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UFS 16/21: Meldinger 
 

Saksdokument:   
 
Saksutredning: 
 

2021.03.19. Statskog Grunneierfondet 2021. Fordeling av midler til Bjønnavassbu 

2021.03.19. Statskog Grunneierfondet 2021. Fordeling av midler til Persbu 
2021.03.20.001.4.Fastsetting av planprogram for detaljreguleringsplan for Hardanger 
Lift 

2021.03.26.001.5.Høring villreinkvote 2021 forslag villreinutvalet 

 
Forslag til vedtak:  
Ingen 
 
Referat: 
Sekretær informerte om svar på søknad om midler. 
 
Vedtak:  
Fjellstyret tar postlisten til etterretning 
 
 

UFS 17/21: Høring villreinkvote 2021 
 
Saksdokument:   
2021.03.26.001.5.Kvoteforslag HV 2021. Fra HV villreinutvalg 
 
VKM Report 2021: 01. Handlingsrommet etter påvisning av skrantesyke (Chronic 
Wasting Disease, CWD) på Hardangervidda – grunnlag for fremtidige 
forvaltningsstrategier 
https://vkm.no/download/18.6e0bf15b1771910c3819ddf8/1613399183738/Handlingsrom
met%20etter%20p%C3%A5visning%20av%20skrantesyke%20(Chronic%20Wasting%20
Disease,%20CWD)%20p%C3%A5%20Hardangervidda%20%E2%80%93%20grunnlag%
20for%20fremtidige%20forvaltningsstrategier.pdf 
 
 
Saksutredning:  
Hardangervidda villreinutvalg sendt 26.03.21 ut årets kvoteforslag på høring. 
Høringsfristen er satt til 20. april og fjellstyret kan gi sin høringsuttalelse i saken. 
 
Kvoteforslaget til villreinutvalget for 2021 er følgende: 
• Det tildeles en kvote på 8.000 kort. 
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• 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 forkant, i perioden fra og med 10. til og med 19. august. 
• Ordinær jakttid utvides i etterkant, i perioden fra og med 1. til og med 7. oktober. 
Kvoten kombinert med andre virkemidler forventes å gi minst 2.000 felte dyr. Dette 
vurderes å balansere ønske om bekjempelse av cwd og prøveinnsamling, samtidig som 
jakt som forvaltningsverktøy opprettholdes i fremtiden. 
 
Den 3. september 2020 ble det felt en villreinbukk på Hardangervidda som testet 
positivt for skrantesyke. På bakgrunn av det, ga Mattilsynet og Miljødirektoratet 
vitenskapskomiteen for mat og miljø - VKM i oppdrag å oppdatere kunnskapsstatus om 
skrantesyke og vurdere mulighetene for å håndtere sykdommen. Med bakgrunn i dette er 
det som villreinutvalget skriver i sitt kvoteforslag: Premissene vil i stor grad bli fastsatt av 
overordnede myndigheter og ikke lokal villreinforvaltning. Lokal villreinforvaltning, 
inkludert den enkelte rettighetshaver, fjellstyre og jeger vil imidlertid ha en nøkkelrolle i 
praktisk håndtering av cwd og gjennomføring av nødvendige tiltak rettet mot 
villreinbestanden. 
 
Lokal villreinforvaltning var raskt på banen og på bakgrunn av det nedsatte Mattilsynet og 
Miljødirektoratet en arbeidsgruppe med lokal villreinforvaltning. Arbeidsgruppen skulle 
vurdere tiltak i jakta på Hardangervidda. Mandatet ble fastsatt av Mattilsynet og 
Miljødirektoratet og er rettet mot tiltak for å redusere bukkeandelen og redusere 
bestandsstørrelsen- ref VKM rapport 2021:01. 
 
Fremlagt kvoteforslag fra villreinutvalget innehar et mål om å opprettholde en 
kalvetilvekst på 1500 kalv i 2022. Målsettingene er videre at ordinær jakt er og blir det 
primære forvaltningsverktøyet. Det er viktig å merke seg at kravet og pålegget er lagt fra 
overordnede myndigheter, der bekjempelse av sykdommen står styrende for tiltak. 
Bestandsplan og tidligere mål om oppbygging av villreinstammen er således tilsidesatt i 
påvente av en friskemeldt villreinbestand.  
 
