Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Tildeling av fellingskvote for villrein Hardangervidda 2021
Saken
Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet skal vedta årlig fellingskvote på villrein for
Hardangervidda villreinområde.

Vurdering
Etter naturmangfoldlovens (NML) § 7 skal prinsippene i §§ 8 – 12 legges til grunn som retningslinjer
ved utøving av offentlig myndighet. Kvoteforslaget baserer seg på data fra Hardangervidda
villreinutval som har gjennomført tellinger og som sitter med lokal kunnskap på området.
Villreinnemnda anser at kravet til kunnskapsgrunnlag er tilstrekkelig ivaretatt, jf. NML § 8.
Naturmangfoldlovens §§ 11 og 12 i NML er vurdert som mindre relevante, eller dekkes av forskrift
om utøvelse av jakt, felling og fangst.
Villreinnemnda skal fastsette kvote med hjemmel i §§ 27-29 i Hjorteviltforskriften.
Kvotefastsettelsen de senere årene er preget av risiko for CWD-smitte hos villrein. Etter funn av CWD
på Hardangervidda i 2020 er situasjonen dramatisk endret og det er sterke føringer fra Mattilsynet og
Miljødirektoratet om bestandsreduksjon og bukkeuttak etter framlegg av VKM-rapporten i vinter.
Kvoteforslag og jakttid er grundig vurdert og utredet av villreinutvalget. Forslaget fra Hardangervidda
villreinutval, er oversendt nemnda og datert 23.april 2021 er vedlagt saksutredningen i sin helhet.
Utdrag fra kvoteforslaget her:
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I tillegg til kvotefastsettelse skal nemnda vurdere utvidet jakttid. Miljødirektoratet kan fastsette
jakttid fra 10.-20. august, mens villreinnemnda kan utvide jakttiden med inntil 14 dager i etterkant.
Jakttider fastsettes som lokal forskrift og må sendes på høring for endelig utvidelse vedtas.
Villreinnemnda bør også ta standpunkt til fremskyndet jakt fra 10.-20. august og sende dette til
Miljødirektoratet som fatter endelig vedtak etter høring.
Prøvetaking blir en viktig del av jaktutøvelsen. Mattilsynet og Miljødirektoratet har etablert
ordninger som skal bidra til at det sendes inn prøver fra alle voksne dyr. Nemnda støtter dette
arbeidet, men ber om at direktoratene bidrar aktivt til at dette merarbeidet for jegerne blir så
rasjonelt og effektivt som mulig.
Bestandsstørrelse og omsøkt kvote anses forsvarlig. Søknaden vurderes å være i tråd med kap.3 og
tilhørende §§ i Forskrift om forvaltning av hjortevilt.

Forslag til vedtak:
• Det tildeles en kvote på 8.000 kort.
• Kvoten tildeles med 50 % av korttypen «valgfritt dyr» og 50 % av korttypen «voksen bukk
2,5 år og eldre».
• Det inkluderes en ekstra kalv i hver av korta. Kort utformes med to kjøttmerkelapper.
• Korttypen «voksen bukk 2,5 år og eldre» omgjøres til «valgfritt dyr» fra og med mandag
6. september.
• Ordinær jakttid utvides i etterkant, i perioden fra og med 1. til og med 7. oktober.
• Utvidelse av jakttiden gjøres for områdene sør for rv. 7.
Uttalelse til Miljødirektoratet: Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet er positiv til at
jakttiden utvides i forkant, i perioden fra og med 10. til og med 19. august, sør for RV 7.

Behandling:
Endre Lægreid redegjorde grundig for arbeidet med MT/MD og anbefalingene som direktoratene har
sendt til LMD. Anbefalingene er en tiltaksliste på 7 forslag hvor bestandsreduksjon og bukkeuttak er
svært omfattende og krevende å få gjennomført. MT og MD er heller ikke enige i anbefalingene og
omfanget av bestandsreduksjon og uttak av simler.
Utvidelse av jakttiden i etterkant ble også debattert. Det ble argumentert for at ev. utvidelse burde
vurderes senere i september når en har bedre oversikt over fellingsresultat, analyser av innsendte
prøver, kalvetilvekst og ev. myndighetenes (politisk) beslutning etter anbefalingene som er
oversendt. Samtidig er det viktig å stå sammen i lokal forvaltning og støtte villreinutvalgets innstilling.
Utvidelse av jakttiden i etterkant fastsettes som forskrift og kan vedtas av villreinnemnda etter
høring. Endre Lægreid fremmet dermed følgende presiserende forslag:
Villreinnemnda stiller seg bak Hardangervidda villreinutval sitt kvote-forslag og vedtar følgende:
• Det tildeles en kvote på 8.000 kort.
• Kvoten tildeles med 50 % av korttypen «valgfritt dyr» og 50 % av korttypen «voksen bukk
2,5 år og eldre».
• Det inkluderes en ekstra kalv i hver av korta. Kort utformes med to kjøttmerkelapper.
• Korttypen «voksen bukk 2,5 år og eldre» omgjøres til «valgfritt dyr» fra og med mandag
6. september.
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• Ordinær jakttid utvides i etterkant, i perioden fra og med 1. til og med 7. oktober.
• Utvidelse av jakttiden gjøres for områdene sør for rv. 7.
Uttalelse til Miljødirektoratet: Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet er positiv til at jakttiden utvides i
forkant, i perioden fra og med 10. til og med 19. august, sør for RV 7.

Kulepunkt 5 og 6 i vedtak vert erstatta med:
Villreinnemnda følger Hardangervidda villreinutval sitt ønske om å utvide jakta sør for Rv7 i tida 17.oktober 2021. Det betyr at Villreinnemnda gjennomfører Forskriftsprosess med høringsrunde med
mål om å få realisert utvida jakt som foreslått.
Endre Lægreids forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

• Det tildeles en kvote på 8.000 kort.
• Kvoten tildeles med 50 % av korttypen «valgfritt dyr» og 50 % av korttypen «voksen bukk
2,5 år og eldre».
• Det inkluderes en ekstra kalv i hver av korta. Kort utformes med to kjøttmerkelapper.
• Korttypen «voksen bukk 2,5 år og eldre» omgjøres til «valgfritt dyr» fra og med mandag
6. september.
Villreinnemnda følger Hardangervidda villreinutval sitt ønske om å utvide jakta sør for Rv7 i tida 17.oktober 2021. Det betyr at Villreinnemnda gjennomfører Forskriftsprosess med høringsrunde
med mål om å få realisert utvida jakt som foreslått.
Uttalelse til Miljødirektoratet: Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet er positiv til at
jakttiden utvides i forkant, i perioden fra og med 10. til og med 19. august, sør for RV 7.

Klageadgang
Dette vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage stiles til
Miljødirektoratet, men sendes til Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet, Statsforvalteren
i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss eller sfovpost@statsforvalteren.no

Endre Lægreid (s)
Leder

Egil Rønning
Sekretariat
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