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Presentasjonen av VKM rapporten 29. mars viste oss hvor viktig det er å vise at det finnes alternative 
tilnærminger til å nå målene om sykdomsbekjemping og reetablering av en frisk villreinstamme i 
Nordfjella. Villreinutvalget hadde samme dato sitt årsmøte, der viktige steg i retning av en plan og et 
arbeid med god lokal forankring ble tatt, særlig da gjennom et vedtak om utvalget sitt framlegg til 
årets kvote. I det følgende oppsummeres noen tanker om arbeidsmåter og prinsipper. 
 
Bakteppe; urealistiske og lite adaptive rammer i tilråding fra VKM 
Det er kun presentert  én fremdriftsplan i VKM rapporten når det gjelder tiltaket «avvikling av 
stammen». Planen blir presentert som «adaptiv», men man har samtidig kuttet mulighetene for 
endring undervegs etter nye vurderinger, (dvs. prinsippet i begrepet adaptiv) ved å gjøre tidsrommet 
for hele operasjonen minimalt kort, ved å konkludere på forhånd at samme kurs må holdes uansett 
evt. funn i andre områder og ved å klart understreke at man ikke kan avvente kunnskap som er 
nødvendig for å vite om tiltaket er gjennomførbart før en tar avgjørelsen om iverksetting. 
 
Lokal/regional forvaltning må akseptere at målet om å redde øvrige hjorteviltbestander i Norge er 
viktigere enn målet om å få en frisk bestand i Nordfjella alene. Vi har allerede signalisert en aksept 
for utrydding av stammen, og vist svært stor samarbeidsvilje for felles innsats frem mot dette målet. 
 
Men vi kan ikke akseptere en massenedslakting på et kunnskapsgrunnlag som ikke er tilstede, 
samtidig som det ikke finnes muligheter for å justere kurs etter nytilkommen kunnskap. Vi må få 
muligheten til å i alle fall søke etter tryggheten om at stammen ikke utryddes fåfengt selv om man 
må akseptere at det må handles lenge før en har full visshet.  
 
Ideen om en plan med lokal forankring, og viktige moment for arbeidet framover 
For å reelt sett kunne kalles adaptiv må metoden og framdriftsplanen for nedskytingen inneholde 
fastsatte milepæler der man skal gjennomgå ny kunnskap siden forrige handling. Videre må den 
inneholde alternative løsninger i forhold til hva denne kunnskapen sier. Et av alternativene her må 
være av den drastiske sorten, - umiddelbart uttak. Dette er alternativet dersom en ser en utvikling 
med stor økning i smitte fra 2016 til 2017, samtidig som en ikke har positive prøver fra tilgrensende 
områder. Men dersom en har en stabil situasjon, og samtidig ingen smitte i tilgrensende områder, 
kan man tillate seg en annen fremdrift. 
 

I referatet fra møte på Helsfyr 11. januar sies det: 
«Et alternativ er at villreinutvalget kan utarbeide en bestandsplan, men trenger en ressursgruppe av 
fagfolk, da NINA og Veterinærinstituttet mfl. Villreinnemnd må godkjenne, Miljødirektoratet er 
klageinstans. Det trengs rammer og økonomi til en villreinutvalget og en ressursgruppe til en slik 
plan, dette må tas tak i av sentrale myndigheter.» 
 
Dette synes som en god tilnærming, sett med lokale øyne.  
 
Villreinutvalget, støttet av villreinnemnda, ønsker å utarbeide en plan som går fom. jakta 2017, frem 
til ny stamme er etablert. Herunder en plan for utrydding av stammen, der det er lagt inn konkrete 
milepæler for nøye vurderinger. Dokumentet må også peke på viktige tiltak gjennom 
brakkleggingsperioden og inneholde en konkret plan for gjenoppbygging av stammen med skissert 



tidsbehov. Startpunktet for gjenutsetting må være fleksibelt, avhengig av de foregående 
hovedmomenter og den ennå ukjente tiden som trengs til brakklegging.  
 
Denne bestandsplanen vil kunne bli en kjernedel av en overordnet bekjempelsesplan. Den 
overodnede planen må romme både bestandsplan (nedskytings- og gjenoppbyggingsplan) for 
villreinstammen, plan for reduksjon av hjort- og elgbestander rundt Nordfjella og alle andre små og 
store tiltak som omhandler reduksjon av smittefare. 

 
Blant de viktigste milepælene for vurdering av videre grep vil være oppsummering av 
prøveinnsamling etter endt jaktsesong. Det er ekstremt harde virkemidler som er foreslått når 
det gjelder Nordfjella. Det minste staten bør bidra med for å rettferdiggjera tiltaka her, bør vere å 
gjennomføre testing av alt felt/slakta hjortevilt 1,5 år og eldre i landet. Det er da kanskje snakk om ei 
tredobling av analysevolum i forhold til det som ligger i planane pr. dato. 
 
Målet må være å få så mange runder med omfattende prøvetaking som mulig før en tar ut resten av 
stammen. Denne perioden kan ikke være lang, det vil koste risiko, og det vil koste økonomiske 
ressurser å holde stammen adskilt fra annen rein.  
 
