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FORORD
Foreliggende bestandsplan er den 4. i rekken fra Setesdal-Ryfylke Villreinlag. De tre
foregående planer gjaldt hhv for periodene 1999-2003, 2004-2008 og 2009-2013. En 5-årig
bestandsplan er viktig som styringsverktøy for de årlige avskytingsplanene, og sikrer et
lengre perspektiv i forvaltningen.
Styret i SRV har vært ansvarlig for utarbeidelsen av planen. Kurt Jerstad, Jerstad
Viltforvaltning, har vært innleid for faglig bistand til bestandsanalysen. Planen er skrevet av
Kurt Jerstad (kap. 6) og SRV’s sekretær Svein Olav Stegarud. Som for tidligere planer har
utarbeidelsen skjedd i nært samarbeid med styret.
Det nye villreinprosjektet som er igang i Setesdal Ryfylke villreinområde har kommet med
innspill underveis i planprosessen. Det har vært diskusjoner om og evt. i hvilken grad planen
skulle inkludere temaene fra prosjektet. Resultatet har blitt en kort og konsis bestandsplan.
All utdyping av faktorer som påvirker forvaltningen kan leses i vedlegget til planen.
Planen har vært organisatorisk behandlet på styremøter i 2013.
Planarbeidet er finansiert av midler fra tilskudd til villreintiltak (tilbakebetalte
fellingsavgifter) og av midler fra det nye villreinprosjektet. Villreinlaget har bidratt med
egeninnsats.
En takk rettes til viltforvalter i Vest-Agder og ansvarlig fylkesmann i villreinforvaltningen,
Tor Punsvik, for nyttige innspill samt språklige og faglige korrigeringer underveis i
prosessen. Takk til medlemmer i arbeidsgruppe 3 i villreinprosjektet. Og en takk til Norsk
Villreinsenter Sør for utarbeidelse av nytt kart.

Styret i Setesdal-Ryfylke Villreinlag, 15.03.2014
Kristian Steine
sign

Sondov Bjåen
sign

Arve Aasemoen
sign

Knut Nomeland
sign

Svein Olav Stegarud
sign
(Kurt Jerstad)
sign
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SAMMENDRAG
1. Innledning
Setesdal-Ryfylke Villreinområde er avgrenset av Haukelidveien i nord og Rv-42 i sør, av
Setesdalen i øst og av fjordene mot vest. Området har et samlet tellende villreinareal på 6156
km2 og er det nest største villreinområdet i landet. Heiplanprosessen definerte soner som er
styrende for den kommende arealforvaltningen, og presenteres i kartform i planen.

2. Status etter forrige bestandsplan, status i dag og fokus framover
Hovedmålsetningene fra de to foregående planperiodene (1999-2003 og 2004-2008) om å
hhv å forbedre og opprettholde bestandens kvalitet og kalvetilvekst er nådd. Målet fra forrige
plan om å øke bestandsstørrelsen til 3000 dyr er oppnådd. Forvaltningsmessig samarbeid
mellom Setesdal-Ryfylke og Setesdal Austhei ble ansett som en viktig utfordring i inngangen
til forrige planperiode, men har ikke vært tema i perioden. Det har vært minimalt med trekk
av dyr mellom områdene. Fokus er i endring fra økning av bestanden og bedring av
kondisjon, til stabilisering av bestanden nord for Blåsjø og et mål om å holde kondisjonen
innen et akseptabelt nivå. Sør for Blåsjø ønskes en fortsatt vekst i bestanden med en klar
målsetting om økt arealbruk. Prosessen framover med å tilrettelegge for økt arealbruk er
nærmere beskrevet i vedlegget til bestandsplanen.

3. Organisering
Organisasjonsmodellen for Setesdal-Ryfylke villreinlag er basert på kommunevise lokallag,
samt Statskogs eiendom i Njardarheim. Området består av 64 vald. Pr februar 2014
representerte villreinlagets medlemsgrunnlag 68% av tellende areal. Målsettingene om en
høyere organiseringsgrad fra de to foregående planperiodene er ikke nådd.

4. Økonomisk grunnlag for bestandsforvaltningen
Medlemskontingent og offentlige viltfondsmidler er de to viktigste kildene til finansering av
SRV’s aktiviteter og det bestandsrettede arbeidet. Etter mange år med lave kvoter og
anstrengt økonomi har utviklingen i tildeling av viltfondsmidler snudd i positiv retning
ettersom kvoter og felling igjen har økt.

5. Virkemidler og registreringer
Det vil som i tidligere planperioder bli utarbeidet årlige avskytingsplaner. Verktøyene for
bestandsberegninger med mer vil bli videreutviklet i tråd med behovene. Kalve- og
strukturtellinger videreføres som hovedverktøy for det bestandsrelaterte arbeidet. Den
fortsatte merkingen av nye dyr er svært nyttig for dette arbeidet. Laget ønsker økt bruk av
samjakt i vårt område som fordeler jakt- og høstingsmuligheter mellom rettighetshaverne, og
gjør bestandsforvaltningen mer treffsikker.

