
 Overgang Rv. 52. 
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 Hyttebygging 
 GPS - merkeprosjekt   
 Forvaltning av Rallarvegen. 
 Valdgodkjenning i Fjellheimen. 
 Omdisponering av villreinareal til konkurrerende formål, herunder stier, skiløyper, 

hyttebygging og div. arrangement i villreinområdene. 
 
 
  
Nordfjellarådet 
Konstituerende møte ble avholdt på Dr. Holms Hotell,  Geilo, den 16. august, med følgende 
foredrag og innledninger: 
-Regional plan for Nordfjella v/Ellen Korvald, Buskerud fylkeskommune. 
-Villreinen i Nordfjella; fokusområder og dialog som metode v/Olav strand, NINA. 
-CWD-kartlegging i 2016 v/Erik Lund, Miljødirektoratet. 
-Vassdragsreguleringer i Nordfjella og vilkårsrevisjoner v/Siri Bøthun, sekr. villreinnemnda. 
-Reiseliv og villrein, utfordringer og muligheter v/Pål Knutsson-Medhus, Visit Geilo. 
-Eksempel på omdisponering av vinterbeiter som følge av masseturisme v/Per Aksel Knudsen  
-SNO sin rolle og aktiviteter i Nordfjella v/Petter Bråten, Statens Naturoppsyn. 
 
Følgende ble enstemmig valgt: 
Leder av Nordfjellarådet:   Steinar Berthelsen, Buskerud fylkeskommune. 
Nestleder :  Anders Ryssdal, Sogn og Fjordane fylkeskommune. 
 
Revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer i Nordfjella- og Fjellheimen.  
Arbeidet med revisjonsvilkår for vassdragsreguleringene startet  med Hemsilvassdraget som 
var ute på off. høring i 2013. Villreinnemnda har gitt uttale til den og gitt innspill til Hol 
kommune sitt revisjonskrav for Ustavassdraget i 2015. Dette ble fulgt opp med en felles 
høringsuttale fra nemnd og utvalg om revisjon i Holsvassdraget til Konsesjonsavdelingen, 
NVE,  høsten 2016.  
Andre vil komme etter hvert. Villreinnemnda ser på  mulige utbedringstiltak og spiller dette 
inn i høringsprosessene, men savner helhetstenkning da vassdragenes barriereeffekt influerer 
på hverandre.  
Nemnda har tidligere gitt innspill til  OED  om Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår 
for vassdragsreguleringer som er mangelfulle og ikke tar behørig terristiske  hensyn. 
 
Chronical wasting desease (CWD) 
CWD, også kalt skrantesjuke, ble avdekket under GPS-merking i mars 2016. Ei simle som 
hadde skilt seg ut fra flokken, var tydelig sjuk og døde. Prøver som ble sendt til Veterinær- 
instituttet, og vidersendt til USA, viste at simla var angrepet av CWD, en dødlig prion-
sjukdom som angriper hjerneceller. Sjukdommen kan oppstå spontant, men det fins flere 
varianter, bl.a. noen som er svært smittsomme.  
Det ble satt i gang umiddelbare tiltak med innsamling av hoder som ble kontrollert av 
Mattilsynet  under jakta. Jegerne fulgte opp på en forbilledlig måte da 99,9 % ble innlevert 
til tross for lange avstander.  Ytterligere to sjukdomstilfeller ble avdekket.  I tillegg har det 
kommet melding om to sjukdomstilfeller på elg i Trøndelag, men dette viser seg å være av en 
annen variant. 
På jegermøter før jakta ble det opplyst om at kjøtt fra dyr med påvist CWD smitte godt kunne 
spises da man etter  30-40 års forskning i USA aldri hadde funnet overføring av smitte til 
menneske. Veterinærinstituttet var imidlertid interessert i å overta kjøttet i forskningsøyemed. 
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I så fall ville vedkommende jeger få nytt fellingskort. En uke ut i jakta kom det pålegg om at 
alt kjøtt hvor dyr hadde fått  påvist CWD- smitte, skulle innleveres. 
 
