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FORORD
Dette er et vedlegg til bestandsplanen for 2014-2018 for Setesdal Ryfylke villreinområde.
Bestandsplanen står på egne bein, dette er ment som et supplement. Vedlegget er ikke vedtatt
av styret og lokallag i villreinlaget slik som bestandsplanen. Det er skrevet av sekretæren i
villreinlaget, med viktige innspill og korreksjoner fra viltforvalter Tor Punsvik hos
Fylkesmannen i Vest-Agder, medlemmer i arbeidsgruppe 3 i villreinprosjektet og ikke minst
styret i villreinlaget.
Formålet med vedlegget er å gi en samla oversikt over de ulike faktorene som påvirker
forvaltninga. Da menes den menneskelige utførelsen som gjøres av forvaltningsaktørene og
effektene den har på villreinen. Reinens arealbruk har et særlig fokus, og det nye
villreinprosjektet i Setesdal Ryfylke beskrives.
Det som påvirker villreinens arealbruk i heiene aller mest er menneskelige inngrep og
menneskelig ferdsel. Det er derfor naturlig at det har en sentral plass i et dokument som dette.
Vi ønsker et best mulig og mest mulig felles kunnskapsgrunnlag når disse
interessekonfliktene skal balanseres .
Målgruppe for vedlegget er alle som er interessert i villreinforvaltningen i SR. De fleste
temaene er gitt en grundigere presentasjon i andre dokumenter. Vi tror at en gjennomlesing
vil gi en bedre forståelse av faktorene som påvirker dette dyret som vi alle er så opptatt av,
villreinen.
På vegne av Setesdal Ryfylke Villreinlag
Svein Olav Stegarud
Sekretær

	
  
	
  
	
  
§ 1 Formålsparagrafen i forskrift om forvaltning av hjortevilt
Formålet med forvaltningen av hjortevilt er å ivareta bestandenes og
leveområdenes produktivitet og mangfold. Det skal legges til rette for en
lokal og bærekraftig forvaltning med sikte på nærings- og
rekreasjonsmessig bruk av hjorteviltressursene.	
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“
En god forvaltning oppstår når rettighetshavere, forvaltere, politiske
beslutningstagere, jegere og andre brukere av heiene har en nokså lik
forståelse av virkeligheten og hvilke faktorer som er av betydning for
villreinen. Områdets størrelse og karakter gjør det utfordrende. For å
kunne enes om gode avgjørelser og oppnå en felles respekt for disse må vi
ha god spredning av oppdatert informasjon. Det betinger at tilgangen til
kunnskap gjennom jungeltelegrafen, nettsida, lokale møter og media er
god. Og hver enkelt må oppdatere seg på tilgjengelig informasjon og
kunnskap. Lokalkunnskap, historisk hukommelse og egne opplevelser er
viktig for å komplettere bildet. Disse erfaringene må gi seg til kjenne og
komme til syne på de ulike arenaene.
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1 Naturgrunnlaget
Setesdal Ryfylke er preget av kystklima med skiftende temperaturer, og skiller seg slik fra
andre villreinområder. Store deler av de høyereliggende områdene kan bli nediset som følge
av mildvær etterfulgt av kulde. Reinen greier ikke å grave seg gjennom det harde islaget, og
kan bli tvunget ned i skogen for å finne beite. Vinteren preges av høy nedbør og store
snømengder. Vinterføden for reinsdyra er i liten grad reinlav som er den vanlige vintermaten
andre steder. Reinsdyra her må ta til takke med det som måtte finnes av andre tilgjengelige
vekster, inkl. steinlav som periodevis beites rett av stein, med høy tannslitasje.
Fjellene og heiområdene er svært karrige. Grunnen preges for det meste av sure og
næringsfattige bergarter, og bart fjell opp i dagen karakteriserer store områder. Nesten
halvparten av arealet er impediment, dvs uten næringsverdi for villrein. Nord i området finnes
innslag av mer næringsrik grunn.