6. Bestandsstatus
Det er dokumentert et fødselsoverskudd på ca 1297 dyr i forrige planperiode (antall kalver
fotografert minus antall dyr felt under jakta). Bestandsstørrelsen vinteren 2013-2014 er
beregnet til 3200 dyr. Den positive utviklingen i dyrenes kvalitet mht kalvetilvekst (ant kalv
pr 100 simle / ungdyr) er videreført. Avskytingen ble i de første årene av forrige planperiode
holdt svært lavt fra ca. 50 i 2009, og mot slutten økende til nesten 300 i 2013. Andel av simle
og kalv har holdt seg stabilt, mens storbukkandelen er økt til nesten 20%.

7. Forvaltningsmål for perioden 2014-2018
For den nye planperioden er det satt følgende hoved- og delmål:
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HOVEDMÅL:
Forvaltningen av villreinbestanden i Setesdal-Ryfylke skal i planperioden bidra til en
økning av bestanden for at dyrene skal bruke en større del av villreinområdet
- Hovedmålet innebærer at en forventet bestandsøkning må møtes med tiltak som sikrer og
forbedrer beitegrunnlag og trekkmuligheter. Det er et felles ansvar for alle aktører innen
villreinforvaltningen å bidra til slike tiltak.
DELMÅL:
Bestandsstørrelse: Antallet villrein i nordområdet skal stabiliseres på ca. 2000 dyr. Antall
villrein i sørområdet skal gradvis økes fra antatt 1000 dyr vinteren 2013-2014 til ca 1500
dyr. Samlet for Setesdal Ryfylke skal ikke bestanden overstige 3500 dyr.
Det er et mål at villrein skal bli et vanligere syn i en større del av villreinområdet.
Delmål kondisjon: Kondisjon og kalvetilvekst skal opprettholdes innenfor et akseptabelt
nivå.
Bestandsstruktur: Storbukkandelen (minst 3,5 år) økes opp mot 25% i løpet av
planperioden
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1 Innledning
1.1 Setesdal-Ryfylke Villreinområde
Setesdal-Ryfylke Villreinområde er avgrensa av Haukelivegen i nord og Rv-42 i sør, av
Setesdalen i øst og av fjordene mot vest. Området har et samla tellende villreinareal på 6156
km2 og er det nest største villreinområdet i landet. Heiene omfatter deler av 5 fylker og 13
kommuner. Setesdal Ryfylke ble i 2005 utpekt av regjeringen som et av de 10 nasjonale
villreinområdene i Norge. Dette innebærer at området skal ha spesielt høy prioritet med tanke
på å bevare leveområdene for fremtiden.

Fig 1.1 Kartet viser nasjonalt villreinområde og hensynssone villrein vedtatt i Heiplanen,
vist samlet som lysegrønn sone. I denne sonen skal villreinhensyn ha prioritet i
leveområde-forvaltningen (arealforvaltningen).
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1.2 Begrepsbruk
Bæreevne
I denne planen (og i vedlegget) bruker vi uttrykket i forhold til antall reinsdyr, og det menes
da at bæreevnen er så mange reinsdyr vi kan ha i heiene uten at beitetilgangen forringes, i et
vedvarende tidsperspektiv. (Underforstått at så lenge beitetilgangen ikke forringes vil dyrene
holde seg i akseptabel kondisjon). En bestand under dette nivået er selvsagt også bærekraftig,
men er under bæreevnen. Bæreevnen er i denne sammenheng bestemt av tilgjengelig beite,
dyreantall og påvirkning fra ulike faktorer som regulerer reinens faktiske tilgang til beitene.
(Disse faktorene er forklart i vedlegget til bestandsplanen).
Fellingsmål er det faktiske antall dyr vi ønsker å felle i jakta.
Kvote er det antall kort som må tildeles for å oppnå fellingsmålet ut fra en gitt fellingsprosent.
Bestandsstørrelse er det samme som antall vinterdyr.
Tradisjonsbærere brukes flere steder i planen. Med dette menes dyr om har fått en vane for å
bruke et gitt område.

2a - Status etter forrige bestandsplan
De sentrale utfordringer for bestandsforvaltningen ble i forrige bestandsplan definert slik:
- Øke bestanden, men samtidig opprettholde kvaliteten på dyrene
- Håndtere en situasjon der et større antall dyr igjen forventes å komme over fra
Austheia til Vestheia
- Samordne forvaltningen i Setesdal-Ryfylke og Setesdal Austhei villreinområder
- Sikre / videreutvikle organisering og engasjement på grunneiersiden, herunder det
økonomiske grunnlaget for dette
- Videreutvikle verktøy, metoder og organisering / gjennomføring av
bestandsregistreringene
- I et noe mer langsiktig perspektiv avklare nærmere hva som er å anse som ”akseptert
kvalitet” for dyrene i vårt villreinområde
- Videreutvikle det regionale perspektivet, der også forholdet til Hardangervidda vil ha
økende fokus
De konkrete målene var en vinterbestand på 3000 dyr og en storbukkandel på minst 20 %.
Bestandsanslaget ligger på det nivået i dag og målet om storbukkandel er nesten nådd.

