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Høringssvar – Forslag om å oppheve hjorteviltforskriften § 30 

Vi viser til høring om å oppheve hjorteviltforskriften § 30. Villreinnemnda har følgende uttalelse til 

høringen: 

 

"Vedtak 

Økt bruk av digitale løsninger vil effektivisere rapporteringen og gi bedre informasjonsflyt. 

Dagens kontrollkort fungerer godt, men er noe ressurskrevende, og kan med fordel 

revurderes. Dersom ordningen skal avvikles bør det imidlertid etter nemndas syn i god tid 

foreligge alternative løsninger som sikrer at kvaliteten på oppsyn med reinsjakt kan 

opprettholdes på et godt nivå, og sikre at jaktresultatet rapporteres på et nivå som 

tilsvarer dagens kvalitet. Rettighetshavere må her få tid til å etablere fungerende 

ordninger. Det vurderes at endringen har en viss usikkerhet omkring seg nå. Nemnda 

anbefaler endringen gjennomføres når det klargjort at tilfredsstillende alternativer til 

kontroll i felt foreligger, og at man har erfaring med at rapportering til 

www.settogskutt.no fungerer som ønsket."  

 

Samlet saksfremstilling kan sees under. 
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Saksopplysning 
Miljødirektoratet har sendt ut et forslag om å oppheve § 30 i hjorteviltforskriften 
(kontrollkortordning for villreinjakt) på høring. Dette er en ordning kun for villreinjakt, og som 
Miljødirektoratet nå mener kan ivaretas av andre, eksisterende løsninger.  
 
Paragrafen har følgende ordlyd: 
 
§ 30. Kontrollordning for villreinjakt 
For hver villrein som tillates felt, sender villreinnemnda et kontrollkort til valdansvarlig 
representant. Kortet utformes av Miljødirektoratet og skal vise hva slags kategori dyr 
fellingstillatelsen gjelder for og i hvilket vald fellingstillatelsen gjelder. 
 
Felte dyr eller kjøtt skal være merket med riktig utfylt kontrollkort før transport fra fellingssted 
starter eller når det etterlates i terrenget over natten. 
 
Hovedinnholdet i høringen: 
Kravet om kontrollkort for å jakte villrein er en eldre ordning, og flere behov som var tenkt 
ivaretatt av kontrollkortordningen ivaretas i dag via andre eksisterende løsninger. 

 Kontrollkort har bidratt til å sikre en god rapportering fra villreinjakt. I dag kan rapporteringen 
av data fra villreinjakt ivaretas av elektroniske løsninger og andre eksisterende ordninger. 

 Miljødirektoratet ønsker å forenkle rapportering for villreinjegere som i dag må registrere 
mange av de samme opplysningene fra villreinjakta tre steder: på merkelappen, på 
kontrollkortet og på Sett og skutt, www.settogskutt.no. I tillegg sendes det inn fellingsrapport 
fra valdansvarlig representant. Fellingsrapporter, merkelapper og Sett og skutt ivaretar behovet 
for en meget god rapportering av felte villrein i Norge. 

 Informasjonsflyt ivaretas ved at andre aktører i villreinforvaltningen får tilgang til relevant 
informasjon jegerne rapporterer via Sett og skutt. 

 Tilliten til dagens villreinjegere tilsier at det ikke er en stor bekymring for ulovlig jakt på 
villrein. Fjerning av kontrollkortet vil redusere mulighetene for kontroll av felte villrein, men 
Miljødirektoratet tror ikke systemet vil utnyttes og at opphør av hjorteviltforskriften § 30 derfor 
ikke vil være negativt for bestandsutviklingen.  

 Ved ev. oppheving av hjorteviltforskriften § 30 vil det bli mer opp til den enkelte jaktrettshaver 
om og hvordan det skal kontrolleres om riktig antall og kategori villrein er felt på valdet. 

 
Det er i dag tre rapporteringsmåter for jegeren på villreinjakt; Kontrollkort, merkelapp (tidligere 
kjevelapp) og den nyopprettede nettportalen «Sett og skutt». 
 
