
1 
 

 

                         ÅRSMELDING  
       for 
            NORDFJELLA OG FJELLHEIMEN VILLREINNEMND   2017 
 
 
             
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         Hallingskarvet. Foto:  PAK 
 
 
Nordfjella og Fjellheimen villreinnemnd har i år 2017 bestått av følgende medlemmer 
(varamedl. i kursiv): 
 
Kommune / Herad Navn Villreinområde 
Lærdal Lars Nesse, leder t.o.m. 2. okt. 

Anne I Nedrehegg 
Nordfjella 

Vik Olav J. Bøtun, nestleder 
Linda Vibeke Holstad 

Fjellheimen 

Hemsedal Petter Owesen 
Ragnhild Kvernberg 

Nordfjella 

Hol Per Aksel Knudsen 
Nina Dalen 

Nordfjella 

Aurland Trygve Skjerdal, leder f.o.m.2. okt. 
Solveig Roti Aasen 

Nordfjella/ Fjellheimen 

Ål Inger Lervåg  
Ola Dusegard Kristensen * 

Nordfjella 

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 hovedrepresentant. 
Sekretariatsadresse:   Sogn Naturforvaltning  AS 
                                   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 
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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 
Nordfjellarådet: Lars Nesse 
 
Oversikt over møter med deltagelse fra Nordfjella og Fjellheimen villreinnemnd 
11. jan.: Nemnd og utvalg invitert til møte med Miljødirektoratet, Mattilsynet, NINA og   
              Veterinærinstituttet i Oslo. Lars Nesse og sekretær (Siri W. Bøthun). 
18. jan.: Åpent møte, Lærdal. Lars Nesse, Trygve Skjerdal, Siri W. Bøthun. 
19. jan.: Åpent møte, Torpomoen, Ål: Per Aksel Knudsen, Ola D. Kristensen. 
31. jan.:  Orienteringsmøte, 7 småkraftverk, Fjellheimen, Randi Engelsen Eide 
16. feb.: Møte med DNT, Geilo. Lars Nesse, Per Aksel Knudsen, pluss leder i villreinutvalget. 
27.-28. feb..: Felles arbeidsseminar for nemnd og utvalg, Bjøberg. Per Aksel Knudsen, 
               Ingvild Sygnestveit (27.jan.), Unn Evelynn Gullbrå, Ola D. Kristensen, Lars Nesse,   
               Petter Owesen, Olav J. Bøtun, Trygve Skjerdal, Torbjørn Aas, Siri W. Bøthun (sekr.). 
14. mars: Møte i Nordfjellarådet, Geilo. Per Aksel Knudsen, Lars Nesse, Siri W. Bøthun (sekr.).  
29. mars: Nordfjellarådet/utvalgsmøte, leder i villreinnemnda, leder i villreinutvalget, og viltansvarlig  
                i Aurland og Lærdal kommuner deltok.  
29.mars: Årsmøte i villreinutvalget, Lærdal. Per Aksel Knudsen.  
4. april:  Informasjonsmøte om prøvesamling, Gol. Lars Nesse, Siri W. Bøthun (sekr.) 
6. april:  Arb.gruppe for fokusområder, kraftanlegg og GPS prosjekt i Nordfjella. Vassbygdi. 
               Lars Nesse, Trygve Skjerdal, Per Aksel Knudsen (sekr.) 
19.april: Vårmøte, Oppheim. Torbjørn Aas, Per Aksel Knudsen, Ola D. Kristensen, Olav J. Bøtun, 
                Lars Nesse, Petter Owesen, Trygve Skjerdal, Frode Merkesvik, Ingvild B. Sygnestveit, 
                Unn Evelyn Gullbrå, Randi Engelsen Eide, Siri W. Bøthun (sekr.) 
24.april: Landbruksministeren har befaring og møter med berørte parter og forvaltning, Hemsedal. 
               Villreinnemnda og villreinutvalget har det siste møtet denne dagen. Lars Nesse,  
               Per Aksel Knudsen, Petter Owesen, Ola D. Kristensen. 
3.-4.mai: Ekspertgruppe Saneringsplanen; Inndriving og avliving av villrein. Lars Nesse 