SNO fikk en instruks fra Miljødirektoratet om å felle voksen bukk om våren, for prøvetaking. 
Villreinnemnda og villreinutvalget oppmodet om at instruksen skulle justeres slik at en 
prioriterte uttak av tilsynelatende svekka dyr. I alt 7 bukker bel felt, alle var negative. Det ble 
også testet to dyr som var tatt av ras i Lærdal samme vinter, begge var negative. 
 
Fjellområdet,  Fv. 50 - Rv. 7 
Etter at  Finsetunnelen ble ferdig,  har nordfjelladyr  tatt i bruk hele fjellområdet mellom  Fv. 
50 og  Rv. 7  i stigende grad.  Dette gir forvaltningen spesielle utfordringer da dyra i realiteten 
trekker mellom to, administrativt forskjellige, villreinområder.  Vinterstid har det vært et 
stengingsregime på Rv. 7 dersom større flokker nærmer seg vegen.  Pga.  CWD-situasjonen 
har dette  opphørt, og det er fattet tiltak for at dyr i CWD- utsatte  områder ikke skal blande 
seg med andre dyr.  
 
GPS  merkeprosjekt 
Forsøk på merking i 2016 var misslykket, merkingen ble innstilt. 
Etter en del forarbeid ble det avholdt konstituerende møte for  videreføring av GPS-
merkeprosjekt i Nordfjella og på Hardangervidda, 1.-2. des. på Geilo.   
Villreinnemnda- og Villreinutvalget for Nordfjella er representert i styringsgruppa. 
For Nordfjellas del gjelder dette GPS- merking for å få best mulig oversikt  i forhold til  CWD 
situasjonen,  damrehabilitering og reinens reaksjoner på turistferdsel. Fokusområdene blir viet 
spesiell oppmerksomhet. 
Det er gitt tillatelse til å merke 15 dyr i 2017. Det tas også sikte på å merke bukk.  
 
For forvaltningens del har merkeprosjektet hatt uvurderlig betydning, spesielt når det gjelder 
spørsmål om konkurrerende interesser, da skremselseffekten nå kan dokumenteres gjennom  
GPS-registreringer.    
Presentasjoner, rapporter og møtereferater kan lastes ned på hjemmesiden til Norsk 
villreinsenter, www.villrein.no. 
 
Turisttrafikk 
Turløypeproblematikk i villreinens beiteområder er av gammel dato, bl.a. ble det i sin tid 
lovet forskrifter til viltlovens § 8 av Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk (Miljødirektoratet), 
noe som kunne gitt villreinnemndene et bedre verktøy. Problematikken omkring 
ferdselsregulering i utmark er nå overført til naturmangfoldloven § 22, der det fremdeles står 
at Kongen kan gi forskrifter. 
 
Etter at vi fikk Regional plan for Nordfjella og Interkommunal villreinplan for Fjellheimen er 
kommunene forpliktet til å etablere et sti- og løypenett i samarbeid med villreinforvaltningen. 
Det har vært en del positiv kontakt med kommuner og andre aktører, men rådgivende planer 
blir ikke alltid blitt respektert, bl.a. hender det at private aktører kjører opp skiløyper på eget 
initiativ. Dessuten er det ingen som har oversikt over omfanget av uorganiserte aktiviteter, 
bl.a. kiting og hundekjøring, som tidvis kan anta store dimensjoner.  
For enkelte løypeområder er det gjort avtale om stans i løypeoppkjøring dersom dyreflokker 
kommer på beitesøk.  Dette har fungert i noe grad, men det sier seg selv at det er vanskelig å 
ha kontroll over hvor dyreflokker befinner seg til enhver tid.  
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I Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 10.3 heter det at «Områder som villreinen ikke 
lenger benytter fordi menneskelig påvirkning har redusert områdenes verdi vesentlig for 
villrein, kan trekkes ut av tellende areal».  Da det ligger lite formelle føringer for hvilke 
kriterier en skal legge til grunn, har villreinnemnda i sak H-15-11 gjort vedtak om å utarbeide 
forslag til et kriteriesett som legges fram for villreinutvalgene, valdene og miljødirektoratet. 
Dette er så langt ikke fulgt opp. 
 
