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Hva er en villrein?

 En villrein er en villrein når 

den kan leve i flokker som 

streifer over store områder, 

bruker varierte 

beiteområder og er en del 

av menneskers opplevelse 

og høsting
(Villrein og Samfunn, 2005)

Foto: Rangifer tarandus / NINA 



Om villrein i Meld. St. 14 Natur for livet

Regjeringen vil

 Med bakgrunn i de regionale planene arbeide for å sikre villreinen og 

dens leveområder i utbyggingssaker og i kommunale arealplaner, og for 

at dette ses i sammenheng på tvers av kommune- og fylkesgrenser

 Må følges opp gjennom utarbeidelse av handlingsplaner samt 

implementering i kommuneplaner i de ulike regionene

 For å konkretisere og operasjonalisere forvaltningsmålet og kunne vise 

hvilke tiltak som påvirker villreinen positivt eller negativt, vurdere om 

det skal utvikles en kvalitetsnorm for villrein



§ 13.(kvalitetsnormer for naturmangfold)

 Kongen kan fastsette retningsgivende kvalitetsnormer for 
naturmangfoldet, bl.a. om forekomsten av en art eller 
utbredelsen eller økologisk tilstand av en naturtype.

 ………

 Blir en kvalitet fastsatt i en norm etter denne loven ikke nådd, 
eller er det fare for dette, bør myndigheten etter denne lov i 
samråd med andre berørte myndigheter utarbeide en plan for 
hvordan kvaliteten likevel kan bli nådd. Planen kan bl.a. gå ut 
på at det fastsettes nærmere forskrifter med hjemmel i denne 
eller andre lover.



Oppdrag

Stortingets vedtak 23.mai 2016:

 Stortinget ber regjeringen utarbeide en kvalitetsnorm for 

villrein….

 Tildelingsbrev for 2017 fra KLD til Miljødirektoratet:

Levere forslag til kvalitetsnorm for villrein innen 31.12.

 Prop. 1 S (2016 - 2017) for KLD: 

I tråd med Stortingets vedtak til naturmangfaldmeldinga

vil det i 2017 bli utarbeidd ein miljøkvalitetsnorm for 

villrein.
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Mandat

Arbeidet og rapporten skal bl.a. inneholde en 
gjennomgang og vurderinger av:

• Relevant kunnskapsgrunnlag om villrein generelt og for de 
enkelte 23 villreinområdene

• Relevante eksisterende dataserier og datakilder

• Hvilke parametere som kan inngå i en kvalitetsnorm, om skille 
mellom parametere som beskriver økologisk tilstand / 
menneskelig påvirkning

• Antall og klasser i et klassifiseringssystem for de aktuelle 
parameterne, og grenseverdier mellom disse.

• Vurdere om skille mellom små og større villreinbestander ved 
fastsetting av kvalitetsnormen og klassifiseringen etter normen



Mandat

På denne bakgrunn skal ekspertgruppa fremme 
forslag til kvalitetsnorm for villrein med anbefalte 
måleparametere og anbefalt omløpstid for 
klassifisering av bestandene i forhold til normen.



Produktet



Oppfølging 

 Miljødirektoratet oversendte rapporten til Klima- og 

miljødepartementet (KLD) 10.januar 2018

 Nytt oppdrag i tildelingsbrevet for 2018:

Miljødirektoratet skal lage utkast til forskrift med 

kommentarer om miljøkvalitetsnorm for villrein basert på 

faggrunnlaget fra ekspertgruppa innen 1.juni 2018

 Utkast til forskrift med vedlegg og høringsnotat levert 

1.juni 2018



Miljøkvalitetsnormen for villrein

 Klassifiseringssystem
– Ikke mer komplisert enn nødvendig



Standardklassifisering - villrein

 Tiltaksorientert

 Ikke gi inntrykk av å ha mer 

kunnskap/forståelse enn det som er reelt

 Statusvurdering for siste fem år

 Vurdering av trend og usikkerhet

– Sikker trend  grunnlag for endret klassifisering



Sentrale begreper

 Delnormer

 Måleparametere

 Funksjonsområder

 Fokusområder

 Påvirkningsfaktorer
© Olav Strand



 Ikke skille mellom store og små 

villreinområder

 Normvurdering hvert 5. år

 Den dårligste måleparameteren/ 

delnormen bestemmer

Delnormer og måleparametere

Delnorm Måleparameter 

Bestandsforhold Datokorrigert høstslaktevekt for simlekalv 

Antall eldre (≥ 3 år) bukker per voksen (≥ 1 år) simle 

Antall kalver per 100 simle og ungdyr 

Genetisk variasjon 

Helsestatus – forekomst av alvorlig meldepliktig sykdom 

 
Lavbeiter Lavbiomasse 

 
Leveområde og 

menneskelig påvirkning 

Funksjonell arealutnyttelse 

Funksjonelle trekkpassasjer 



Innhold i forslag til høringsnotat

1. Bakgrunn – dagens forvaltning av villrein

2. Problembeskrivelse – behov for bedre kunnskap om samlet belastning

3. Forslag om innføring av miljøkvalitetsnorm for villrein
3.5 Forslag til forskrift med kommentarer
3.6 Operasjonalisering av kvalitetsnormen

4. Konsekvenser av innføring av en kvalitetsnorm for villrein

5. Miljødirektoratets samlede vurdering

6. Høringsprosessen

Miljødirektoratet anbefaler å høre på ekspertgruppas forslag til 
klassifiseringssystem og innhold i normen slik det foreligger, og gjøre 
eventuelle endringer med bakgrunn i høringsinnspillene. 



Miljødirektoratets forslag til forskrift med vedlegg

 Samme struktur og oppbygging som forskrift om kvalitetsnorm 
for villaks 20.09.13

 Kortfattet forskrift med fire vedlegg:
I Klassifisering av tilstanden for villreinbestander i Norge
II Klassifisering av delnorm bestandsforhold
III Klassifisering av delnorm lavbeiter
IV Klassifisering av delnorm leveområde og menneskelig 
påvirkning

 Grenseverdier for miljøkvalitet for måleparameterne for de 
enkelte delnormene framgår av vedleggene og inngår som en del 
av normen



Eksempel: Delnorm 1 - kalvevekt

 God indikator på kalvens ressurstilgang gjennom 

sommeren og moras ressurstilgang gjennom vinteren

 Korrigert for fellingsdato og kjønn

Dårlig Middels God 

< 15 15 – 18 > 18 

 



Fem års status og 10 års trend



Delnorm 1 - kalvevekt

 Innsamlingen av slaktevekter på 

kalv må forbedres drastisk i flere 

områder

 Gjelder ikke minst på 

Hardangervidda, der dagens 

beskjedne og usikre 

datamateriale viser dårlig (rød) 

tilstand 



Delnorm 2 – Lavbeiter

 Sommerbeite bestemmer vekst og størrelse på dyra, 

vinterbeite bestemmer hvor mange dyr som kan overleve

 Viktige og sårbare beiteressurser

 Tar lang tid å gjenoppbygge slitte lavbeiter

 Stor forskjell i forekomst mellom villreinområder

 Basert på fjernmåling (satellittdata)

Dårlig Middels God 

< 132 g/m2 132 – 220 g/m2 > 220 g/m2 

 



Fordeling av sesongbeiter



Delnorm 3 –
leveområde og menneskelig påvirkning

 Fokusområder

 Funksjonsområder

– Funksjonell arealutnyttelse

• Sommerbeiteområder

• Vinterbeiteområder

• Kalvingsområder

– Funksjonelle trekkpassasjer

 Vurdert for 10 siste år. Sammenholdt med forventning basert på 
siste 50 år.



