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Dispensasjon fra forskrift om forvaltning av hjortevilt §§ 29 
og 30 for Hardangervidda villreinområde i 2020 

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet har oppfordret Miljødirektoratet til å tillate fri 
avskyting av kalv. Miljødirektoratet dispenserer fra hjorteviltforskriften slik at jeger kan 
felle én kalv i tillegg til ett valgfritt dyr per kontrollkort. Dispensasjonen gjelder ut jakta 
2020. 

Bakgrunn 
Høsten 2020 ble det påvist skrantesjuke på en villrein fra Hardangervidda villreinområde. Etter 
dette funnet er flere tiltak iverksatt for å kunne øke fellingen i området. Hensikten med økt felling 
er å få inn flere skrantesjukeprøver, og om mulig redusere bestanden. Lavere bestand gjør at færre 
dyr potensielt kan bli smittet, noe som også kan redusere risikoen for å spre smitte i og ut av 
området. 
  
Miljødirektoratet har allerede dispensert fra hjorteviltforskriften § 30, slik at det ut jakta 2020 kan 
felles valgfritt dyr på alle kontrollkort i Hardangervidda, jf. vedtak datert 17. september.  
 
Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet har utvidet jakttiden på villrein til 14. oktober for 
området som ligger sør for riksveg 7. I vedtaket om utvidet jakt oppfordret villreinnemnda 
Miljødirektoratet til å tillate fri avskyting av kalv for å unngå morløse kalver. 
 
Regelverket 
Forvaltning av villrein reguleres av forskrift 8. januar 2016 om forvaltning av hjortevilt 
(hjorteviltforskriften). Relevant for dette vedtaket er § 29 Fellingstillatelser for villrein og § 30 
Kontrollordning for villrein. Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i loven §§ 8 til 12 legges 
til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. 
 
Miljødirektoratet sin vurdering av saken 
Villreinutvalget og villreinnemnda har vært tydelige på at det vil felles få bukker sent i jakta 
grunnet brunstsmak på kjøttet. Det vil derfor være mer attraktivt å felle simle. Nå som alle 
kontrollkort er endret til valgfritt dyr, har alle jegere med kontrollkort mulighet til å felle simle 
eller annet valgfritt dyr. 
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Det er tildelt fellingstillatelser på 5000 villrein i Hardangervidda villreinområde i 2020. Totalt sett 
er det derfor nok kontrollkort til at morløse kalver kan felles med de kortene som finnes. 
Utfordringen med morløse kalver kan likevel oppstå grunnet fordelingen av kontrollkort, da ikke alle 
jegere har flere kontrollkort.    
 
Hensikten med dispensasjonen er at jeger skal kunne felle en morløs kalv dersom han/hun påtreffer 
et slikt dyr under jakt. Det er derfor naturlig at muligheten til å felle kalv knyttes til eksisterende 
kontrollkort. Miljødirektoratet foreslår derfor at det for hvert kontrollkort tillates felt én kalv i 
tillegg til ett valgfritt dyr. Dette vil i stor grad dekke utfordringen en jeger kan stå ovenfor dersom 
vedkommende ser en morløs kalv. Det vil også gjøre oppsynet sin kontolljobb gjennomførbar.  
 
Felte kalver "uten eget kontrollkort" skal rapporteres som normalt i Hjorteviltregisteret eller via 
Sett og skutt. Det skal også rapporteres som normalt på fellingsrapporten slik at fellingsstatistikken 
blir korrekt.  
 
Tillatelsen til å felle en ekstra kalv på kontrollkortet vil ikke framgå av valdet sin fellingstillatelse. 
Da det er relativt sent i jakta, anser vi det som mest korrekt at fellingstillatelsene i 
Hjorteviltregisteret også blir stående med opprinnelig antall tillatt felte dyr.   
 
Miljødirektoratet har vært i kontakt med villreinutvalget om denne saken i forkant av vedtaket. 
 
Vurdering etter naturmangfoldloven  
Offentlige avgjørelser som kan få følger for naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på  
eksisterende og tilgjengelig kunnskap om arters bestandssituasjon samt effekten av påvirkning, jf.  
naturmangfoldloven § 8. Uttaket av kalv med bakgrunn i dette vedtaket vil antageligvis være 
relativt lavt. Grunnet funnet av skrantesjuke på Hardangervidda vil et ev. økt uttak likevel ikke 
være negativt. Paragrafene 9, 11 og 12 i naturmangfoldloven anses ikke som relevant å vurdere 
nærmere i denne saken. 
 
Vedtak 
Basert på vurderingen over, og med hjemmel i forskrift 8. januar 2016 om forvaltning av hjortevilt 
§ 37, gir Miljødirektoratet dispensasjon fra §§ 29 og 30 i samme forskrift: 
 
Det kan felles én kalv i tillegg til ett valgfritt dyr for hvert kontrollkort utstedt i Hardangervidda 
villreinområde ut jakta høsten 2020.  
 
Felling av kalv uten eget kontrollkort skal registreres som normalt på fellingsrapporten og i appen 
Sett og skutt eller i Hjorteviltregisteret.  
 
 
Klageadgang  
Vedtaket kan påklages til Landbruks- og matdepartementet innen tre uker fra mottakelse av dette 
brevet, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. En eventuell klage sendes til Miljødirektoratet for 
vurdering og oversendelse til klageinstansen, jf. forvaltningsloven § 32. 
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Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Knut Morten Vangen Kari Bjørneraas 
seksjonsleder seniorrådgiver 
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   
 
 
Kopi til: 
Hardangervidda villreinutval  3630 RØDBERG 
Norsk villreinsenter sør    
Fylkesmannen i Oslo og Viken Postboks 325 1502 MOSS 
Hardangervidda grunneiersamskipnad    
Fjellstyra på Hardangervidda    
Veterinærinstituttet Pb 750 Sentrum 0106 OSLO 
Norsk institutt for naturforskning Postboks 5685 Torgarden 7485 Trondheim 
Mattilsynet Postboks 383 2381 Brumunddal 
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