Rallarvegen. 
Etter klage vedr. åting på Rallarvegen der saken har gått fram og tilbake mellom Ulvik 
kommune, villreinnemnda og Fylkesmannen i Hordaland, ble det som et prøveprosjekt over to 
år (2014-2015)  gitt tillatelse til åting på strekningen Finse-Lågheller uten bruk av skuter. Da 
man ikke kom i gang det første året, har prosjektinnehaver søkt om forlengelse i 2016. Ulvik 
kommune har gitt tillatelse under samme forutsetninger som tidligere.  
Jfr. vedtak i sak H-15-8  sende villreinnemnda et skriv om forholdet til Fylkesmannen i 
Hordaland, der vi tilrådde å prioritere kortast mogleg arbeidsperiode for åtinga framfor å 
prioritere at det ikke ble brukt motoriserte kjøretøy i det tatt. Dette ble støttet av 
Fylkesmannen i svarbrev. 15. desember fikk nemnda en søknad om permanent dispensasjon 
fra åteforbudet på høring. Nemnda frarådde dette og mente reguleringsplanen måtte rulleres 
dersom kommunen skal realitetsbehandle spørsmålet om permanent tillatelse til åting. 
 
Gjerdeproblematikk 
Et tilbakevendende spørsmål gjelder et gjerde som erstatter  et  tørrlagt bekkefar ut ifra 
Gyrinos-Flævann,  noe som hindrer villreintrekk på nordsiden av magasinet. Under 
synfaringen 17. aug.  kom det fram at det var satt opp et nytt gjerde lengre vest, da det gamle, 
som lå delvis inn i anleggsområdet, var lagt ned. Gjerdet som skal hindre sau i å trekke ut av 
beietområdet, bør etter villreinnemndas mening legges ned utenfor beitesesongen. 
 
Overgang,  Rv. 52, 
Det har periodevis vært en del villrein like opptil Rv. 52.  Tilsvarende opplever vi at tamrein-
flokker fra Filefjell Reinlag har vært farlig nær vegen på nordsida. Det har også skjedd at dyr 
krysser vegen.   
Villreinutvalget har et godt samarbeid med Filefjell Reinlag og har inngått avtale om hvordan 
en skal handtere eventuelle overganger. Det samme gjelder dersom det skulle bli skutt merket 
rein i Nordfjella.  Fire merkete tamrein ble felt under jakta 2016;  2 i Hemsedal og 2 i Hol. 
 
Stamvegstatus for Rv. 7 eller Rv. 52  er ikke avklart. Dersom man lander på Rv. 52 med 
tunnel gjennom fjellovergangen,  vil det  behov for reingjerde. 
 
Prestholdtstien. 
Prestholtstien  har blitt en turistmagnet som skyver villrein ut av nærområdet  sommerstid 
(46.000 passerende sommeren 2016) . Med kort avstand til Hafsdalen skisenter og hytteby på 
Ustaoset er situasjonen ikke stort bedre om vinteren.  Muligheter for å trekke ut tellende areal 
bør vurderes, jf. avsnittet om turisttrafikk.   
     
Interkom. kommunedelplan for Fjellheimen villreinområde 
Hensynet til villrein er lagt inn i planen og følger avgrensingen av villreinområdet med unntak 
av to skianlegg. Planarbeidet ble gjennomført, og planen lagt ut på høring i kommunene i 
2015, endelig vedtak i kommunene ble gjort 26.05. – 10.11.2016. 
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Valdgodkjenning, Fjellheimen 
Fjellheimen villreinområde består av tre vald som alle fikk ny valdgodkjenning i 2016: 
Austfjelli-Vik  villreinvald,  394,3 km2  tråd med MD’ uttak av tellende areal. 
Fresvikhalvøya villreinvald med 167 km2.  Etter nye opplysninger er hoveddelen av et 
omstridt område mellom disse to valdene opphevet.  
Stølsheimen villreinvald med tellende areal på 1094,2  km2. 
 