10. mai:  Ekspertgruppe Saneringsplanen; Salteplasser innenfor Nordfjellaområdet. Lars Nesse 
15.-16.mai: Ekspertgruppe Saneringsplan: Effektivisering av jakta i og rundt Nordfjella villrein-  
                område, prøveuttak og smittereduksjon fra slakteavfall. Lars Nesse 
29. mai:   Ekspertgruppe Saneringsplan; Reetablering. Lars Nesse 
7.-8. juni: Villreinrådets årsmøte, Honne. Lars Nesse, Morten Samskott, Per Aksel Knudsen,  
                Siri W. Bøthun (8.juni). 
14. og 15. juni: Befaring 4 småkraftverk, Teigedalen, Voss. Morten Samskott 
14. juni:  Seminar om skrantesjuke, Senterpartiets stortingsgruppe, Oslo. Lars Nesse, 
                Per Aksel Knudsen. 
19.- 20. juni: Renewable reindeer, NINA, arbeidsmøte, Bjøberg. Lars Nesse, Per Aksel Knudsen,  
                Siri W. Bøthun.  
29. juni:  Jegermøte Lærdal. Lars Nesse, Trygve Skjerdal, Siri W. Bøthun.    
30. juni:  Jegermøte, Ål. Per Aksel Knudsen, Lars Nesse, Ola D. Kristensen, Petter Owesen  
18.-19.sept.: Jubileumskonferanse, Norsk Villreinsenter 10 år og formell åpning av to europeiske  
                villreinregioner, Hjerkinn/Oppdal. Lars Nesse, Per Aksel Knudsen, Siri W. Bøthun. 
27. sept.:  Møte i arb.gruppe for gjenoppbygging av bestanden, Oslo. Lars Nesse, sekretær (Per Aksel) 
2. okt.:     Fellesmøte, villreinutvalg og -nemd, Aurland. Ingvild Sygnestveit, Unn Evelyn Gullbrå, 
                Per Aksel Knudsen, Petter Owesen, Lars Nesse, Olav J. Bøtun, Trygve Skjerdal, Torbjørn  
                Aas, Ola D. Kristensen, Randi Engelsen Eide, Siri w. Bøthun (sekr.) 
4. okt.:     Møte om skrantesjuke i regi av Sogn og Fjordane fylkeskommune. Lars Nesse 
10. okt.:   Forberedende møte før møte med Mattilsynet, Aurland. Lars Nesse, Olav J. Bøtun, 
                Ola D. Kristensen, Per Aksel Knudsen, Siri W. Bøthun (sekr.) 
16. okt.:  Oppsummeringsmøte med Mattilsynet, Gol. Per Aksel Knudsen, Lars Nesse (også som 
                lokal cvd koordinator), Trygve Skjerdal, Ola Dusegard Kristensen, Olav J. Bøtun. 
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                Siri W. Bøthun (sekr.). 
18.-19. okt.: Møte i Faglig rådgivende utvalg (FRU) for Stølsheimen, Vik. Torbjørn Aas 
3. nov.:    Seminar om Fjellheimen villreinområde, Myrkdalen. Oppfølging av Felles kommunedelplan 
                Olav J. Bøtun, Trygve Skjerdal, Siri W. Bøthun (sekr.). 
8. nov.:    Fellesmøte, Hardangerviddarådet/Nordfjellarådet, Ullensvang. Lars Nesse, Siri W. Bøthun 

   (sekr.). 
4. des.:    Oppsummeringsmøte i Nordfjella villreinutvalg, Aurland. Trygve Skjerdal (observatør) 
               Per Aksel  Knudsen (jaktoppsyn). 
8. des.:    Oppsummeringsmøte for Nordfjella og Fjellheimen villreinnemnd, Oppheim. 
               Lars Nesse, Per Aksel Knudsen, Randi Engelsen Eide, Ingvild Sygnestveit, Torbjørn Aas, 
               Trygve Skjerdal, Ola D. Kristensen, Unn Evelyn Gullbrå, Siri W. Bøthun(sekr.). 
                Mattilsynet, region øst v. Andre Høva orienterte om saneringen så langt. Villreinutvalget 
                i Nordfjella var representert v. Sigmund Tveitehagen, Fjellheimen v. Arne Nesheim. 
12. des.:   Referansegruppemøte for nytt GPS merkeprosjekt for Nordfjella og Hardangervidda, Geilo. 
                Lars Nesse, Per Aksel Knudsen, Siri W. Bøthun(sekr.).   
 
