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Villrein

• Norsk ansvarsart

• Stor betydning for europeisk natur- og 

kulturarv

• Hardangervidda største gjenværende

bestand i Europa

• Viktig begrunnelse for flere av våre

nasjonalparker og store verneområder

• Villrein (caribou) på den globale rødlista

fra 2016 p.g.a stor bestandsnedgang i

Nord-Amerika

• Foreløpig foreslått på den norske rødlista

2021 av Artsdatabanken (NT)

• Viktigste utfordringer er tap og 

oppsplitting av leveområder og alvorlig

sjukdom

Olav Strand



Om villrein i Meld. St. 14 Natur for livet

Regjeringen vil

• 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



NML § 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….

• Oppdrag fra KLD til Miljødirektoratet:

Utvikle faggrunnlag og levere forslag til kvalitetsnorm 

for villrein innen 31.12.2017

• Oppnevnt uavhengig ekspertgruppe ledet av NINA



Kvalitetsnorm for villrein

• Fastsatt ved Kgl.res. 23.06.20 etter bred 

høring, trådte i kraft straks

• De ti nasjonale villreinområdene 

klassifiseres av ekspertgruppe fra høsten 

2021

• Tre delnormer med måleparametere

• Norsk villreinsenter har gjennomført 

omfattende prosess med kartlegging og 

forankring av funksjonsområder og 

fokusområder i lokale ressursgrupper

• Helhetlig kunnskap om samlet belastning



• Omfatter alle 24 villreinområder

• Normvurdering hvert 4. år

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 



Klassifisering

• Statusvurdering for siste fire år etter tre delnormer:

1) Bestandsforhold, 2) Lavbeiter, 3) Leveområde og 

menneskelig påvirkning

• Vurdering av trend og usikkerhet

• Dårligste delnorm bestemmer endelig klassifisering

• Hvis et villreinområde har dårlig kvalitet: 

- Påvirkningsanalyse 

- Tiltaksplan for å oppnå middels eller god kvalitet



Helhetsvurdering

Bestands-
forhold Lavbeiter

Leveområde og
menneskelig påvirkning

Helhets-
vurdering

Villreinområde 1

Villreinområde 2

Villreinområde 3

Villreinområde 4



Resultater av høringen

• 76 høringsinstanser har gitt 

uttalelse

• God bredde av ulike aktører

• Departementet har 

kommentert merknadene i 

Kongelig resolusjon

• Bred enighet om at 

kvalitetsnorm for villrein bør 

etableres
Viewpoint Snøhetta
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Miljødirektoratets vurdering og anbefaling

• Kvalitetsnormen vil danne grunnlag for en mer systematisk, 

enhetlig og målrettet forvaltning av de 24 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 



Iverksetting av kvalitetsnormen

• Første gangs vurdering og klassifisering av de ti nasjonale 

villreinområdene fra høsten 2021 og de øvrige fra høsten 2023

• Deretter full gjennomgang og klassifisering hvert 4.år

• Supplering og tilrettelegging av datagrunnlag i full gang, legger vekt 

på god samordning av feltinnsats f. eks kalvetellinger og 

strukturtellinger

• Ei nasjonal ekspertgruppe med 9 fagpersoner oppnevnt i juni 2021 

av Klima- og miljødepartementet i samråd med berørte 

departementer

• Suppleres med 2 lokale representanter for hvert område, oppnevnt 

av Miljødirektoratet i juni 2021 etter forslag fra Villreinrådet i Norge

• Gruppa vil ha ansvar for klassifisering og ev. påvirkningsanalyser

• Ledes og administreres av NINA

• Oppstartsmøte 1.-2.november, forventes ferdig 1.kvartal 2022



St.meld.nr.26 (2006 – 2007)
Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand

5.3.4 Sikring av villreinens 

leveområder

Regjeringen vil:
• Sikre villreinens sentrale plass i norsk 

fjellfauna, gjennom regionale planer og 

etablering av europeiske og nasjonale 

villreinområder.
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Oppfølging av de regionale planene

• Prinsipper og retningslinjer i de regionale planene må innarbeides i 

kommuneplaner m.v. for å bli juridisk bindende – svært viktig for 

statsforvaltere og villreinnemnder å medvirke aktivt i slike planarbeid

• Planene skal ha et handlingsprogram som skal vurderes rullert årlig, 

viktig med deltakelse i prosesser og gjennomføring av tiltak i tråd med 

disse

• Samordning av tiltak fra ulike prosesser – f.eks besøksstrategier, sti- og 

løypeplaner, verdiskapingsprosjekter, tiltaksplaner etter 

kvalitetsnormen, avbøtende tiltak knyttet til vilkårsrevisjoner

• Viktig med samarbeidsarenaer som kan bidra til å holde planen 

levende, f.eks Hardangerviddarådet, Nordfjellarådet, Heiplansamlinga



Verdiskapingsprogram

• De to europeiske villreinregioner 

formelt åpnet 18.september 2017

• 5 mill. kr årlig til 

verdiskapingsprogram for 2017-21

• Tilført 3 mill. kr ekstra fra 2020

• Gjennomført flere utlysninger og 

etablert ca. 20 prosjekter

• Krav om 50% egen eller annen 

finansiering

• Relativt mye midler ledig fra 

2022, søknadsfrist 15.januar

• Norsk villreinsenter følger opp 

prosjektene, oversikt på 

www.villrein.no

http://www.villrein.no/


Mål for «Villreinfjellet som verdiskaper»