Mot Blåsjø (foto: Stavanger Turistforening)

2 Menneskelige inngrep og aktivitet
Omfanget av vannkraftutbygging, veier og hytteutbygginger sammen med aktiv menneskelig
bruk gjør at Setesdal Ryfylke er mer berørt av menneskelig påvirkning enn noe annet
villreinområde i Norge. En stor del av Norges kraftproduksjon skapes her.
Menneskets bruk av villreinområdet:
•
•

båndlegger viktige bruksområder for reinen.
stykker opp reinens leveområder
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skaper barrierer
stresser reinen og utløser flukt som øker energibruken og reduserer beitetid.
Aller viktigst er det at reinen reduserer sin bruk av områder med mye menneskelig
inngrep, ferdsel og aktivitet.

Veier gir økt trafikk Over 60 ulike veier - nærmere 50 mil -åpner fjellet for mennesket og
begrenser det for reinen. Brokke-Suleskardveien mellom Sirdal og Valle fungerer som et
stengsel for rein som er på trekk sommerstid. Veien er i dag bare åpen i sommerhalvåret, men
det er et press for å åpne den som helårsvei. Det er også ønsker om å få åpnet mange
anleggsveier for allmenn ferdsel.
Ferdsel forstyrrer Menneskelig ferdsel er en betydelig stressfaktor for villreinstammen. Det
er omlag 6000 private hytter innenfor og i ytterkant av villreinområdet. Snøscooter-trafikken
øker. En del av kjøringen er uvettig og stresser dyra. I tillegg har turistforeningene et
omfattende løypenett og 43 hytter. Årlig er det 60 - 70 000 overnattinger på disse hyttene.
Viktige områder utenfor verneområdet Betydelige deler av villreinens bruksområder
ligger utenfor verneområdet. Hyttebygging der anses å være den største konflikten med
villreininteressene i dag. Veier kan stenges og anlegg fjernes- men hytter blir der de er!
(fra Miljøstatus - Fylkesmannen i Vest-Agder)

