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Oppsummering av høring: forslag om endring av jakttider på villrein i 
Nordfjella villreinområde og Hardangervidda villreinområde i 2019 og 2020 

Innledning 

Miljødirektoratet sendte 30. april 2019 forslag om endringer av jakttider på villrein i 

Hardangervidda villreinområde og Nordfjella villreinområde i 2019 og 2020. Bakgrunnen for 

høringsforslaget er arbeidet mot skrantesjuke (CWD), herunder kartlegging og friskmelding av 

kildebestander for reetablering av villrein i Nordfjella sone 1 (avgrenset av riksveg 52 i nord og 

riksveg 50 i sør). Mattilsynet og Miljødirektoratet har utarbeidet en reetableringsplan for 

området. Planen skisserer at det er mest sannsynlig at området skal reetableres med villrein fra 

Nordfjella sone 2 (avgrenset av riksveg 50 i nord og Bergensbanen i sør) eller fra Hardangervidda. 

Før villrein kan overføres til Nordfjella sone 1, legger Mattilsynet til grunn at en må være 99 % 

sikker på at bestanden dyrene hentes fra ikke har skrantesjuke.  

 

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 brev fra 

Mattilsynet datert 2. april 2019 viser Mattilsynet til målet om å oppnå 90 % sikkerhet for 

smittefrihet i Nordfjella sone 2 innen 2019. Basert på oppfordringen fra Mattilsynet har lokal 

villreinforvaltning har foreslått en jaktkvote for 2019 som kan bidra til å nå disse målene. Dette 

omfatter blant annet felling og testing av mange voksne bukker. Dette fordi voksne hanndyr har 

større sannsynlighet for å være smitta med skrantesjuke enn voksne hunndyr, kalver og åringer. 

 

Hardangervidda villreinutval og Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet har søkt om 

dispensasjon fra ordinære jakttider på villrein i Hardangervidda villreinområde. Villreinnemnda 

for Nordfjella, Fjellheimen og Raudafjell har søkt om dispensasjon fra ordinære jakttider i 

Nordfjella sone 2. De har søkt om å starte bukkejakta tidligere enn normalt for å kunne øke 

uttaket av voksen bukk i tråd med anbefalinger fra Mattilsynet. I tillegg er det søkt om tidligere 

jaktslutt på Hardangervidda.  
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Høringsforslaget 

Det ble sendt to alternative forslag på høring.  

 

Forslag 1 

Forskrift om endret jakttid for villrein i Hardangervidda villreinområde og Nordfjella 

villreinområde for 2019 og 2020 

 

§ 1. Endret startdato for jakt på villreinbukk i Nordfjella villreinområde 

Startdato for jakt på villreinbukk 2,5 år eller eldre endres fra 20. august til 1. august for 

Nordfjella villreinområde i 2019 og 2020. 

 

§ 2. Endret jakttid for villreinbukk i Hardangervidda villreinområde 

Jakttid på villreinbukk 2,5 år eller eldre endres fra 20. august - 30. september til 10. 

august - 22. september for Hardangervidda villreinområde sør for riksveg 7 i 2019 og 2020. 

 

Jakttid på villreinbukk 2,5 år eller eldre endres fra 20. august - 30. september til 1. 

august - 22. september for Hardangervidda villreinområde nord for riksveg 7 i 2019 og 2020. 

 

§ 3. Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til Villreinnemnda for 

Hardangerviddaområdet 

I perioden 23. september til 30. september kan Villreinnemnda for 

Hardangerviddaområdet utvide jakttida for villreinbukk 2,5 år eller eldre når særlige 

bestandsmessige behov foreligger. Dette gjelder i 2019 og 2020. 