Raudafjell 
Ikke avklart hvem som skal ha forvaltningsansvar for villrein i Raudafjell. 
I Regional plan ble området behandlet sammen med Nordfjella, men ligger geografisk som 
en utløper på nordvestlig side av Hardangervidda.   
Gjennom GPS-merkeprosjekt er det dokumentert at nordfjelladyr har trukket inn i området. 
For å gjøre dette, må de først inn på Hardangervidda, mest sannsynlig over Finsetunnelen, før 
de evt. trekker over Gravhalstunnelen. 
 
Status for pågende prosjekter, med konsekvenser for villreinområdene: 
#   Oppfølging av tiltak og planer knyttet til CWD. Tema tar mye arbeid, og overskygger 
     tidvis andre problemstillinger i villreinområdet. 
#   Rehabilitering av damanlegg i Nordfjella og Fjellheimen. Deltar i planleggingsgruppe 
     med sikte på å minimalisere negative effekter for villrein. Arbeid pågår.  
#   Gravdalen kraftverk.  Utbyggingsprosjektet frafalt i 2016. Området berøres av   
     rehabilitering, Dam Kvevotni.  Møte med Østfold Energi i forbindelse med tiltak/GPS- 
     merking har ikke funnet sted, ØE har trukket seg ut av merkeprosjektet da pålegget om 
     merking bare gjalt dersom kraftverket ble bygget.  
#   Revisjon av konsesjonsvilkår for samtlige vannkraftutbygginger innen 2022. 
     Nordfjellarådet har tatt initiativ til dialogmøte med NVE og Miljødirektoratet, møtet ble 
     satt opp i januar 2017. 
#   Delta i Renewable Reindeer (Energi X programmet) for å utarbeide modeller som kan  
     benyttes for avbøtende tiltak i ulike inngrepssaker. Representanter med lokalkunnskap blir 
     involvert i videre arbeid 
#   Følge opp ankesaker 
#   Utarbeide forslag til kriterier for handtering av hjoretviltforskriftenes § 23 (arealer 
     som er omdisponert av konkurrerende aktivitet).  
#   Gjenoppta kontakten med forvaltningsorganene på Hardangervidda for å få en felles 
     forvaltning av en delbestand  mellom Rv. 50 og Rv. 7.  Pga. CWD-situasjonen legges 
     legges dette arbeidet på «is»  inntil videre. 
 
Bestandssituasjonen i Nordfjella. 
Forrige driftsplanperiode,  der målsettingen var 2.400 vinterdyr, skulle avsluttes innen 
utgangen av 2015. Minimumstelling, 14. mars 2016, viste totalt 1954 dyr  med  520 sør for  
Fv. 50. En del av disse oppholdt seg sør for Bergensbanen.   
På en tidligere flytelling, 11. feb., fant man ingen dyr mellom Fv. 50 og Bergensbanen. Da var 
det imidlertid en bakkeobservasjon på 48 dyr i Folarskardet. Totalt ble det talt 2093 dyr. 
 
Driftsplan for 2016-2020 var klar til å bli behandlet på villreinutvalgets årsmøte, men pga. 
CWD situasjonen var det enighet om å utsette behandling av denne planen. 
Villreinutvalget la fram forslag om fellingskvote for 2016 på 900 dyr fordelt på 30%  frie dyr, 
30%  simle/ungdyr og 40%  kalv, noe som ble enstemmig vedtatt.  
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Lokal jakttid med avslutning  20. sept. (sone 1) og  nattefredning 19.00-07.00. Jakttid i sone 2 
(syd for Fv. 50):  20.aug.-31. aug. Ingen kort fra jaktfelt i sone 1 ble tillatt brukt i sone 2.  Det 
ble kalkulert med 40 % felling. 
Fellingsresultatet lå på 335 dyr, fordelt på 95 voksne bukker, 16 bukk 1 ½ år, 46 bukkekalver, 
125 voksne simler, 13 simler 1 ½ år og  40 simlekalver. 
Fellingen fordeler seg med 291 dyr i sone 1 (nord for Fv. 50) og 44 dyr i sone 2 (syd for  
Fv. 50).  I tillegg ble det skutt 4 dyr  sør for Bergensbanen på hardangerviddakvote.  Dette er 
trolig dyr som hører til nordfjellastammen.   
Av dyr som var felt i sone 1, var det 4 merkete tamrein fra Filefjell Reinlag. 
Tiltak med kort jakttid for å verne om delbestanden i sone 2, fungerte etter hensikten. 
Fellingsprosent på 37,2  samsvarer med målsettingen. 
Oppgitte slaktevekter viser en svak økning. 
Strukturtelling, etter jakt 2016, viste 15,7 % voksen bukk, 6,3 % bukk 2 ½ år,  9,5 % bukk  
1 ½ år, 46,5 % simle, 20, 9 % kalv. 1,1 % ukjent. Totalt ble det talt  909 dyr,  noe som gir et 
godt bilde av bestandssammensetningen.   
Vedr. jaktoppsyn vises til egen sammendragsrapport.  
 
