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Bakgrunn 
Det er et mål å bli kvitt skrantesjuke i Norge. På bakgrunn av vitenskapelige anbefalinger ble alle 

villrein i den smitta bestanden i Nordfjella sone 1 avlivet i løpet av vinteren 2017/18. Det har hele 

tiden vært en forutsetning at en frisk villreinbestand i Nordfjella sone 1 skal reetableres etter at 

området har ligget i brakk i minimum fem år. Landbruks- og matdepartementet ba i brev av 23.juni 

2017 Mattilsynet og Miljødirektoratet om å lage en plan for denne reetableringen. Denne 

reetableringsplanen ble ferdigstilt 15. oktober 2017. 

 

Planen fra 2017 er tydelig på at flere temaer må vurderes fortløpende etterhvert som ny kunnskap 

tilkommer. I løpet av de to årene som har gått siden planen ble ferdigstilt har både norske og 

internasjonale forskningsmiljøer arbeidet med å framskaffe ny kunnskap. Ingen nye tilfeller av 

klassisk skrantesjuke er avdekket. Bekjempelsen av sykdommen er likevel langt fra over, og det er 

helt nødvendig med smitteforebyggende tiltak i flere år fremover, og i etableringsfasen. Tiltakene må 

hele veien vurderes i lys av ny kunnskap.  

 

Å reetablere en villreinbestand er komplekst, tidkrevende og krever gode forberedelser. 

Brakkleggingen av Nordfjella sone 1 er inne i sitt tredje år, og det er behov for nærmere 

konkretisering og planlegging av hvordan villreinbestanden i området skal reetableres. 

 

Miljødirektoratet og Mattilsynet er nasjonale forvaltningsmyndigheter med ansvar for vilt, 

dyresykdommer og dyrevelferd. Direktoratene vil oversende en revidert reetableringsplan til Klima 

og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet, tentativt innen 1. september 2021.  

 

Reetableringsgruppe 
Miljødirektoratet og Mattilsynet vil opprette en reetableringsgruppe som skal levere et underlag for 

direktoratenes videre prosess med revidering av reetableringsplanen. Lokal forankring av arbeidet 

med reetableringen er viktig. God forankring innenfor fagfeltene bestandsforvaltning, atferdsøkologi, 

veterinærmedisin og genetikk er også viktig.  

 

Reetableringsgruppa skal være en rådgivende gruppe. Direktoratene vil vurdere rådene fra gruppa og 

etter en totalvurdering lage en revidert reetableringsplan. Planen skal som et minimum oppfylle 

kriterier som må være på plass for at reetableringen skal være forsvarlig med tanke på dyrehelse, 

dyrevelferd, bestandsforvaltning og atferdsøkologi.  

 

Gruppa må ha en størrelse som sikrer god kommunikasjon både i møter og via andre 

kommunikasjonskanaler. Vi legger derfor opp til at gruppa sammensettes på følgende måte: 

 

 

https://www.vkm.no/download/18.645b840415d03a2fe8f253c5/1499322955275/66fc31f0ba.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/27c37c41d391454faf572c0002749503/tilbakemelding-pa-saneringsplan-for-uttak-av-villreinbestanden-i-nordfjella-230617.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/27c37c41d391454faf572c0002749503/tilbakemelding-pa-saneringsplan-for-uttak-av-villreinbestanden-i-nordfjella-230617.pdf
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/reetableringsplan_for_villreinbestanden_i_nordfjella_sone_1.28321/binary/Reetableringsplan%20for%20villreinbestanden%20i%20Nordfjella%20Sone%201


 
 

Organisasjon Navn 

CWD-koordinator for Aurland, Ulvik, Lærdal, Hemsedal, Hol og Ål kommuner  Lars Nesse 

Kontaktutvalget for reinlagene Asgrim Opdal 

Filefjell tamreinlag Runar Bjøberg 

Villreinutvalet for Nordfjella Harald Skjerdal 

Villreinutvalet for Nordfjella Sigmund Tveitehagen 

Villreinnemnda for Nordfjella, Fjellheimen og Raudafjell Runar Tufto 

Villreinnemnda for Nordfjella, Fjellheimen og Raudafjell  Siri Bøthun 

Universitetet i Oslo Atle Mysterud 

Veterinærinstituttet  Petter Hopp 

Veterinærinstituttet  Jørn Vaage 

Sveriges lantbruksuniversitet Bjørnar Ytrehus 

NINA   Olav Strand 

NMBU   Knut Røed 

NMBU Michael Tranulis 

Universitetet i Tromsø Morten Tryland 

Villreinrådet i Norge Endre Lægreid 

 

Gruppas medlemmer skal innhente, ivareta og formidle synspunkter fra egen organisasjon eller eget 

fagfelt i arbeidet. Det er forventet at gruppas medlemmer deltar fysisk på møtene.  