Villreinutvalget og villreinnemnda har så langt tanker om å gjøre et framlegg om en maksimal 
periode på 4 år, gitt at en undervegs ikke har fått en kritisk eskalering i smitteomfanget, der en det 4. 
året tar ut resten av stammen med profesjonelle metoder direkte etter avsluttet jakt. Da kan en 
slakte 2-300 villrein istendenfor 1300-1500 som vil bli nødvendig jfr. framlegget til VKM. 
 

Ei hard avskyting i sone 1 til høsten, med sterk reduksjon av bukkeandelen i stamma, vil bidra sterkt 
til å minske smitterisikoen ut fra Nordfjella. Færre dyr innenfor beiteområdet vil gi mindre behov for 
utvandring. Særlig vil det gjelde for bukk som har lett for å vandre ut mot utkantene. Kombinert med 
hardere uttak av tilgrensende hjortestamme og sanering av salteplasser for sau, vil en raskt kunne 
greie å redusere smitterisko vesentlig. 
 
En lenger avviklingsperiode vil gi oss tid til å finne frem til de metodene vi trenger for å sikre 
reetablering av villreinstammen etter brakkleggingsperioden. Vi må finne: 

 Tester av levende dyr som kan sikre at ny stamme bygges opp av friske dyr 

 Økt trygghet (enn om langt fra total) for at det finnes friske villreinbestander der en kan 
hente dyr for gjenoppbygging 

 Forsikring om at en ikke kan få ny smitte fra evt. infisert hjorte- eller elgstamme i 
tilgrensende områder 

 Bedre kunnskap om prioners levetid i høyfjellsmiljøet i Norge, som kan gi oss rett tidsrom for 
brakklegging. 5 år er bare satt som et minstemål for brakklegging, uten at en pr. dato kjenner 
det virkelige behovet.  

 Tid til å sanere salteplassene eller finne gode metoder for å hindre vilt i å komme til disse. 
 

Denne kunnskapen, hvis svar er forutsetninger for at målet om en frisk villreinstamme kan nås, har vi 
ikke i dag. Vi krever ikke at en skal ha alle svarene før man starter stammereduksjonen, men vi krever 
at det gis muligheter for å øke dette kunnskapsnivået før avgjørelsen om utrydding blir tatt.  
 

Når sykdommen er så alvorlig at Landbruks- og Matdepartement tillater utrydding av en 
villreinstamme på 1800 vinterdyr, 2300 dyr inkl. kalv, så er den også alvorlig nok til å sette inn 
tilstrekkelige ressurser til å holde denne stammen isolert fra annen rein i 4 år. Man kan foreslå, i 
tillegg til viltgjerdet ved Rv 52 som er på veg, tilsvarende viltgjerde over Geiteryggstunellen og på 
strekninger forbi kjente krysningspunkt på Fv 50, kombinert med omfattende overvåking gjennom 
feltoppsyn og GPS merking gjennom hele perioden. 
 



Om jaktutøving, motivasjon og praktisk hjelp 

Det er særs viktig at en ikke håndterer denne saken på en slik måte at en dreper all jaktlyst blant 
jegerne til høsten, hvis målet er å få tatt ut mest mulig av stamma. Soneforskrifta fra mattilsynet 
inneholder forslag som vil være med på å redusere motivasjonen til jegerne: Forslag om at alt kjøtt 
må beines ut før det blir frakta vekk fra slakteplassen er både demotiverende og lite realistisk. Med 
vanlig hjembæring av kjøtt, henging på kjølerom e.l. til analyseresultat foreligger, og deretter 
handtering ut fra hva resultat av prøve viser, vil det være mulig å minimalisere faren for 
smittespredning. Ut fra oppslag i ulike media er det lett å glemme at 99 % av dyra i Nordfjella faktisk 
trolig er friske. 
 
Hjelp til et opplegg for uttransportering av kjøtt vil være direkte motiverende for felling av flere dyr. 
Dette bør staten være med å lage et opplegg for, og bidra til økonomisk. Vi bør få fram at alt vi kan få 
til for å øke fellinga under jakta vil spare det offentlige for store ressurser senere. Styrking av 
jaktoppsynet, slik at det er i stand til å drive mer aktiv jegerrettledning, med siktemål økt felling, vil 
ha samme effekt. 
 
Hvor travelt har vi det? 

Et viktig spørsmål å adressere er hvor raskt spredningen potensielt kan gå. Det vil en komme litt 

nærmere en grov beregning på etter høstens jakt. Hva er raskeste spredning en har sett? (rein vil 

sannsynlig ligge i øvre sjikt av spredningshastighet pga flokklivet, men justert opp eller ned i forhold 

til mottakelighet for sykdommen). I Alberta, som er brukt i eksempler i CWD foredrag av Bjørnar 

Ytrehus, skjer økningen fra 1 % til 2 % over 3-4 år. Skiller en ut for arten mule-deer, som er tyngst 

infisert, har en hatt stigning fra 1,5% til 3,75% på 3-4 år.  Dette er en av de mer aggressive 

spredningene. 

Bestemmelsene og metodene for sykdomsbekjemping skal ha samfunnsaksept. Det er fremstår for 

undertegnede som galskap å bruke alle kreftene med på gang, i ett slag i et mørkt rom. Tiltaket har 

en truende sannsynlighet for å være bortkastet. Hvor skal en da i ettertid finne ressurser og aksept 

for neste alvorlige grep? Bekjempelsesprogram som stoppes opp pga. for stor politisk motstand er en 

katastrofe. Også disse erfaringene fra USA er viktige å ta med seg. 
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