                 
Som det går fram av ovenstående har villreinnemnda et fast vårmøte (kvotemøte) og et fast høstmøte 
(oppsummeringsmøte). I tillegg ble det i februar arrangert et felles seminar over to dager sammen med 
villreinutvalget (Bjøbergmøtet) for å gå igjennom den nye situasjonen med påvist skrantesjuke hos 
villrein i sone 1, der en etter å ha innhentet oppdatert informasjon, la en felles plattform for utarbeiding 
av en bekjempelsesplan med formål å utrydde smitten. I oktober ble det arrangert et felles møte 
mellom nemnd og utvalg for å oppsummere statusen i området og se på vegen videre i lag. Mattilsynet 
og SNO var invitert til å holde orienteringer i møtet. 
  
Øvrig saksbehandling og vedtak er for en stor del gjort over nett, noe som er tids- og 
ressursbesparende. 31 formelle saker er journalført, herav 20 behandlede innspill og høringssaker 
(med ett eller flere brev knyttet til hver sak). I tillegg har nemnda mottatt to høringer det ikke er svart 
på. De to aktuelle sakene har ikke medført negative konsekvenser for villrein. En høring innenfor 
området Raudafjell er videresendt til Fylkesmannen i Hordaland. 
 
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 2017 vil vi nevne: 
 

• Skrantesjuke - chronical wasting decease (cwd) 
• Overordnet plan for damrehabilitering, pluss lokale planer 
• Bidratt til å utvikle modeller for datasimulering av hvordan ulike inngrep og tiltak 

vil kunne påvirke villreinens adferd (Renewable reindeer). 
• Div. høringssaker, bl.a. soneforskrift. 
• Overgang Rv. 52 og Fv. 50. 
• Div. plan- og inngrepssaker, bl.a. søknad om konsesjon til småkraftverk. 
• GPS – merkeprosjekt.  
• Forvaltning av Rallarvegen. 
• Villrein som verdiskaper. 
• Omdisponering av villreinareal til konkurrerende formål, herunder stier, skiløyper, 

hyttebygging og div. arrangement i villreinområdene. 
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Sone 2

Sone 1

Skrantesjuke (cwd) - jakta i 2017 

Oversiktskart med estimert lavmengde (gult) NINA Rapport 634                                                        Foto:  PAK 
 
 
Etter å ha gått igjennom føringer fra nasjonale forvaltningsorganer og pågående forskning, der 
en tok for seg ulike sider av situasjonen, ble det satt i gang arbeid for å lage en bekjempelsesplan. 
En så at det var stort koordineringsbehov da flere organisasjoner og en rekke mindre aktører både 
innen Nordfjella villreinområde og omliggende områder ville bli involvert, ikke minst landbruks-
næringen. På denne bakgrunn ble det sendt anmodning til Miljødirektoratet og Mattilsynet om å 
opprette en regional koordinatorstilling. Samtidig ble det påpekt at det også var behov for en 
koordinator på sentralt nivå. 
 
Plan for uttak i sone 1 ble foreslått av villreinutvalget og villreinnemnda over en fireårsperiode fra det 
første tilfellet av skrantesjuke ble avdekket, slik at en ville stå igjen med anslagsvis 200 dyr i 2020 
som ville kunne avlives gjennom statlig uttak dersom situasjonen skulle tilsi at dette ble nødvendig. 
Planen var utarbeidet etter et prinsipp om adaptiv forvaltning, dvs. at innhentet kunnskap skulle 
tilpasses underveis. Det ble stilt en rekke spørsmål nemnd og utvalg ville ha svar på, bl.a. smittekilde, 
hvor lenge sjukdommen kan ha vært i området, tilstanden i andre villreinområder, smitte til miljø og 
evt. overføring mellom arter, mulig resistens, metodikk for innhenting av data m.m. 
 