3 Bestandsutvikling og -forvaltning de siste 30 år
Dårlig kondisjon (lave vekter / korte kjevelengder) og lav kalvetilvekst kjennetegnet i mange
år villreinbestanden i Setesdal-Ryfylke. Dette var også bakgrunnen for at forvaltningen i
1984 mente bestanden var for stor i forhold til områdets bæreevne. Året før var det første
med rettet avskytning, og storbukkandelen antas å være underkant av 3 prosent.
Villreinforvaltningen vedtok et mål om halvering av anslått vinterbestand på ca. 4 000 dyr for
å bedre dette og heve storbukkandelen til 20 %. Fellingsprosenten var gjennomgående lav, i
snitt nær 20 %. Men den svingte fra under 5 % i områdene i sør til over 80 % i enkelte
områder i øst. Først mot slutten av 90-tallet lyktes en å redusere bestanden til ønsket nivå.
Imidlertid skjedde en stor del av denne avskytingen i sørområdet hvor det nå stod lite dyr
igjen.
Reduksjonsavskytingen avtok mot slutten av villreinlagets første driftsplanperiode i 19992003. I årene etter dette og inn i første del av neste driftsplanperiode (2004-2008) avtok
bestands-størrelsen ytterligere på tross av at det kunne dokumenteres en tilvekst av kalver
som var større enn jaktuttaket i denne perioden. Strand m.fl. (2008) påpeker at en har en
tilsvarende situasjon med lavere vekst i bestanden enn forventet også på Hardangervidda og
karakteriserer situasjonen i de to områdene som overraskende og påfallende. Jerstad (2007)
gjennomgikk på oppdrag fra styret i SRV forutsetningene for bestandsberegningene og
konkluderte med at det er vanskelig å finne andre forklaringer på dette enn at en vesentlig del
av den registrerte bestandsnedgangen skyldes utvandring. I tillegg mener en i ettertid at raten
for beregnet naturlig dødelighet på 2 % var for lav, og denne er nå justert til 5 %.
I siste del av planperioden 2004-2008 syntes bestandsstørrelsen å ha stabilisert seg og viste
igjen tegn til å være i økning. I tilknytning til utarbeidelsen av avskytningsplanen for 2008
ble anslaget for vinterbestand økt fra 1200 dyr vinteren 2006/2007, til 1300 dyr vinteren
2007/2008. Ved inngangen til ny planperiode (vinteren 2008/2009) ble det lagt til grunn et
bestandsanslag på ca.1500 dyr.
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Parallelt med reduksjonen i bestandsstørrelse økte dyrene i vekt og en så klare utslag på
kvalitetsparameteren kjevelengde (kalver og 1 ½-åringer) og også en forbedring /
stabilisering av kalvetilveksten (antall kalver pr 100 simle / ungdyr). Dette har vært en
utvikling helt fram til i dag. Forrige bestandsplan slo fast at det er en klar sammenheng
mellom kondisjon og tetthet av dyr i Setesdal Ryfylkeheiene. Felles for hovedmålsettingene i
de siste tre planperiodene er at forvaltningsmålene i hovedsak er oppnådd. Generelt må en
derfor kunne si at bestandsforvaltningen og villreinlaget har fungert etter intensjonen. Men la
oss allikevel reflektere litt.
Det var uventa og overraskende at bestanden fortsatte å synke fram til 2006/2007. Etter dette
har bestanden vært i vekst. Det var i hele denne perioden betydelige diskusjoner omkring
bestandens situasjon og gjentatte diskusjoner om evt. behov for fredning.
Avskytingsplanene ble i alle disse årene lagt opp slik at en har sikret jakt parallelt med
bestandsvekst, med de positive sider dette har mht å opprettholde jakttradisjon og rekruttering. Avskytingsmål og kvote er i de siste års planer satt så lavt at en med stor grad av
sikkerhet (også dokumentert gjennom kalvetellingene) har tatt ut mindre enn tilveksten i det
enkelte år.
Det har tatt mye lengre tid enn først antatt å bygge opp stammen igjen i sørområdet.

4 Praktisk villreinforvaltning
Aktører i villreinforvaltningen
Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet
Klima- og miljødepartementet har den politiske ledelsen av villreinforvaltningen, mens
Miljødirektoratet (før 1/7-2013: Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og
forurensingsdirektoratet) er øverste faglige villreinmyndighet. Direktoratet fordeler blant
annet de statlige økonomiske ressursene til villreinforvaltningen.
Fylkesmennene, ansvarlig Fylkesmann (Vest-Agder)
Alle fylkesmenn har et overordnet ansvar for å sikre villreininteressene i sine fylker. Alle
villreinområder som berører flere fylker har en ansvarlig fylkesmann som styrer nemndas
økonomi, og har veiledende og koordinerende funksjon overfor nemnda og rettighetshavernes
villreinlag. Det påhviler også ansvarlig fylkesmann å påse at det tas initiativ til å dekke
forvaltningens kunnskapsbehov og samarbeide med forskning og øvrige aktører i å nå disse.
Villreinnemnda for Setesdalsområdet
Villreinnemnda for Setesdalsområdet er et statlig oppnevnt organ, med valgte representanter
fra hver kommune i villreinområdene Setesdal Ryfylke, Setesdal Austhei og Våmur-Roan.
Nemndas medlemmer og varamedlemmer oppnevnes av Miljødirektoratet ut fra forslag på to
kandidater fra hver kommune. Villreinnemnda følgjer valgperioden for kommunevalget , og
egen sekretær engasjeres for denne perioden. Nemndas hovedansvarsområde er bevaring og
bærekraftig bruk av villreinområdet, med mye fokus på areal og bruksspørsmål. Saker om
større og mindre utbygginger og andre spørsmål om bruk og ferdsel i området tas opp i
nemnda. Slik er nemnda med i avgjørelsene, som til syvende og sist er politiske avveininger,
om hvordan villreinareal forvaltes. Utbyggingsvedtak som veier og bygninger er i stor grad
irreversible, mens stier, vinterløyper og menneskelig og motorisert ferdsel er reversible.
Summen av alle vedtakene påvirker det endelige arealet som villreinen finner egnet til bruk.
Villreinnemndene har også overordna godkjenningsansvar for bestandsforvaltningen.
Nemnda har i inneværende periode prioritert å være tidligere inn i lokale arealplanarbeid,
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især ved kommuneplanrulleringer. Ved valg av sekretær ble det lagt særlig vekt på planfaglig
kompetanse.
Verneområdestyret for Setesdal Ryfylke
Verneområdestyret har som oppgave å ta vare på et særmerka og sammenhengende
heiområde som innbefatter åtte landskapsvern- eller biotopvernområder på tilsammen 3444
km2 fordelt på 11 kommuner i Agderfylkene og Rogaland. I tillegg til generelt dyre- og
planteliv, stølsområder og andre kulturverdier er det et særlig ansvar å sikre viktige deler av
villreinen sitt leveområde. Styret består av valgte representanter fra kommunene med
verneareal. For mer utfyllende info, se www.svr.no.

