Villreinnemnda for Brattefjell – Vindeggen, Blefjell og Norefjell – Reinsjøfjell

Til
Adressetater iht. liste

Vår ref: Sak 14/2016

Vår dato: 20.04.16

Deres ref:

Deres dato: 08.04.16

Vedtak vedrørende søknad om betinget utvidet jakttid
i Blefjell Villreinområde 2016.
Saken gjelder: Villreinnemnda mottok den 18.04.16 pr. e-post en søknad fra Blefjell
Villreinutvalg om betinget utvidet jakt i Blefjell Villreinområde høsten 2016.
Fakta: Blefjell Villreinutvalg søker om en betinget utvidelse av jaktttiden innenfor Blefjell
Villreinområde høsten 2016. Jakttiden er ønsket utvidet fra og med 1. oktober, til og med 9.
oktober 2016, for å få med to helger.
Avskyting høsten 2015 endte på 26 dyr. Forventet avskyting i 2015 i henhold til bestandsplan
var 35 dyr. Bestandplanen har en målsetning om å ha en vinterstamme på 150 dyr. I den
sammenheng kan en økning på 10-15 vinterdyr være for mye for det beitegrunnlaget som
finnes og problemet vil eskalere påfølgende år pga. økt reproduksjon.
Blefjell Villreinutvalg sitt årsmøte 2016 vedtok å søke om utvidelse av jakten også i 2016 om
også årets felling skulle være for lav ut ifra målsetningen i bestandsplanen. Avskytning lavere
enn 25 dyr pr. 20 september vil forløse forlenget jakt. Formålet med jakten er å balansere
stammen på 150 vinterdyr.
Vurdering:
Hjemmelsgrunnlaget for utvidelse av jakttiden på villrein er i forskrift av 1. mars 2012 nr.190,
om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012
til og med 31. mars 2017, §3, nr.4. Jfr. Lov av 29. mai 1981 nr.38 om viltet (viltloven) §9.
Høsten 2015 ble det tildelt 103 dyr til Blefjell Villreinområde. Av disse ble det kun felt 26
dyr. Driftsplanen for Blefjell villreinområde 2013 – 2015 baserte på en årlig felling på 35 dyr,
dvs. 105 dyr på disse 3 årene. Hittil er det er det felt 31 dyr i 2013 og 22 dyr i 2014, og 26 dyr
i 2015. Totalt 79 dyr.
Grunnen til den lave fellingen antas å være at dyra holdt seg mye nede i skogen på vestsiden i
villreinområdet, og var kun i korte perioder oppe på fjellet, helt mot slutten av jakta. Årsaken
kan være bedre tilgang på beite, f.eks. sopp, samt forstyrrelser av fotturister på fjellet.
Det er utført 4 flytellinger i vinter; 14, 22, 25 februar uten å finne mer enn 55 dyr i
fostringsflokken på snaufjellet. Skogsområdene i vest og nord ble også overfløyet uten å finne
reinsdyr. Først 11. mars ble 132 dyr funnet ved Hjulet hvorav 53 hadde gevir, dvs var
drektige. Dette er som forventet og vinterstammen er derfor antatt å være på ca 150 dyr med
bukker, hvilket er vurdert å være taket for en bærekraftig vinterstamme på Blefjell.
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Statistikken for slaktevekter viser fortsatt en trend de siste 6 årene som er nedadgående. Det er
observert noe økt tannslitasje og fotografert magre dyr. Stammen har økt en del de siste 7
årene og man bør derfor prøve å redusere vinterstammen. Noen områder kan se ut til å ha
avspiste lavmatter og mulig utvandring til andre områder. Slaktevektene for 2015 var stabile
eller litt økte.
Blefjell Villreinområde søkte også om betinget utvidet jakt i 2015, og fikk dette innvilget.
Grunnet lav felling ble jakten utvidet med 11 dager. Fellingen i den utvida jakttiden ble svært
dårlig, da hele perioden var preget av dårlig vær og tåke.
Villreinnemnda for område 2 anser det som forvaltningsmessig problematisk for et lite og
sårbart område som Blefjell, hvis villreinstammen overstiger 150 vinterdyr på bakgrunn av
informasjonen over, og kunnskapen om området vi har tilegnet oss om området de seinere
årene. Nemnda har et godt samarbeid med Blefjell Villreinutvalg, og nemnda anser utvidet
jakt som et av flere gode forvaltningstiltak for å kunne forsikre seg at det blir felt tilstrekkelig
med dyr i villreinområdet. Villreinnemnda ser det som positivt at Blefjell Villreinutvalg i god
tid før jakta søker om betinget utvidet jakttid. Det er viktig med forutsigbarhet dersom man
skal kunne mobilisere jegere for en utvidelse av jaktperioden.
Forslag til vedtak:
Villreinnemda for Brattefjell - Vindeggen, Blefjell og Norefjell vedtar en utvidet jakttid i
Blefjell Villreinområde fra og med 01.10.16 til og med 09.10.16, totalt 9 dager, med hjemmel
i forskrift av 1. mars 2012 nr.190, om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for
jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017, §3, nr.4. Jfr. Lov av 29. mai
1981 nr.38 om viltet (viltloven) §9.
For at man skal åpne for utvidet jakt 1-9 oktober 2016, må følgende kriterie være tilstede:
Avskytning pr. 20.09.16 er mindre enn 25 dyr.
Villreinutvalget er ansvarlig for å informere Villreinnemnda underveis i jakta om avskyting.
Er avskytning pr. 20.09.16 mer enn 25 dyr, anses dette vedtak inkludert forskrift ikke lenger
som gyldig.
Villreinnemnda oppfordrer jegere til og ikke felle voksen bukk. Uttaket anbefales og primært
være kalver og ungdyr, evt. voksen simle, dersom uttaket er for lav av denne aldersgruppen.
Vedtaket fastsettes i egen forskrift med hjemmel i forskrift av 1. mars 2012 nr.190, om jaktog fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og
med 31. mars 2017, §3, nr.4. Forskrift om utvidet jakttid for villrein i Blefjell Villreinområde,
utarbeidet av Villreinnemda for Hardangerviddaområdet ligger vedlagt som eget dokument.
Behandling i møte den 20.04.2016 i Villreinnemnda for område 2:
Villreinutvalget orienterte om søknad om utvidelse av jakt i Blefjell Villreinområde på
Villreinnemnda sitt vårmøte 20.04.16. Vedtaket om utvidet jakt i Blefjell Villreinområde ble
enstemmig vedtatt på dette vårmøtet med 12 av 13 medlemmer i Villreinnemnda tilstede.
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VEDTAK:
Villreinnemda for Brattefjell - Vindeggen, Blefjell og Norefjell vedtar en utvidet jakttid i
Blefjell Villreinområde fra og med 01.10.16 til og med 09.10.16, totalt 9 dager, med hjemmel
i forskrift av 1. mars 2012 nr.190, om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for
jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017, §3, nr.4. Jfr. Lov av 29. mai
1981 nr.38 om viltet (viltloven) §9.
For at man skal åpne for utvidet jakt 1-9 oktober 2016, må følgende kriterie være tilstede:
Avskytning pr. 20.09.16 er mindre enn 25 dyr.
Villreinutvalget er ansvarlig for å informere Villreinnemnda underveis i jakta om avskyting.
Er avskytning pr. 20.09.16 mer enn 25 dyr, anses dette vedtak inkludert forskrift ikke lenger
som gyldig.
Villreinnemnda oppfordrer jegere til og ikke felle voksen bukk. Uttaket anbefales og primært
være kalver og ungdyr, evt. voksen simle, dersom uttaket er for lav av denne aldersgruppen.
Vedtaket fastsettes i egen forskrift med hjemmel i forskrift av 1. mars 2012 nr.190, om jaktog fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og
med 31. mars 2017, §3, nr.4. Forskrift om utvidet jakttid for villrein i Blefjell Villreinområde,
utarbeidet av Villreinnemda for Hardangerviddaområdet ligger vedlagt som eget dokument.