• Hovedmål

Programmet skal bidra til bred verdiskaping i de europeiske 

villreinregionene gjennom bærekraftig utvikling av reiseliv basert på 

villreinen og villreinfjellet som ressurs

• Delmål 1

Programmet skal vise hvordan villreinfjellet kan bidra til verdiskaping til 

beste for befolkning, næringsliv, lokalsamfunn og regioner

• Delmål 2

Programmet skal samspille med og bidra til en god gjennomføring av de 

regionale planene for nasjonale villreinområder

• Delmål 3

Programmet skal utvikle og spre kunnskap om villreinen og villreinfjellet 

til ulike målgrupper



Bred verdiskaping



Vilkårsrevisjon for vassdragskonsesjoner

Storvassdammen og Steinsbuskardet
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Avbøtende tiltak
• Utbygging av vannkraft har i mange 

villreinområder ført til omfattende tap og 

fragmentering av leveområder

• Ofte dårlig kunnskap om virkninger på 

villrein da konsesjonene ble gitt

• Mange store konsesjoner tatt opp til 

vilkårsrevisjon med høringsprosess

• Fokus på sekundæreffekter av utbyggingen

• Må se hele villreinområdet under ett i et 

landskapsperspektiv

• OED vedtak om Aura og Hemsil juni 2021 

viktig gjennombrudd

• Legger til rette for «spleiselag» mellom flere 

aktører for å få gjennomført avbøtende 

tiltak

• Ny metodikk (OneImpact) kan simulere 

effekter og bidra til riktige prioriteringer

Vøringsfossen. 
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Tinnhølen
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Statkraft – revisjonsdokument 

Ulla – Førre juni 2021

Statkraft si vurdering av krav frå kommunane (utdrag)

• Statkraft er einig med kravstillarane i at 

villreinområdet bør sjåast under eitt. I prioritering av 

aktuelle tiltak bør alle typar påverknadar vurderast og 

tiltak gjennomførast i prioritert rekkjefølge med sikte 

på best mogleg effekt og utnytting av samla ressursar. 

• Vi er innstilt på å bidra videre i forsking og utgreiing, 

samt inn i eventuelle tiltaksplanar eller -program ut frå 

kva som er ei rimeleg fordeling mellom aktuelle partar. 

• Statkraft meiner oppfølging av rapporten sine 

anbefalingar må koordinerast mellom fleire sektorar, 

myndigheiter og aktuelle deltakarar.

• Høringsfrist 1.desember

Storvassdammen
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Setesdal 19.09. – 19.10.21
Arealbruken til 8 voksne bukker i Setesdal – Ryfylke og 3 voksne 
simler i Setesdal Austhei



Tiltaksplaner

• Resultater fra påvirkningsanalyser gir grunnlag for 

utvikling av tiltaksplaner som kan bidra til at 

kvalitetsmålene likevel blir nådd

• Bør utvikles i samråd med andre berørte 

sektormyndigheter

• Klima- og miljødepartementet fastsetter hvilke 

tiltaksplaner som skal utarbeides 

• Forutsettes gjennomført i regi av forvaltningen, 

nødvendig med lokal medvirkning



Prop 1 S (2021 – 2022)

Villrein

Regjeringa vil i 2022 følgje opp kvalitetsnorma for villrein. Klima- og 

miljødepartementet vil i samråd med andre aktuelle departement framover 

vurdere planar for korleis kvaliteten kan bli nådd for dei villreinområda som i 

2021 vart klassifiserte til dårleg tilstand.

Post 21: Etablering og drift av kvalitetsnormen (2021: 4 mill. kroner + 1,5 mill. 

kroner til villreintiltak)

Post 81: Villreinfjella som verdiskapar (8,5 mill. kroner) 

Post 85: Stiftelsen Norsk villreinsenter (8,979 mill. kroner)



Prop 1 S (2021 – 2022)

Sikring av verdiane i verneområda 

• Regjeringa vil halde fram med arbeidet for å betre forvaltninga av dei 

eksisterande verneområda.

• Regjeringa legg til rette for at nasjonalpark- og verneområdestyra gjennom 

besøksstrategiar kan planleggje for auka besøk i nasjonalparkar og andre store 

verneområde der naturen toler det. Nokre nasjonalparkar manglar framleis 

besøksstrategiar, og det vil bli arbeidd vidare med dette i 2022.

• Ordninga med lokal forvaltning av nasjonalparkar og andre store verneområde 

og forsøksordninga med grunneigar- og partssamansette verneområdestyre er 

evaluerte (NF-rapport nr.: 1/2021 og NF-rapport nr.: 9/2020). Klima- og 

miljødepartementet vurderer rapportane og vil avklare den nærmare 

oppfølginga av dei.



Oppsummering
• Kvalitetsnormen for villrein er et helhetlig kunnskapssystem

• Bidrar til å sette fokus på villreinens livsvilkår i alle 24 villreinområder

• Vil særlig heve kunnskapsnivået i områdene som tidligere ikke har vært en del 

av det nasjonale bestandsovervåkingsprogrammet

• Kvalitetsnormen er retningsgivende, på samme måte som de regionale planene

• Vil bidra til å måle effektene av de regionale planene og planenes 

handlingsprogrammer

• Klassifiseringen vil legge grunnlag for å prioritere, finansiere og gjennomføre 

tiltak for å forbedre situasjonen i villreinområder som ikke oppnår middels eller 

god kvalitet

• Det er Klima- og miljødepartementet i samråd med andre berørte myndigheter 

som avgjør om og hvordan tiltaksplaner skal utarbeides

• Det vil være nødvendig med sterk lokal medvirkning og god samordning med 

andre prosesser i villreinområdene



Et liv på vandring – villreinen som «paraplyart»
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