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Avgjørelse i klagesak om dispensasjon fra hjorteviltforskriften § 29 -    
Villreinjakt på Hardangervidda jaktåret 2019/2020 

Miljødirektoratets vedtak av 30. april 2019 om dispensasjon fra hjorteviltforskriften      

§ 29 opprettholdes. Klagen fra Odda fjellstyre og Røldal fjellstyre tas ikke til følge.  

 

Sakens bakgrunn 

Landbruks- og matdepartementet viser til Miljødirektoratets vedtak av 30. april 2019 hvor det 

ble gitt dispensasjon til Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet etter forskrift om 

forvaltning av hjortevilt (hjorteviltforskriften) § 29, jf. § 37, for tildeling av fellingstillatelser på 

kun voksne villreinbukker for jaktåret 2019/2020. Bakgrunnen for dispensasjonsvedtaket er 

søknad fra Hardangervidda villreinutvalg av 28. februar 2019 og supplerende søknad fra 

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet av 1. april 2019. Bakgrunnen for søknadene er at 

nemnd og utvalg ønsker å innrette årets villreinjakt for å sikre tilstrekkelig prøvetilfang fra 

Hardangervidda for testing og friskmelding for skrantesjuke.  

 

Både Miljødirektoratets dispensasjonsvedtak og Villreinnemndas kvotevedtak er påklaget av 

Odda fjellstyre og Røldal fjellstyre (heretter kalt klager), jf. brev av 10. mai 2019. Kvalnes-

Fresvik utmarkslag, Vestfjell grunneigarlag, Hamaren jaktfelt Møsstrond HA 251, Røldal 

grunneigarlag og Reinsdyrutvalet Odda grunneigarlag har gitt sin støtte til klagen. 

 

Miljødirektoratet har oversendt klagesaken til Landbruks- og matdepartementet, jf. brev av 7. 

juni 2019. Det presiseres at det er dispensasjonsvedtaket, som gir tillatelse til å tildele 

fellingstillatelse på kun voksne villreinbukker, som er gjenstand for departmentets 

klagebehandling. De øvrige anførslene fra klager som gjelder kvotevedtaket, er til 

klagebehandling i Miljødirektoratet.  
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Klagers anførsler 

I klagers brev av 10. mai 2019 er det fremmet en rekke anførsler. De anførslene som kan 

knyttes til dispensasjonsvedtaket om å gi tillatelse til å tildele fellingstillatelse på kun voksne 

villreinbukker, er oppsummert på følgende måte i Miljødirektoratets brev av 7. juni 2019: 

 

"Klager påpeker at faren for at det er skrantesjukesmitte på Hardangervidda er veldig lav. 

Klager viser til at det er uttalt at smitten ikke stammer fra Hardangervidda. Videre viser klager 

til at det ikke er noen krise om en ikke oppnår målet om 90 % sikkerhet for at skrantesjuke 

ikke finnes hos villrein på Hardangervidda, og hevder det er dokumentert at villreinbestanden 

på Hardangervidda er frisk med tilnærmet 100 % sikkerhet.  

 

Klager peker på at bukkene bruker store areal på Hardangervidda og er bekymret for at det 

vil ta lang tid før bruken av enkelte arealer gjenopptas dersom en stor andel bukk felles. 

Klager viser her til et eksempel fra området rundt Hardangerjøkulen hvor det ble jaktet hardt 

på bukker for mange år siden. Siden har det ikke kommet bukker tilbake til dette området fra 

Hardangervidda.  

 

Klager uttrykker også bekymring for feilskytinger. Feller jeger annet enn "bukk 2,5 år eller 

eldre" vil dette være brudd på offentlig regelverk, og faren for at feilskutte simler, ungdyr og 

kalver blir liggende igjen i terrenget anses som stor av klager. Klager anbefaler derfor å 

tildele såkalte "valgfrie dyr". På slike fellingstillatelser vil de fleste jegere prøve å felle bukk, 

men noen vil skyte simle, ungdyr og kalv uten at jegeren blir meldt av oppsynet for felling av 

feil kategori dyr. De viser også til at det i gjennomsnitt har vært felt 41 % voksen bukk på 

såkalte fridyrskort de siste tiårene.  

 

Klager påpeker at ordførerutvalget rundt Hardangervidda ikke er direkte involvert i arbeidet 

med skrantesjukebekjempelse, slik ordførerne i Nordfjella i større grad er." 

 

Departementets vurdering  

Det følger av kongelig resolusjon av 17. januar 2018 at ansvaret for forvaltningen av 

høstbare viltressurser overføres fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og 

matdepartementet. Det innebærer blant annet at Landbruks- og matdepartementet er 

klageinstans for vedtak Miljødirektoratet fatter i første instans som omhandler høstbare 

viltarter. 

 

Bakgrunnen for søknadene om dispensasjon, samt for Miljødirektoratets dispensasjons-

vedtak, er utførlig omtalt i Miljødirektoratets brev av 30. april 2019 og brev av 7. juni 2019.  