Setesdal Ryfylke som forvaltningsområde
Villreinområdene i det østlige Norge har den lengste tradisjonen for grunneierorganisert
villreinforvaltning i Norge, med historie helt tilbake til 50-tallet. I løpet av 1990-åra kom
også grunneierorganisering i gang i Setesdal Ryfylke villreinområde, og det ble etablert flere
lokale, kommunevise villreinlag. Fram til etablering av Setesdal Ryfylke Villreinlag i 1997
fantes imidlertid ingen grunneierstyrt overbygning som kunne ta aktivt ansvar for
villreinforvaltningen. Statskog med Njardarheim hadde vært en svært aktiv villreinforvalter
forut for dette, og sentral i å få på plass bl.a. samjaktavtaler, og for å bistå den ønskede
reduksjonsavskytningen.
Det kjennetegnende for de østlige villreinområdene er at de er relativt små i størrelse og
produktive. De har gode vinterbeiter og holdes ofte under sommerbeitenes kapasitet, og får
ofte store dyr i god kondisjon. Et villreinområde av mindre geografisk størrelse har også den
fordelen at grunneiere og andre aktører i området befinner seg i rimelig avstand fra
hverandre. Det gir en fellesskapsfølelse for et felles område, og en mulighet for praktisk
kommunikasjon med overkommelige avstander til fellesmøter osv. I slike områder kan
villreinen være en svært viktig del av inntektene i utmarksnæring til de omliggende bygdene.
I Setesdal Ryfylke villreinområde er forholdene det motsatte. Her skal en villreinstamme
forvaltes over et stort geografisk område. Et skrint område med lav produktivitet og stor
menneskelig påvirkning gjennom inngrep og ferdsel. Den store geografiske avstanden
mellom aktørene i området gjør det vanskelig å oppnå den samme fellesskapsfølelsen som for
et mindre område. Det blir lett for at hver kommune fokuserer på sitt område, både innen
bestandsforvaltning, utbyggingsplaner og menneskelig ferdsel.