 

§ 4. Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft straks. 
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Forslag 2 

Forskrift om endret jakttid for villrein i Hardangervidda villreinområde og Nordfjella 

villreinområde for 2019 og 2020 

 

§ 1. Endret startdato for jakt på villreinbukk i Nordfjella villreinområde 

Startdato for jakt på villreinbukk 2,5 år eller eldre endres fra 20. august til 10. august for 

Nordfjella villreinområde i 2019 og 2020. 

 

§ 2. Endret jakttid for villreinbukk i Hardangervidda villreinområde 

Jakttid på villreinbukk 2,5 år eller eldre endres fra 20. august - 30. september til 10. 

august - 22. september for Hardangervidda villreinområde i 2019 og 2020. 

 

§ 3. Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til Villreinnemnda for 

Hardangerviddaområdet 

I perioden 23. september til 30. september kan Villreinnemnda for 

Hardangerviddaområdet utvide jakttida for villreinbukk 2,5 år eller eldre når særlige 

bestandsmessige behov foreligger. Dette gjelder i 2019 og 2020. 

 

§ 4. Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft straks. 

 

 

Høringsinstanser og høringsinnspill 

Miljødirektoratet har mottatt høringssvar fra 11 høringsinstanser, fordelt på privatpersoner, 

ideelle organisasjoner, fjellstyrer og universiteter/forskningsinstitusjoner. I tillegg har to 

villreinnemnder og ett villreinutvalg uttalt seg via søknad om endring av jakttider. Ett av 

innspillene fra den ene privatpersonen er en kort kommentar mer relatert til fellingskvoten på 

Hardangervidda, og ikke jakttiden. Den utelates derfor fra oppsummeringen.  

 

Totalt er det åtte som støtter endring av jakttid, og fem som ikke støtter endring av jakttid. Fem 

av høringsinstansene som støtter endringsforslaget har ikke uttalt om de støtter forslag 1 eller 

forslag 2. To instanser støtter forslaget 1 og én høringsinstans støtter forslag 2. En høringsinstans 

påpeker at de ikke støtter tidlig jaktslutt selv om de støtter fremskyving av jaktstart.    

 

Blant de åtte som støtter endringsforslaget, støtter Villreinutvalet for Nordfjella forslaget om 

jaktstart 1. august i Nordfjella og nord for riksveg 7 på Hardangervidda (forslag 1), mens Fakultet 

for miljøvitenskap og naturforvaltning (NMBU) støtter forslag 2 som er jaktstart 10. august for 

begge områder. Fra søknadene vet vi at Hardangervidda villreinutval og Villreinnemnda for 
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Hardangerviddaområdet ønsker jaktstart 10. august, og at de ønsker samme startdato som 

Nordfjella villreinområde nord for riksveg 7. Villreinnemnda for Nordfjella, Fjellheimen og 

Raudafjell ønsker jaktstart 1. august. Ullensvang fjellstyre, Røldal fjellstyre, 

Veterinærinstituttet støtter også ending av jakttid uten å spesifisere om de støtter forslag 1 eller 

forslag 2.  

 

Fem høringsinstanser støtter ikke forslaget om endring av jakttid. Dette er Austevoll jakt og 

fiskelag, Tilsynsutvalet for Hardangervidda – Telemark, NOAH – for dyrs rettigheter, Dyrenes rett 

og Institutt for klinisk medisin (UiO)/Tom Hemming Karlsen. 

 

Tabellen viser en oversikt over hvem som støtter og ikke støtter forslaget om endrede jakttider. 

