Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Sak 16/20 Kvotevedtak Hardangerviddaområdet
Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet skal vedta årlig kvote for Hardangervidda
villreinområde. Hardangervidda villreinutvalg har sendt kvoteanbefaling datert 3. april 2020.
Valdet Grungedalstangen er et godkjent vald i Hardangervidda villreinområde og tildeling til
valdet blir en del av total kvote for Hardangervidda (se for øvrig sak 17/20).
Saken
Villreinnemnda skal som offentlig organ vedta årets kvote for Hardangervidda villreinområde.
Anbefaling av kvote er utarbeidet av Hardangervidda Villreinutvalg.
Villreinutvalget anbefaler en kvote på totalt 5000 dyr fordelt på 2500 voksen bukk 2,5 år og
eldre og 2500 frie dyr. Kvoteforslaget forutsetter at det benyttes rene bukkekort som i fjor, i
tillegg til fridyrkort. Bakgrunnen for forslaget er i all hovedsak fortsatt krav fra Mattilsynet
om innsamling av CWD-prøver og ønske om å oppnå minst 90 % sikkerhet for smittefrihet på
Hardangervidda etter jakt 2020 (krav 99 % e. jakt 2023). Resultatet etter jakt 2019 viser 86 %
sikkerhet for smittefrihet.
Dersom det vedtas kvote på korttypen Voksen bukk 2,5 år og eldre forutsetter det godkjenning
fra Miljødirektoratet.
Det er ikke søkt om tidligere jaktstart i 2020 slik tilfellet var i fjor.

Vurdering
Fra villreinutvalget legges det ikke opp til endret bestandsstørrelse, hovedmål om
kalvetilvekst på 2-2500 kalv/år står fast.
Det er stor usikkerhet i overlevelsesevnen på kalv etter sommeren 2019 pga. fotråte.
Det er forventet at Miljødirektoratet ikke behandler og ev. vedtar utstedelse av korttypen
Voksen bukk 2,5 år og eldre før etter nemndas behandling, da MD legger dette til grunn for
vurderingene.
Etter Naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer
ved utøving av offentlig myndighet:
Villreinnemnda viser til at dette vedtaket baserer seg på data fra grunneiersammenslutningene
i området som har gjennomført tellinger og som sitter med lokal kunnskap om området.
Villreinnemnda anser at kravet til kunnskapsgrunnlag er tilstrekkelig ivaretatt jf. § 8.
§ 9 Føre var prinsippet kommer til anvendelse i situasjoner hvor kunnskapsgrunnlaget ikke er
tilstrekkelig. Kvoteanbefalingen bygger på blant annet tellinger, observasjoner og erfaringer
over flere år. Bestandsstørrelse, uttak av anbefalt kvote anses forsvarlig sett i lys av anslått
bestandstall og tilvekst og anbefalt bestandsmål i forvaltningsplan for området jf. § 10 om
samlet belastning. §§ 11-12 er vurdert som mindre relevante, eller dekkes av forskrift om
utøvelse av jakt, felling og fangst.
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Etter Hjorteviltforskriften § 28 skal Villreinnemnda vedta årlig fellingskvote for hvert
villreinområde innen 1. mai. Hvis godkjent bestandsplan foreligger, skal villreinnemnda legge
denne til grunn for sitt årlige vedtak om fellingskvote. I villreinområder uten bestandsplan
skal villreinutvalg/grunneiersammenslutning oppfordres til å fremlegge forslag før
fellingskvote fastsettes.
Valdets egen kunnskap om området og bestanden er det som vektlegges i vurderingen av årets
kvote. Søknaden vurderes å være i tråd med kap.3 i forskrift om forvaltning av hjortevilt.
På bakgrunn av informasjon i søknaden om tellinger og bestandsstatus, ser man at strukturen i
stammen og kalvetilveksten er i det lavere sjiktet sett i forhold til bestandsmålene som er
vedtatt av Villreinutvalget og Villreinnemnda. Villreinnemnda ser også viktigheten av å sette
kvoten på et slikt nivå at det legger til rette for at flest mulig CWD-prøver kan bli tatt iht. krav
fra Mattilsynet om å oppnå sikkerhet for smittefrihet snarest mulig.
Det vises til Hardangervidda Villreinutvalgs anbefaling om kvote for 2020 (vedlegg).
Det er kjent skepsis mot tidspresset for å oppnå 99 % sikkerhet innen 2023. Utvalget har i
kvotesøknaden (vedlegg s 10) beskrevet mulige konsekvenser ved en lavere takt for å oppnå
99 % sikkerhet. Ut fra veterinærinstituttets modelleringer viser det seg at eneste sannsynlige
effekt er at en da vil bruke lenger tid. Det er ingen synliggjort noen gevinster i bestandsøkning
eller sammensetning ved en slik framdrift.