2b - Status i 2014 og fokus for denne planperioden
Utfordringene framover:
• Stabilisere på dagens nivå, den delen av bestanden som står nord for Blåsjø, både
i kondisjon og antall.
• Øke den delen av bestanden som står sør for Blåsjø slik at det er balanse mellom
antall dyr og tilgjengelig beite (vedtatt mål er 1500 dyr)
Samtidig må utviklingen i kondisjon og kalveproduksjon følges nøye.
• Tilrettelegge for økt bruk av randområdene i sør og vest
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Håndtering av større forflytning av dyr, spesielt gjelder dette forflyttninger
mellom ulike villreinområder
Tilrettelegge for bedre trekkmuligheter for reinen i områdene rundt Blåsjø
Opprettholde og øke medlemsandelen og interesse i villreinlaget

Vi ser at mål om økt bestand og opprettholdelse av kvalitet på dyrene er målsettinger som blir
videreført med denne planen. Spørsmålet om tettere samarbeid med Setesdal Austhei er tonet
ned pga svært begrensa vandring mellom områdene. Austheia har i perioden heller ikke sett
behovet for å tenke felles forvaltning med Vestheia.

3 Setesdal Ryfylke Villreinlag
3.1 Rolle og oppgaver
Villreinlagets hovedansvarsområde er bestandsforvaltningen. Laget kan også sende inn
høringsinnspill i særlig viktige arealinngrepssaker.
Bestandsforvaltningens oppgave er å forvalte villreinstammen innenfor de rammer som settes
av beitesituasjon og øvrige arealbruksinteresser / samfunnsinteresser.
Villreinlaget er grunneiernes frivillige forvaltningsorgan som tar seg av den utøvende
bestandsforvaltningen. Laget bistår NINA i den årlige kalvetellinga, samarbeider med SNO
om strukturtelling om høsten, og har i årevis fått bistand fra innleid konsulent Kurt Jerstad i
de årlige avskytningsplanene. Medlemmer betaler gjennom sine lokallag inn kontingent etter
areal, for tiden 40 kr/km2.

3.2 Organisering og valdstruktur
Odda

Organisasjonsmodellen for Setesdal Ryfylke
Villreinlag er basert på kommunevise lokallag,
samt Statskogs eiendom i Njardarheim. Området er
inndelt i 5 geografiske regioner med 2-4 lokallag /
kommuner i hver (fig 3.1). Hver region har en
representant i SRV’s styre.
Figur 3.2 viser fordelingen av tellende villreinareal
på de ulike kommunene innen villreinområdet.
Tabellen viser også gjeldende valdstruktur. Etter
at organisasjonsprosessen skjøt fart på midten av
1990-tallet ble antall vald i SR villreinområde
redusert med 2/3 fra 189 til 69 frem til 2003. I
årene etter dette har det kun skjedd mindre
endringer i valdstrukturen, og det er nå 64 vald i
villreinområdet.

Vinje

1
Suldal

Bykle

4
Hjelmeland

2

Forsand

Njardarheim
Valle

5

Bygland

Sirdal

3

Gjesdal

Åseral

Kvinesdal

Hægebo-‐
stad

Fig 3.1 Oversikt over organisatorisk
regioninndeling for SRV
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Kommune a)

Areal, km2 b)

Andel, %

Ant. Vald b)

Medl. SRV c)

%, org.

Vinje
Bykle inkl.
fjellstyret
Valle
Bygland
Åseral
Hægebostad
Kvinesdal
Sirdal
Gjesdal
Forsand
Hjelmeland
Suldal
Odda
Njardarheim
TOTAL

227

3,7

11

147

65

793
480
544
394
76
441
746
40
305
515
802
159
634
6156

12,9
7,8
8,8
6,4
1,2
7,2
12,1
0,6
4,9
8,3
13,0
2,6
10,3
100

1
2
18
3
3
1
4
1
5
1
7
6
1
64

793
379,5
0
0
0
441
584
40
0
515
673
0
633
3413

100
79
0
0
0
100
83
100
0
100
84
0
100
68

Fig 3.2 Tellende villreinareal pr kommune, valdstruktur og status for
organisering i Setesdal Ryfylke Villreinområde pr utgangen av febr.
2014
a) Njardarheim separat, b) Info fra villreinnemda jan09, c) årsmøte SRV 2012
NB! Tabellen bygger på talldata fra 2008 og det tas forbehold om nøyaktighet på
tallene. Villreinnemnda skal i gang med en gjennomgang av dette.

4 Økonomisk grunnlag for bestandsforvaltningen
4.1 Finansieringskilder
Den bestandsrettede forvaltningen i Setesdal-Ryfylke Villreinområde finansieres av flere
kilder. Årlige tilskuddsmidler til villreintiltak baseres på innbetalte fellingsavgifter året før,
og tildeles fra Miljødirektoratet til de enkelte nemndsområdene. Disse fordeles og utbetales
hos oss via Fylkesmannen i Vest-Agder etter søknad. Nasjonalt overvåkingsprogram
finansierer mye av tellingene, og deler av bestandsforvaltningen finansieres nå gjennom det
pågående prosjekt. I tillegg kommer egeninnsats / økonomisk bidrag fra Setesdal-Ryfylke
Villreinlag. Ytterligere støtte ytes gjennom SNO etter søknad. Disse midlene går primært til å
dekke strukturtellinger, men benyttes også i noen tilfeller til å finansiere ekstra flytid med
helikopter under kalvetelling. Ordinær flytid (ca 4 timer) dekkes av NINA / midler fra det
nasjonale overvåkingsprogrammet for hjortevilt. I tillegg benyttes midlene til å finansiere noe
informasjonsarbeid og enkelte andre mindre tiltak.