Høringsinstans Støtter forslaget Merknad til forslag 1 og forslag 2 

Austevoll jakt og fiskelag NEI  

Ullensvang fjellstyre  JA Tar ikke stilling til forslag 1 eller 2 

Røldal fjellstyre JA Tar ikke stilling til forslag 1 eller 2 

Villreinutvalet for Nordfjella  JA Støtter forslag 1 

Tilsynsutvalet for Hardangervidda - Telemark NEI  

NOAH – for dyrs rettigheter NEI  

Dyrenes rett NEI  

Veterinærinstituttet  JA 
Tar ikke stilling til forslag 1 eller 2, 

men ønsker ikke tidlig jaktslutt 

Fakultet for miljøvitenskap og 

naturforvaltning (NMBU) 
JA Støtter forslag 2 

Institutt for klinisk medisin (UiO)/Tom 

Hemming Karlsen  
NEI  

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet JA* Tar ikke stilling til forslag 1 eller 2* 

Hardangervidda villreinutval JA* Tar ikke stilling til forslag 1 eller 2* 

Villreinnemnda for Nordfjella, Fjellheimen og 

Raudafjell 
JA* Støtter forslag 1* 

*Disse instansene har ikke avgitt høringsuttalelse, men har sendt søknad om endring av jakttid 

er i forkant av høringens, se høringsnotat. 

 

Oppsummering av innspillene 

Austevoll jakt og fiskelag mener det er unødvendig å skyte ut alt viltet i den tro at det skal 

fjerne skrantesjukesmitte, og støtter dermed ikke forslaget.  

 

Ullensvang fjellstyre støtter forslagene til endring av jakttid på Hardangervidda i 2019 og 2020 

uten ytterligere kommentarer.  
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Røldal fjellstyre støtter endringsforslaget for Hardangervidda villreinområde for å øke 

sannsynligheten for å felle flere voksne bukker, og for å hindre felling i brunsten. De mener at 

det meste av jakta skjer i områder hvor det ikke er "turister" i den aktuelle utvidelsesperioden.  

 

Villreinutvalet for Nordfjella ønsker jaktstart i Nordfjella 1. august for å kunne imøtekomme 

kravet til prøvetaking fra Mattilsynet. Villreinutvalget ønsker i utgangspunktet ikke så tidlig 

jaktstart, blant annet av hensyn til kalver, men vurderer sjansene for å klare å felle tilstrekkelig 

antall voksne bukker som større dersom jakta starter 1. august i stedet for 10. august. For 

villreinutvalget er det uheldig å komme i en situasjon hvor det blir statlig felling grunnet for lavt 

bukkeuttak. De støtter at jaktstart nord for riksveg 7 på Hardangervidda tilsvarer jaktstartdatoen 

for Nordfjella sone 2.  

 

Tilsynsutvalet for Hardangervidda – Telemark legger til grunn formålet med vernet av 

Hardangervidda nasjonalpark og støtter ikke forslaget til endret jakttid på Hardangervidda. 

Tilsynsutvalget mener bukkejakta er i strid med formålet om å ta vare på dyrelivet. Videre 

påpeker de at det å reetablere villrein i Nordfjella sone 1 raskest mulig er underordnet målet om 

å ivareta villrein på Hardangervidda. De foreslår en mer stabil prøvetaking av voksne bukker over 

år. Tilsynsutvalget peker også på de relativt lave kalvevektene på Hardangervidda, noe som kan 

være vanskelig å endre selv med blant annet bedre beite.  

 

NOAH – for dyrs rettigheter mener at hensynet til dyrevelferd bør veie mer enn hensynet til å 

friskmelde villrein på Hardangervidda for skrantesjuke, og støtter ikke forslaget. De viser til 

yngre kalver, økt forstyrrelse og økt belastning på dyrene. Videre mener de at økt jakttrykk ikke 

kan friskmelde en bestand da skrantesjuke kan forekomme i hvilket som helst dyr. NOAH mener 

også at reetablering av Nordfjella ikke bør skje før man vet sikkert om det er smitte i beitet, og 

at reetableringen bør skje gjennom naturlig innvandring. Til slutt peker de på andre mulige tiltak 

for hindring av skrantesjuke, som forbud mot hjortefarmer, fjerning av salteplasser og forbud 

mot å slippe av sau i området.  

