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Saneringsplan for uttak av villreinbestanden i Nordfjella sone 1 - Chronic 
Wasting Disease/skrantesjuke 
 
Det vises til Mattilsynets brev av 15. juni 2017 med vedlagt saneringsplan for uttak av 
villreinbestanden i Nordfjella sone 1 som er utarbeidet i samarbeid med Miljødirektoratet. 
 
Departementet gir sin tilslutning til planens opplegg for uttak av villreinbestanden. Når det 
gjelder plan for reetablering av bestanden etter saneringsperioden, bes det om at Mattilsynet 
i samarbeid med Miljødirektoratet konkretiserer dette utover den fremlagte planen. En slik 
konkretisering må senest foreligge innen 15. oktober 2017.  
 
I planen er det lagt opp til å gjenoppbygge stammen med rekruttering av dyr fra Nordfjella 
sone 2 eller Hardangervidda. Det er viktig snarlig å få best mulig kunnskap om status med 
hensyn til mulig forekomst av CWD i disse områdene.  
 
Vi ber derfor om at direktoratene legger opp til en best mulig kartlegging på et representativt 
utvalg av villreinstammen i Nordfjella sone 2 og Hardangervidda for å styrke kunnskapen om 
helsestatus for disse populasjonene. Direktoratene bes vurdere hvordan dette best kan 
gjennomføres når det gjelder omfang av prøveuttak i år. I lys av positiv påvisning av CWD på 
levende reinsdyr, bes det spesielt om at man gjør en vurdering av potensiale for kartlegging 
ved bruk av nye diagnostiske metoder. Departementet mener en slik kartlegging med sikte 
på bedre kunnskap om helsestatus fra reetableringsområdene er viktig, og den bør foreligge 
før det planlagte uttaket i statlig regi i Nordfjella sone 1 starter på senhøsten. 
 
Det er viktig at man har en adaptiv tilnærming til planen og at denne fortløpende er gjenstand 
for evaluering og oppdatering basert på ny kunnskap og erfaringer i forbindelse med 
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Side 2 
 

kartlegging og jakt. Samtidig minner departementet om at det er viktig å involvere berørte 
kommuner og andre lokale aktører i den videre oppfølging og gjennomføring av planen. 
 
Når det gjelder Mattilsynets forslag til formalisering av vedtaket om å ta ut villreinstammen på 
Nordfjella sone 1, legger departementet opp til egen dialog om dette. 
 
Dette brevet er utarbeidet i samråd med Klima- og miljødepartementet. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Eva H. Ellingsen Grendstad (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Tone Holthe Svensen 
seniorrådgiver 
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