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INFORMASJON ANGÅENDE VILLREINJAKTA 2020 

 
Kvote og trekning av søkere 
Årets kvotevedtak er på 5000 dyr med fordeling 2500 voksen bukk og 2500 frie dyr. 
Dette medfører at fjellstyret får 255 egne kort pluss tilleggskort som er fremforhandlet 
via samjaktavtaler med andre vald. Til sammen har fjellstyret har 296 kort til fordeling 
for årets jakt. Dette medfører at ca 50 jegere på hver søknadsliste for innenbygds får 
tilbud om jakt i første tildelingsrunde. Tilbudet går videre til nestemann på lista til det 
er tomt for kort. Utenbygdsjegere får tilbud på samme måte om det er igjen kort etter 
at innenbygdssøkerne har fått tilbud. Trekningen av innenbygdssøkerne ble 
gjennomført digitalt på Inatur på onsdag og prioriteringslistene er offentliggjort på 
fjellstyrets hjemmeside. Det blir først gjennomført trekning av utenbygssøkere om 
fjellstyret har kort til tildeling. 
 
Priser og tildeling: 
Jegerne tilbys jakt i allmenningen på 1 voksen bukk og 1 fritt dyr til en samla pris på 
3500 kr. Se vedtak i sak 12/20. Utenbygdsjegere tilbys lik jaktpakke og betaler 
dobbelt pris.  
 
Innenbygds jegere (allmenningsberettigede) får tilbud om jakt før utenbygds jegere. 
For jegere uten bruksrett gis det evt. tilbud om jakt på nordsida av 
Numedalslågen/Nordmannslågen. 
 
Overføringskort. Jegere med allmenningskort kan overføre kort fra andre vald til HA 
55. Pris for overføring er 1500 kr for voksen bukk og 2000 kr for fritt dyr. Se vedtak i 
sak 12/20. Overføring av kort skal godkjennes av fjellstyret og betales via Vipps 
(Vippsnummer 538285) eller via giro. Skjema for overføringskort lastes ned fra 
hjemmesiden:  http://www.hardangervidda-fjellstyra.no/reinsjakt-innanbygds-ovre-
numedal 
 
Gruppa 16- 17-år garanteres kort og prisen settes til halvparten av ordinær pris. 
Gjelder bruksberettigede. Fødselsår gjelder.  
 
Kortutdeling: 
Grunnet covid-19 pandemien er det en del ting som ennå ikke er klart med hensyn til 
utdeling av villreinkort. Enten må kortene hentes som tidligere på fastsatte datoer 
eller så blir kortene utkjørt og lagt i postkassene. Fjellstyret vil ta stilling til dette 
fortløpende med hensyn til eventuelle nasjonale føringer som vil komme. Fjellstyret 
sender ut informasjon om dette til de det gjelder.  
 
Fjellstyrets hytter og bruk i jakta:  
Pandemien medfører videre utfordringer med hensyn til hyttebruk for våre jegere. Det 
er signalisert at det det skal komme nye føringer for utleie ca. 15. juni og fjellstyret 
avventer derfor eventuelt å åpne for bestilling av hytter i håp om at det skal lempes 
på kravene. Det vil uavhengig av dette legges et særskilt ansvar på den enkelte 
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bruker i år med hensyn på vask og hygiene. Fjellstyret legger til rette for at nødvendig 
vaskemiddel som klor, såpe, engangshansker, rene kluter er tilgjengelig slik at alle 
kan vaske nødvendige flater før hytta tas i bruk. Alle som skal bruke hyttene må ta 
med eget laken og putetrekk samt sovepose og hånddesiniserende middel. Fjellstyret 
legger ut informasjon på hjemmesiden og facebook så fort det foreligger oppdatert og 
relevante retningslinjer for hytteutleie. 
 
Når det gjelder bruken av utedoen på Vegarhovd vil fjellstyret så langt det lar seg 
gjøre legge til rette for at alle som ligger i telt kan benytte doen på en hygienisk 
forsvarlig måte. Det vil ettersendes informasjon om denne ordningen før jaktstart.  
 
Regler for reinsjakta 2020: 
Jaktstart blir torsdag 20.08.20. Siste jaktdag er onsdag 30.09.20. Nattefredning 
mellom19.00-07.00. 
 
Kort på statsallmenningen er personlige og kan ikke overdras eller videreselges til 
andre. Dette betyr at ingen andre enn den som kjøper kort på statsallmenningen kan 
jakte på dem. Unntaket er de som er med i et godkjent jaktlag. Se informasjon under 
angående jaktlag. 
 