 

Dyrenes rett støtter ikke forsalget, og viser at villrein er sårbare for forstyrrelser og menneskelig 

aktivitet. I tillegg er det er varmt i fjellet og belastningen på dyrene vi øke. Med lav andel 

voksne bukker vil det kunne bli sen brunst og sent fødte kalver som blir lettere. Tap av gode 

arveanlegg og flere svake kalver kan svekke stammen og påvirke dyrevelferden på lang sikt. 

Tidlig jaktstart i 2020 vil være ekstra uheldig, da lav andel voksen bukk høsten 2019 kan føre til 

senere bedekking av simlene og forskyve kalvingstidspunkt. Dyrenes rett mener det er brudd på 

dyrevelferdsloven § 3 Generelt om behandling av dyr og naturmangfoldloven § 9 Føre var 

prinsippet, og viser til et internasjonalt ansvar for å ta vare på arten. De viser til at det ikke 
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haster så mye med å reetablere villrein i Nordfjella sone 1, og at Hardangervidda etter alt å 

dømme har en frisk villreinbestand.  

 

Veterinærinstituttet støtter forslaget om tidligere jaktstart, men presiserer ikke ønsket 

jaktstartdato for Nordfjella. Veterinærinstituttet påpeker at det er betydelig usikkerhet om 

smittestatus for bestandene på Hardangervidda og Nordfjella sone 2. De er skeptiske til tidligere 

jaktslutt da dette vil redusere effekten av tidligere jaktstart med tanke på antall felte dyr.  

 

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (NMBU) legger vekt på hensynet til insektplagen 

og aktivitet fra andre brukere enn jegere i fjellet, samt utfordringer med kjøttkvaliteten tidlig 

på sommeren, og støtter derfor forslag 2. De påpeker at redusert andel eldre bukk gir senere 

kalvefødsler og potensielt lavere overlevelse for kalv, men også at kalvene som overlever blir 

dårlige produksjonsdyr. NMBU kommenterer også vinterjakt og etterlyser en plan for hva som 

skjer dersom skrantesjuke oppdages på Hardangervidda.  

 

Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo - Tom Hemming Karlsen peker på tre 

hovedpunkter. Det ene punktet er behov for tiltaksplan ved ulike scenarioer for smitte av 

skrantesjuke. Det andre punktet er utydelig kommunikasjon i forhold til om det vil kunne 

gjennomføres statlig uttak av villrein på Hardangervidda. Til slutt pekes det på manglende 

helhetlig strategi forforskningsaspekter og forvaltningsaspekter. 

 

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet søkte om dispensasjon fra jakttidsforskriften i 

forkant av høringen. De ønsker jaktstart på bukker 10. august og jaktslutt 22. september. For 

den delen av villreinområdet som er nord for riksveg 7 ønsker de samme jakttid som Nordfjella 

villreinområde. For ytterligere informasjon og begrunnelse viser vi til høringsnotatet. 

 

Hardangervidda villreinutval søkte Miljødirektoratet om dispensasjon fra jakttidsforskriften i 

forkant av høringen. De ønsker jaktstart på bukker 10. august og jaktslutt 22. september. For 

den delen av villreinområdet som er nord for riksveg 7 ønsker de samme jakttid som Nordfjella 

villreinområde. For ytterligere informasjon og begrunnelse viser vi til høringsnotatet. 

 

Villreinnemnda for Nordfjella, Fjellheimen og Raudafjell søkte Miljødirektoratet om 

dispensasjon fra jakttidsforskriften i forkant av høringen, og ønsker jaktstart på bukker 

1. august. For ytterligere informasjon og begrunnelse viser vi til høringsnotatet. 
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Direktoratets vurdering og konklusjon 

Høringsinstansene har gode argumenter både for og imot tidlig jaktstart og tidlig jaktslutt. Flere 

av høringsinstansene kommenterer både fellingskvoter, jakttid og håndtering av skrantesjuke 

generelt. Dette er forståelig da det er en klar sammenheng mellom disse temaene. 

