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Sak 28/20: Utvidet jakttid på Øvre Numedal Statsallmenning   
 
 
Saksdokument:  
 
2020.09.22.001.5.Utvidelse av jakttid Hardangervidda 2020. Villreinnemnda for 
Hardangervidda 
 
2020.09.21.001.5.Høringsuttale utvidelse av jakttid Hardangervidda 2020. 
Hardangervidda Villreinutvalg 
 

 

Saksutredning: 

Bakgrunn for saken: 
Torsdag 10 september ble det påvist CWD på en voksen bukk i Vinje kommune på 
Hardangervidda.  
 
Mattilsynet har etter dette gått ut og oppfordra sterkt til å få tatt ut flest mulige prøver 
under ordinær jakt på Hardangervidda. På bakgrunn av dette gjorde de fire av 
statsallmenningene strakstiltak med å gjøre vedtak med samjakt for å øke 
avskytningen.   
 
22. september gjorde villreinnemnda vedtak om utvidet jakt. Følgende vedtak ble 
fattet:  
 
«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.» 
 
Det er en svært alvorlig situasjon villreinstammen på Hardangervidda nå er kommet i. 
Det er enighet om at kunnskapsgrunnlaget man sitter på nå ikke er tilstrekkelig med 
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hensyn til opprinnelse og spredning av CWD. Uavhengig av dette ligger det nå krav 
fra overordnede myndigheter om å sette i gang risikoreduserende strakstiltak. 
Fjellstyret støtter villrennemnda sitt syn om at eventuelle krav om reduksjon av 
stammen skjer via ordinær jakt. Villreinutvalget påpeker i sin uttale at det har vært 
utvidet jakt på Hardangervidda tidligere, noe som har resultert i en felling på mellom 
2- 300 dyr. Effekten av tiltaket vil være avhengig av vær og vindretning. For Øvre 
Numedal Statsallmenning sin del har det så lang vært lave fellinger grunnet 
vedvarende «feil» vindretninger. En utvidelse av jakten vil således kunne medføre en 
økt felling på vårt areal om dyrene trekker østover.  
 
Villreinutvalget tar opp problemstillingene som knytter seg til felling av simle i 
perioden og åpning av fri kalvejakt for å ta ut morløse kalver. Villreinnemnda har 
anmodet MD om dispensasjon fra hjorteviltforskriften noe fjellstyret stiller seg bak. 
 
Villreinutvalget påpeker at dersom man får en felling som tilsvarer tidligere uttak via 
utvidet jakt vil dette kun ha en marginal effekt på bestanden. Mattilsynet er av den 
klare oppfatning at alle prøver som kommer inn nå vil være med på å styrke tallene 
som brukes i beregningene til de ulike modellene som er under arbeid. Med 
bakgrunn i dette vil en utvidelse av jakttiden på Øvre Numedal Statsallmenning 
kunne medføre en mulighet til økt avskyting og medførende prøvemateriale innenfor 
ordinært jaktuttak.  
 
Øvre Numedal Fjellstyret gjorde som nevnt vedtak om samjakt med tre andre 
statsallmenninger på Hardangervidda. Samjaktavtalen bør strekke seg så langt som 
jakttidsrammen for det enkelte vald. Derfor bør tidligere vedtak i sak 27/20 endres slik 
at den er gyldig i tråd med Ullensvang, Eidfjord og Røldal SA sine vedtak om jakttid. 
 
 
Forslag til vedtak:  
Øvre Numedal Fjellstyre vedtar utvidet jakttid for villrein innenfor Øvre Numedal 
Statsallmenning frem til 14.10 2020 kl. 1900. 
 
Vedtak i sak 27/20 om full samjakt med alle jegere som har tildelt kontrollkort fra 
fjellstyret i Ullensvang, Eidfjord eller Røldal oppheves ved jaktslutt vedtatt på de 
enkelte valdene. Dette medfører at samjaktavtalen mellom Øvre Numedal SA og 
Eidfjord SA oppheves den 27.09.20. For Røldal og Ullensvang SA oppheves 
samjaktavtalen den 30.09.20. 
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i fjellovens §§ 23 og 24. 
 
 
Vedtak:  
Øvre Numedal Fjellstyre vedtar utvidet jakttid for villrein innenfor Øvre Numedal 
Statsallmenning frem til 14.10 2020 kl. 1900. 
 
Vedtak i sak 27/20 om full samjakt med alle jegere som har tildelt kontrollkort fra 
fjellstyret i Ullensvang, Eidfjord eller Røldal oppheves ved jaktslutt vedtatt på de 
enkelte valdene. Dette medfører at samjaktavtalen mellom Øvre Numedal SA og 
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Eidfjord SA oppheves den 27.09.20. For Røldal og Ullensvang SA oppheves 
samjaktavtalen den 30.09.20. 
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i fjellovens §§ 23 og 24. 
 
Enstemmig vedtak 