Til tross for forsøk på å formidle råd og synspunkt både skriftlig og muntlig til sentrale myndigheter, 
gjorde Mattilsynet vedtak om fullstendig sanering av bestanden i sone 1 innen 1. mai 2018 uten at 
lokalforvaltningens forslag ble realitetsbehandlet. Underveis ble det tillyst et møte med 
landbruksministeren uten at det tyngste organet på rettighetshaversiden, Villreinutvalget for 
Nordfjella, stod på deltagerlisten. Først etter at LMD var gjort oppmerksom på forholdet, ble 
Villreinutvalget invitert.  
Spørsmålet om koordinatorstilling for kommunene ble også tatt opp på møte i Nordfjellarådet, noe 
som ble etterkommet. Lars Nesse ble senere tilsatt i stillingen.  
 
Mattilsynet og Miljødirektoratet satte ned sju grupper som skulle se på forskjellige sider i prosessen: 
 

• Jaktgruppe for å belyse ulike tiltak for å effektivisere jakta i og rundt Nordfjella 
villreinområde, gjennomføring av prøveuttak, samt effektive metoder for å redusere potensiell 
smitte fra slakteavfall. Lars Nesse deltok fra villreinnemnda, Sigmund Tveitehagen fra 
villreinutvalget. 

• Brakkleggingsgruppe som i samarbeid med relevante fagmiljøer skulle forberede eventuell 
gjennomføring av uttak av villrein i Nordfjella, sone 1. Lars Nesse deltok som koordinator for 
kommunene. 

• Reetableringsgruppe som skal vurdere reetablering av en frisk villreinstamme i Nordfjella, 
sone 1. Lars Nesse, koordinator og nemndrepr., Sigmund Tveitehagen, villreinutvalget. 
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• Arbeidsgruppe som skal vurdere problemstillinger rundt saltstein i sone, Nordfjella. Målet er å 
vurdere den praktiske gjennomføringen av tiltak som skal sikre saltsteiner og hvordan 
områdene rundt saltsteinene kan sikres, evt. saneres. 

• Statlig felling. Mandatet er å vurdere uttak av villrein ved å bruke statlig fellingslag i 
Nordfjella, sone 1. Lars Nesse 

• Inndriving og avliving av villrein i Nordfjella, sone 1. Gruppa som har vært ledet av 
Mattilsynet, har sett på velferdsaspektet ved inndriving og avliving. Spesiell kompetanse på 
gjerdebygging er innhentet. Lars Nesse, Sigmund Tveitehagen. 

• Slakting og kjøtthåndtering. Villreinnemnd og villreinutvalg ikke representert. 
 

Gruppene hadde tette møter, og det var ikke mulig for representantene å bruke sine organ undervegs. I 
tillegg følte lokalforvaltningen seg overkjørt da de stilte i sterkt mindretall mot mektige aktører. 
 
Mye av dialogen med Mattilsynet var uformell, muntlig og på e-post, og gikk gjerne til Nesse privat 
uten at villreinnemndas sekretariat stod på mottagerlista. Nesse ble forventet å representere både de 6 
kommunene og villreinnemnda i ulike settinger. Dette førte til at Nesse, som følte at han hadde 
kommet i en dobbeltrolle, bad om fritak som leder av villreinnemnda. Dette bl.a. for at Nordfjella og 
Fjellheimen villreinnemnd kunne få en egen spesifikk stemme ved siden av han sjøl, da hans oppgave 
nå bestod i å være koordinator for kommunene. Dette ble etterkommet, og Trygve Skjerdal ble valgt 
som ny leder av villreinnemnda på fellesmøte, den 2. oktober.  
 
Under jakta, som etter villreinnemndas søknad startet 10. august og varte ut oktober mnd., ble det til 
sammen felt 582 dyr i sone 1. Fellingskvoten var satt til hele 1750 frie dyr. I tillegg kunne det felles en 
kalv i tilknytning til hvert kort. Det var gjennomgående fin jakt med forholdsvis lite skadeskyting. En 
lang periode med tett tåke, sludd og regn, og mot slutten også snø, gjorde sitt til at fellingsresultatet 
ikke ble enda større. Jegerne fikk imidlertid stor hjelp med helikoptertransport av kjøtt fra de mest 
avsidesliggende områdene, slik at de kunne fortsette jakta i stedet for å tenke på kjøttbæring. 
 