Miljødirektoratet arbeider med tre ulike saker relatert til jakt på villrein på Nordfjella og 

Hardangervidda. Vi har derfor tatt enkelte av innspillene fra høringsinstansene med i 

behandlingen av klage på fellingskvote på villrein i Hardangervidda villreinområde 2019. Vi viser 

til vurderingen i dette vedtaket, og til Miljødirektoratet vurdering i forbindelse med dispensasjon 

gitt Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet som svar på flere av punktene som er spilt inn. 

Se: 

- Avgjørelse av søknad om dispensasjon fra hjorteviltforskriften § 29 - villreinjakt på 

Hardangervidda jaktåret 2019/2020. Brev fra Miljødirektoratet, ref. 2019/5892.  

- Oversendelse av klage på dispensasjon fra hjorteviltforskriften § 29 - tildeling av kun 

voksne villreinbukker på Hardangervidda i 2019. Brev fra Miljødirektoratet til Landbruks- 

og matdepartementet, ref. 2019/5892. 

- Avgjørelse i klagesak på kvotevedtak for jakt på villrein i Hardangervidda villreinområde 

i 2019. Brev fra Miljødirektoratet, ref. 2019/7136. 

 

I denne oppsummeringa vurderer vi innspill som er relatert til endring av jakttid på villrein. 

 

Vurdering av kommentarer som taler for endring i jakttid 

De høringsinnspillene som er positive til endring av jakttidene viser i hovedsak til behovet for å 

kartlegge skrantesjuke på Hardangervidda og Nordfjella sone 2, noe som også kan bidra til å 

friskmelde bestandene for sykdommen. For å klare dette skal det felles relativt mange voksne 

bukker, og en tidlig jaktstart gir mulighet til å kunne felle et større antall bukk før brunsten.  

 

Det er fra mange hold ønskelig at uttak av villrein skal skje gjennom ordinær jakt, og ikke ved 

statlig felling. I høringsinnspillene påpekes det derfor at det er viktig at det tilrettelegges for et 

best mulig uttak. I arbeidet mot skrantesjuke, kartlegging av sykdomsutbredelse og friskmelding 

av bestander, er sentrale myndigheter avhengige av et godt samarbeid med lokal 

villreinforvaltning. Disse har tatt oppfordringen fra Mattilsynet, og vedtatt fellingskvoter som kan 

bidra til friskmelding av bestandene. Miljødirektoratet mener at det er viktig at dette følges opp 

med tiltak som bidrar til et godt jaktuttak, så fremt prinsippene i naturmangfoldloven 

overholdes. Tidlig jaktstart kan være et slikt tiltak. Miljødirektoratet anser det som fordelaktig 

at den spesielle situasjonen med å friskmelde bestanden på Hardangervidda og i Nordfjella 

sone 2 ikke drar ut unødvendig i tid. Dette er viktig i et smitterisikoperspektiv som påpekt i 
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høringsuttalelsene. Videre er det ønskelig å snarest mulig ha en normalsituasjon, både når det 

gjelder bestandsforvaltning, fellingskvoter og jakttider.  

 

I høringsinnspillene vises det til en betydelig usikkerhet rundt smittestatus på både 

Hardangervidda og Nordfjella. Behovet for å teste flest mulig bukk for skrantesjuke, taler for at 

dato for jaktslutt ikke skal fremskyndes. På den andre siden ønsker lokal forvaltning at det ikke 

skal felles bukk i brunstperioden og ønsker jaktslutt 22. september. Dette gjelder 

Hardangervidda villreinområde. I Nordfjella er det enighet om tidligere jaktslutt, og de ser 

derfor ikke behovet for at dette skal fastsettes i forskrift. Siden villreinutvalg og villreinnemnd 

ønsker tidlig jaktslutt er det sannsynligvis mange som ikke vil jakte i perioden mellom 

22. september og 30. september dersom dette forblir lovlig. Det er usikkert hvor mange som vil 

trosse anbefalingen fra lokal forvaltning og likevel felle bukk etter 22. september dersom 

sluttdato ikke framskyves, men vi kan anta at det er av en mindre størrelsesorden.  

