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Høring – kvalitetsnorm for villrein 

Etter oppdrag fra Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet med dette 
forslag til kvalitetsnorm for villrein på høring. Høringsuttalelser sendes til 
Miljødirektoratet innen 2.mars 2020. 

I forbindelse med Stortingets behandling 23. mai 2016 av Meld. St. 14 (2015–2016) – Natur for livet – 
Norsk handlingsplan for naturmangfold, ble det fattet vedtak om at "Stortinget ber regjeringen 
utarbeide en kvalitetsnorm for villrein". Klima- og miljødepartementet har fulgt opp Stortingets 
bestilling gjennom oppdrag til Miljødirektoratet om å utvikle faggrunnlag og legge fram forslag til en 
slik kvalitetsnorm med hjemmel i naturmangfoldloven § 13. Denne lovhjemmelen er benyttet bare 
èn gang tidligere gjennom fastsetting av Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks 
20.09.2013, og det er lagt vekt på erfaringene fra denne i arbeidet med kvalitetsnorm for villrein. 
 
Artikkel 1 i den foreslåtte kvalitetsnormen fastslår at formålet er å bidra til at villrein, og de ulike 
villreinområdene, forvaltes på en slik måte at internasjonale forpliktelser overholdes, og at 
nasjonale målsettinger om ivaretakelse av levedyktige bestander innenfor sine naturlige 
utbredelsesområder nås. Kvalitetsnormen er retningsgivende for myndighetenes forvaltning i alle 
saker som har betydning for villrein og skal gi myndighetene et best mulig grunnlag for forvaltningen 
av bestandene og leveområdene, og faktorene som påvirker disse. 
 
Forslaget om en kvalitetsnorm for villrein bygger på faglige råd fra en uavhengig og bredt 
sammensatt ekspertgruppe nedsatt av Miljødirektoratet. Resultatene av gruppas arbeid er 
presentert i NINA Rapport 1400: Miljøkvalitetsnorm for villrein. Forslag fra en ekspertgruppe. Med 
bakgrunn i rapporten har Miljødirektoratet utarbeidet vedlagte høringsnotat. Selve forslaget til 
kvalitetsnorm med beskrivelse av de enkelte delnormene finnes som vedlegg til høringsnotatet 
("Kvalitetsnorm for villrein (Rangifer tarandus)"), mens Miljødirektoratets kommentarer til de 
enkelte artiklene finnes i kapittel 3.7. Bortsett fra noen justeringer av delnorm 3 (vedlegg IV) er det 
i høringsforslaget ikke gjort endringer i selve klassifiseringssystemet og innholdet i kvalitetsnormen 
slik det er foreslått fra ekspertgruppa, og vi ber høringsinstansene ta stilling til dette slik det 
foreligger. Videre ber vi særskilt om at høringsinstansene kommenterer kapittel 3.8 om 
operasjonalisering av kvalitetsnormen. Dette inngikk ikke i ekspertgruppas mandat, og forslagene 
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her er utviklet av Miljødirektoratet. For øvrig er det selvsagt åpent for å gi kommentarer til alle 
deler av høringsnotatet.  
 
Miljødirektoratet ber om at høringspartene benytter skjema for elektronisk tilbakemelding på våre 
nettsider https://tema.miljodirektoratet.no/horing2019-13819/ Det er også mulig å sende 
høringsuttalelser til post@miljodir.no  Høringsfristen er 2. mars 2020. 
 
Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til 
eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner. I 
slike tilfeller ber vi om at høringsinnspill fra underliggende organisasjoner oppsummeres og 
inkluderes i en samlet uttalelse. Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på 
listen over høringsinstanser. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven og blir 
publisert på høringssiden på nett. 
 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Ivar Myklebust Knut Morten Vangen  
avdelingsdirektør seksjonsleder  
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