 

Ikke alle gruppas medlemmer er forespurt om deltagelse, og vi tar derfor forbehold om at de som er 

oppført takker ja til å delta i gruppa. 

 

Mandat og leveranser 

Leveranser og mål  

Gruppa skal levere én felles rapport med tilrådninger til Mattilsynet og Miljødirektoratet senest 15. 

april 2021. Gruppa kan også utarbeide delrapporter, og disse leveres som vedlegg til 

hovedrapporten. Hvis det er temaer hvor det ikke er konsensus i gruppa, skal dette fremgå av 

rapporten slik at direktoratene får best mulig grunnlag for sin totalvurdering. 

Gruppas leveranse skal bidra til at reetableringen av villrein i Nordfjella sone 1 kan ivareta minimum 

tre ulike mål: 

1. Sikre fravær av skrantesjuke, god dyrehelse og god dyrevelferd. 

2. Ivaretagelse av villrein som nasjonal ansvarsart og villreinfaglige forutsetninger. 

3. Sikre god lokal forankring av reetableringsprosessen og bestandsplan. 

 

Mandat og avgrensing 

Gruppa skal som et minimum: 

• konkretisere mål og delmål for reetableringen 

• identifisere tiltak som skal sikre målene  

• vurdere og anbefale valg av kildebestander og individer fra kildebestander. Flere alternativer 

skal vurderes, også det å hente dyr fra flere kildebestander i samme alternativ. 

• vurdere og anbefale praktisk gjennomføring av reetableringen, herunder metoder for 

overføring av rein 



 
 

• utarbeide en tentativ tidsplan for reetableringens ulike faser 

• konkretisere lokal forankring av prosessen, herunder kommunikasjon 

• vurdere usikkerheter og kritiske avveininger for en vellykket reetablering 

 

 

Rapporten som gruppa utarbeider skal begrenses til gjennomføring av reetableringen av villrein i 

Nordfjella sone 1. Momenter og tema som berører andre sider av skrantesjukearbeidet skal ikke 

inngå. 

 

Gjennomføring 
Arbeidet gjennomføres som en serie av arbeidsmøter som ledes av en uavhengig fasilitator og med 

et frittstående sekretariat. Gruppas medlemmer må påregne noe arbeid mellom møtene. 

 

Det forventes at gruppa involverer ekstern kompetanse ved behov i ulike sammenhenger. 

 

Mattilsynet og Miljødirektoratet deltar som observatører i gruppas møter. 

 
Arbeidsmøter 

Tabellen under viser oversikt over planlagte arbeidsmøter. Tid og sted er tentativt, og datoer avklares 

senere grunnet nåværende restriksjoner relatert til koronaviruset. Det kan bli behov for justering av 

antall arbeidsmøter underveis i prosessen. Gruppa kan også selv vurdere behovet for ytterligere 

arbeidsmøter med hele eller deler av gruppa.  

Møte Tema 

Oppstartsmøte og miniseminar   
Tid: september 
Varighet: 2 dager 
Sted: Gol – ev. digitalt 

Innledning til arbeidet ved Miljødirektoratet og Mattilsynet. 
Presentasjon av prosessleder og arbeidsform. 
Miniseminar med innlegg fra enkelte gruppemedlemmer. 
Oppstart gruppearbeid. 

Arbeidsmøte  
Tid: høst 2020 
Varighet: 1 eller 2 dager 
Sted: Oslo – ev. digitalt 

Arbeider videre med resultatene fra den første samlinga. 
 
 

Arbeidsmøte  
Tentativ dato: februar 2021 
Varighet: 1 eller 2 dager 
Sted: Geilo – ev. digitalt 

Avrunding av arbeidet 

 

Kostnadsdekning 
Utgifter til drift av gruppa og gruppas medlemmer dekkes av Mattilsynet og Miljødirektoratet etter 

nærmere avtale. 