Behandling av slakteavfall og hodeinnsamling for hjerne- og lymfeprøve fungerte etter gjeldende 
soneforskrift. Opprinnelig forslag til soneforskrift viste imidlertid at Mattilsynet manglet praktisk 
innsikt i hva villreinjakt i høgalpine områder innebærer. Under jakta ble det påvist tre dyr med cwd, og 
av disse kun en der hjernen var angrepet, de to andre i lymfeknutene, noe som ikke regnes som utbrutt 
sjukdom. Alle virket tilsynelatende friske. 
 
Det statlige fellingslaget, bestående av 30 personer, der ti er i felt hver uke, overtok etter 30. oktober. 
Pr. 31. des. 2017 hadde de felt 531 dyr. 
 
Til tross for at lokale bedrifter hadde gitt tilsagn om at de kunne ta imot dyr som hadde vært igjennom 
off. kjøttkontroll, har Mattilsynet bestemt at alle dyr som det statlige laget feller, skal destrueres. 
Begrunnelsen gjaldt tidsaspektet fra fellingstidspunkt til mottaker, pluss kapasitetsgrunner. 
 
Fellingen foregår fra bakkeplan der skuter benyttes for å finne flokkene. Helikopter kan benyttes i 
ekstreme tilfeller for å hindre overgang til sone 2 (Fv.50) eller Filefjell tamreinområde (Rv.52), og er i 
saneringsplanen beskrevet å være et tiltak som kan brukes mot slutten av uttaket for å ta ut små 
flokker. 
 
For å hindre trekk er det satt opp gjerde langs begge veger. Når det gjelder trasevalg mot sone 2, ble 
dette planlagt uten nemndas medvirkning og har fått en plassering som i første rekke tar hensyn til 
sauenæringen. Dessverre kom ikke alt på plass før vinteren satte inn, noe man har forsøkt å bøte på 
med snorline, men snømengdene har gjort at barriereeffekten har blitt vesentlig redusert. Begge 
områder blir imidlertid jevnlig patruljert av fjelloppsyn og SNO.   
 
Hensynet til dyrevelferd skal ivaretas, bl.a. ved at man har kontinuerlig overvåking av fettinnholdet i 
benmargen på felte dyr, noe som gir et bilde av kondisjonen. 
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Villreinnemnda har ved flere anledninger uttrykt bekymring for den korte avviklingsperioden, noe 
som på ingen måte gir rom for innhenting av kunnskap underveis (adaptiv forvaltning), da en 
fremdeles mangler svar på sentrale spørsmål. Etter nemndas oppfatning vil total sanering inne 1. mai 
2018 heller ikke la seg gjennomføre på en måte som ivaretar god dyrevelferd.  
 
Da villreinnemnda sine innspill til metode og framdrift for avvikling av bestanden i sone 1 ikke ble 
lyttet til, ble det på møte, den 14. des. vedtatt å ha hovedfokus på 4 områder vedr. skrantesjuke: 
 

• Dyrevelferd 
• Konkretisering av planen etter 1. mai 2018 
• Ivaretakelse av arealene 
• Gjenoppbygging av bestanden. 

 
Brakkleggingsperioden er tenkt å vare i fem år, og det er utarbeidet en egen reetableringsplan der 
tanken er at dyr fra sone 2 og Hardangervidda skal danne grunnstammen i en ny delpopulasjon. 
Forutsetningen er at det ikke blir påvist skrantesjuke i disse områdene.  
 
 
Både villreinnemnda og villreinutvalget har vært skeptisk til metodikken for prøvetaking, da det kun 
er i Nordfjella det har vært pålegg om hodeinnsamling der man har sikret prøver både fra lymfeknuter 
og hjerne. Andre områder har hatt ulik praksis, noen med innsamling av hoder, noen hvor jegerne sjøl 
har stått for prøvetaking, oftest kun hjerneprøve, til områder uten prøvetaking.  
Dersom fellingsresultatet fra Nordfjella i 2017 bare hadde vært basert på hjerneprøver, ville kun en 
prøve vært positiv. Totalantallet pr. 14.12.2017 fra det første tilfellet ble avdekket i 2016, viser 
imidlertid 10 positive tilfeller. I landet for øvrig er det avdekket 4 tilfeller, hvorav tre på elg og en på 
hjort. Disse prøvene er vurdert til å være av en annen type cwd som ikke er smittsom. 
 