Det kommer ikke til gjengis konklusjoner fra VKM rapporten i dette saksfremlegget, men 
henvises til dokumentet med hyperlink i saksdokumentene. Villreinutvalgets kvoteforslag 
er forankret i et veldokumentert og erfaringsbaserte bakgrunnstall. Hardangervidda kan 
ikke sammenlignes med mange av de andre villreinområdene i Norge grunnet størrelse 
og eiendomssammensetning. Kvotene på vidda har variert mye men kvotestørrelse og 
antall felte dyr har en klar sammenheng, det vises til figur på side 9 i kvoteforslaget.  
 
Villreinnemnda skriver i sin konklusjon følgende: 
Det må i dagens situasjon velges en strategi som muliggjør en adaptiv forvaltning der jakt 
benyttes som det primære forvaltningsverktøyet. Dette medfører at bestanden og 
kalvetilveksten ikke må reduseres så mye at en i fremtiden ikke kan benytte jakt for uttak 
av dyr og prøveinnsamling. 

mailto:ullensvang@fjellstyrene.no
http://www.hardangervidda-fjellstyra.no/


 

 
Ullensvang fjellstyre –Sandvikevegen 11-5780 Kinsarvik 

Tlf. 482 70 778 epost: ullensvang@fjellstyrene.no 

www.hardangervidda-fjellstyra.no 

Villreinutvalet legger per i dag til grunn for videre bestandsforvaltning at det skal 
opprettholdes en kalveproduksjon på minst 1.500 kalv. Dette vil opprettholde muligheten 
for jakt som forvaltningsverktøy i en periode med kunnskapsoppbygging. 
Villreinutvalet aksepterer og støtter myndighetenes ønske om raskest mulig redusere 
andel bukk 3,5 år og eldre ned mot 0 – 3% av bestanden etter jakt. Dette for å ta ut 
eventuelt cwd-smittede individer og «avklare» forekomst av cwd i bukkesegmentet. 
Villreinutvalet aksepterer i dagens situasjon ikke myndighetenes ønske om en ikke-
definert bestandsreduksjon. Det aksepteres imidlertid at det er et stort behov for uttak av 
simler i 2021, for eventuelt å ta ut cwd-smittede dyr og for økt kunnskap om cwd-
forekomst i dette segmentet. Et uttak på mer enn 1.000 voksne simler vurderes ikke å 
være ønskelig. 
 
Sekretær mener årets kvoteforslag er godt begrunnet og ser viktigheten av å støtte opp 
under den lokale forvaltningens forslag. I en slik situasjon man nå er i ser man 
viktigheten av god og lokal forvaltning med dokumentasjon og datagrunnlag over tid og 
kunnskap og kompetanse til å bruke dette. Alternativet til dette forslaget er at statlige 
myndigheter kommer med egne pålegg og dette behøver ikke å være forenlig med å 
opprettholde en jaktbar bestand i 2022 eller på lengre sikt. Som kvoteforslaget og VKM 
rapporten angir vil man ved uttak av voksen bukk og simle under jakt kunne få gode tall 
på beregning av sannsynlighet for smitte etter jakta 2021. Villreinutvalget kommer videre 
med flere anbefalinger på tiltak- disse inntas i neste sak som omhandler villreinjakta 2021 
og lokale bestemmelser.  
 
 
Forslag til vedtak:  
Fjellstyret støtter villreinutvalgets kvoteforslag for 2021. Fjellstyret stiller seg videre bak 
utvalgets forslag om utvidet jakttid i forkant av jakta, i perioden fra og med 10. til og med 
19. august og utvidelse i etterkant av jakta, i perioden fra og med 1. til og med 7. oktober. 
 