 

Vurdering av kommentarer som taler mot endring i jakttid 

Blant de som ikke støtter forslaget er de gjentakende argumentene økte forstyrrelser i en 

potensielt varm periode og jakt i en periode hvor kalvene er yngre. Det pekes også på 

dyrevelferdsloven § 3 Generelt om behandling av dyr. Dette relateres blant annet til fare for 

redusert vinteroverlevelse for kalver. Bakgrunnen er at et høyt uttak bukker fører til færre 

bukker i bestanden med en lavere gjennomsnittsalder. Parringstidspunktet kan dermed bli 

forskjøvet, noe som igjen gir senere kalving. Det påpekes derfor at tidlig jaktstart i 2020 kan 

være ekstra uheldig dersom kalvene er yngre enn normalt. Vider kan små kalver få redusert 

vinteroverlevelse, ev. være i dårligere kondisjon påfølgende år. Hvor mye brunsttidspunkt og 

kalvingstidspunkt blir forskjøvet kan avhenge av alderssammensetningen på de gjenværende 

bukkene og andelen bukker. Kalvens vekt vil er også avhenge av simlas kondisjon og 

beiteforholdene. Det finnes ikke tilstrekkelig kunnskap til å kvantifisere de negative effektene.  

 

Hardangervidda villreinområde er en del av det nasjonale overvåkingsprogrammet for villrein. 

Fra de siste årene ser vi at kalvevektene har vært relativt stabile fram til midten av 2000-tallet, 

men fra slutten av 2000-tallet er det tendenser til synkende slaktevekter. Det er dessverre veldig 

få vektdata for kalv som er rapportert fra jakt på Hardangervidda, i snitt under 10 vekter årlig 

ifølge Hjorteviltregisteret. For å spore kondisjonsutviklingen på Hardangervidda er det viktig å få 

inn vektdata fra en større andel av dyrene som felles. Dette er viktig for alle årsklasser 

framover. Det er også viktig med god innsamling av vektdata fra Nordfjella sone 2. 

 

Flere høringsinstanser påpeker at tidlig jaktstart vil øke forstyrrelsene for villrein. Større 

insektplager tidlig i august gjør at dyrene har behov for å være i fred i områder med lite 

insekter, samtidig som det tidlig i august er mye aktivitet av andre brukere i fjellet. Det har ikke 
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kommet høringsinnspill fra aktører som driver med annen aktivitet i fjellet, for eksempel 

turistaktivitet. En tidlig jaktstart i ett eller to år virker derfor ikke å være ansett som 

problematisk med tanke på hensyn til annen aktivitet i fjellet. For villrein kan derimot 

kombinasjonen med jakt og mye aktivitet i fjellet være ugunstig. Vi vet at arealet som faktisk 

benyttes av villrein på Hardangervidda og i Nordfjella er redusert grunnet infrastruktur og 

forstyrrelser. Dette har ført til tap av viktige beitearealer og reduserte vandringsmuligheter, og 

forsterker effekten av økte forstyrrelser. Samtidig påpeker noen høringsinstanser at jakt i 

hovedsak pågår i andre områder enn annen aktivitet, men vi antar at dette vil variere mellom 

villreinområdene og mellom de ulike delene av det enkelte villreinområdet.  

 

Helhetlig vurdering 

Ordinær jakttid på villrein er 20. august – 30. september. Dispensasjon fra ordinær jakttid krever 

en særskilt begrunnelse og er normalt ikke ønskelig. I forslaget til kvalitetsnorm for villrein 

pekes det på at tilstedeværelse av en alvorlig sykdom kan endre enkelte forutsetninger i 

villreinforvaltningen, noe vi også ser ved funnet av skrantesjuke i Nordfjella. 