4.2 Viltfondsmidler/ midler til villreintiltak
Tildelingen av viltfondsmidler var nedadgående fram til 2009, i sammenheng med lav
villreinbestand og tilsvarende lav felling. Fra 2002 til 2008 ble bidraget av offentlige
viltfondsmidler til villreinlagets arbeid med bestandsforvaltningen redusert med 80%. Det var
endringen i tildeling av viltfondsmidler som medførte den negative utviklingen. Overgangen
til etterskuddsvis innbetaling av fellingsavgift kom rett etter en situasjon med nedskyting av
bestanden og en rekke påfølgende år med reduserte kvoter / jaktuttak. Etter 2009 har
fellingen vært svakt økende i vestheia, mens det har vært en stor økning i fellingene i
austheia.
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Fig 4.1 Tildeling av viltfondsmidler i perioden 2004-2013
Finansieringsbidraget til bruk av VHF og GPS i foregående villreinprosjekt lettet den
økonomiske situasjonen da en kunne ta ut synergier mellom dette prosjektets aktiviteter og
det ordinære registreringsarbeidet. Dette ser vi nå at fortsetter inn i det nyoppstartede
villreinprosjektet, som også finansierer det meste av denne bestandsplanen.

4.3 Villreinlagets egenfinansiering, kontingentordningen
Finansieringsgrunnlaget for villreinlagets egen drift og bidrag til bestandsforvaltning /
registreringsarbeid er en arealrelatert medlemskontingent som innkreves av de kommunevise
/ områdevise lokallagene og viderebetales til SRV. Kontingenten ble holdt på 50 kr / km2
over flere år og ble i 2007 redusert til 40 kr / km2 relatert til reduserte jaktmuligheter. Den
ble hevet til 50 kr / km2 igjen i 2011 pga den økonomiske situasjon, for så å bli satt ned igjen
til 40 kr / km2 i 2012. Kontingentinngangen har ligget nokså stabilt siden nedgangen fra
2006-2009.
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Fig 4.2 Utviklingen i medlemskontingent til Setesdal-Ryfylke
Villreinlag fra lokallagene i perioden 2004-2012
En del basiskostnader (møtegodtgjørelse, andre møtekostnader, kjøring, sekretærbistand,
regnskap / revisjon, med mer) dekkes av villreinlagets egenfinansiering. De siste par årene
har villreinlaget fått tiltaksmidler for villrein som har dekket feltinnsats på kalvetelling,
strukturtelling og utarbeidelse av årlige avskytingsplaner. Oppsynsaktiviteten har vært dekket
av midler fra SNO. Villreinlaget har tatt administrativt ansvar for innleie av deltidsoppsyn
etter samme modell som de siste årene. Utgifter til øvrig deltakelse i prosjekter og prosesser
har vært finansiert av prosjektene selv.
Økonomien i laget er nå i bedring, etter noen vanskelige år når fellingstallene var på det
laveste. Økonomien tar greit unna hovedoppgavene med bestandsplan (som vi får ekstra
støtte til), årlige avskytningsplaner, tellinger, møte- og kjørekostnader mm. Les mer om
økonomi og drift i vedlegget til planen.

5 Aktuelle virkemidler
5.1 Kvotesammensetning - korttyper
Det viktigste hjelpemiddelet for å oppnå fellingsmålet om høsten er fastsettelse av
kvotestørrelse våren i forkant. I Setesdal Ryfylke blir normalt bare en liten andel av kortene
utnyttet til felling, men fellingsprosenten kan variere en del fra år til år. Det er erfaringen fra
tidligere år når det gjelder utnyttelse av kortene som avgjør hvor stor kvote som fastsettes for
å oppnå et gitt fellingsmål. I perioder hvor man vil sikre at bestanden vokser settes gjerne
antatt fellingsprosent litt høyt og omvendt hvis man vil sikre at bestanden reduseres.
Vi har fire korttyper som kan benyttes: Villrein (frie dyr/bukkekort, hvor alle kategorier dyr
kan felles), simle, simle/ungdyr (simle og ettårig bukk kan felles) og kalv. Det kan felles
kalv på alle kategorier kort. For å styre uttaket av ulike kategorier dyr kan vi fra år til år
justere prosentfordelingen av disse korttypene. Av ulike årsaker utnytter jegerne
bukkekortene i større grad enn de andre kortene. Når vi skal planlegge antall voksne bukker
(2 år eller eldre) som kommer til å bli felt om høsten antar vi derfor at bukkekortene utnyttes
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1,3 ganger så ofte som gjennomsnittet for alle kortene. Dette har vist seg å være nokså riktig i
vårt område.