Referat: 
Fjellstyrets representant i villreinutvalget informerte om utvalgets arbeid og hovedpunkter 
i kvoteforslaget. Fjellstyremedlem Espe fremmet et alternativt forslag til vedtak. Forslag til 
kvotestørrelse ble oppjustert med 1000 dyr og villreinutvalgets svarskjema ble 
gjennomgått og stemt for punktvis. 
 
Vedtak:  
1. Ullensvang Fjellstyre støtter ikke villreinnemndas forslag til kvote  
  
2. Kvotestørrelse: 6000 kort. Fordeling korttype:50 % valgfritt dyr, 50% bukkekort. Kun 
kalvekort på fridyrskortene. Bukkekort endres til fridyrskort etter 06.09 
 
3. Ullensvang Fjellstyre støtter ikke villreinnemndas forslag til jakttid 
 
4. Ullensvang Fjellstyre ønsker jakttid fra 20.08 til 30.09 
 
5. Er du i hovedsak enig i de vurderinger villreinutvalet har gjort med tanke på å følge 
opp vurderingene i VKM-rapport 2021:01 og mottatte signaler fra myndighetene? 
Ullensvang Fjellstyre er delvis enig 
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Kommentar:  
- Ullensvang Fjellstyre mener at maks 3 % bukk i stammen er en uforsvarlig lav 
andel voksen bukk  
- Ullensvang Fjellstyre mener  at ordinær jakt må benyttes som verktøy. Med 
ordinær jakt menes ordinær jakttid og ordinær kvote som ivaretar målene i 
forvaltningsplan 
- Ullensvang Fjellstyre savner en langsiktig strategi fra overordnede myndigheter. 
Hva skjer med villreinstamma om det oppdages- ikke oppdages CWD under jakt 2021. 
- Ønsker god dialog og deltakelse mellom statlige myndigheter og grunneiersiden 
på Hardangervidda 
 
Vedtatt med 4 mot 1 stemme 
 

UFS 18/21: Villreinjakta 
 
Saksdokument:   
 
Saksutredning:  
Det er knyttet usikkerhet til hva den faktiske kvoten blir i år selv om utvalget har kommet 
med et kvoteforslag. Utvalget skal sende sitt endelige forslag til villreinnemnda for 
behandling. Villreinnemnda skal gjøre sitt vedtak og med bakgrunn i CWD situasjonen 
må man håpe at dette blir akseptert av nemnda og Miljødirektoratet. Dette medfører at 
trekkingen ikke kan skje før vedtaket er fattet og bekjentgjort. Følgelig er det vanskelig å 
planlegge utdeling da tidspunktet for når kortene kommer kan bli forskjøvet. 
 
Uansett utfall ser det ut til at fjellstyret får mange kort i år. Men årets kvoteforslag blir 
dette ca 300 ekstra kort i forhold til det vi fikk i fjor. Jegertallet har ligget på ca 250 jegere 
de siste årene. Dette medfører at fjellstyret vil ha et overskudd av kort og kan tilby kort til 
utenbygds i år. Fjellstyret behandlet priser tidligere i år og disse medfører at alle jegere 
får tilbud om like kortpakker.   
 
Med mål om økt felling bør fjellstyret i år som i fjor åpne for at jegere som har fått tildelt 
kort fra fjellstyret kan overføre koret/ kortene sine til andre jeger som har fått tildelt kort av 
fjellstyret. 
 
I stor grad anbefales det å videreføre øvrige regler fra foregående år med noen enkle 
justeringer. Fjellstyret har gjeldene bestemmelser om følgende jaktlag, nattefreding, 
telting, fredingssoner og opplæringsjakt. Det anbefales at disse bestemmelsene 
videreføres i sin helhet. 
 
Fjellstyret har fått to forespørsler angående samjakt. Disse blir vanskelige å ta stilling til 
før kvotene er endelig fastsatt. Årsaken til dette er at problematikken rundt 
jegerkonsentrasjoner på allmenningen. Blir kvoten høy som foreslått må man ta stilling til 
om avtalene må tilpasses slik at man fordelere jegere i tid og rom på allmenningen. 
Samjaktavtalen med Odda og Ullensvang privat i fjor ble først gjeldene etter 07.09 og 
dette kan gjøre at man unngår uheldige og store jegerkonsentrasjoner. En kan vurdere å 
begrense avtalen i rom med for eksempel et naturlig skille i terrenget som grenser. 
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Røldal ønsker å holde et møte med Ullensvang Fjellstyre for å diskutere saken og dette 
kan ha innvirkning og bør ses på i sammenheng med forespørselen fra Odda/ 
Ullensvang privat.   
 
