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Forslag om oppheving av §30 i hjorteviltforskriften-høring. 
 

Miljødirektoratet har sendt forslag om oppheving av §30 i hjorteviltforskriften på høring. 

Norges fjellstyresamband vil i den forbindelse sammenfatte en felles uttalelse fra fjellstyrene. 

 

 

Miljødirektoratet oppsummerer endringene slik: 

 

Miljødirektoratet foreslår å oppheve forskrift 8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av 

hjortevilt (hjorteviltforskriften) § 30 Kontrollkortordning for villreinjakt. Kravet om 

kontrollkort for å jakte villrein er en eldre ordning, og flere behov som var tenkt ivaretatt av 

kontrollkortordningen ivaretas i dag via andre eksisterende løsninger. Kontrollkort har bidratt 

til å sikre en god rapportering fra villreinjakt. I dag kan rapporteringen av data fra villreinjakt 

ivaretas av elektroniske løsninger og andre eksisterende ordninger. Miljødirektoratet ønsker å 

forenkle rapportering for villreinjegere som i dag må registrere mange av de samme 

opplysningene fra villreinjakta tre steder: på merkelappen, på kontrollkortet og på Sett og 

skutt, www.settogskutt.no. I tillegg sendes det inn fellingsrapport fra valdansvarlig 

representant. Fellingsrapporter, merkelapper og Sett og skutt ivaretar behovet for en meget 

god rapportering av felte villrein i Norge. Informasjonsflyt ivaretas ved at andre aktører i 

villreinforvaltningen får tilgang til relevant informasjon jegerne rapporterer via Sett og 

skutt. Tilliten til dagens villreinjegere tilsier at det ikke er en stor bekymring for ulovlig jakt 

på villrein. Fjerning av kontrollkortet vil redusere mulighetene for kontroll av felte villrein, 

men Miljødirektoratet tror ikke systemet vil utnyttes og at opphør av hjorteviltforskriften § 30 

derfor ikke vil være negativt for bestandsutviklingen. Ved ev. oppheving av 

hjorteviltforskriften § 30 vil det bli mer opp til den enkelte jaktrettshaver om og hvordan det 

skal kontrolleres om riktig antall og kategori villrein er felt på valdet. 

 

Forslag til uttalelse fra Norges Fjellstyresamband: 

 

Norges Fjellstyresamband er interesseorganisasjon for alle fjellstyrene i Norge, og er samlet 

sett den største tilbyderen av villreinjakt. Årlig tildeles mellom 5.000 og 7.000 dyr av 

fjellstyrene. Vi mener derfor fjellstyrenes mening i denne saken børt tillegges stor vekt. I 

tillegg har fjellstyrenes ansatte, Fjelloppsynet, lang og grundig erfaring i forhold til å 

administrere tildeling av dyr, endringer på fellingstillatelser, kortoverdragelser, lagjakt og 

kontroll av både privatrettslige og offentligrettslige forhold knyttet til villreinjakt. Dette 

illustrerer at fjellstyrene sitter på en stor del av ansvaret fra tildeling til rapportering av skutt 

villrein.  

 

Kontrollkortet på villreinjakt har eksister i mange år. Dette er en godt innarbeidet rutine, 

både hos rettighetshavere og jegere. Kontrollkort ble innført for å få bukt med at jegere skjøt 

flere dyr enn det de hadde fått tillatelse og betalt for. Kontrollkortet satte en effektiv stopper 

for dette, selv om man også i dag opplever enkelte tilfeller der jegere ikke har delt kortet og 

http://www.settogskutt.no/


skåret hakk for dato og type dyr. Andelen med uregelmessigheter knuttet til villreinjakt er 

derfor veldig lav. I tillegg er også kjøttmerkelappen og kjevelappen nyttige verktøy for oppsyn 

og forvaltning.  

 

Det vil være et tilbakeskritt dersom man slutter å benytte kontrollkort, kjøttmerkelapp og 

kjevelapp, og Fjelloppsynet har få verktøy for å hindre at enkelte jegere tar ut flere dyr. Vi 

tror fremdeles de aller fleste vil forholde seg til regelverket, men vi tror andelen jegere som 

vil forsøke å undra enkelte dyr fra tildelt kvote vil øke.   

