Ingrid Regina Reinkind
Miljødirektoratet

Innspill fra Villreinrådet til nytt
kontrollkort
Villreinrådet viser til utkast til nytt kontrollkort sendt ut på høring den 9. januar.
Vi har mottatt kopi av flere høringsuttalelser fra villreinområder og som er oversendt
Miljødirektoratet. Villreinrådet vil i det følgende punktvis gå gjennom forslag til endringer på
høringsutkastet.
Innledningsvis støtter Rådet Miljødirektoratet i arbeidet med å komme frem til et nytt – og
standardisert kontrollkort som vil kunne brukes for alle områdene.

Forslag til endringer:
1. Kontrollkortene må så langt som mulig være ferdig utfylt (eks. område, vald, type dyr osv)
ved utsendelse til områdene
2. Kjøttmerkelapp må fremdeles være med og med likt kortnummer på kjøttmerkelapp,
kontrollkort og kjevelapp.
3. Mulighet til å skrive på kortet at tillatelsen overføres ny jeger – eller nytt vald hvis det skulle
være behov for dette. Da må det også kunne signeres av utsteder.
4. Mulighet for å påføre fellingssted.
5. Rubrikk for vekt bør være med.
6. Kontrollkortene må ha tydelig skrift og forskjellig farge for de ulike dyrekategoriene
7. Utskjæringsfelt for kjønn og alder som tidligere
8. Tekst på kontrollkortet må presisere at kortet skal sendes tilbake til valdansvarlig der kortet
er utstedt samt frist, gjerne 5 dager.
9. På kortets framside bør det som tidligere stå en tekst som forklarer jegeren at kortet skal
skjæres (type dyr, dato, kjøtttmerkelapp) etter at dyret er felt og før dyret / kjøtt
transporteres vekk fra fellingsstedet.
10. En mulighet for utvalget å skrive hvilke type dyr (fordelt på kjønn og alder)som utvalget
bestemmer skal felles av de dyrene som primært er gitt som ”frie dyr”. Dette kan ordnes ved
å legge en ny linje under avkrysningsfeltet for type dyr hvor det er spesifisert hvilke type dyr
utvalget bestemmer skal felles av de tildelte ”frie” dyrene.

11. Det er svært positivt hvis direktoratet kan legge ståltråd til festing av
kjøttmerkelapp/kjevelapp ved forsendelsen av kontrollkort.
12. Det står på utkast til kontrollkort: ”På statsallmenningene er kortet personlig, og kan ikke
overføres til andre uten samtykke fra fjellstyret”. Dette bør endres til: ”Kortet er personlig,
og kan ikke overføres til andre uten samtykke fra utsteder”
13. Det står under informasjon om kontrollkort: ”Jeger har ansvar for å merke kjøtt…”. Det bør
endres til: ”Jeger skal merke kjøtt…”
14. Rubrikk for ”anslått vekt” kan fjernes.
15. Jaktlag bør ikke stå på kontrollkortet. Kortet må være allmenngyldig – uten områdespesifikke
tilpasninger.
16. Instruks om kjeveinnsamling må stå i jegerkontrakten og ikke på kontrollkortet

Vennlig hilsen

Øystein Landsgård
Leder i Villreinrådet i Norge