Miljødirektoratet skriver i forbindelse med oversendelsen av klagen at: "Skrantesjuke (CWD) 

er en svært alvorlig sykdom for hjortedyr som fører med seg lidelse og sikker død for smitta 

dyr. Funnet av skrantesjuke i Norge blir tatt svært alvorlig, og som et viktig ledd i å prøve å 

bekjempe sykdommen er hele villreinbestanden i Nordfjella sone 1 tatt ut. Bestanden i 

Nordfjella skal bygges opp igjen, og villreinbestanden på Hardangervidda er aktuell som 

kildebestand.  
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I brev fra Mattilsynet datert 26. mars 2019 skisseres det hvordan man i løpet av ett til to år 

kan oppnå 90 % sikkerhet for at villrein på Hardangervidda ikke er smitta med skrantesjuke. I 

brevet skisseres det et jaktuttak som kan bidra til å nå disse målene, noe som innebærer 

testing av mange bukker. Friskmelding av Hardangervidda er relevant i den videre 

kartleggingen av skrantesjuke, i arbeidet mot sykdommen, men også for en eventuell 

overføring av villrein til Nordfjella sone 1. Mattilsynet, som har ansvar for håndtering av 

sykdom på dyr i Norge, har satt som mål å være minst 99 % sikre på at det ikke er smitte i en 

bestand før den har status som friskmeldt. Før villrein kan flyttes til Nordfjella sone 1, må 

bestanden dyrene skal hentes fra være erklært fri for skrantesjuke."  

 

For å kunne friskmelde villreinbestanden på Hardangervidda, er det derfor behov for testing 

av langt flere dyr for å kunne oppnå tilstrekkelig grad av sikkerhet. Miljødirektoratet skriver at 

"Det er størst sjanse for å finne smitte i en bestand ved å teste voksne bukker. Skal man 

oppnå 99 % sikkerhet må vi teste langt flere dyr enn vi har gjort til nå. Å teste kalv og ungdyr 

for skrantesjuke gir liten verdi sammenlignet med testing av voksne dyr, og testing av bukk 

gir omtrent dobbelt så mye verdi som å teste simler."  

 

Departementet vil understreke at bekjempelsen av CWD er et nasjonalt mål, og nødvendige 

tiltak som kan bidra til å øke kunnskapen og bekjempe sykdommen skal prioriteres. 

Miljødirektoratets dispensasjonsvedtak er basert på et faglig kunnskapsgrunnlag, og er etter 

departementets vurdering, et tiltak som vil bygge oppunder de nasjonale målene. 

Departementet viser for øvrig til at naturmangfoldoven § 7 stiller krav om at prinsippene som 

følger av §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig 

myndighet. I denne saken er det særlig kravet til kunnskapsgrunnlaget (§ 8) og føre-var-

prinsippet (§ 9) og økosystemvurderingen (§ 10) som gjør seg gjeldende. Departementet 

peker på at det foreligger en rekke rapporter om skrantesjuke, og at direktoratets vedtak 

bygger på den best tilgjengelige kunnskapen. I tillegg er dispensasjonsvedtaket å anse som 

et tiltak for å friskmelde Hardangerviddabestanden i tråd med føre-var-prinsippet. Selv om 

dispensasjonsvedtaket vil ha en vesentlig innvirkning på økosystemet på kort sikt, er formålet 

å bidra til en bærekraftig villreinstamme på Hardangervidda og i Nordfjella i fremtiden.    

 

Når det gjelder klagers anførsler som gjelder faren for feilskytinger og manglende involvering 

av ordførerutvalget rundt Hardangervidda, slutter departementet seg til de vurderingene som 

Miljødirektoratet har lagt til grunn i sitt vedtak av 30. april 2019. Direktoratet viser til at 

hensynet til å bekjempe CWD veier tyngre enn faren for mulige feilskytinger, samt at 

sammensettingen av Villreinnemnda sikrer tilstrekkelig lokal innflytelse i denne saken. 

 

I etterkant av dispensasjonsvedtaket er det etter departementets vurdering, heller ikke 

fremkommet ytterligere informasjon som tilsier at dispensasjonsvedtaket bør endres. På 

denne bakgrunn har departementet kommet til at klagen ikke tas til følge.   
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Konklusjon 

Miljødirektoratets vedtak av 30. april 2019 om dispensasjon fra hjorteviltforskriften § 29 

opprettholdes. Klagen fra Odda fjellstyre og Røldal fjellstyre tas ikke til følge. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Pål Vidar Sollie (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Frode Lyssandtræ 

avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Klima- og miljødepartementet 

Mattilsynet 

  Reinsdyrutvalget i Odda grunneigarlag 

  Røldal grunneigarlag 

  Hamaren jaktfelt Møsstrond HA 251 

  Vestfjell grunneigarlag 

  Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet 

  Hardangervidda villreinutval 
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Adresseliste 

 

Miljødirektoratet Postboks 5672 

Torgarden 

7485 TRONDHEIM 

Odda fjellstyre    

Røldal fjellstyre    
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