5.2 Merking av dyr og tellinger/registreringer
I dette kapittelet kommenteres kort en del forhold knyttet til virkemidler og gjennomføring av
registreringsarbeidet i bestandsforvaltningen.
GPS og VHF merking
Det finnes fortsatt dyr i vårt område med VHF sender, mange nye er merket med GPS
sendere, og flere dyr skal merkes i regi av det nye villreinprosjektet. Merka dyr gir
forskningen nyttig grunndata, og er svært nyttig i lokalisering av hvor dyrene står under
kalve- og strukturtellinger.
Kalvetellinger
Disse gjennomføres i juli hvert år i regi av NINA, som bærer ansvaret for gjennomføringen.
Villreinlaget bidrar med personell. Kalvetellingene er nyttig for å finne kalveandelen, som er
en god parameter på stammens kondisjon. Den kan også benyttes sammen med andre
tellinger som del av vurdering av totalbestand.
Strukturtellinger
Strukturtellinger vil bli førsøkt gjennomført hvert år, primært i første uka etter jaktslutt. Hvis
vi i snitt får til en god strukturtelling annet hvert år har vi en god oversikt over stammens
struktur.
Totaltellinger / Minimumstellinger
Totaltellinger har vært lite brukt i vårt villreinområde. Det har vært dårlig erfaring med
gjennomføringen av dette tidligere.
Årlige avskytingsplaner
Som i forrige planperiode vil det bli utarbeidet årlige avskytningsplaner.
Videreutvikling av samarbeidet med SNO
SNO har etablert seg som en viktig aktør i fjellområdet og samarbeidet med SNO’s
representanter i forbindelse med gjennomføring av feltarbeid / registreringsarbeid fungerer
bra. De stiller også opp i forbindelse med møter og formidling. Villreinlaget synes dette er
svært positivt og ønsker å opprettholde og videreutvikle det gode samarbeidet i årene
fremover.
Modellgrunnlag / planverktøy
Det vil fortsatt bli benyttet regnearkbaserte verktøy for bestands-beregninger. Disse
verktøyene vil bli videreutviklet etter behov. Kurt Jerstad i Jerstad Viltforvaltning tar seg av
denne biten.

5.3 Samjakt
Samjakt kalles muligheten til å bruke kort / fellings-tillatelser som er utstedt på ett vald til
jakt i et annet vald etter avtale rettighetshaverne imellom. Samjakt bidrar til en bedre
fordeling av jakt- og høstingsmuligheter mellom rettighetshaverne og utgjør en sentral del av
grunnlaget for samarbeidet i villreinlaget. Bruk av samjakt øker fellingsprosenten og øker
presisjonen i avskytingsberegningene.
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I de seinere årene med redusert bestand og små kvoter har omfang og andel av samjakt vært
lavt. Behovet for samjakt vil nå bli større ettersom stammen øker.
Det har vært drøftet om randområdene som har hatt lite villrein i sine områder, skal kunne
benytte kortene sine i andre mer sentrale områder mot at de lar være å felle dyr i sine
områder. Bakgrunnen for dette er å teste ut begrepet «tradisjonsbærende» dyr, og unngå at
slike dyr eventuelt blir felt i randområdene. Dette kunne man forsøkt løst gjennom en
selvpålagt fredning av villreinen i randområdene mot at rettighetshaverne her kunne benytte
sine kort i mer sentrale villreinområder.
Betingelsene for dette er at rettighetshaverne / kommunene som freder sine områder er
medlemmer i villreinlaget, og at samjakten administreres gjennom villreinlaget. Det har pr nå
ikke vært særlig interesse for dette. For at dette skal la seg gjennomføre i praksis må vi ha
tilstrekkelig med rettighetshavere som stiller sine areal til rådighet som samjaktareal. Pr nå
har vi heller ikke det.
De arealene som skal brukes til samjakt må ligge til rette for det, mht både tilgjengelighet og
jakttrykk. Det kan heller ikke forventes at en rettighetshaver vil forrige sitt eget jakttilbud
vesentlig for å tilby samjakt.
I dag har vi ikke kommet i mål mht organisert samjakt, men dette er noe som kan tas opp
igjen senere i planperioden dersom det skulle være ønskelig.
Mulighet for samjakt var en av grunnene til at laget ble stiftet i 1997. Lagsorganiseringen gir
grunnlag for å få til gode samjaktsordninger. Fungerende ordninger for samjakt kan bli
avgjørende for å oppnå en tilfredsstillende fellingsprosent og for å klare å styre jaktuttaket dit
den primært er ønsket. Vi oppfordrer medlemmer til å bruke lagsorganiseringen kreativt for å
få til gode løsninger for dette. Samtidig oppfordrer vi medlemmer til kun å tillate
overgangsjakt med kort fra betalende medlemmer, for å støtte solidarisk opp om
lagsordningen.
For Setesdal Ryfylke sin del håper vi økt velvilje og forståelse blant rettighetshavere kan føre
til mer samjakt i den kommende perioden.