 

Villreinutvalet for Nordfjella, Hardangervidda villreinutval, Villreinnemnda for 

Hardangerviddaområdet og Villreinnemnda for Nordfjella, Fjellheimen og Raudafjell støtter 

endring i jakttid. Disse aktørene har en bred forankring i sine respektive villreinområder. I 

villreinnemnda sitter politiske representanter fra hver kommune med areal i villreinområdene 

nemnda har ansvar for. Villreinutvalgene er grunneierens organ og uttaler seg på vegne av mange 

jaktrettshavere. Selv om det ikke nødvendigvis er konsensus i alle forslag utvalgene kommer med 

eller vedtakene nemndene gjør, vil de representere meningen til en bred andel av 

jaktrettshaverne og beslutningstakerne. At villreinnemndene og villreinutvalgene ønsker endring 

av jakttid er derfor lagt vekt på i avgjørelsen.   

 

Fra vitenskapelig hold er meningene mer delt i denne saken. Enkelte peker på behovet for å 

teste flere dyr av hensynet til usikkerheten knyttet til smittestatus for bestandene, mens andre 

vektlegger potensielle negative konsekvenser for bestanden, spesielt for bestanden på 

Hardangervidda. Dette er imidlertid mer relatert til den høye fellingskvoten på bukk i 

Hardangervidda villreinområde enn direkte til jakttider.  

 

Miljødirektoratet må i denne saken vurdere overordna nasjonale hensyn, og avveie disse mot 

ulempene som påføres lokale villreinbestander. Hensynet til arbeidet mot skrantesjuke tillegges 

stor vekt, og vi anser det derfor som mest riktig at bukkejakta starter 1. august i Nordfjella 

villreinområde og nord for riksveg 7 på Hardangervidda, og at den starter 10. august sør for 

riksveg 7 på Hardangervidda. Sluttdato settes til 22. september for Hardangervidda, inklusive 

områdene nord for riksveg 7.  
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Det kreves prøver fra mange dyr for å klare å kartlegge om skrantesjuke forekommer i en så stor 

bestand som den på Hardangervidda. Nordfjella sone 2 er veldig tett på Nordfjella sone 1, og 

derfor er kunnskap om smittestatus i denne bestanden særdeles viktig. Dersom tidlig jaktstart 

kan bidra til at en vesentlig andel bukk felles i perioden 1./10. august til 20. august, kan dette 

føre til en raskere kartlegging av skrantesjuke og potensiell friskmelding av bestandene. Dette 

kan bidra til at man trenger færre år med en alternativ forvaltning i lys av skrantesjuke, og at 

normal bestandsforvaltning kan gjenopptas på et tidligere tidspunkt. Skulle man finne skrante-

sjuke kan man også sette inn tiltak på et tidligere tidspunkt. Flere tiltak kan da være aktuelle, 

men dette er ikke bestemt og må sees i sammenheng med gjeldende kunnskapsstatus. 

 

Vi har ikke tilstrekkelig kunnskap til å kvantifisere effektene høyt bukkeuttak eller tidlig 

jaktstart vil ha på verken kalveoverlevelse eller kondisjonsparametere. Vi vet imidlertid at 

negativ påvirkning på kondisjonsparametere som for eksempel vekt, kan følge bestanden over en 

lengre periode. Kalvevektene på Hardangervidda er relativt lave, noe som tilsier at vi bør være 

føre-var i forhold til denne usikkerheten. Basert på dette velger vi å fastsette endring i jakttider 

kun for jakta høsten 2019, ikke for høsten 2020. Dette begrunnes med at tidlig jaktstart i 2020 

kan bli mer uheldig da lav andel voksen bukk høsten 2019 kan føre til senere bedekking av 

simlene og forskyve kalvingstidspunkt, ergo er kalvene potensielt yngre ved jakta i 2020. En ny 