 
Bestandssituasjonen i Fjellheimen. 
Det er gjort forsøk på å registrere dyra som gikk med  i snøras vinteren 2015,  men dette viste 
seg vanskelig da kadaverrestene var spredt utover et stort område av fugl og dyr. 
Bestandsstørrelse før kalving i 2016 ble anslått til å være ca. 400 dyr. 
Ny bestandsplan, 2016-2018,  ble godkjent på vårmøte i 2016.  Planen har som langsiktig 
målsetting å øke bestanden til 600 vinterdyr. Det er lagt opp til en avskytingspolitikk der 
en har 465 vinterdyr innen utgangen av planperioden.   
Bestandsplanen la opp til flere avskytningsalternativ for 2016, der villreinnemnda la seg på et 
alternativ som ble anket. Anken ble ikke tatt til følge.  
Fellingsresultatet i 2016 lå på 46 dyr fordelt på 17 voksne bukker, 6 bukkekalver, 14 voksne 
simler, 2 simler 1 ½ år og 7 simlekalver, noe som gir en fellingsprosent på 56,8. Under 
kvotebehandlingen ble det stipulert med 50 % felling. 
Det  var gjensidig samjaktavtale mellom Austfjelli-Vik og Fresvikhalvøya med  25 % 
overgangskort fra Fresvikhalvøya til Austfjelli-Vik.  
Stølsheimen villreinvald hadde en fredningssone under jakta for å lette kryssing av Rv. 13. 
Værsituasjonen gjorde imidlertid sitt til at en ikke fikk noen testing av tiltaket. 
 
Det er ikke gjennomført formell strukturtelling, men foto av tilnærmet hele hovedflokken i 
Volaområdet viser  55,4 % simle,  14,5 % kalv og 30,1 % bukk,  herav 21,7 % bukk 3 år +. 
  
 Økonomi 
Pga. tunge saker i forbindelse med vilkårsrevisjoner og rehabilitering av kraftverksdammer 
har det vært  anstrengt økonomi. Da dette kom på toppen av kurs og konstituerende møte for 
nye nemder, ble budsjettet overskredet  i en grad hvor Villreinnemnda for Nordfjella  fant det 
nødvendig å be om ekstrabevilgning for å utføre lovpålagte oppgaver.  
For enkelte saker av mindre betydning på slutten av året, fant sekretariatet det nødvendig å gi  
tilbakemeldig om at de ikke kunne ta det av økonomiske grunner,  andre har vært tatt på 
dugnad.       
 
Høringer 
Kommunene har gjennomgående vært flinke til å sende utbyggings- og inngrepssaker  til 
høring hos villreinnemnda, men det er også eksempler på at nemnda har blitt forbigått. 
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Med hensyn til ankesaker er det viktig at villreinnemnda blir hørt slik at man får en faglig god 
begrunnelse som sikrer villreinens leveområde.  
Med dette vil vi få takke alle samarbeidspartnere som har kommet med innspill til å få en god 
forvaltning. 
               
 
 
Geilo/Fresvik, 19.04.2017 
 
 
                                       Lars Nesse                          Olav  Bøtun                       
                                     - leder/sign. -                       - nestleder/sign.-       
 
 
         Per Aksel Knudsen                                                                           Siri W. Bøthun              
          - medl./sekr. -                                                                                       - sekr.-            
 
 
 


