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REFERAT  
 
Sak 1. Rapport fra VKM oppfølging av tiltak CWD Hardangervidda 

Endre m. fl. orienterte om hovedtrekkene fra fremleggelsen av skrantesykerapporten i regi av 

Vitenskapskomiteen for mattrygghet, den 26. januar. VKM har selv oppsummert hovedmomentene i 

rapporten, her.  

Det kan se ut som at målet nå vil kunne være å begrense smitte og kanskje bli kvitt den.  

Følgende moment ble tatt opp: 

- Det kan virke som det leder opp mot å redusere storbukkbestanden.  Dette er imidlertid 

vanskelig siden denne alt er svært lav.  

- Det bør nok være et mål om å i løpet av 5 år gi villreinen lettere tilgang til større deler av sitt 

leveområde i større deler av året (dette vil trolig også bli en konsekvens av arbeidet med 

kvalitetsnormen). 

https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/skrantesykeoppdatertkunnskapomsykdomogspredningsrisiko.4.3d07086f174afc8d59d94e2c.html


- Ferdsel på Hardangervidda har vært og vil bli et sentralt tema. 

- Skal man gjøre en kraftinnsats, så bør man også jobbe for bedre organisering av vald. Dette 

vil føre til en mer effektiv jaktgjennomføring.  

- Rovvilt har i noen områder hatt en bremseeffekt for cwd i Nord-Amerika. VKM vurderer pr i 

dag at innføring av store rovdyr ikke vil ha innvirkning på CWD situasjonen på Vidda.  

- Vi bør tørre å ha et sterkt faglig ståsted og samtidig ha respekt for forskningen. 

- Vi bør oppfordre alle aktører til «å puste med magen» – det er ingen bråhast.  

- Man bør ikke gjennomføre drastiske tiltak nå. Lokal og sentral forvaltning bør sitte sammen. 

Med en slik prosess er det større sikkerhet i beslutningene – og man får bedre synliggjort 

konsekvensene.  

- Det bør ikke settes i gang uttak vinterstid nå.  

- Man bør bruke dette som en mulighet for å gjøre andre viktige tiltak på vidda. Tenke 

helhetlig på vidda – heve blikket 

- Vi bør oppmuntre til mer prøvetaking, og en bedre bestandsforvaltning.  

- Kvaliteten på villreinbestanden bør være bedre om 10 år.  

- Dra kvalitetsnormen inn i brevet.  

- Ta med et punkt om viktigheten av prøvetaking i alle villreinområdene og hvordan vi må/kan 

motivere til denne dugnaden. 

Christian lager forslag til uttale som etter innspill sendes bredt ut. 

 

Sak 2. Videre arbeid revisjon av viltlova 

Innspill fra 11 områder, ble sendt ut i forkant av møtet. Christian lager forslag til innspill til 

arbeidsgruppa som jobber for revisjon av viltlova, og hvor vi peker på behovet for å i enkelte 

områder og til visse tider, bør kunne ha mulighet for å regulere ferdsel.  

 

Sak 3. Temahefte og årbok 

Fred Ivar orienterte om status årbok. Det er nå kommet inn 17. artikler. Fristen for å levere innspill er 

ut januar. Tor kan gjerne levere en sak på ferdsel. Gjennomgang tas på neste møtet i 

redaksjonsrådet.  

Det er søkt om 70 000,- i støtte til temahefte i 2021, som i hovedsak blir en digital artikkelsamling, 

men hvor vi trykker noen utgaver. Artikler tilbake til 2009 er lett tilgjengelig.  

Forslag om at ferdsel bør være et overordna tema. Jakt og jaktseleksjon er også viktig. Endelig 

beslutning tas på neste møte. 

 

Sak 4. Oppnevning lokale representanter kvalitetsnorm 

Samtlige nasjonale villreinområder kom med forslag til kandidater. Endelig liste ble etter møtet 

oversendt Miljødirektoratet. 

 

Sak 5. Fagdag og landsmøte, tid og sted 



Tentativt tidspunkt for landsmøte og fagdag er 16.-17. juni. Vi avventer å informere og invitere til 

samlingen til smittesituasjonen er mer forutsigbar. På grunn av de store temaene kvalitetsnorm og 

cwd, så avventes også programmet til nærmere fagdagen. Det ble tatt opp at delnorm 3 – arealer, er 

utfordrende og bør belyses på fagdagen.  

 

Sak 6. Orientering brev Hardanger Lift 

Brev som Villreinrådet skrev som innspill til planprogrammet ble lagt frem, og Endre orienterte om 

prosessen 

 

Sak 7. Stans i bruken av flyklubber, jf. e-post fra Miljødirektoratet 

Lars orienterte om saken. Minimumstelling er viktig.  

Villreinnemnda på Hardangervidda ved Egil Rønning har god kjennskap til dette og Endre drøfter 

dette med Egil, før Villreinrådet evt. engasjerer seg. 

 

Sak 8. Brev fra Miljødirektoratet, revisjon av jakttider 

Villreinrådet har ingen forslag til endring av jakttid på villrein.  

 