Med hilsen

Laila Gustavsen
Leder

Live Sunniva Gladheim
Sekretær

Dette vedtaket kan påklages etter §36 i forskrift for forvaltning av hjortevilt. Klagen sendes til
Villreinnemnda for område 2, sentrum 20, 3630 Rødberg, innen 6 uker fra tidspunktet parten
mottar vedtaket.
Adressater:
Miljødirektoratet
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Buskerud
Blefjell villreinutvalg v/Halvor Garås
Kommunene i Blefjell villreinområde
Medlemmene i villreinnemnda for område 2
Grunneiere
SNO
Politiet
Lokalt media
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Forskrift om utvidet jakttid for villrein i Blefjell Villreinområde
Fastsatt av Villreinnemda for Brattefjell – Vindeggen, Blefjell og Norefjell – Reinsjøfjell,
med hjemmel i forskrift av 1. mars 2012 nr.190, om jakt- og fangsttider samt sanking av egg
og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017, §3, nr.4. Jfr. Lov
av 29. mai 1981 nr.38 om viltet (viltloven) §9.
§1. Formål
Formålet med utvidet jakt på villrein er å imøtekomme særlige bestands- og
forvaltningsmessige behov.
§2. Utvidet jakttid
Jakttiden for villrein blir utvidet fra og med 01.10.16 til og med 09.10.16 innen alle vald som
er med i Blefjell Villreinområde.
§3 Forskriftens Gyldighet
Følgende kriterie må være tilstede for at denne forskrift skal være gyldig:
Avskytning i Blefjell Villreinområde pr. 20.09.16 er mindre enn 25 dyr.
§3. Ikrafttreden
Denne forskrift trer i kraft 20.09.16.
(25.04.2016)
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