 

Miljødirektoratets rolle i forhold til utforming, trykking og distribusjon av kort kan gjerne 

endres. Det bør være unødvendig at Miljødirektoratet som forvaltningsorgan i 2018 skal 

trykke opp et kort for hvert dyr som skal felles i hele Norge. Dette kan utmerket godt løses av 

rettighetshaverne selv, primært gjennom villreinutvalget. De ulike rettighetshaverne blir da 

pliktig til å benytte den ordningen villreinutvalget fastsetter, slik at det ikke blir mange ulike 

ordninger innad i samme villreinområde. Det ulike villreinutvalg vil da selv kunne utforme et 

kontrollkort og kjøttmerkelapp etter eget ønske og behov. NFS mener det vil være mest 

hensiktsmessig om det i forskriften poengteres at villreinutvalgene lager gode rutiner og 

ordninger for kontroll med avskytningen. Å flytte håndtering av en kontrollordning ned på 

lokalt plan vil være i trå med prinsippet om lokal forvaltning 

 

NFS ser også flere stordriftsfordeler ved at villreinutvalget kan håndtere dette selv. Utvalget 

eller fjellstyrene vil for eksempel kunne eksportere trekningslister fra Inatur.no og få ferdig 

utfylte kontrollkort og kjøttmerkelapper direkte fra egen laserprinter. NFS har forhørt seg 

med forhandleren av papiret i dagens villreinkort som mener dette er fullt mulig.    

 

Det vil være en del kostnader forbundet med etablering av egne ordninger for kontroll av 

felling i de ulike områdene. Fjellstyrene er underlagt prisregulering og kan ikke øke prisene 

ut over prisrammen for å dekke inn økte kostnader. I en overgangsfase på tre år mener vi 

derfor det er hensiktsmessig hvis villreinutvalgene kan søke om å få dekt noen kostnader ved 

dette gjennom viltfondet, som har vært med på å finansiere dette fram til nå. Etter at man har 

fått en løsning opp å gå, vil kostnadene for villreinutvalget være minimale og kunne dekkes 

selv. 

 

NFS mener også at man vil få for dårlig statistikk dersom jegerne selv må registrer sin fangst 

via sattogskutt.no. Fjellstyrene opplever i dag at mange jegere er dårlige på å sende rapport 

om fangstresultat tilbake til fjellstyret via kontrollkortet, og mange fjellstyrer er flinke til å 

purre på dette. Det er derfor viktig å kunne benytte kortet om en kontrollmekanisme for å få 

inn riktig statistikk som rettighetshaverne selv legger inn eller kan kontrollere blir lagt inn av 

jegere på settogskutt.no. Hvis ikke er vi redd for at statistikken blir for dårlig. Dette også ut 

fra tidligere erfaring blant annet med fangstrapportering etter småviltjakt da vi sliter med 

lave tilbakemeldingsprosent til tross for at dette er pliktig.  

 

Å fjerne kontrollkortet fra forskriften kan bety at det ikke lengre krever offentlig påtale og er 

et offentlig dokument. Vi mener det i mange tilfeller er hensiktsmessig at det er et offentlig 

dokument, og foreslår at det gjøres grep for å sikre dette, selv om det utstedes av 

villreinutvalget av en kvote fastsatt av villreinnemda.  

 

VURDERING: 



 

Forslag til uttalelse fra NFS er god. Det er andre gangen denne § er forsøkt fjernet, og 

rettighetshaverne må innse at den gamle ordningen med at MD trykker reinskort vil forsvinne. 

Det er derfor viktig at det kommer en ny ordning som ivaretar både mulighetene for kontroll i 

felt, og at rapporteringen blir slik at den kan brukes i viltforvaltningen.  

 

 

FJELLSTYRETS UTTALELSE: 

 

Sel fjellstyre støtter Norges fjellstyresamband sitt forslag til uttalelse.  

 

Uttalelsen var enstemmig. 

--o-- 
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