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Dispensasjon for å benytte fellingstillatelser på tvers av 
villreinområder 

Vi viser til søknad datert 3.september 2018. 
 
Villreinnemnda for Nordfjella og Fjellheimen i samråd med Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet 
ønsker at det gis anledning til å benytte fellingsløyver utstedt i Nordfjella også innenfor 
Hardangervidda villreinområde.  Nemndene viser til at det i tilknytning til bekjempelsen av 
skrantesjuke er et sterkt behov for å få ut et stort antall voksne bukker i Nordfjella sone 2 og de 
tilgrensende områdene i Raudafjell og nordlige deler av Hardangervidda villreinområde.  
Erfaringsmessig benytter bukkene i dette området arealet innenfor alle de tre nevnte områder.  
Forskrift 8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt (hjorteviltforskriften) § 31 åpner i 
utgangspunktet ikke for samjaktavtaler på tvers av områdegrenser med mindre det foreligger en felles 
bestandsforvaltning og felles bestandsplan.   
 
På bakgrunn av den ekstraordinære situasjonen med CWD-smitten i Nordfjella sone 1, der det er 
svært viktig å få ut mest mulig dyr, og særlig bukk, fra sone 2 for prøvetaking, søker villreinnemndene i 
fellesskap om at det blir gitt dispensasjon fra hjorteviltforskriften for å gjøre det mulig å benytte løyver 
fra Nordfjella sone 2 på Hardangervidda innenfor valdene i Ulvik og Aurland kommuner. 
 
Direktoratets vurdering  
Det søkes om dispensasjon fra kravet i hjorteviltforskriften § 31 om at det må foreligge en felles 
bestandsplan for å inngå fellesjaktavtaler mellom vald i ulike villreinområder. Direktoratet kan med 
hjemmel i hjorteviltforskriften § 37 første ledd i særlige tilfeller dispensere fra forskriftens 
bestemmelser. 
 
Direktoratet viser til at det som et ledd i arbeidet med å bekjempe skrantesjuke i Norge, er påkrevd 
med drastiske tiltak. Vitenskapskomiteen for mat og miljø tilrådde uttak av hele villreinbestanden i 
Nordfjella sone 1, og samtidig en omfattende testing av villrein i tilgrensende områder.  Nordfjella sone 
2 er tenkt som et aktuelt kildeområde for re-populering av sone 1 etter at brakkleggingsperioden er 
over.  Dette betinger at en så raskt som mulig kan konkludere med størst mulig sikkerhet at det ikke 
finnes smitte i dette området.   
 
Det er i år en stor forventning til forvaltning og jegere for å få ut et høyt antall bukk, dette for å 
maksimere tallet på CWD-prøver fra voksne hanndyr. Mattilsynet ønsket uttak av 107 voksne bukker 
under jakta i 2018. Deler av bestanden i sone 2 har trekt sørover og inn på Ulvik og Aurland sine areal 
i nordlig del av Hardangervidda. Noen bukker kan også ha trekt videre inn i Raudafjell. Det er i løpet 
av første jaktuke funnet en forstringsflokk på ca. 360 dyr i sone 2, mens om lag 200 dyr ikke ble 
registrert. Påfølgende uke økte antallet hanndyr noe, men ifølge oppdatering fra oppsynsleder søndag 
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2. september er det bare registrert 350-400 dyr og av disse bare 28 bukk fra 3,5 år og oppover. De 
tradisjonelle, små bukkeflokkene som normalt går alene er ikke funnet i Nordfjella så langt under jakta.  
 
Direktoratet kan ikke se at et slikt uttak anses å være i konflikt med bestemmelsene i 
naturmangfoldloven om bærekraftig bruk. En tilrettelegging for å maksimere uttaket av bukk i denne 
situasjonen synes svært hensiktsmessig sett i lys av den ekstraordinære situasjonen med 
skrantesjuke.  
 
Miljødirektoratet finner, med bakgrunn i behovet for et raskt uttak av bukker i tilknytning til CWD-
problematikken, å dispensere fra kravet om felles bestandsplan, jf. hjorteviltforskriften § 31. Det settes 
som vilkår for dispensasjonen at Villreinnemnda for Nordfjella og Fjellheimen og Villreinnemnda for 
Hardangerviddaområdet er enige om fellesjaktavtaler. Videre gjelder dispensasjonen kun for jakten i 
2018.Tillatelsen innebærer at fellingstillatelser utstedt for jakt i Nordfjella kan benyttes innenfor 
Hardangervidda villreinområde i kommunene Aurland og Ulvik. 
 
Konklusjon 
Med hjemmel i forskrift 8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 37 første ledd gir  
Miljødirektoratet Villreinnemnda for Nordfjella og Fjellheimen og Villreinnemnda for 
Hardangerviddaområdet dispensasjon fra kravet om felles bestandsplan i samme forskrifts § 31. Det 
settes som vilkår for dispensasjonen at Villreinnemnda for Nordfjella og Fjellheimen og Villreinnemnda 
for Hardangerviddaområdet er enige om fellesjaktavtaler. Dispensasjonen gjelder for jakten i 2018. 
 
  
Vedtaket kan i samsvar med forvaltningslovens § 29 påklages til Landbruks- og matdepartementet 
innen 3 uker. Eventuell klage sendes via Miljødirektoratet. 
  

Hilsen 
Miljødirektoratet 
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