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HØRINGSRUNDE - PLANER FOR UTBYGGING AV TVERRÅ
KRAFTVERK I SULDAL, VINJE OG BYKLE KOMMUNER.
INNSPILL FRA SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG
Setesdal Ryfylke Villreinlag er en sammenslutning av rettighetshaverne i Setesdal
Ryfylke Villreinområde. Villreinlaget vedtok på årsmøtet i år å gi full støtte til Vinje
Vest Villreinlag sitt innspill i høringsrunden.
Vi stiller oss undrende til at det foreslås ytterligere vannkraftutbygginger i Setesdal
Ryfylkeheiene. Ingen villreinområder i Norge er så berørt av inngrep og menneskelig
påvirkning som Setesdal Ryfylkeheiene. Her er villreinen og naturressurser/verdier
generelt presset fra mange hold, med vannkraftutbygginger, veier, hyttebygging og
aktivt menneskelig bruk med turisthytter og stier, sauebeiting osv. Smertegrensa er for
lengst nådd for villreinen i heiene. Behovet for å ta vare på de gjenværende
naturverdiene bør veie langt tyngre enn behovet for mer kraftutbygging i landets mest
utbygde fjellområde.
Den kommende utredningen må vurdere alle forhold (trekkveier, forstyrrelse,
isforhold, prognose for reinens endrede bruk av området osv.) som kan innvirke på
villreinen, basert på den nyeste oppdaterte kunnskap. Foruten å analysere det
avgrensede områdets innvirkning på villreinen, er det enda viktigere å se inngrepet i
sammenheng med alle de andre inngrep og menneskelig påvirkning som allerede er i
heiene. Det er ikke hvert enkelt inngrep, men summen av alle inngrepene, som er det
avgjørende for villreinen på lang sikt.
Norge har et særansvar. Vi forvalter de siste livskraftige bestandene av den
opprinnelige ville fjellreinen i Europa. For villrein er hovedproblemet at ulike typer
inngrep og forstyrrelser gjør leveområdene stadig mindre og mer oppdelt.
I meldingsbeskrivelsen skrives følgende:
Setesdal-Ryfylke er Norges nest største villreinområde med et areal på 6130 km2. Det
foregår jakt i området. I 2008 ble det gitt fellingstillatelse på 261 dyr.
Fellingsprosenten samme år var 31 % (www.reinsdyr-jakt.no). Tall for 2009 viser 54
felte rein i Setesdal-Ryfylke (www.miljostatus.no).
Villreinlaget vil bemerke at å beskrive fellingstall på villrein ved å trekke fram to
årstall framstår som svært ubeskrivende. Fellingstall på villrein varierer mellom år og
følger bestandsstørrelsen som går i sykluser. I forrige periode med høyere dyreantall
ble det i årene 1985-1998 i gjennomsnitt felt 770 dyr per år.
Foruten å være norges nest største villreinområde er Setesdal Ryfylke ikke bare
norges, men europas sørligste område for villrein. Etter noen år med lavere bestand er
vi igjen på vei inn i en periode med høyere dyreantall, og det er anslått minimum
3000 dyr i heiene i dag.
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