Jegerne må ellers forholde seg til alle offentligrettslige regler som gjelder storviltjakt. 
Du skal ha med deg og kunne fremlegge følgende dokument ved kontroll: 
• Jaktkort 
• Våpenkort 
• Dokumentasjon på betalt jegeravgift og avlagt skyteprøve.  
• Evt. avtale om jaktlag 
 
Jaktlag: 
Det kan dannes jaktlag med inntil 5 personer. Alle må ha kort og avlagt skyteprøve. 
Ingen kan stå på flere jaktlag samtidig. Jegere som er på opplæringsjakt (16- og 17-
åringer) kan inngå i dette jaktlaget, men kortene kan ikke benyttes av andre i 
jaktlaget. Jegere uten bruksrett kan ikke delta i jaktlag sammen med jegere med 
bruksrett. Utenbygds (jegere uten bruksrett) kan sammen danne jaktlag godkjent av 
fjellstyret. Jaktlagsskjema må fylles ut signeres og sendes fjellstyret på epost innen 
15.08.20. Jaktlagsskjema lastes ned fra hjemmesiden: http://www.hardangervidda-
fjellstyra.no/reinsjakt-innanbygds-ovre-numedal 
 
 
Samjaktavtaler: 
Øvre Numedal Statsallmenning har følgende samjaktjaktavtaler: 

1. Samjaktavtale med Ulvik statsallmenning HA 291 (avtale av 27.4.18.). 10 
jegere fra Ulvik kan jakte samtidig (gjelder kun på nordsida av Lågen og på 
sørsida i området fra Eidfjord grense i vest til Langebuåni i øst). 

2. Avtale med Buskerud Landbruksselskap av 4.5.18. gjelder på nordsida av 
Lågen i hele jakta.  

3. Gjensidig avtale mellom HA-35, HA-36, HA-37 og HA 55 gjelder fra første 
jaktdag. Dvs. villreinkort som opprinnelig er utstedt til disse valdene, kan 
brukes vederlagsfritt på HA 55 sitt areal på nordsida av Heinvassdraget. HA-
55 sine jegere kan jakte fritt på HA-35, HA-36 og HA 37.  
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Skrantesjuke (CWD): 
Jegerne på Hardangervidda er pålagt å ta hjerne- og lymfeprøve av alle felte dyr. 
Prøvetakingsutstyr blir delt ut sammen med kortene. Metoden for prøvetaking og info 
om innsending av prøver er beskrevet i informasjonsskrivet som er vedlagt 
prøvetakingsutstyret. Alle anmodes om å sette seg inn metoden og utførelsen før 
jakta. For mer informasjon se nettsiden:  http://www.villrein.no/cwd/ 
 
NB: Fjellstyret eller oppsynet skal IKKE ha tilsendt/levert prøver. Prøvene skal 
sendes pr post, bruk ferdigfrankert konvolutt som følger med prøvetakingsutstyret. 
 
Ubrukte prøvesett leveres tilbake til fjellstyret etter jakta. 
 
Merka dyr: 
På vidda er det noen merka dyr, disse er utstyrt med en GPS-klave rundt halsen. 
Klavene har ulike farger, men er lett synlige. Informasjon som innhentes er svært 
viktig for forvaltninga av villreinstamma på Hardangervidda. Merka dyr skal derfor 
ikke felles. Skulle det likevel skje, eller man finner en sender i terrenget må den 
leveres til oppsynet. Kontakt oppsynssentralen på Skinnarbu. 
 
Innlevering av villreinkort etter jakta: 
Kortene skal sendes til Øvre Numedal fjellstyre, Postboks 51, 3631 Rødberg eller 
legges i fjellstyrets postkasse utenfor Skue sparebank på Rødberg senest fem dager 
etter jaktslutt. Dette gjelder alle kort uavhengig av om de er brukt eller ikke. Husk å 
returner ubrukte prøvesett for CWD. 
 
Kjøreløyver: 
Fjellstyret har i år også delegert myndighet til å utstede 1 stk. kjøreløyve til de som 
trenger dette i forbindelse med nødvendig transport i villreinjakta. Fjellstyret sender ut 
informasjon om dette til de alle jegere som har fått kort når all tildeling er gjennomført 
og det er avklart hvordan kortutdeling skal foregå. 
 
Kontaktinformasjon:  
Øvre Numedal Fjellstyre: ovre.numedal@fjellstyrene.no   
Fjelloppsyn Sten-Rune Jensen: 99109720  
Hardangervidda Fjelloppsyn: 902 13 630  
Oppsynssentralen Skinnarbu: 815 32 450 
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