Muligheter og begrensninger i villreinlagets arbeid
Etter ønske fra rettighetshaverne selv (i hvert fall et flertall), og fra myndighetene, fungerer
villreinlaget som grunneiernes eget forvaltningsorgan. Villreinen har ingen eier. Alle
grunneiere med tellende areal i et villreinområde har fellingsrett, og slik en rett til å forvalte
den.
Medlemmer av villreinlaget er med på fastsettelsen av de årlige avskytingsplanene og de 5årige bestandsplanene. Ikke-medlemmer har ikke medbestemmelse i forvaltningen men får
tildelt fellingstillatelser på lik linje med medlemmer. Hvert vald får tildelinger ut i fra hva
som er bestemt i godkjent bestands-/avskytingsplan. Nye vald kan godkjennes av
villreinnemnda. En utvikling mot større og færre vald er ønskelig da det vil legge bedre til
rette for overgangsjakt mellom valdene, og større mulighet for egen kontroll med avskytingen
innen hvert vald, f.eks. i hvilke områder dyrene skytes. Fellingstillatelser gitt til et vald, kan
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ved bruk av skriftlig fellesjaktavtale benyttes i ett eller flere andre vald i villreinområdet. Slik
samjakt var en av de viktigste grunnene til at laget ble dannet på slutten av 90-tallet. Det
oppfordres til at medlemmer kun tillater overgangsjakt fra andre innmeldte i laget, av
solidaritet til den frivillige lagsordningen.

Mer om samjakt
Samjakt beskrives i bestandsplanen. Hvorfor er samjakt viktig, og hva er utfordringene?
1. Avskytingsplanen setter et mål for avskytingen hvert år. Antall og kategorier av
dyr som bør tas ut for å nå de langsiktige bestandsmålene anslås. Med en
vedvarende lav fellingsprosent er det vanskelig å være nøyaktig med anslagene, og
forvaltningen kan bli upresis. Med fungerende samjaktsordninger kan
fellingsprosenten holdes på et høyere nivå, og øke presisjon og stabilitet.
2. Vi er i en situasjon med en bestand noe over anbefalt nivå i nordområdet og under
anbefalt nivå i sørområdet. Avskytingen må være stor der dyreantallet er høyt og
beskjeden der dyreantallet er lavt. For første gang på mange år vil det
differensieres på minstearealet for å oppnå dette. Rettighetshaverne i områdene
med mye dyr gis høye kvoter og de andre tildeles beskjedne kvoter. I dagens
situasjon er det helt nødvendig for å oppnå målene vi har satt oss, men kan
oppleves som en urettferdig forskyving av ressursuttaket. Trolig kan det unngås for
framtida hvis vi makter å få i stand bedre og varige samjaktsordninger. Samjakt
muliggjør en bedre og mer rettferdig fordeling av ressursen.
3. Det kan være manglende vilje til å slippe andre til på sine områder.
Samjaktsordninger vil fungere best der det kan dras vekselvise fordeler av å slippe
til i hverandres områder. (på Austheia har feks alle grunneierne i Tokke og Vinje
samjakt i hele september). Det er vanskeligere å slippe andre til dersom det fører til
vesentlig redusert kvalitet og inntjening på egen jakt. Imidlertid finnes det gode
områder med lavt jakttrykk, spesielt i ukedagene, som har rom for flere jegere uten
en kvalitets- og inntjeningsreduksjon.
4. Statsallmenningene har hittil ikke deltatt i samjaktordninger, men villreinlaget vil
ta initiativ overfor disse for å få slike ordninger prøvd ut. Njardarheim har spilt en
viktig rolle tidligere, og har gitt positive signaler om å kunne delta i
samjaktordninger for å få på plass ønskede jaktfredningssoner der potensielle
tradisjonsbærere ønskes spart. Slikt samarbeid er kun aktuelt overfor vald
organisert i villreinlaget. En mulig start for å initiere samjakt i statsallmenningene
kan være at disse prøver dette ut seg imellom. Forutsetningene ligger godt tilrette
med kapasitet på ledige hytter, som også gir økt inntjening, og områdene er store.
5. Samjaktsordninger må evalueres underveis. Samjakt kan føre til for store
jegerkonsentrasjoner, som bør unngås. Det er imidlertid unntaket og ikke regelen,
og bør ikke stå i veien for å få til gode ordninger.

