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Sak 28/18. Valdorganiseringa i Aurland sin del av Hardangervidda villreinområde 
   

På Aurland sin del av Hardangervidda villreinområde er det så langt eg har funne ut, 4 
godkjente vald. Dette på eit areal på knappe 25000 daa.  
I Aurland sin del av Nordfjella villreinområde er det kun eit vald, og 33 jaktfelt, på 
784730 daa.  
No i år vart det tildelt 3 fellingsløyve på valda i  Aurland sin del av Hardangervidda, 
viss ein var organisert i eit vald kunne ein fått tildelt 4 eller 5 fellingsløyve. Dette fordi 
fellingsløyva vert tildelt etter bakgrunnsarealet på valdet, og alle brøkar som ikkje går 
opp i heile tal går vekk. 

 
Saksutgreiing: 

Dei siste åra har det vore litt dyr sør for Bergensbanen på Osafjellet, Broksfjell og inn i 
Raudafjell. Dette er stort sett bukkaflokkar frå Nordfjella villreinområde, bortsett frå 
ein fostringsflokk på 40-50 dyr som held til lenger nord i Raudafjell.  På grunn av 
valdorganiseringa på Aurland sin del av Hardangervidda villreinområde får ein liten 
utteljing i form av fellingsløyve.  
 
Med bakgrunn i grunneigarane i Raudafjell sitt arbeid med å få Raudafjell godkjent 
som eige villreinområde, og at det blir og starta  arbeid med Bestandsplan mellom Fv. 
50 og Fv. 7, for å møta utfordringane kring CWD i Nordfjella sone 2. Så er det ein stor 
fordel om grunneigarane rundt Broksfjell var organisert. 
 
Det blir litt meir organisering for grunneigarane, det må veljast eit styre og lagast ein 
plan på fordeling av fellingsløyve. Det bør og lagast ein samjaktavtale som gjeld for 
fleire år. Det meste kan skje med epostar så eg vil tru det er lite ekstraarbeid med så 
få grunneigarar, viss ein gjer eit grundigt forarbeid. 
 
 

Framlegg til vedtak:  
Aurland fjellstyre tek kontakt med dei andre valda på Aurland sin del av 
Hardangervidda villreinområde for å undersøka interessa for samanslåing til eit vald. 
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