Forslag til vedtak:  
Med hjemmel i Fjellovens §§23 og 24 vedtar Ullensvang Fjellstyre følgende regler for 
villreinjakta 2021: 
 

1. Jakttiden følger jakttidsrammen som fastsettes av nemd/ miljødirektoratet 
2. Tidligere gjeldene vedtak om jaktlag, nattefreding, telting, fredingssoner og 

opplæringsjakt videreføres 
3. Alle jegere som tilbys jakt i allmenningen får min1 voksen bukk og 1 fritt dyr. 

Standard jaktpakke kan endres med flere kort etter kvotestørrelsen uten endring i 
pris. 

4. Ved lite kort tilbys innenbygds jegere (allmenningsberettigede) jakt før utenbygds 
jegere. Ved overskudd av kort gis tilbud om jakt til utenbygdsjegere.  

5. Tilleggskort. Allmenningsberettigede som tar ut sine allmenningskort, kan kjøpe 
tilleggskort hvis det er kort til overs etter fordeling og trekking.   

6. Bruksberettiget ungdom i alderen 16- 19 år garanteres kort. Fødselsår gjelder.  
7. Alle jegere som har fått tildelt kort fra fjellstyret kan overføre koret/ kortene sine til 

andre jeger som har fått tildelt kort av fjellstyret. 
 
Referat: 
Enighet om at møter med nabovald angående samjaktavtale må avventes til kvoten er 
fastsatt. Punkt nr 7 må presiseres at kort kan kun overføres en gang. Dette er viktig med 
hensyn til innlevering av kort og at jeger som overfører kortet beholder kontrollen 
 
Vedtak:  
Med hjemmel i Fjellovens §§23 og 24 vedtar Ullensvang Fjellstyre følgende regler for 
villreinjakta 2021: 
 

1. Jakttiden følger jakttidsrammen som fastsettes av nemd/ miljødirektoratet 
2. Tidligere gjeldene vedtak om jaktlag, nattefreding, telting, fredingssoner og 

opplæringsjakt videreføres 
3. Alle jegere som tilbys jakt i allmenningen får min1 voksen bukk og 1 fritt dyr. 

Standard jaktpakke kan endres med flere kort etter kvotestørrelsen uten endring i 
pris. 

4. Ved lite kort tilbys innenbygds jegere (allmenningsberettigede) jakt før utenbygds 
jegere. Ved overskudd av kort gis tilbud om jakt til utenbygdsjegere.  

5. Tilleggskort. Allmenningsberettigede som tar ut sine allmenningskort, kan kjøpe 
tilleggskort hvis det er kort til overs etter fordeling og trekking.   

6. Bruksberettiget ungdom i alderen 16- 19 år garanteres kort. Fødselsår gjelder.  
7. Alle jegere som har fått tildelt kort fra fjellstyret kan overføre koret/ kortene sine til 

andre jeger som har fått tildelt kort av fjellstyret. Dette medfører at kortet kun kan 
overføres en gang. Jeger som overfører kort har ansvar for innlevering av kortet til 
fjellstyret etter endt jakt. 

 
Enstemmig vedtak 
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UFS 19/21: Eventuelt 
 
Saksdokument:   
 
Saksutredning:  
 
Forslag til vedtak:  
 
Referat: 
Enighet om at møter med nabovald angående samjaktavtale må avventes til kvoten er 
fastsatt. Ja Asbjørn Utne og Johnny Vikne evt. sammen med sekretær representerer 
fjellstyret ved forhandling om samjaktavtale med Røldal og Ullensvang privat. 
 
Leder orienterte styret om status Langvassbu. 
 
 
 
20.04.21  
Sten-Rune Jensen 
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