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   Villreinnemnda for  

          Hardangerviddaområdet 
        

         

  

 

Til 

Adressater i henhold til liste 

 

 

 

Vår ref: 2518        Vår dato: 26.04.2018 

 

Kvotevedtak Hardangervidda villreinområde 2018 

 
Saken gjelder:  

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet skal vedta årlig kvote for Hardangervidda 

villreinområde. Anbefaling om villreinkvote høsten 2018, er oversendt villreinnemnda fra 

Hardangervidda villreinutvalg i e-post datert 17. april 2018. 

 

Fakta: Villreinnemnda som offentlig organ skal vedta årets kvote for Hardangervidda 

villreinområde. Anbefaling av kvote er utarbeidet av Hardangervidda Villreinutvalg.  

 

Ut fra bestandsvurderingene og hensynet til fastsatte bestandsmål bør det legges opp til en 

netto bestandsvekst i 2018. Minimumstellinger i 2017 og 2018 tyder på at dagens bestand er 

på rundt 7.000 dyr før kalving. Forventet kalvetilvekst i 2018 forventes å bli rundt 1.500 kalv, 

noe lavere enn de to foregående år. Dette tilsier en svært lav kvote. Det er samtidig viktig å få 

samlet inn flest mulig CWD-prøver fra felte dyr. Med utgangspunkt i villreinutvalgets 

kvotedrøfting og innkomne høringssvar, anbefales det å fastsette en kvote på 1.500 dyr. Dette 

vil gi en marginal bestandsvekst. 

 

Andel simle/ungdyr i kvoten bør settes lavt for å bygge opp bestandens produksjonsevne de 

kommende år. Dette for å på sikt å kompensere for den marginale bestandsveksten en kvote 

på 1.500 dyr trolig vil gi i 2018. For å øke verdien av CWD-prøvene og raskere å 

forhåpentligvis kunne «friskmelde» Hardangervidda, kan andel frie dyr i kvoten økes. Et høyt 

uttak av voksen bukk vurderes uproblematisk ett år med lav kvote, såfremt dette ikke gjøres 

over flere år. 
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Villreinutvalgets anbefaling til årets kvote: 

 

Det anbefales følgende kvote / antall kontrollkort for jakt på villrein i Hardangervidda 

villreinområde høsten 2018: 

 

- Totalt 1.500 kontrollkort fordelt på: 

- 70 % (1.050 stk.) fridyrkort. 

 - 15 % (225 stk.) simle/ungdyrkort 

- 15 % (225 stk.) kalvekort 

 

Villreinutvalget vil henstille alle vald om å avslutte jakta etter 23. september. Dette som følge 

av den høye andelen frie dyr i kvoten. Det er ikke ønskelig at det felles mange simler på 

fridyrkort, noe som er mest aktuelt sist i jakta. Det er heller ikke ønskelig med felling av bukk 

i brunst. 

 

Vurdering av kvoteanbefaling:  

Utdrag fra kvoteanbefalingen:  

Vurdering av bestandsstørrelse og forventet kalvetilvekst betyr at en ligger langt under 

vedtatte bestandsmål. Dette både når det gjelder kalvetilvekst (hovedmålsetting) og 

bestandsstørrelse. Andel simler i bestanden målt ved strukturtelling antas å ligge i nærheten 

av delmålet om 40 % simle etter jakt.  

 

Retningslinjene i bestandsplanen og det vurderte avviket mellom reell bestandssituasjon og 

vedtatte bestandsmål tilsier at det bør legges opp til en bestandsvekst høsten 2018. En 

kalvetilvekst på 1.500 kalv (kalv ved jaktstart) vil med fratrekk av antatt naturlig dødelighet 

kunne gi maks 1.000 dyr i netto tilvekst. Dette betyr at det er lite rom for uttak av dyr i jakta 

dersom det skal bli en bestandsøking. Handlingsrommet ved fastsetting av kvote vurderes 

derfor å ligge i intervallet 0 til 700 felte dyr. Ut fra de siste års jaktforløp tilsier dette at kvoten 

maksimalt kan settes til 1.500 dyr. Erfaringstall fra perioden 2007 – 2010 hvor kvotene 

varierte innenfor intervallet 1.500 – 2.000 dyr, tilsier en maksimal kvote på 1.000 dyr dersom 

det ikke skal felles mer enn 500 dyr. 

