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INVITASJON TIL VÅRMØTE HARDANGERVIDDA 2023 
 

Hardangervidda villreinutval vil med dette invitere til villreinmøte for Hardangervidda 

villreinområde på  

 

Hotel Ullensvang 

lørdag 15. april 
 

Vårmøtet er åpent for alle som er interessert i villreinen på Hardangervidda. Formålet er 

informasjon og dialog mellom rettighetshavere, fjellstyrer, forvaltning og forskning, samt andre 

med interesse for villrein.  

 

Fredag 14. april er det interne styremøter og årsmøter, samt sosialt samvær på kvelden. Lørdag 

15. april er det åpent møte med ulike foredragsholdere der hovedtema er bestandsforvaltning og 

skrantesyke. Det blir informasjon om pågående arbeid med tiltaksplan for Hardangervidda og 

arbeid med sti- og løypeplan. Dette er planer som skal sluttføres i løpet av 2023.  

 

Priser: 

• Enkeltrom fredag til lørdag inkl. middag fredag og lunsj / møte lørdag  -  kr. 2.540,- 

• Dagpakke møte lørdag  -  kr 590,- (gjelder de som ikke overnatter). 

 

 
 

BINDENDE PÅMELDING for de som skal OVERNATTE 
 

sendes villreinutvalet innen 31. mars      e-post: sel@noreuvdal.no 

 

 

Dagsmøte lørdag: 

De som kun skal delta på dagsmøte lørdag (ikke overnatte) må melde seg på via hotellets 

nettløsning. Følg linken:   https://hotelullensvang.hoopla.no/sales/event/villreinutval 

 

 

 

Med hilsen 

 

Atle Ulgenes        Svein Erik Lund 

leder        sekretær 
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PROGRAM VÅRMØTE HARDANGERVIDDA 15.04.2023 
 

Bestandsplan og kvote 2023 
 

09.00 – 09.20: Bestandsplan 2023 – 2025. Villreinutvalet v/ Svein Erik Lund 

 

09.20 – 09.40: Kvote og virkemiddelbruk 2023. Villreinutvalet v/ Svein Erik Lund 

 

09.40 – 10.00: Villreinnemnda – betraktninger om bestandsplan 2023 – 2025, kvote og  

 virkemiddelbruk 2023. Villreinnemnda v/ Endre Lægreid 

 

10.00 – 10.30: Spørsmål 

 

10.30 – 11.00: Kaffepause 

 

Skrantesyke 
 

11.00 – 11.20: CWD på Hardangervidda – hvor står vi og hvor går veien videre? Mattilsynet v/  

André Høva. (Miljødirektoratet tilgjengelig via Teams mht. spørsmål). 

 

11.20 - 12.00: Bi-effekter av cwd-tiltak? Forstyrrelse, bukkeandel, alder, dødelighet, arealbruk,  

kalvevekter. NINA v/ Christer Moe Rolandsen. 

 

12.00 – 12.30: Salteplasser og smittespredning. Veterinærinstituttet v/ Bjørnar Ytrehus. 

 

12.30 - 13.30: Lunsj 

 

13.30 – 14.15:  Skrantesjuke - status, forskning og et blikk framover for håndtering.  

  Veterinærinstituttet v/ Jørn Våge. 

 

14.15 – 15.00: Jaktstrategier og mulige konsekvenser av å leve med CWD. Atle Mysterud,  

 Universitetet i Oslo 

 

15.00 – 15.20: Kaffepause 

 

15.20 – 15.40: Håndtering av skrantesyke sett fra tamreinnæringen. NRL v/ Inge Even  

 Danielsen.  

 

15.40 – 16.00: Spørsmål 

 

Tiltaksplan og sti- og løypeplan 
 

16.00 – 16.30: Arbeid med felles sti- og løypeplan for Hardangervidda. Viken Fylkeskommune  

 v/ Lise-Berith Lian. 

 

16.30 – 17.00: Tiltaksplan og oppfølging av kvalitetsnorm villrein. Statsforvalteren i Oslo og  

 Viken v/ Olav Thøger Haaverstad 

 

17.00: Slutt 

 

 
Med forbehold om endringer i programmet. Versj. 20.03.2023 