Kontrollkortet viser hvilken fellingstillatelse jegeren har (antall og type dyr, jaktområde). Når et dyr 
er felt, skal det rapporteres på kontrollkortet umiddelbart (merkes i fjellet straks dyret er felt). 
Kontrollkortet skal etter jakta sendes tilbake til rettighetshaverne, uansett jaktresultat. 
Kontrollkortet har dermed to hovedfunksjoner; Kontroll av jeger og fellingstillatelse i felt og som 
grunnlag for å utarbeide fellingsstatistikk for hvert jaktområde eller vald. 
 
De fleste villreinjegerne har også med seg en merkelapp (tidligere kjevelapp). Merkelappen brukes 
til å merke aktuelle prøver fra dyret, f.eks. kjeve eller hjerneprøve (aktuelt i forbindelse med 
skrantesjuketesting). I villreinområder med organisert innsamling, sendes kjevene inn til analyse. 
Kjevelappen inneholder også informasjon om hvor dyret er skutt, vekt og alder. Dette er også 
informasjon som kan brukes for å følge bestandsutviklingen. Miljødirektoratet har sendt ut forslag 
til ny utgave av merkelappen der det kan noteres bl.a. navn på jeger, jaktområde og type dyr. 
 
«www.settogskutt.no» er et nettsted for elektronisk rapportering fra jegere. Dataene lagres i det 
sentrale Hjorteviltregisteret. Miljødirektoratet ønsker nå at alle skal rapportere felte villrein på 
denne portalen. (Det er ikke pålegg om slik registrering i dag). 
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Hele høringsbrevet til direktoratet kan leses her: 
http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/horinger/Regelverk/H%c3%b8ring%20-
%20forslag%20om%20%c3%a5%20oppheve%20hjorteviltforskriften%20%c2%a7%2030%2030012018.pdf?e
pslanguage=no 
 

Vurdering 

Villreinnemnda er en statlig nemnd og skal arbeide for en langsiktig bærekraftig forvaltning av 

villreinen og dens leveområder i samsvar med naturmangfoldloven og viltloven. Nemndas oppgaver 

er gitt i Forskrift om forvaltning av hjortevilt.  

 

Det er i utgangspunktet positivt at eksisterende rapporteringsrutiner blir samkjørt og effektivisert. 

Og et godt fungerende rapporteringssystem gjennom www.Settog Skutt.no vil utvilsomt være en 

styrke i informasjonsflyten. Villreinen er en ansvarsart for Norge og har svært stor nasjonal 

forvaltningsinteresse. Det er i dag utfordringer i flere villreinområder med synkende vekter og 

reduksjon i produksjon av kalv. Miljødirektoratet har i høringsbrevet vurdert at fjerning av 

kontrollkortet ikke vil bidra til en dårligere forvaltning av villreinbestandene. Det vurderes som 

viktig at endringen i § 30 ikke medfører at forvaltningen får dårligere oversikt over bestandenes 

status og utvikling. 

 

Villreinjakt er i dag i stor grad en individuell jakt og ikke direkte sammenliknbart med elgjakt som i 

mye større grad er en lagsjakt med jaktleder og indre justis. De aller fleste reinsjegere er 

naturligvis lovlydige. Men dersom kontrollkortet forsvinner og det ikke etableres muligheter for 

tilsvarende kontroll gjennom andre ordninger vil de som ikke er lovlydige trolig få det enklere. Etter 

at et dyr er felt bør det finnes et fungerende kontrollsystem. Direktoratet bør se på muligheten for 

at f.eks. merkelappen også kan inneholde informasjon som gir en kontrollfunksjon. Det kan kanskje 

etableres et felt på merkelappen hvor valdansvarlig kan påføre type dyr det er gitt fellingstillatelse 

på. 

 

Skjæring av kort i forbindelse med reinsjakt er godt innarbeidet, og synes å være en ordning med 

generell aksept. For mange jegere vil det trolig være like enkelt med dagens ordning hvor kortet 

påføres fellingsinformasjon med blyant, skjæres (for å merke at det er felt dyr) og festes på slaktet, 

fremfor å ta frem en smarttelefon og legge inn den samme informasjonen i en app. I mange 

områder er det dårlig dekning og bruk av smarttelefon må derfor fungere off-line. Elektronisk 

rapportering ansees imidlertid i sum å være mer rasjonelt for å få informasjon inn i «SettogSkutt».  

