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Kvotevedtak Hardangervidda villreinområde 2019 
 

 
Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet skal vedta årlig kvote for Hardangervidda 

villreinområde. Hardangervidda villreinutvalg sendte kvoteanbefaling i epost datert 

10.04.2019. 

 

Saken 
Villreinnemnda skal som offentlig organ vedta årets kvote for Hardangervidda villreinområde. 

Anbefaling av kvote er utarbeidet av Hardangervidda Villreinutvalg. 

 

Villreinutvalget anbefaler en kvote på totalt 6000 voksen bukk 2,5 år og eldre. Kvoteforslaget 

forutsetter at det benyttes rene bukkekort, og ikke fridyrkort. Bakgrunnen for forslaget er i all 

hovedsak krav fra Mattilsynet om innsamling av CWD-prøver og ønske om å nå 90% 

sikkerhet for smittefrihet på Hardangervidda.  

 

Bestandsmålene i gjeldende bestandsplan er underordnet offentlige myndigheters krav. Det 

legges likevel opp til en uendret bestandsstørrelse, samt en økning av kalveproduksjonen. 

Kvoteforslaget har som mål å felle nok bukk til å komme opp mot 90 % sikkerhet mht. 

smittefrihet allerede i 2019.  

 

Villreinutvalget anbefaler jakttid fra og med 10. august til og med 22. september for 

Hardangervidda sør for rv. 7. Nord for rv. 7 anbefales det å følge samme jakttid som eventuelt 

blir vedtatt for Nordfjella sone 2. 

 

Vurdering 
Utdrag fra kvoteforslaget fra Villreinutvalget: 

Villreinutvalet fremmer et kvoteforslag som så langt det lar seg gjøre tar hensyn til Mattilsynets 

krav til prøveinnsamling, samtidig som det kan støttes av en majoritet av rettighetshavere og 

fjellstyrer. Med de tilbakemeldinger som har kommet fra rettighetshavere / fjellstyrer vurderer 

villreinutvalet at det er nødvendig å anbefale en noe lavere kvote enn forslaget på 7.000 som 

ble sendt på høring. For å imøtekomme kravet til antall prøver burde kvoten vært satt så høyt 
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som mulig da den i en slik sammenheng i teorien ikke kan bli for høy. Det er ingen mulighet for 

at det felles for mange bukker mht. den problematikken vi står overfor. Rent praktisk er det 

selvsagt en grense for hva som er hensiktsmessig. Det vurderes imidlertid nødvendig å ta 

hensyn til de innspill som er mottatt i høringsrunden og dermed redusere forslaget til kvote.  

 

Det anbefales ut fra dette en kvote på 6.000 dyr, tildelt som rene bukkekort. Det er realistisk 

at denne kvoten vil kunne gi et antall felte bukker i tråd med scenariet der 90% sikkerhet for 

smittefrihet nåes i løpet av enten 2019 eller 2020. 

 

 Felling 20% Felling 25% Felling 30% 

Kvote 6.000 1.200 1.500 1.800 

 

Kvoteforslaget forutsetter at det vedtas en kvote kun på voksen bukk 2,5 år og eldre og at det 

utstedes kontrollkort iht. dette. Bruk av korttypen «fritt dyr» er ikke aktuelt å benytte. Dersom 

offentlige myndigheter ikke utformer et nytt kontrollkort gjeldende kun for voksen bukk, vil 

utvalet måtte vurdere aktuell kvote på nytt ut fra helt andre forutsetninger. 

Det anbefales en jakttid fra og med 10. august til og med 22. september for Hardangervidda 

sør for rv. 7. Nord for rv. 7 anbefales det å følge samme jakttid som blir vedtatt for Nordfjella 

sone 2, og at dette overlates til Nordfjella å vurdere. Berørte rettighetshavere / fjellstyrer på 

Hardangervidda vil uansett kunne innskrenke jakttiden for sine områder dersom de ønsker 

dette. 

Etter Naturmangfoldsloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer 

ved utøving av offentlig myndighet: 

 

Villreinnemnda viser til at dette vedtaket baserer seg på data fra grunneiersammenslutningene 

i området som har gjennomført tellinger og som sitter med lokal kunnskap om området. 

Villreinnemnda anser at kravet til kunnskapsgrunnlag er tilstrekkelig ivaretatt jf. § 8. 

§ 9 Føre var prinsippet kommer til anvendelse i situasjoner hvor kunnskapsgrunnlaget ikke er 

tilstrekkelig. Kvoteanbefalingen bygger på blant annet tellinger, observasjoner og erfaringer 

over flere år. Bestandsstørrelse, uttak av anbefalt kvote anses forsvarlig sett i lys av anslått 

bestandstall og tilvekst og anbefalt bestandsmål i forvaltningsplan for området jf. § 10 om 

samlet belastning. §§ 11-12 er vurdert som mindre relevante, eller dekkes av forskrift om 

utøvelse av jakt, felling og fangst.  

 

Etter Hjorteviltforskriften § 28 skal Villreinnemnda vedta årlig fellingskvote for hvert 

villreinområde innen 1. mai. Hvis godkjent bestandsplan foreligger, skal villreinnemnda legge 

denne til grunn for sitt årlige vedtak om fellingskvote. I villreinområder uten bestandsplan 

skal villreinutvalg/grunneiersammenslutning oppfordres til å fremlegge forslag før 

fellingskvote fastsettes. 

 

Valdets egen kunnskap om området og bestanden er det som vektlegges i vurderingen av årets 

kvote. Søknaden vurderes å være i tråd med kap.3 i forskrift om forvaltning av hjortevilt. 

