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Dette brevet sendes på vegne av:
Agder botaniske forening, Aust-Agder Turistforening, DNT Sør, Norges jeger- og fiskerforbund AustAgder, Norges jeger- og fiskerforbund Vest-Agder, Norsk zoologisk forening Sørlandsavdelingen.

Forslag til kvalitetsnorm for villrein
Innspill fra FNF Agder
Etter oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet sendt ut forslag til
kvalitetsnorm for villrein på høring. Målet med kvalitetsnormen er å legge til rette for en bedre
forvaltning av villreinstammene for å sikre at villreinen og dens leveområder. Forum for natur og
friluftsliv (FNF) Agder takker for muligheten for å komme med innspill.
FNF Agder støtter opp om kvalitetsnorm for villrein slik den er framlagt. En klassifisering etter
normen vil gi et godt uttrykk for den samlede belastningen på villreinområdene våre, og vil være et
godt grunnlag for å følge opp med påvirkningsanalyser og tiltaksplaner som kan bidra til å forbedre
miljøtilstanden. En kvalitetsnorm vil da kunne være et viktig verktøy for å få til naturrestaurering for
igjen å skape funksjonelle trekkpassasjer. I denne sammenheng er det verdt å merke seg vårt
internasjonale ansvar for å ta vare på villreinen, og at FNs generalforsamling i 2019 vedtok å peke ut
2021-2030 til FNs tiår for restaurering av økosystem.
Villreinbestandene i Agder er stadig satt under press, og vi står i fare for å splitte opp deres
leveområder ytterligere med fragmentering og bit-for-bit nedbygging. Det er et klart behov for
kvalitetsnormen. Med normen vil fokuset og kunnskapsgrunnlaget om villrein vil øke, og man vil
kunne få en systematisk og målrettet forvaltning som legger tilstrekkelig vekt på hensyn til villrein og
dens viktige funksjonsområder. I tillegg ved å sikre leveområder for villrein, vil dette også sikre
leveområde for mange andre arter som er knyttet til fjellet, og med dette bidra med å bevare det
biologiske mangfoldet. Det er viktig at kartlegging av villrein og deres sårbarhet også sees i
sammenheng med hva slags andre aktiviteter (som blant annet friluftsaktiviteter) som finnes i
området, samt når og hvor aktiviteter kan tilrådes. Det er eksempler fra denne vinteren i
Setesdalsheiene at villrein tvinges ut i randsoner og mer lavereliggende strøk på grunn av dårlig beite
i høyfjellet. Da kommer villreinen enda tettere på menneskelig aktivitet, og det er viktig at tiltak for å
unngå stress på villreinen er kunnskapsbasert og konsekvente.

Postboks 101 4662 Kristiansand S
agder@fnf-nett.no / 91 81 64 71
www.fnf-nett.no/agder
Org. nr.: 914046831

Det tok to år fra den faglige rapporten til kvalitetsnormen ble levert til den nå er på høring. Man må
nå sørge for at operasjonalisering kommer i gang så snart som mulig og at den første klassifiseringen
foreligger i 2021. Det vil være behov for en betydelig innsats knyttet til datainnsamling og
kartlegging, og det er viktig at det blir satt av nok midler til alle deler av dette arbeidet.
Miljødirektoratet foreslår at en klassifiserer de 10 nasjonale villreinområdene først, og resten av
villreinområdene noen år senere. Under forutsetning at man har et datagrunnlag som er
tilfredsstillende for å kunne gjennomføre en klassifisering i første runde, bør man gjøre dette også
med Våmur-Roan og andre villreinområde.
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Forum for Natur og Friluftsliv Agder er et samarbeidsnettverk mellom 11 natur- og friluftsorganisasjoner i Agder: 4H Norge
- Region Agder, Agder botaniske forening, Aust-Agder Turistforening, DNT Sør, Lister Friluftsråd, Naturvernforbundet i
Agder, Norges jeger- og fiskerforbund Aust-Agder, Norges jeger- og fiskerforbund Vest-Agder, Norsk zoologisk forening
Sørlandsavdelingen, Skogselskapet i Agder, Sørlandets krets av Norsk speiderforbund.
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