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Kvalitetsnorm for villrein – et viktig skritt for villreinen 

Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag, Statskog, Norges Fjellstyresamband, Norges 

Naturvernforbund, Sabima, Natur og Ungdom, Norsk Friluftsliv; WWF Norge og Norges Jeger- og 

Fiskerforbund støtter opp om en kvalitetsnorm for villrein, og vurderer (NINA-rapport 1400 (2017)), 

Miljødirektoratets høringsnotat og det forslaget som er lagt fram som et godt grunnlag. Det er viktig 

at kvalitetsnormen kan gi et godt bilde av status for den samlede belastingen på våre 

villreinområder. Det vil gi et godt utgangspunkt for å identifisere faktorer som medvirker til en 

negativ utvikling for villreinen for så å konkretisere aktuelle tiltak for å kunne forbedre 

miljøtilstanden for de enkelte områdene. 

Organisasjonene slutter seg til at det må være et kortsiktig mål at villreinområdene skal ha minst 

«middels kvalitet». Vi mener likevel at «god kvalitet» må være et langsiktig mål, i alle fall minimum 

for de nasjonale villreinområdene.  

For å lykkes med kvalitetsnormen som et virkemiddel for en god forvaltning av villreinen og dens 

leveområder i et langsiktig perspektiv, er det nødvendig med et godt kunnskapsgrunnlag og et 

omforent forvaltningsregime. Derfor må et vedtak om kvalitetsnormen følges opp med tilstrekkelige 

ressurser til å framskaffe tilstrekkelig kunnskap for å kunne gjennomføre en klassifisering av 

villreinområdene. Videre må det også settes av tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre aktuelle 

tiltak i henhold til tiltaksplanene for villreinområder der fastsatt kvalitetsnorm ikke er nådd. Norges 

Skogeierforbund, Norges Bondelag, Statskog, Norges Fjellstyresamband, Norges Naturvernforbund, 

Sabima, Natur og Ungdom, Norsk Friluftsliv; WWF Norge og Norges Jeger- og Fiskerforbund vil 

understreke at selv om de nasjonale villreinområdene prioriteres i første omgang, må det legges opp 

til å kunne gjennomføre dette også for de øvrige villreinområdene.  

Organisasjonene mener det må være et krav at det «skal» utarbeides planer for hvordan kvaliteten 

skal bli nådd dersom fastsatt kvalitetsnorm ikke er nådd eller det er fare for at den ikke blir nådd, 

Dette i motsetning til forslaget til Artikkel 5 Tiltaksplaner der det heter at Klima- og 

miljødepartementet «bør» utarbeide slike planer. 

Organisasjonene vil også trekke fram at det må legges til rette for å gjennomføre restaureringstiltak 

der dette vurderes som aktuelt for å nå minst middels kvalitet.  

Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag, Statskog, Norges Fjellstyresamband, Norges 

Naturvernforbund, Sabima, Natur og Ungdom, Norsk Friluftsliv; WWF Norge og Norges Jeger- og 

Fiskerforbund vil avslutningsvis gi uttrykk for forventninger om at kvalitetsnormen blir 

operasjonalisert snarest mulig. Det bør være et mål at den første klassifiseringen er gjort i 2021. 

Vi ønsker å bidra direkte inn i det videre arbeidet med kvalitetsnorm for villrein i Norge. Vi ber derfor 

om en god dialog og at departementet holder oss godt informert i den videre prosessen. 
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