6 Bestandsdata
6.1 Bestandsstørrelse
Målsettingen i forrige bestandsplan var å øke bestandsstørrelsen i S-R fra 1500 vinterdyr til
3000 dyr i planperioden. Beregninger av bestandsstørrelse ut fra kalvetellinger og
strukturtellinger viser at bestanden trolig har vært i vekst hvert år i planperioden (Fig 6.1)
Beregningene av bestandsutviklingen gjøres ved å kombinere resultatene fra kalvetellingen
og siste brukbare strukturtelling. Vi ser at vi får nokså lik bestandsutvikling om vi tar
utgangspunkt i kalvetellingen i 2007 (grønn kurve) eller tellingen fra 2009 (blå kurve). Det er
antatt at 25% av åringsbukkene er i fostringsflokkene når kalvetellingene gjennomføres. Det
er også lagt til grunn at 90% av fostringsflokkene er funnet ved kalvetellingene. Det er ikke
lagt inn verken innvandring eller utvandring når beregningene er gjennomført.
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Beregnet bestandsutvikling i Setesdal-Ryfylke fra 2007 og 2009,
samt anslag som er lagt til grunn ved forvaltningen.

Den beregnede bestandsveksten understøttes også av at det hvert år er dokumentert et
betydelig fødselsoverskudd (Figur 6.2). Det vil si at det er fotografert (og dermed
dokumentert) et betydelig større antall kalver under kalvetellingene enn det totale antall dyr
som er skutt under jakta. I siste femårige planperiode utgjør dette fødselsoverskuddet hele
1297 dyr. (Tilsvarende i forrige planperiode var 754 dyr.) Det har i planperioden ikke vært
noen år med spesielt vanskelige vinterforhold og heller ikke økt dødelighet.
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Dokumentert fødselsoverskudd i forrige planperiode ut fra fotograferte kalver
under kalvetelling, samt fellingsstatistikk. Overskuddet er på totalt 1297 dyr.

Ved beregningene av bestandsutvikling i tidligere bestandsplaner har vi brukt 2% naturlig
dødelighet. I samråd med Olav Strand i NINA har vi de siste årene satt naturlig dødelighet til
5 %. Dette gir en litt flatere kurve når bestanden er i vekst og oppfattes som mer riktig av
mange innen villreinforvaltningen.
I fig 6.2 ovenfor er det ikke lagt inn noen naturlig dødelighet. Hvis vi trekker den antatte
naturlige dødeligheten fra fødselsoverskuddet får vi en beregnet bestandsvekst. Resultatet
framkommer i fig 6.3 nedenfor.
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Beregnet minimum bestandsvekst i forrige planperiode (dokumenterte kalver,
minus skutte dyr, minus naturlig dødelighet i hele bestanden).

Bestandsnivået i S-R har opp gjennom årene gjennomgått store svingninger. Dette har i
perioder ført til mye diskusjoner om bestandsstørrelse og bestandsforvaltningen. De siste
årene har det spesielt vært mye diskusjon om at bestanden i sørområdet har vært alt for lav.
Enkelte aktører i villreinforvaltningen har til og med hevdet at bestanden her har vært i fare.
Kalvetellingene har imidlertid vist at så ikke var tilfelle og resultatet fra 2013 førte til at vi
har beregnet at bestanden denne vinteren er på ca 1000 dyr, med et minimum på snaut 900
dyr (Fig 6.4). Figuren viser også at vi med avskytingen i 2013 (90 dyr) har hatt en vekst i
sørområdet på ca 100 dyr siste året.
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Vinterbestand i sørområdet. Ved beregnet bestand antar man at 90% av
dyrene er funnet ved kalvetellingene.

Figur 6.5 viser utviklingen av antatt bestandsstørrelse i hele S-R. Dette er den
vinterbestanden som hvert år er lagt til grunn ved vedtak om avskytingsplan og størrelse på
kvoter. Det er altså lagt til grunn at bestanden denne vinteren er 3200 dyr, 200 mer enn det
som var bestandsmålet. Man har bevisst latt bestanden bli litt høyere fordi det har vært
rimelig klart det siste året at det nye bestandsmålet ville bli høyere enn 3000.
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Antatt bestandsstørrelse i Setesdal-Ryfylke

Tidligere er det kjent større forflytninger mellom de to nordområdene. SRV anser derfor at
det framover vil være naturlig faglig å vurdere S-R og SA samlet som et villreinområde. På
denne bakgrunn ble det i forrige bestandsplan satt som delmål at bestanden i S-R og SA
samlet ikke skulle overstige 4500 dyr. Hvis vi beregner samlet bestandsstørrelse ut fra
kalvetellinger i begge områdene fra 2009 eller fra 2011 finner vi at bestanden denne vinteren
er godt over 4500 dyr (minimum ca 4000). I 2009 var tellingen god i S-R og mindre god i
SA, mens det i 2011 var omvendt. Dette innebærer at samlet bestand høyst sannsynlig er
5500, med et minimum på ca 5000. Dette har i liten grad vært fokusert i S-R i planperioden.

