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Informasjon om reinsjakt på Ullensvang statsallmenning 2021 
 
 

Jakttid og regler: 
Kvoten på Hardangervidda høsten 2021 er 8.000 kort er fordelt likt på korttypene 
«voksen bukk 2,5 år og eldre» og «valgfritt dyr». Korttypen «voksen bukk 2,5 år og 
eldre» omgjøres til «valgfritt dyr» fra og med 6. september. En ekstra kalv er inkludert i 
hvert kort. Målet er å felle så mange voksne bukker som mulig og innsamling av CWD-
prøver fra alle dyr eldre enn kalv. 
 
Alle innenbygdsboende som tar ut kort på HA281/ HA282 får tildelt kort på tre voksne dyr 
hver pluss kalv. Første halvparten av jegerne på lista får tildelt 2 fridyrskort og ett 
bukkekort, de som står på siste del av lista får ett fridyrskort og to bukkekort. Jegere som 
tar ut kort på fellesområdet med Eidfjord for tildelt ett fridyrskort og ett bukkekort. 
Fjellstyret har noen ekstrakort som kan kjøpes ved kortuttdelingen. Tilleggskort koster kr 
1000,- og må betales via vipps etter avtale på kortutdelingsdagen. Vippsnummer 
#698463 
 
Jaktstart blir tirsdag 10.08.21. Siste jaktdag er torsdag 07.10.21.  
Nattefreding mellom kl. 1900 og 0700. 
 
Kort på statsallmenningen er personlige og kan ikke overdras eller videreselges til andre. 
Unntaket er: de som er med i et godkjent jaktlag. Se informasjon under angående jaktlag. 
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. 
 
Jegerne må ellers forholde seg til alle offentligrettslige regler som gjelder storviltjakt. Du 
skal ha med deg og kunne fremlegge følgende dokument ved kontroll: 
• Jaktkort 
• Våpenkort 
• Dokumentasjon på betalt jegeravgift og avlagt skyteprøve.  
• Evt. avtale om jaktlag 
 
Fredingssoner: 
På Ullensvang statsallmenning er det etablert og videreført fredingssonene fra 2020.  All 
jakt er forbudt i disse sonene.  Fredingssonene gjelder hele jakta. Se vedlagte kart. 
 
Jaktlag: 
Jegere som har fått tildelt fellingsløyve på villrein i Ullensvang statsallmenning kan 
organisere seg i jaktlag på inntil fem personer. Det kan bare dannes jaktlag med kort 
stempla HA-281 eller HA-282. Alle på jaktlaget må væra tildelt disse fellingsløyvene. En 
person kan bare være medlem i ett jaktlag. Kort som gir fellingsløyve på Eidfjord 
statsallmenning sør for Nordmannslågen kan benyttes i jaktlag, men 
jaktlagsmedlemmene kan bare bruke disse kortene på Ullensvang statsallmenning (ikke 
Eidfjord statsallmenning sør for Nordmannslågen). Alle medlemmene i jaktlaget skal ha 
en kopi av jaktlagsskjemaet med seg under jakta. Det er påbudt med samband mellom 
medlemmene under jakta. 
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Opplæringsjakt 
Aldersgrensa for å jakte storvilt er 18 år. Fra det kalenderåret man fyller 16 år og fram til 
fylte 18 år kan man delta i opplæring på storviltjakt med våpen. Følgende punkt gjelder 
ved opplæringsjakt: 
- Opplæringsjakt for storvilt gjelder for personer som fra dette kalenderåret fyller 16 

år, fram til fylte 18 år. 
- Det er vilkår om bestått jegerprøve og skyteprøve både for jegeren som er under 

opplæring og den som er tilsynsperson. 
- Tilsynspersonen må ha betalt jegeravgift for det aktuelle jaktåret. 
- Tilsynspersonen kan bære våpen  
- Den som er under opplæring kan bære eget våpen. 
- Dersom det kun blir brukt ett våpen under opplæringsjakt må begge ha bestått 

skyteprøve med dette våpenet. 
- Ingen må overdra eller overlate skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon til 

person under 18 år med mindre det er for kortvarig bruk under forsvarlig tilsyn. 
 