 

Jegere er per i dag ikke offentlig pålagt å rapportere via www.settogskutt.no. Dersom § 30 

oppheves må det bli obligatorisk for jeger eller valdansvarlig å rapportere resultatet i 

www.settogskutt.no. Det kan være noen jegere som ikke har smarttelefon eller kompetanse for 

elektronisk registrering av jaktresultatet. Det virker ikke helt klart hvordan dette skal løses. Dersom 

rettighetshaverne blir pålagt å legge inn de nødvendige opplysninger på «Sett og Skutt» for de 

jegerne som ikke har mulighet til det, vil dette kunne medføre en del ekstraarbeid for 

rettighetshaverne. Det bør derfor vurderes en overgangsordning der rettighetshavere som ønsker 

det, fortsatt kan få tilsendt kort beregnet på rapportering.  

 

 

 

http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/horinger/Regelverk/H%c3%b8ring%20-%20forslag%20om%20%c3%a5%20oppheve%20hjorteviltforskriften%20%c2%a7%2030%2030012018.pdf?epslanguage=no
http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/horinger/Regelverk/H%c3%b8ring%20-%20forslag%20om%20%c3%a5%20oppheve%20hjorteviltforskriften%20%c2%a7%2030%2030012018.pdf?epslanguage=no
http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/horinger/Regelverk/H%c3%b8ring%20-%20forslag%20om%20%c3%a5%20oppheve%20hjorteviltforskriften%20%c2%a7%2030%2030012018.pdf?epslanguage=no
http://www.settogskutt.no/
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Forslag til vedtak – innstilling  

Økt bruk av digitale løsninger vil effektivisere rapporteringen og gi bedre informasjonsflyt. Dagens 

kontrollkort fungerer godt, men er noe ressurskrevende, og kan med fordel revurderes. Dersom 

ordningen skal avvikles bør det imidlertid etter nemndas syn i god tid foreligge alternative løsninger 

som sikrer at kvaliteten på oppsyn med reinsjakt kan opprettholdes på et godt nivå, og sikre at 

jaktresultatet rapporteres på et nivå som tilsvarer dagens kvalitet. Rettighetshavere må her få tid 

til å etablere fungerende ordninger. Det vurderes at endringen har en viss usikkerhet omkring seg 

nå. Nemnda anbefaler endringen gjennomføres når det klargjort at tilfredsstillende alternativer til 

kontroll i felt foreligger, og at man har erfaring med at rapportering til www.settogskutt.no 

fungerer som ønsket.  

 

Vedtak 

Økt bruk av digitale løsninger vil effektivisere rapporteringen og gi bedre informasjonsflyt. Dagens 

kontrollkort fungerer godt, men er noe ressurskrevende, og kan med fordel revurderes. Dersom 

ordningen skal avvikles bør det imidlertid etter nemndas syn i god tid foreligge alternative løsninger 

som sikrer at kvaliteten på oppsyn med reinsjakt kan opprettholdes på et godt nivå, og sikre at 

jaktresultatet rapporteres på et nivå som tilsvarer dagens kvalitet. Rettighetshavere må her få tid 

til å etablere fungerende ordninger. Det vurderes at endringen har en viss usikkerhet omkring seg 

nå. Nemnda anbefaler endringen gjennomføres når det klargjort at tilfredsstillende alternativer til 

kontroll i felt foreligger, og at man har erfaring med at rapportering til www.settogskutt.no 

fungerer som ønsket.  

 

 

For leder Marit Rolstad 

Med vennlig hilsen 

 

Bjørn Rangbru | Seniorrådgiver/Sekretær Snøhetta og Knutshø villreinnemnd 

Fylkesmannen i Trøndelag | Klima- og miljøavdelingen 

Tlf: +4773199203 | www.fylkesmannen.no/trondelag 

Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut 

 
Kopi:  

Fylkesmannen i Oppland  

Fylkesmannen i Møre og Romsdal  

Fylkesmannen i Hedmark 

Snøhetta villreinutvalg 

Knutshø villreinutvalg 
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