
(Pressemelding) 
 
CWD: Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet ynskjer seg brei lokal medverknad 
 

Etter framlegginga 26. januar av VKM-rapporten − kunnskapsoppdateringa om skrantesjuke 

på Hardangervidda − ynskjer Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet å gjere greie for 
sitt syn på prosessen vidare. Villreinnemnda oppfattar rapporten som eit godt stykke arbeid 
der fleire alternative tiltak blir gjort synlege. Eit klart ynskje frå villreinnemnda er at 
Mattilsynet og Mijødirektoratet involverer nemnda i dei vidare drøftingane før tilrådinga blir 
sendt til departementet for ei endeleg avgjerd. 
 
Villreinnemnda etterlyser ein god prosess der ein har medverknad frå ulike fagmiljø og lokal 
forvaltning/rettshavarar. Dette utifrå at ein bør samle så godt fagleg grunnlag som mogleg 
før ein føretar seg noko, altså ein grundig prosess med godt samarbeid og god dialog i alle 
ledd. Villreinnemnda har så langt ikkje fått noko innsyn frå MT/MD på kva for tiltak dei 
meiner skal setjast i verk. Villreinnemnda og villreinutvalet er difor urolege for at vedtak skal 
gjerast utan medverknad frå lokal forvaltning. I denne samanhengen har villreinnemnda i eit 
brev til Mattilsynet og Miljødirektoratet datert 29.12.2020 foreslått at det bør setjast ned ei 
breitt samansett gruppe, eit «forvaltningsforum», som kan bidra med kompetanse og 
kvalifiserte vurderingar før bestandsmål, bukkeandel, avskyting m.m. blir fastsett. Det er kort 
tid (1. mai) til kvotevedtak for 2021, og mykje bør avklarast innan den tid. 
 
Ordførarane i dei aktuelle kommunane har i møte i Hardangerviddarådet 9. februar slutta 
seg til villreinnemnda sin bodskap om involvering av lokal forvaltning. Ordførarane gav 
uttrykk for at det er nødvendig at lokal forvaltning får ein reell innverknad på prosessen 
vidare. Leiar i villreinnemnda, Endre Lægreid, ordla seg slik då han la fram nemnda sitt syn i 
dette møtet: «Før ein veit meir er drastiske tiltak uakseptable.»  
 
Dei siste signala er at Mattilsynet og Miljødirektoratet inviterer nemnd og utval inn i ei slik 
arbeidsgruppe. Me ventar i spenning på formalisering og mandat for denne gruppa, men er i 
skrivande stund optimistiske med tanke på at det ser ut til at me vert involverte i den 
prosessen som må gjennomførast fram mot kvotevedtak. Underforstått ser me det òg slik at 
noko uttak i vinter ikkje er aktuelt. Dette har vore ei særs viktig kampsak for villreinnemnda. 
 
  