Samjakt: 
Ullensvang fjellstyre har inngått gjensidig samjaktsavtale med alle private vald i 
Ullensvang og Odda, som gir jegerar med kort på Ullensvang statsallmenning (HA 281 
eller HA 282) rett til å bruke kort frå private vald i Ullensvang og Odda på Ullensvang 
statsallmenning frå og med 7. september og ut jakta. Jegerar med kort på Ullensvang 
statsallmenning (HA 281 eller HA 282) kan bruke korta på dei private valda i Ullensvang 
og Odda i same periode. Valda dette gjeld er:  
 

• HA 2 Vestfjell grunneigarlag 

• HA 3 Heimste Hadlaskar 

• HA 5A og B Opedal grunneigarlag 

• HA 5 I Solbjørg Sameige 

• HA 5 II Skrikset 

• HA 9 Fagerdal/Peisabotn 

• HA 10 Kvalnes/Fresvik 

• HA 12 Kinso grunneigarlag 

• HA 14 Tveisme 

• HA 17 Heimfjell 

• HA 296 Odda Storvald 

 
 
Skrantesjuke (CWD): 
Alle jegere plikter å levere cwd-prøver fra alle felte dyr eldre enn kalv. Det skal leveres både 
hjerneprøve og svelglymfeknute. Instruksjonsvideo som viser hvordan dette gjøres ligger bl.a. på 
nettsiden www.hjortevilt.no 
 
Jeger plikter å: 
• levere hjerneprøve og svelglymfeknute fra alle felte dyr utenom kalv. 
• registrere opplysninger om alle felte dyr (også kalv) på www.hjorteviltregisteret.no eller på 
appen «Sett og skutt». 

file://///filer4.onett.local/78068felleshardangervidda$/Ullensvang%20Fjellstyre/6.Jakt%20og%20fiske/61.Jaktforvaltning/612.Storviltjakt/612.1.Reinsdyrjakt/Reinsjakta%202021/INFO%20JAKTA%202021/www.hjortevilt.no
file://///filer4.onett.local/78068felleshardangervidda$/Ullensvang%20Fjellstyre/6.Jakt%20og%20fiske/61.Jaktforvaltning/612.Storviltjakt/612.1.Reinsdyrjakt/Reinsjakta%202021/INFO%20JAKTA%202021/www.hjorteviltregisteret.no%20
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• levere underkjeve fra felte dyr i innsamlingskassene ved innfartsportene til vidda. Merk kjevene 
med merkelapp med samme strekkode som innlevert cwd-prøve. 
 
Tips: 
• CWD-prøvene holdes kjølig (ikke nedfryst). 
• Postlegg cwd-prøven i perioden mandag – torsdag, for ikke å risikere at prøven blir liggende i 
butikk / postkontor over helga. 
• På hver merkelapp som følger cwd-prøvesettene er det flere klisterlapper med strekkode. Klistre 
en strekkodelapp på benyttet kontrollkort. Dette for å holde orden på hvilken prøve som er fra 
hvilket dyr. Dette markerer overfor rettighetshaver/fjellstyre at cwd-prøve er levert. 
 
NB: Fjellstyret eller oppsynet skal IKKE ha tilsendt/levert prøver. Prøvene skal sendes pr post, 
bruk ferdigfrankert konvolutt som følger med prøvetakingsutstyret 
 
Ubrukte CWD-prøvesett må leveres tilbake til fjellstyret etter jakt slutt. Dette da ubenyttede 
prøvesett skal benyttes under jakta i 2022. 
 
For mer info se www.villreinutval.no og www.hjortevilt.no 
 
Kjeveinnsamling 
Rengjort og tørket underkjeve fra felte dyr skal leveres i utplasserte kjevekasser ved hoved-
innfartsveiene til villreinområdet. Merkelapp (hoveddelen m/strekkode) må festes på kjeven. 
Kjevene skal ikke sendes sammen med cwd-prøvene. Ikke pakk kjevene i plast. For mer info se 
http://www.villreinutval.noog www.hjortevilt.no 
 
Merka dyr: 
På vidda er det noen merka dyr, disse er utstyrt med en GPS-klave rundt halsen. Klavene har 
ulike farger, men er lett synlige. Informasjon som innhentes er svært viktig for forvaltninga av 
villreinstamma på Hardangervidda. Merka dyr skal derfor ikke felles. Skulle det likevel skje, eller 
man finner en sender i terrenget må den leveres til oppsynet. Kontakt oppsynssentralen. 