6.2 Kondisjon – kalvetilvekst
I dette avsnittet har vi brukt glattede kurver. Det vil si at hver verdi i figurene er et
gjennomsnitt av tre år, året før, det gjeldende året og året etter. Dette reduserer ”støyen” fra
årsvariasjoner og gjør det lettere å se trender og er en anerkjent metode for å vise utvikling
over tid.
De årlige kalvetellingene viser at kalveproduksjonen målt som antall kalv per 100
simle/ungdyr de siste årene har vært betydelig høyere enn tidlig på 90-tallet (Fig 6.6). I
forrige planperiode var det et mål at kvaliteten på dyrene minst skulle opprettholdes.
Tellingene viser at kalveproduksjonen i gjennomsnitt var litt høyere i siste planperiode enn i
forrige. Kalveproduksjonen har altså på ca 15 år gått fra å være den dårligste i Norge, bortsett
fra Svalbard, til å være på høyde med alle villreinområder i landet unntatt Forelhogna.
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Fig 6.6

Antall kalv registrert per 100 simle/ungdyr ved kalvetellinger. Figuren er
glattet. Dvs at hver søyle er gjennomsnittet av verdien for tre år.

Også kjevelengde og slaktevekter for felte kalver og åringer har i gjennomsnitt vist en klart
stigende tendens. Alle tre parametrene for kvalitet på dyrene viser altså en betydelig økning
og dette tyder på at kondisjonen til bestanden i Setesdal-Ryfylke de siste årene har vært
betydelig bedre enn tidlig på 90-tallet. Det svært lave fellingstallet som vi har hatt de siste
årene gjør imidlertid at bedringen nå blir mer usikker.
Det tar imidlertid lang tid å forbedre et vinterbeite som er nedslitt på grunn av overbeite. Selv
om situasjonen nå er rimelig bra er det derfor for tidlig å si hvor høy bestand området kan tåle
uten at kvaliteten på dyrene igjen går nedover. Vi vet imidlertid at det lave bestandsnivået vi
nå har hatt i et lite 10-år er tilstrekkelig lavt til å gi hvert enkelt dyr tilstrekkelig gode
beiteressurser til å oppnå en brukbar kvalitet.

6.3 Avskyting
I de første årene av forrige planperiode ble avskytingen holdt på et svært lavt nivå for å sikre
en bestandsvekst (Fig 6.7). På bakgrunn av dokumentert bestandsvekst har imidlertid
avskytingen øket noe de siste årene.
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Utviklingen av felte dyr i Setesdal-Ryfylke.

I Fig 6.8 er avskytingen vist for Setesdal Austhei og Setesdal-Ryfylke samlet. Avskytingen
har variert mye, men de siste tre årene har man i SA ønsket å stoppe bestandsveksten og
redusere bestanden som er langt høyere enn bestandsmålet på 1500 dyr.
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Antall felte dyr i Setesdal-Ryfylke og Setesdal Austhei samlet

Voksen bukk har i siste planperiode utgjort omtrent den samme andelen av uttaket som i
perioden før (Fig 6.9). For å bidra til bestandsvekst har forholdene for simler vært helt
motsatt. Det vil si at andelen voksne simler i uttaket har vært på omtrent samme nivå som i
slutten av forrige periode, altså betydelig lavere enn det som tidligere var vanlig. Andelen
kalv har i denne planperioden i gjennomsnitt vært høyere enn det som tidligere var vanlig i
området og var ca 30%. Dette bidrar til å heve gjennomsnittsalderen i bestanden og til å øke
kalveproduksjonen.
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Fig 6.9 Felte villrein i Setesdal-Ryfylke fordelt i % på alder og kjønn.

6.4 Bestandsstruktur
I løpet av forrige bestandsplan var det et mål å øke andelen storbukk (3,5 år+) i bestanden til
minst 20%. Vi klarte bare å få til brukbare strukturtellinger i tre av årene i perioden. De to
siste viste hhv. 20% og 19% storbukk, så målsettingen om minst 20% storbukk er nesten
oppfylt.
100	
  %
90	
  %
80	
  %
70	
  %
60	
  %

Storbukk
Småbukk

50	
  %

Kalv

40	
  %

Simle

30	
  %
20	
  %
10	
  %
0	
  %
94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Fig 6.10

Prosentfordeling av ulike kategorier alder og kjønn funnet ved
strukturtellinger i Setesdal-Ryfylke.
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Prosentandel voksen bukk funnet ved strukturtellingene i Setesdal-Ryfylke.

7 Forvaltningsmål for perioden 2014-2018
7.1 Hovedmål
Setesdal Ryfylke er sterkt påvirket av større menneskelige inngrep som vannkraftutbygging,
veier og utbygging av større hytteområder. Disse store inngrepene skaper barrierer eller
innsnevrer vandremulighetene for dyrene. I tillegg blir området i økende grad påvirket av
ferdsel, andre menneskelige aktiviteter og små enkeltinngrep. Villreinen unngår helst
områder med menneskelig aktivitet. Disse forholdene har derfor ført til at dyrene i dag bruker
en vesentlig mindre del av området enn tidligere.
I den kommende planperioden vil det pågå et større prosjekt som vil forsøke å identifisere
flaskehalser og problemområder for villreinen, prøve ut tiltak, og forsøke å finne løsninger.
En økning av bestanden vil trolig lette identifiseringen av problemene. Hovedmålet i
planperioden framkommer på bakgrunn av dette.
Det nye villreinprosjektet beskrives utfyllende i vedlegget til bestandsplanen og på
www.villreinlag.no
Hovedmål:
Forvaltningen av villreinbestanden i Setesdal Ryfylke skal i planperioden bidra til en
økning av bestanden for at dyrene skal bruke en større del av villreinområdet