 

På bakgrunn av informasjon i søknaden om tellinger og bestandsstatus, ser man at strukturen i 

stammen og kalvetilveksten er i det lavere sjiktet sett i forhold til bestandsmålene som er 

vedtatt av Villreinutvalget og Villreinnemnda. Villreinnemnda ser også viktigheten av å sette 
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kvoten på et slikt nivå at det legger til rette for at flest mulig CWD-prøver kan bli tatt iht. krav 

fra Mattilsynet om 90% sikkerhet for smittefrihet.  

 

Villreinnemnda sendte d. 01.04.2019 søknad til Miljødirektoratet om endring av jakttid og 

kontrollkort. Det ble søkt om dispensasjon fra hjorteviltforskriften §29, og mulighet til å 

fastsette kvote på «bukk 2,5 år og eldre», samt at det utformes eget kontrollkort for denne 

kategorien dyr. Videre ble det søkt om endring av jakttid i form av en ytre ramme for 

utvidelse av jakttid i august og innskrenking av jakttid i september. Villreinnemnda har fått 

muntlig tilbakemelding om presisering av endelige datoer for jaktstart og –slutt, da ytre 

rammer har vist seg problematisk rent juridisk.  

 

Forslag til vedtak: 
Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet støtter Hardangervidda villreinutvalg sin 

kvoteanbefaling for 2019, og vedtar dermed en kvote i Hardangervidda villreinområde på 

totalt 6 000 dyr, tildelt som rene bukkekort «bukk 2,5 år og eldre». 

Vedtaket forutsetter at søknad om dispensasjon fra hjorteviltforskriften §29 innvilges, og at 

det blir utformet egne kontrollkort for denne typen dyr. 

Behandling i telefonmøte i Villreinnemnda: 
Leder Endre Lægreid fremmet følgende tillegg til forslag til vedtak:  

«Villreinnemnda vil imidlertid påpeke at dette er en utenkelig kvote i en normalsituasjon der 

bestandsforvaltning skal ligge til grunn. Men i frykt for at Mattilsynet skal ta i bruk vinterjakt 

for å få inn nok CWD-prøver, så finner Villreinnemda det rett å støtte kvoteforslaget fra 

Villreinutvalget.» 

 

Forslag til tillegg enstemmig vedtatt. 

 

Endelig forslag til vedtak lyder dermed: 

«Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet støtter Hardangervidda villreinutvalg sin 

kvoteanbefaling for 2019, og vedtar dermed en kvote i Hardangervidda villreinområde på 

totalt 6 000 dyr, tildelt som rene bukkekort «bukk 2,5 år og eldre». 

Vedtaket forutsetter at søknad om dispensasjon fra hjorteviltforskriften §29 innvilges, og at 

det blir utformet egne kontrollkort for denne typen dyr. 

Villreinnemnda vil imidlertid påpeke at dette er en utenkelig kvote i en normalsituasjon der 

bestandsforvaltning skal ligge til grunn. Men i frykt for at Mattilsynet skal ta i bruk vinterjakt 

for å få inn nok CWD-prøver, så finner Villreinnemda det rett å støtte kvoteforslaget fra 

Villreinutvalget» 

Avstemming av forslag til vedtak med tillegg: vedtatt med 8 mot 1 stemme. Nestleder Johnny 

Vikne ønsket det protokollført at han var sterkt imot forslag til kvote. 
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Vedtak 
Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet støtter Hardangervidda villreinutvalg sin 

kvoteanbefaling for 2019, og vedtar dermed en kvote i Hardangervidda villreinområde på 

totalt 6 000 dyr, tildelt som rene bukkekort «bukk 2,5 år og eldre». 

Vedtaket forutsetter at søknad om dispensasjon fra hjorteviltforskriften §29 innvilges, og at 

det blir utformet egne kontrollkort for denne typen dyr. 

Villreinnemnda vil imidlertid påpeke at dette er en utenkelig kvote i en normalsituasjon der 

bestandsforvaltning skal ligge til grunn. Men i frykt for at Mattilsynet skal ta i bruk vinterjakt 

for å få inn nok CWD-prøver, så finner Villreinnemda det rett å støtte kvoteforslaget fra 

Villreinutvalget. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Endre Lægreid (s)        Martine Hamnes 

Leder          Sekretariat 
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Adressater: 

Miljødirektoratet 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Fylkesmannen i Vestland 

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 

Vald i Hardangervidda villreinområde 

Hardangervidda Villreinutval 

Hardangervidda Grunneiersamskipnad  

Samarbeidsorganet for fjellstyrene på Hardangervidda 

Kommunene i Hardangervidda villreinområde 

Medlemmene i Villreinnemnda for Hardangervidda 

 

 

 

Kontrollkortene og fellingstillatelsen vil bli sendt ut til valdene i første halvdel av juni jf. 

Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 29. 

 

Villreinnemnda skal sende fellingstillatelsen til valdansvarlig representant innen 15. juni. 

 

Ved å gå inn på http://www.hjorteviltregisteret.no og velge villrein i menyen øverst, kan en få 

informasjon om tildelte dyr til det enkelte vald innenfor Hardangervidda villreinområde i 

2019, denne informasjonen vil være tilgjengelig f.o.m 10. mai 2019. Det tas forbehold om evt 

klagebehandling på kvotevedtak som kan medføre mindre endringer på kvotene som er lagt 

inn her. 

 

 

Klageadgang 

Dette vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato. En eventuell klage stiles til 

Miljødirektoratet, men sendes til Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet, Sentrum 16, 

3630 Rødberg. 

 