 

Det bør legges opp til et moderat uttak av simler, for å øke bestandens produksjonsevne 

kommende år. 

 

Påvisning av skrantesyke (CWD) i Nordfjella har medført et behov for prøveinnsamling fra 

andre arter og andre villreinområder rundt Nordfjella. I 2017 ble alle jegerne på 

Hardangervidda pålagt å levere CWD-prøve fra alle felte dyr eldre enn kalv. Villreinutvalet 

støttet opp om ønsket om flest mulig prøver gjennom å sette en kvote som ble vurdert å være 
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for høy ut fra bestandsvurdering og bestandsmål. I følge Veterinærinstituttet ble minst 917 

prøver samlet inn i jakta og pr. 16.02.2018 er det totalt undersøkt 1.259 CWD-prøver fra 

Hardangervidda. Dette er for få prøver til å kunne «friskmelde» Hardangervidda mht. 

eventuell CWD-forekomst.  

Ønsket og behovet for flere CWD-prøver fra Hardangervidda tilsier at det bør samles inn 

prøver fra felte dyr i 2018. Dette forutsetter at det blir jakt. Samtidig tilsier behovet for mer 

kunnskap  

om CWD at prøvetaking trolig vil måtte gjennomføres i mange år fremover. Av 18 dyr med 

påvist CWD i Nordfjella var det 12 bukker og 6 simler. Dette kan antyde at det er størst 

sannsylighet for å oppdage sykdommen hos bukk. Dette kan igjen gjøre det aktuelt med et 

høyt uttak av bukk for raskere å eventuelt kunne «friskmelde» Hardangervidda. 

 

Etter naturmangfoldslovens § 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. Jmf § 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 jmf. § 10 om 

samlet belastning. § 11 og 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 i å sette 

kvoten på et slikt nivå at det legger til rette for at flest mulig CWD-prøver kan bli tatt. 
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Forslag til vedtak: 

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet støtter Hardangervidda Villreinutvalg sin 

kvoteanbefaling for 2018, og vedtar dermed en kvote i Hardangervidda Villreinområde på: 

 

- Totalt 1.500 dyr 

- 1.050 stk. frie dyr 

 - 225 simle/ungdyr 

- 225 kalv 

 

Villreinnemnda støtter opp om Villreinutvalgets anmodning om å avslutte jakta etter 23. 

september. 

 

 

Behandling i telefonmøte i Villreinnemnda 26.04.2018 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 

Vedtak: 
 

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet støtter Hardangervidda Villreinutvalg sin 

kvoteanbefaling for 2018, og vedtar dermed en kvote i Hardangervidda Villreinområde på: 

 

- Totalt 1.500 dyr 

- 1.050 stk. frie dyr 

 - 225 simle/ungdyr 

- 225 kalv 

 

Villreinnemnda støtter opp om Villreinutvalgets anmodning om å avslutte jakta etter 23. 

september. 

 

 
 

 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Endre Lægreid (s)       Martine Hamnes  

Leder          Sekretær 
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Adressater: 

Miljødirektoratet 

Fylkesmannen i Buskerud 

Fylkesmannen i Hordaland 

Fylkesmannen i Telemark 

Vald i Hardangervidda villreinområde 

Hardangervidda Villreinutval 

Hardangervidda Grunneiersamskipnad  

Samarbeidsorganet for fjellstyrene på Hardangervidda 

Statens Naturoppsyn 

Kommunene i Hardangervidda villreinområde 

Medlemmer og varamedlemmer i Villreinnemnda for Hardangervidda 