7.2 Delmål
Bestandsstørrelse
Både bestandsstørrelse og beitegrunnlag er vanskelig å tallfeste eksakt i Setesdal-Ryfylke.
Tidligere har lave slaktevekter og store tap av kalv på forsommeren vært klare tegn på at
bestanden gjennom lengre tid var for stor i forhold til beitegrunnlaget. De tre siste
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planperiodene har imidlertid bestanden vært på et lavere nivå enn på lang tid. Det har også
vært en vedvarende forskjell på områdene nord og sør for Blåsjø. Områdene nord for Blåsjø
har ved slutten av forrige planperiode et bestandstall på et nivå som vi vurderer å være
akseptabelt i forhold til mattilgang.
Sørområdet er i areal vesentlig større enn nordområdet og har en mye tynnere bestand enn
dette. Vi ønsker derfor en gradvis økning av bestanden i sørområdet. Det er et mål at villrein
skal bli et vanligere syn i en større del av villreinområdet.
Delmål bestandsstørrelse:
Antallet villrein i nordområdet skal stabiliseres på ca. 2000 dyr. Antall villrein i
sørområdet skal gradvis økes fra antatt 1000 dyr vinteren 2013-2014 til ca 1500 dyr.
Samlet for Setesdal Ryfylke skal ikke bestanden overstige 3500 dyr.
I den grad det er nødvendig for å oppnå målene i bestandsplanen kan det i avskytingsplanen
differensieres mellom minsteareal og kortfordeling i ulike soner. Dette medfører at
avskytingsplanene blir fleksible og kan tilpasses ulike bestandssituasjoner.
Delmål kondisjon
I de siste bestandsplanene har det vært et hovedmål å øke og opprettholde kondisjon og
kalvetilvekst. I denne planperioden ønsker vi å øke bestanden for å bidra til at dyrene skal
bruke en større del av området. Vi innser derfor at vi kanskje må akseptere en viss reduksjon i
kondisjon og kalvetilvekst. Vi kan imidlertid ikke akseptere at denne reduksjonen i kvalitet
på dyrene skal være vesentlig.
Delmål kondisjon:
Kondisjon og kalvetilvekst skal opprettholdes innenfor et akseptabelt nivå.
Forvaltningsområde
I forrige bestandsplan ble det satt et samlet bestandsmål for både Setesdal Ryfylke og
Setesdal Austhei villreinområder. I løpet av foregående planperiode var det liten eller ingen
interesse fra SA i forhold til å tenke en samlet forvaltning av de to områdene. Det var også
minimalt med registrerte kryssinger av dyr mellom de to områdene.
Styret i SRV har i de siste to planperiodene ønsket å se bestanden i S-R og i SA i
sammenheng. I høringsrunden for forrige bestandsplan kom det tydelig fram at flere lokallag
ønsker å forvalte de to villreinområdene som ett område.
I dagens situasjon står dette på vent, vi må avvente de neste års utvikling i forhold til trekk av
dyr mellom områdene. Med situasjonen fra foregående planperiode med svært beskjedent
trekk av dyr er det naturlig å forvalte områdene hver for seg.
Bestandsstruktur
Både jegere og rettighetshavere er svært opptatt av bukkeandelen i Setesdal-Ryfylke. Det har
vært en vedtatt målsetting for de siste to planperiodene at storbukkandelen skulle utgjøre
minst 20% av bestanden. Dette målet ble nesten nådd i forrige planperiode. Som i forrige
bestandsplan velger vi derfor å opprettholde et sterkt fokus på storbukken, med en målsetting
om å øke storbukkandelen opp mot 25 %. En høy andel storbukk er det mest virkningsfulle
grepet vi kan ta for å få økt bruk av randområdene.
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Storbukken har stor betydning på flere vis i en villreinbestand:
•

•
•

•

•

Storbukken er et ettertraktet jaktobjekt og representerer en stor verdi for
rettighetshaver og jeger. En stor andel storbukk i bestanden gir også muligheter for å
felle mange storbukker.
Storbukken utnytter gode sommerbeiter i randområdene og gir dermed rom for å ha
en større bestand uten at beitepresset økes vesentlig i sentralområdene.
Hvis det er en del bukker i randområdene øker sjansen for at folk flest ser villrein.
Dermed øker sjansen for at arealene opprettholdes som villreinareal. En høy
bukkeandel i bestanden vil derfor bidra til at leveområdet ikke reduseres i areal.
Nyere forskning har vist at bukkene i mye større grad enn fostringsflokkene våger å
utnytte beiteressursene inntil menneskelige installasjoner eller aktivitet. I forhold til
andre villreinområder i Norge er Setesdal-Ryfylke sterkt påvirket av inngrep og
menneskelig aktivitet.
Forskning tyder på at mye storbukk i bestanden medfører tidligere brunst hos simlene.
Dette fører igjen til tidligere kalving, høyere kalve- og simlevekter og dermed lavere
kalvedødelighet.

Delmål storbukkandel:
Storbukkandelen (minimum 3,5 år) skal i løpet av planperioden økes opp mot 25 %.

Referanser: Se vedlegget til planen.
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