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Naturmangfoldloven § 13 – kvalitetsnorm

Retningsgivende
Oppnå en viss kvalitet
Plan dersom kvaliteten ikke nås
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Stortingsmelding naturmangfold

"Kunnskapsgrunnlaget om villreinens levevilkår er godt, men det er uenighet 
om effekten av den samlede belastningen av ulike tiltak i villreinens 
leveområder. 

For å konkretisere og operasjonalisere forvaltningsmålet og kunne vise hvilke 
tiltak som påvirker villreinen positivt eller negativt, vil regjeringen vurdere om 
det skal utvikles en kvalitetsnorm for villrein.

Oppfølgingen av en kvalitetsnorm vil i så fall bidra til å stryke et felles 
kunnskapsgrunnlag for villreinforvaltningen framover." 

Meld.St. 14 (2014-2015) – Natur for livet
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Stortingets behandling

"Vedtak 677

Stortinget ber regjeringen utarbeide en 
kvalitetsnorm for villrein, og vurdere 
kvalitetsnorm for flere utvalgte arter."

Jf. innst. 294 S (2015–2016)
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Oppdrag til Miljødirektoratet

2017:
"Levere forslag til kvalitetsnorm for villrein, og eventuelt 
forslag til kvalitetsnorm for lirype, fjellrype, hare, bever 
og skoghøns."

2018: 
"Lage utkast til forskrift med kommentarer om 
miljøkvalitetsnorm for villrein basert på faggrunnlaget 
fra ekspertgruppa, og sette i gang en faglig prosess for 
utvikling av en kvalitetsnorm for lirype."
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Et internasjonalt ansvar å ta vare på villrein

Villrein er en nasjonal ansvarsart

Norge har et særlig ansvar for å ta vare på villreinen

Kvalitetsnormen vil bidra til at villrein forvaltes slik at 
internasjonale forpliktelser nås
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En retningsgivende kvalitetsnorm

Betydning i enkeltsaker

Innsigelsessaker
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Beslutninger som berører villrein

Endrer ikke mulighet til å fatte beslutninger innenfor 
rammen av eget regelverk

Enkeltvedtak vil kunne medføre at kvaliteten i et 
villreinområde forverres

Kunnskapen skal likevel brukes
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Tiltaksplaner hvis kvalitetsmålet ikke nås

Det bør utarbeides en tiltaksplan dersom et villreinområde ikke 
oppnår middels eller god kvalitet

Sikte på at kvalitetsmålet likevel kan nås

Tiltaksplaner skal utarbeides i samråd med berørte myndigheter
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Få kontroll på samlet belastning

"bit for bit"-utbygging 

Et bedre kunnskapsgrunnlag
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Betydningen for regionale planer

Et godt supplement til de regionale planene for nasjonale villreinområder

Gir kunnskap om statusen til villreinen 

Gir kunnskap om hvordan områdene kan forvaltes bærekraftig framover
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Statsbudsjettet for 2020

Regjeringen foreslår å øke budsjettet til 
oppfølging av kvalitetsnormen med 8,5 millioner 
kroner:

- 4 millioner kroner til etablering og drift av 
kvalitetsnormen

- 3 millioner kroner ekstra til ordningen 
verdiskaping i villreinfjellet

- 1,5 millioner kroner til konkrete tiltak i 
villreinområdene
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