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Prøveuttak og behov for å friskmelde Nordfjella sone 2 og 
Hardangervidda 

Vi viser til deres brev av 11. juli 2018, adressert til både Mattilsynet og Miljødirektoratet, med 
purring på svar datert 27. august 2018.  Det henvises i brevet til Mattilsynets brev til 
Miljødirektoratet datert 6. juli om behovet for friskmelding av sone 2 i Nordfjella og 
Hardangervidda.  
 
På grunn av at begge etater står som mottaker av henvendelsen er dette brevet utferdiget i 
fellesskap med Mattilsynet. 
 
Bakgrunn og vurderinger 
Villreinnemnda presiserer i brevet at de ikke ønsker noen form for statlig uttak av rein på 
Hardangervidda med sikte på å få testet et tilstrekkelig antall dyr for skrantesjuke. Nemnda viser 
blant annet til at villreinutvalet tidlig etterspurte både type prøver og hvilket volum av prøver 
som var ønsket i forhold til kvotefastsettelsene for inneværende høstjakt.  
 
Villreinnemnda har for sesongen 2018 fastsatt en fellingskvote på 1500 dyr, hvorav 70% (1050 dyr) 
er fridyrskort hvor det normalt felles bukk. Nemnda understreker at årets kvote ikke har som mål å 
felle 1000 eldre dyr, og antar at fellingene vil ligge vesentlig under dette. Nemnda viser til at 
kvotefastsettelsen ble gjort på et tidspunkt der en tok hensyn til signaler fra Mattilsynet og 
Veterinærinstituttet om et ønske om uttak av flest mulig voksne bukker. Mattilsynets brev av 6. 
juli kom lenge etter at årets kvotevedtak var fattet og etter at alle kort var distribuert ut til de 
respektive rettighetshavere.  Nemnda peker på at modelleringen ikke viser hvordan målsettingen 
om friskmelding i løpet av 5 år kan oppnås med ulike tidspunkt for uttak av prøver. Eller hvordan 
friskmeldingsløpet for bestanden vil se ut med ulike tidspunkt for uttak av prøver, og at en 
målsetting om friskmelding i løpet av 5 år vil være oppnåelig med ulike uttak. 
 

Nemnda gir klart uttrykk for at en i forvaltningssammenheng har vært villige til å strekke seg langt 
for å tilfredsstille faglige råd, men i mindre grad har fått slike råd når disse er etterspurt fra 
nemnda sin side.  
 
Vi vil understreke at Mattilsynet og Veterinærinstituttet helt siden november 2017 har formidlet at 
det er vesentlig med prøvemateriale som inneholder både hjerne og lymfevev, at det er behov for 
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et stort uttak, og at en stor andel av prøvene må være fra hanndyr. Eksakte tall var, på grunn av 
utvikling av modellen, ikke klare før i begynnelsen av juli.  
 
Nemnda ønsker en bekreftelse på at det ikke er aktuelt med et statlig uttak av dyr innenfor 
Hardangervidda villreinområde i jaktsesongen 2018/2019, så lenge som lokal forvaltning, så langt 
som råd er, har etterkommet de konkrete råd som har kommet. Et eventuelt statlig uttak vil i en 
slik sammenheng, etter nemndas oppfatning, fortone seg meningsløs. Nemnda viser også til brev 
fra Miljødirektoratet der nemnda hevder at direktoratet uttrykker at det er lite behov for tiltak 
som kan gi økt felling i den bestandssituasjon som en nå har på Hardangervidda.  
 
Brevet det vises til, brev til Øvre Numedal fjellstyre (sak 2018/4494), er et vedtak i en klagesak om 
stenging av fiske i Geitevassdalen under villreinjakta. Brevet inneholder ikke slike formuleringer 
som nemnda viser til, men vi har i saken kommentert at det kan finnes andre måter å øke 
fellingsprosenten på.  
 
Miljødirektoratet og Mattilsynet vil understreke at et ekstraordinært uttak i form av statlig felling 
på Hardangervidda, med utgangspunkt i dagens situasjon, ikke er aktuelt.  Vi vil likevel 
understreke, og sterkt oppfordre til, at den lokale forvaltningen bidrar til at fellingen under 
jaktsesongen 2018 blir best mulig.  
 
Behovet for gode innsamlingsresultater er en forutsetning for en rask friskmelding av bestanden på 
Hardangervidda.  Utval og nemnd har vist til gjeldende bestandsplan og bestandsutvikling som 
underlag for den lave fellingskvoten som var satt for jaktsesongen 2018. Miljødirektoratet vil 
oppfordre til at en i etterkant av jakta 2018 evaluerer fellingsresultat og prøveinnsamling, for å 
sikre at et nødvendig antall prøver kan samles inn på sikt. Dette innebærer også en vurdering av en 
endring av gjeldende bestandsplan forut for neste sesong, jf hjorteviltforskriften § 27; Hvis det 
oppstår vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, eller vesentlige uforutsette endringer i 
bestanden i løpet av planperioden, kan villreinnemnda beslutte at ny bestandsplan skal utarbeides" 
 
Vi vil videre uttrykke tilfredshet med at nemnd og utvalg er positivt innstilt til å bidra til en best 
mulig prøveinnsamling, og til et godt samarbeid videre. Dernest vil vi forsikre om at både 
Mattilsynet og Miljødirektoratet vil være ute i god tid før neste års kvotefastsettelser slik at alle 
nødvendige tiltak kan utnyttes på en best mulig måte.  
 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Knut Morten Vangen Erik Lund 
seksjonsleder seniorrådgiver 
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