Det har vært stort engasjement fra grunneiersiden hele veien, ikke minst skepsis der en og har søkt 
juridisk bistand for å se på forskjellige sider av saken. Bl.a. ønskes det en forpliktelse der Staten binder 
seg til å ha et finansielt ansvar for reetablering av villrein i sone 1, noe også villreinnemnda støtter. 
 
Arbeidsgruppa som tok for seg problemstillinger rundt saltstein har laget en egen rapport. Villrein-
interessene hadde ingen formell plass i denne gruppa, men de ble ivaretatt av Kåre Rudningen, 
pensjonert veterinær fra Mattilsynet og representant for et lokalt beitelag i tillegg til villreinutvalget. 
Totalt var det registrert 700 salteplasser, noe som skapte store utfordringer da avskjerming i forhold 
til hjortevilt for en stor del er nybrottsarbeid. Rapporter og situasjonsbeskrivelse er tilgjengelig på 
www.hjortevilt.no.  
 
Jakta i sone 2. 
Her var det ordinær jakttid med en fellingskvote på 300 fordelt på 40% voksen bukk, 30% 
simle/ungdyr og 30% kalv. 60 dyr ble felt. Etter jaktslutt i sone 2 var det tillatt å benytte 
ubrukte kort fra dette området under den utvidete jakta i sone 1. Minimumsteling, vinteren 2017/2018, 
viser 458 dyr i sone 2. 
 
GPS merkeprosjekt 
Vinteren 2017 ble det merket 15 dyr i Nordfjella. Av disse er det satt 5 satellittsendere på bukk. 
Miljødirektoratet gikk inn og ba om flere sendere enn planlagt for å lette overvåkingen av dyra i 
situasjonen med cwd. Merkinga av bukk var en del av denne utvidelsen. Formålet med merkinga er i 
utgangspunktet å foreta villrein-ferdselsanalyser og fokus på menneskelige inngrep og infrastruktur 
med henblikk på avbøtende tiltak. Prosjektet har verdi for kraftbransjen i forbindelse med 
rehabilitering av damlegemer, turisme, vegtrafikk og ikke minst Verdiskapingsprogrammet der det nå 
er innvilget midler til et forprosjekt «Villreinfjellet som verdiskaper», noe som kan gi utfordringer for 
lokalforvaltningen. Pga. cwd situasjonen vil stengingsregimet på Rv. 7 opphøre.  
Presentasjoner, rapporter og møtereferater kan lastes ned på hjemmesiden til Norsk villreinsenter, 
www.villrein.no 
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Fjellheimen villreinområde 
Fjellheimen var inne i sitt andre år av en bestandsplan som løper ut i 2018. Det ble det tildelt 90 
fellingstillatelser, fordelt på 25 % frie dyr, 35% simle/ungdyr og 40 % kalv.  
50 dyr, fordelt på 27 hanndyr og 23 hunndyr, ble felt, noe som gir en fellingsprosent på 55,6. To vald 
hadde 100% felling. 
Det ble tatt cwd-testing av voksne dyr i regi av villreinutvalget. Innsamlingen fikk god oppslutning 
blant jegerne.  
I flg. oppsynsrapporter har jakta gått rolig for seg uten anmeldte forhold. En fredningssone langs Rv. 
13 har blitt overholdt.  
Det er gitt uttale til 4 småkraftverk og nemnda har vært representert i befaring i samband med disse. 
3. november ble det holdt en villreinkonferanse i Myrkdalen der aktuelle problemstillinger som 
reiseutvikling, tur- og skiløypenett, forhold rundt Rv.13, kommuneplaner og vilkårsrevisjoner stod på 
agendaen. Konferansen var en oppfølging av Felles kommuneplan for villrein. Arrangør, Voss 
kommune. 
 
Økonomi 
Cwd situasjonen har ført til økt reisevirksomhet med mye møter og ekstra arbeid villreinnemnda ikke 
kunne forutse. Fylkesmannen har imidlertid fått ekstra tilskudd fra Miljødirektoratet for å dekke 
merkostnader i nemnda for oppfølging av tema cwd. 
 
 
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. 
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, 8.03.2018 
 
 
                                       Trygva Skjerdal                      Olav  Bøtun                       
                                        - leder/sign. -                       - nestleder/sign.-       
 
 
         Per Aksel Knudsen                                                                           Siri W. Bøthun              
          - medl./sekr. -                                                                                       - sekr.-            
 
 
 