Utvalget har ved sitt kvoteforslag vist stor vilje til å oppnå tilstrekkelig sikkerhet for
smittefrihet ganske raskt. Mattilsynets forventning var 90 % sikkerhet etter jakta i 2019, mens
resultatet ble ca 86 %.
Utgangspunktet for kvoteforslaget både i fjor og i år, er Mattilsynets krav om 99% sikkerhet
for at det er 4 eller færre smittede dyr på Hardangervidda etter jakt i 2023. Ved å videreføre et
høyt jaktuttak på bukk i år vil en nesten sikkert kunne oppnå en smittefrihet på minst 90 %.
Villreinnemnda har tradisjon for å følge villreinutvalgets anbefaling. Likevel er det nemnda
som fastsetter endelig kvote, men denne kan også påklages og ev. overprøves av
Miljødirektoratet. Likevel er det ingen tvil om at Hardangervidda villreinutval har gjort stor
innsats for å imøtekomme Mattilsynets krav. Det er derfor viktig at villreinnemnda som statlig
forvaltningsorgan underbygger dette arbeidet også i år. Om nemnda likevel skulle fatte annet
vedtak bør det begrunnes, enten ved at Mattilsynets krav om smittefrihet settes til side eller at
kvoteforslaget, slik det er omsøkt, anses som en uforsvarlig bestandsforvaltning.
Saksbehandler oppfatter at årets kvoteforslag fra Hardangervidda Villreinutval er godt vurdert
og begrunnet. Forslaget er ekstraordinært og dramatisk men ikke uforsvarlig. Dersom en
gjennomfører jakta slik villreinutvalet legger opp til i forslaget, vil dette gi forvaltningen et
godt utgangspunkt for å vurdere Mattilsynets krav om smittefrihet kommende år (dersom en
oppnår 90-95 % sikkerhet i år). En kan da senere bedre vurdere kost/nytte av de siste
sikkerhetsmarginene (%).
Villreinnemnda har gitt foreløpig tilbakemelding til Miljødirektoratet om å forberede mulig
vedtak om spesifikke bukkekort. Hardangervidda villreinutval har søkt MD om dispensasjon
fra hjorteviltforskriften §29, og mulighet til å fastsette kvote på «bukk 2,5 år og eldre», samt
at det utformes eget kontrollkort for denne kategorien dyr.
Sekretariatsadresse:
Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet
fmovpost@fylkesmannen.no

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Forslag til vedtak:
Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet støtter Hardangervidda villreinutvalg sin
kvoteanbefaling for 2020, og vedtar dermed en kvote i Hardangervidda villreinområde på
totalt 5 000 dyr, fordelt som 2500 rene bukkekort «Voksen bukk 2,5 år og eldre» og 2500
frie dyr.
Vedtaket forutsetter at søknad om dispensasjon fra hjorteviltforskriften §29 innvilges, og at
det blir utformet egne kontrollkort for Voksen bukk 2,5 år og eldre.
Behandling i Skypemøte i Villreinnemnda:
Sekretæren informerte om at Miljødirektoratet i brev 21. 4. 2020 har gitt dispensasjon for
hjorteviltforskriftens § 29, og dermed åpnet for tildeling av fellingstillatelser på Voksen bukk
2,5 år og eldre. Andre avsnitt i innstillingen er dermed ikke et relevant forbehold.
Flere støttet hovedpunktene i innstillingen, men det ble også gitt synspunkt på noe lavere
kvote.
Endre Lægreid fremmet forslag på nytt avsnitt 2:
Dersom det etter kommende høst fremdeles ikke er påvist CWD på Hardangervidda skal
Villreinnemnda invitere Villreinutvalget til et samarbeid med mål om at en fra og med 2021
skal legge gjeldende bestandsplan til grunn for forvaltningen av reinen på Hardangervidda.
Flere støttet Lægreids forslag som ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet støtter Hardangervidda villreinutvalg sin
kvoteanbefaling for 2020, og vedtar dermed en kvote i Hardangervidda villreinområde på
totalt 5 000 dyr, fordelt som 2500 rene bukkekort «Voksen bukk 2,5 år og eldre» og 2500
frie dyr.
Dersom det etter kommende høst fremdeles ikke er påvist CWD på Hardangervidda skal
Villreinnemnda invitere Villreinutvalget til et samarbeid med mål om at en fra og med 2021
skal legge gjeldende bestandsplan til grunn for forvaltningen av reinen på Hardangervidda.
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