Fokusområder



Eksempel delnorm 3 –
Funksjonelle trekkpassasjer

 Klassifisering basert på endret bruk

– Redusert krysningsfrekvens

– Økt krysningshastighet

 Klasser for vurdering av redusert bruk av trekkpassasjer:

Dårlig Middels God 

> 90 % 50 – 90 % < 50 % 

 



Helhetsvurdering

Bestands-
forhold Lavbeiter

Leveområde og
menneskelig påvirkning

Helhets-
vurdering

Villreinområde 1

Villreinområde 2

Villreinområde 3

Villreinområde 4





Operasjonalisering av kvalitetsnormen (1)

 Ikke del av ekspertgruppas mandat, forslag utviklet av 
Miljødirektoratet

 Alle de 23 villreinområdene bør omfattes av og klassifiseres etter 
kvalitetsnormen

 Nødvendig og hensiktsmessig å dele første gangs vurdering og 
klassifisering i to tidsbolker – tentativt de nasjonale 
villreinområdene i 2020 og de øvrige i 2022

 Forutsettes nødvendig budsjett, og at 2019 kan brukes til 
supplering og tilrettelegging av datagrunnlag

 Deretter full gjennomgang og klassifisering hvert 5.år, første gang i 
2025



Operasjonalisering av kvalitetsnormen (2)

 Ei nasjonal ekspertgruppe bør ha ansvar for analyser og selve 

klassifiseringen, krever kompetanse innenfor FoU og statistisk analyse og 

god kompetanse knyttet til de enkelte delnormene og måleparameterne

 Oppgaver som ikke krever FoU-kompetanse og er mer praktisk rettet kan 

ivaretas av andre aktører, som Norsk villreinsenter i samarbeid med andre:

- Kartlegging av leveområder, funksjonsområder, fokusområder

- Koordinering av innsamling av bestandsdata fra nye områder

- Kurs og kompetanseutvikling for lokalt registreringsmannskap

- Koordinering av prøveinnsamling for måleparametere som ikke 

gjennomføres årlig (genetikk, helse)



Påvirkningsanalyser

 Dersom et villreinområde får status ikke godkjent etter normen, 

skal det gjennomføres en påvirkningsanalyse

 Påvirkningsfaktorer omtalt i rapporten:

- Klima

- Predasjon

- Lokal og regional forvaltning

- Effekter av sau

- Ferdsel

- Helse

 Påvirkningsanalyse foreslås gjennomført av samme 

ekspertgruppe som forestår klassifiseringen etter normen



Kostnader og økonomi

 Basert på ekspertgruppas anslag i NINA Rapport 1400, kostnader 

som går utover det nåværende overvåkingsprogrammet

 Planleggingshorisont på 30 år, 4% rente for beregning av nåverdi

 Total nåverdi ca. 43 mill. kr, inkl. skattefinansieringskostnader

 Årlige kostnader 3,8 – 2,0 mill. kr første fem år, deretter 

ca.1,5 mill. kr per år. Tillegg på ca. 1 mill. kr til klassifisering 

hvert 5.år



Tiltaksplaner

 Resultater fra påvirkningsanalyser gir grunnlag for 
utvikling av tiltaksplaner som kan bidra til at 
kvalitetsmålene likevel blir nådd

 Skal utvikles i samråd med andre berørte 
sektormyndigheter

 Foreslås at KLD fastsetter hvilke tiltaksplaner som skal 
utarbeides 

 Forutsettes gjennomført i regi av forvaltningen, inngår 
ikke i kostnadsberegningen foran



Miljødirektoratets vurdering og anbefaling

 Vil danne grunnlag for en mer systematisk, enhetlig og målrettet 
forvaltning av de 23 villreinområdene i Norge

 Redusert usikkerhet og økt kvalitet på beslutninger som påvirker 
villreinbestandene

 Vil gi et godt uttrykk for den samlede belastning på 
villreinområdene

 Viktig verktøy for å vurdere virkningen av de regionale planene og 
bidra til å prioritere innsatsen knyttet til planenes 
handlingsprogrammer 

 Antas å være samfunnsøkonomisk lønnsomt



Videre arbeid

 Vurdering og eventuell justering av forslaget i KLD

 Gjennomføring av høring, oppsummering og fastsetting av 

forskrift – forhåpentlig i løpet av høsten 2018

 Iverksetting fra 2019 krever nødvendig budsjett –

etableringskostnader og årlig løpende kostnader
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