vurdering av framskjøvet jaktstart kan vurderes når vi kjenner fellingsresultatet for 2019, og får 

vurdert de spesifikke behovene for 2020. Selv om vi ikke vil få anledning til å vurdere om kalvene 

har blitt lettere innen da, og det er usikkert om vi kan si noe om kalvingstidspunkt, har vi likevel 

bedre kunnskap om andelen bukk igjen i bestandene. Neste år vil vi også kunne vurdere 

erfaringene fra tidlig jakt i 2019, herunder informasjon om gjennomføring av jakta og 

antallet/andelen bukk felt før ordinær jakttid.  

 

Det skal kun jaktes på voksen bukk i perioden før 20. august. Det vil si at kalvene ikke er direkte 

berørt, og også simler og ungdyr vil oppleve mindre stress enn det voksne bukkesegmentet i 

bestanden. Vi oppfordrer likevel jegere til å ta hensyn til dyrevelferden med tanke på 

temperatur og forstyrrelse av fostringsflokker. Videre oppfordrer vi til aktsomhet dersom det 

jaktes på bukk i blandingsflokker i den utvida perioden. Dette gjelder spesielt i Nordfjella og 

Hardangervidda nord for riksveg 7 hvor jakta kan starte 1. august, men også sør for riksveg 7. 

 

For å kunne evaluere effekten av tidlig jakt må alle felte villrein rapporteres inn med 

fellingsdato. I tillegg til å notere dette på kontrollkortet skal fellingsdato rapporteres i 

Hjorteviltregisteret, enten via www.hjorteviltregisteret.no eller via en app til mobil som skal 

lanseres før høsten. I Hjorteviltregisteret registreres også skrantesjukeprøven, dyrets slaktevekt 

med mer. Vi oppfordrer til god rapportering av veide vekter i begge områdene i årene framover 

for å ha best mulig grunnlag for å følge med på utviklingen.    

http://www.hjorteviltregisteret.no/
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Endring av forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og 
dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 
31. mars 2022 
Hjemmel:  Fastsatt av Miljødirektoratet xx.xx 2019 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 
naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 15 og § 16 og lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt 
(viltloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 30. april 2001 nr. 1670, delegeringsvedtak 15. mars 2013. nr. 283 

og delegeringsvedtak 2. april 1982 nr. 592. 

 

§ 2.Jakttider endres for arten villrein som får tre unntaksbestemmelser:  

Art Område Jakttid 

  Fra og med  Til og med 

Villrein, 
unntatt voksen villreinbukk 2,5 år 
og eldre i Hardangervidda og 
Nordfjella villreinområder i 2019 
  

Hele landet (alle villreinområder). 20.08. 30.09. 

Voksen villreinbukk 2,5 år og 
eldre  

Hardangervidda villreinområde sør for 
riksveg 7. 

10.08.19 22.09.19 

Voksen villreinbukk 2,5 år og 
eldre 

Hardangervidda villreinområde nord for 
riksveg 7. 

01.08.19 22.09.19 

Voksen villreinbukk 2,5 år og 
eldre 

Nordfjella villreinområde. 01.08.19 30.09.19 

 

§ 3.Delegering av myndighet punkt 4 skal endres til: 

4. Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til villreinnemnda: 

Utvide jakttida for villrein i sitt villreinområde med inntil 14 dager i løpet av oktober 

måned når særlige bestandsmessige behov foreligger. 

I perioden 23. september 2019 til 30. september 2019 kan Villreinnemnda for 

Hardangerviddaområdet utvide jakttida for villreinbukk 2,5 år eller eldre når særlige 

bestandsmessige behov foreligger. 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2009-06-19-100
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2009-06-19-100/%C2%A715
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2009-06-19-100/%C2%A716
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1981-05-29-38
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1981-05-29-38/%C2%A79
https://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/2001-04-30-1670
https://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/1982-04-02-592

