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Sekretariatsadresse: 
Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet 

fmovpost@fylkesmannen.no 

 
 
 

 

 

Protokoll for Skype-møte i villreinnemnda 22. september 2020 kl 

19-22 

 
 

Sted: Skype 

Tid: tirsdag 22. sept. 2020 kl 1900 - 2200  

 

Magne Langeland, Suldal hadde meldt forfall, Irene Klungtveit Slagstad møtte som vara. Alle 

øvrige tilstede. 

 

 

 Saksliste:  

?/20 Utvidet jakttid for villrein på Hardangervidda 1.-14. oktober 2020 

 

 

 

?/20 Utvidet jakttid for Hardangervidda villreinområde  

 
 
Forslag til vedtak: 
Saken fremmes uten innstilling i påvente av innspill fra høringsinstansene… 
 
 
Behandling i Villreinnemnda: 
Sekretær redegjorde for totalt 16 innkomne høringssvar. Saken ble grundig diskutert og det ble 
fremmet følgende forslag til vedtak: 

 
 



Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet  

 

Sekretariatsadresse: 
Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet 

fmovpost@fylkesmannen.no 

Forslaget ble vedtatt med 11 mot 3 stemmer (Jarle Nordjordet, Anne Gerd Nysveen, Mai-Reidun 
Nørstebø). 

 

 

Vedtak 
Villreinnemnda (VN) er kritisk til utvidet jakttid, men følger likevel oppfordringa fra 

Miljødirektoratet (MD).  

Veterinærinstituttet (VI) etterspør i sitt brev til Mattilsynet (MT) risikoreduserende strakstiltak. 

Villreinnemnda mener at bestandsreduksjon skal skje som ordinært jaktuttak. For villreinnemnda 

er det viktigere å få klarhet i hva som skjer videre etter at ordinær jakt er avsluttet.  

Nemnda er sterk kritisk til vinteruttak. 

Villreinnemnda registrerer at Mattilsynet og Veterinærinstituttet er usikre på hvordan smitten har 

oppstått på Hardangervidda. Villreinnemnda anmoder om at det avsettes tilstrekkelig ressurser til 

forskningsarbeid på CWD framover, samt bestandsovervåking (tellinger, økt radiomerking o.l.). Det 

er helt naturlig at Norge tar en sentral rolle i dette arbeidet internasjonalt, siden vi har den største 

stammen av vill fjellrein. Det er også like naturlig at nemnda og den lokale forvaltningen blir 

sentral i dette arbeidet framover. 

Villreinnemnda vedtar utvidet jakttid for villrein i Hardangervidda villreinområde sør for RV 7, fra 

1.-14. oktober 2020. 

I dette vedtaket ligger også en klar anmodning til MD om dispensasjon fra hjorteviltforskriften, slik 

at kalv kan felles fritt, for å unngå at morløse kalver blir gående alene etter jakta.  

 

Forskriftstekst: 

Forskrift om utvidet jakttid for villrein i Hardangervidda villreinområde sør for RV 7 -  

1.-14. oktober 2020 

 

Fastsatt av Villreinnemda for Hardangerviddaområdet, med hjemmel i forskrift av 21. januar 

2017 nr.106, om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 

1. april 2017 til og med 31. mars 2022, §3, nr.4 og Lov av 29. mai 1981 nr.38 om viltet 

(viltloven) §9. 

 

§1. Formål 

Formålet med utvidet jakttid på villrein er å imøtekomme særlige bestands- og 

forvaltningsmessige behov for å øke uttaket av CWD-prøver. 

 

§2. Utvidet jakttid 

Jakttiden for villrein blir utvidet fra og med 01.10.20 til og med 14.10.20 innen alle vald sør 

for RV 7 som er med i Hardangervidda villreinområde. 

 

§3. Ikrafttreden 

Denne forskrift trer i kraft 30.09.20. 

 

(22.09.20) 

 