 
Transport: 
Villreinjegere med gyldig fellingsløyve kan bruke fly eller helikopter til transport fra og 
med tre dager før reinsjakta til og med tre dager etter reinsjakta. Det er fastsett egne 
flylandingsvann til dette formålet, helikopter kan lande innenfor en avstand på 100 meter 
fra vannet. Dette gjelder følgende vann i Ullensvang statsallmenning: 

• Litlosvatn 

• Kvennsjøen 

• Øvsta Krokavatnet 

• Nedsta Krokavatnet 

• Øvsta Bjørnavatnet 

• Nedsta Bjørnavatnet 

• Midtra Grøndalsvatn 

• Vetle Valgardsvatn 

• Store Valgardsvatn 

• Holmavatnet 
 
Det blir sett opp noen turer med traktor for uttransport av kjøtt på strekninga Hansbu-
Tinnhølen. Når det er ledig kapasitet kan man sende inn utstyr med traktorene. Liste over 
traktorsjåfører som har løyve blir lagt ut på heimesida http://hardangervidda-
fjellstyra.no/jakt-ullensvang før jakta. Det er opp til kvar enkelt jeger å ta kontakt med 
traktorsjåfør for å avtale transport. 

file://///filer4.onett.local/78068felleshardangervidda$/Ullensvang%20Fjellstyre/6.Jakt%20og%20fiske/61.Jaktforvaltning/612.Storviltjakt/612.1.Reinsdyrjakt/Reinsjakta%202021/INFO%20JAKTA%202021/www.villreinutval.no%20
file://///filer4.onett.local/78068felleshardangervidda$/Ullensvang%20Fjellstyre/6.Jakt%20og%20fiske/61.Jaktforvaltning/612.Storviltjakt/612.1.Reinsdyrjakt/Reinsjakta%202021/INFO%20JAKTA%202021/www.hjortevilt.no
http://www.villreinutval.no/
file://///filer4.onett.local/78068felleshardangervidda$/Ullensvang%20Fjellstyre/6.Jakt%20og%20fiske/61.Jaktforvaltning/612.Storviltjakt/612.1.Reinsdyrjakt/Reinsjakta%202021/INFO%20JAKTA%202021/www.hjortevilt.no
http://hardangervidda-fjellstyra.no/jakt-ullensvang
http://hardangervidda-fjellstyra.no/jakt-ullensvang
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Telting: 
Det er fastsett eigne teltplasser for villreinjegere, med eventuelle hjelpemannskap. En 
dag før og under villreinjakta kan man kun telte eller slå leir på følgende steder: 
 

Hansbu før bekken  Raudåna  

Hansbu v/naustet  Belebu  

Litlos  Bjørnavassbu  

Belebotn  Kortmark  

Nybu v/Håvardsvatn  Persbu  

Øvsta Krokavasshallet  Nordsida av Midtra Grøndalsvatn 

Holmavatnet  Torehytta  

Hovlandsstølen  Tyssevassbu  

Ysteinsbu  Langavatnet, ved Odda fjellstyre si hytte  

 
Forskrift om telt- og leirslåing innen Eidfjord, Ullensvang og Røldal statsallmenninger: 
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1987-11-06-897 
Vedtak gjort av Fellesstyret for Ullensvang statsallmenning i sak FUS 27/18 i møte 
15.5.2018: http://hardangervidda-fjellstyra.no/index.php?pagePreview=1&p=1_118  
 
Hytter 
Innenbygdsjegere har fått mulighet til å forhåndsbestille hytter i villreinjakta. Resttiden på 
hyttene som ikke er forhåndsbestilt legges ut for booking på inatur.no (fra ca 05. juli) Se 
evt hjemmesiden for info og kart over hyttene. Her ligger det direktelink for bestilling: 
http://www.hardangervidda-fjellstyra.no/hytter-ullensvang 
 
Kortreturordning: 
Ullensvang fjellstyre har ikke kortreturordning i 2021. 
 
Innlevering av reinskortene etter jakta: 
Korta skal returneres til Ullensvang fjellstyre, Sandvikevegen 11, 5780 Kinsarvik 
(eventuelt leveres på heradshuset i Kinsarvik) seinest fem dager etter jaktslutt. Dette 
gjelder uavhengig av om kortene er brukt eller ikke. 
 
 

Kontaktinformasjon:  
Ullensvang Fjellstyre: 
ullensvang@fjellstyrene.no   
Fjelloppsyn Sten-Rune Jensen: 991 09 720  
Fjellstyreleiar: Johnny Vikne: 414 60 011 
Airlift: 53 66 64 40  
Fjellfly: 452 06 888  
Fonnafly: 51 22 77 80  
Hardangervidda Fjelloppsyn: 902 13 630  
Oppsynssentralen Skinnarbu: 815 32 450 

Kortene skal være 
returnert til Ullensvang 
fjellstyre v/sekretær 
seinest 5 dager etter 
jaktslutt. Kortene sendes 
til: Ullensvang fjellstyre, 
Sandvikevegen 11, 5780 
Kinsarvik 
 

 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1987-11-06-897
http://hardangervidda-fjellstyra.no/index.php?pagePreview=1&p=1_118
http://www.inatur.no/
http://www.hardangervidda-fjellstyra.no/hytter-ullensvang
mailto:ullensvang@fjellstyrene.no
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