Side 8

Setesdal Ryfylke Villreinlag

Bestandsplan 2014-2018

Bestandsforvaltning
En målsetning for bestandsforvaltningen er å sikre en bestand å være i tilstrekkelig god
kondisjon, med en naturlig kjønns og alderssammensetning, hvor størrelsen på bestanden er
passende med tilgjengelig beite.
Villrein-Norge har hatt et fokus på kondisjon gjennom 80- og 90-tallet. God kondisjon har
vært den sikreste parameteren for vellykket villreinforvaltning. Dette bildet har i seinere år
blitt mer nyansert. Erfaringene fra Setesdalsheiene (og Hardangervidda) de siste årene viser
at en bestand som ligger godt under bæreevnen for området, vil foretrekke å holde seg i de
tryggeste og mest sentrale områdene, og benytte randområdene i beskjeden grad, selv om
beitet her kan være bedre. Dermed kan store områder over mange år være uten, eller med
svært beskjeden, tilstedeværelse av dyr. Da oppstår det en ny utfordring. Dyrene er i god
kondisjon, men samtidig har deler av leveområdet falt ut av bruk. Hvis en slik situasjon
vedvarer over lang tid kan det være krevende å bevare disse leveområdene mot andre
brukerinteresser. Blir reinen fraværende over for lang tid kan konkurrerende arealbruk som
hytteutbygging, motorferdsel og annen aktivitet få større fotfeste og gjøre det vanskelig å få
reinen tilbake. Jakttradisjoner kan gå tapt i disse områdene, som kan være vanskelig å bygge
opp igjen.
Et virkemiddel kan i en slik situasjon være å øke bestanden for å få reinen til å ta disse
områdene i bruk igjen. En økning av storbukkandelen i bestanden vil også bidra til økt bruk
av randområdene. Både for å utnytte beitekapasiteten og muligheten for avkastning av
bestanden, og for å sikre områder som villreinareal i kamp med andre interesser.

Arealforvaltning
Kommunene har hovedansvaret for den lokale arealforvaltningen, og det er i kommuneplanen
de overordnede føringene skal vedtas politisk. Det er en politisk vurdering hvilken arealbruk
som skal få prioritet. Men det er lagt en del føringer og overordnede rammer for de lokale
politikerne. I vårt område har det blitt trukket opp nye grenser for hva som er gjeldende
villreinareal (selv om arbeid med valdgrenser gjenstår), og Heiplanen har laget soner for
prioritering av arealbruk på et regionalt nivå.
Det ligger i villreinnemnd og villreinlag sitt mandat å ivareta villreinens behov, og alle
involverte forvaltningsaktører må være særlig oppmerksomme på vedtak som ikke er
reversible i framtida. Da bør det settes ekstra krav til gode beslutningsprosesser, som
systemet ikke nødvendigvis sørger for selv. Villreinnemnd, villreinlag, fylkesmannen og
andre må følge med på at sakene blir godt nok belyst for en god beslutning. Ferske eksempler
er planlegging av ny vei-trase over Haukelifjell og revisjoner av kraftkonsesjoner. Her må
villreininteressene følge med i timen, ellers kan hensynet til villreinen bli underprioritert.
Heiplan-prosessen kom i gang etter bestilling fra Klima- og miljødepartementet til de utpekte
nasjonale villreinområdene i 2007. Mye av grunnlaget var gitt av den tverrfaglige
arbeidsgruppa bak Villrein og Samfunn rapporten kom med sine anbefalinger i 2005.
Stortinget bestemte at det skulle opprettes nasjonale villreinområder. Miljøverndepartementet
vedtok i 2007 at det skulle lages regionale planer for arealbruk over hele regioner. Dette
skulle sikre en god fremtidsretta planlegging som kunne se et større område under ett, som
hensyntok sårbare arter som villrein. Endelig vedtak forelå sommeren 2013. Håpet er at
heiplanen skal bli et godt verktøy for kommunene i SR villreinområde (www.heiplanen.no).
Den forventes å ha avklart hvor villreinhensyn skal ivaretas og vurderes i arealforvaltningsspørsmål, og øke forutsigbarheten for alle involverte parter. Planen skal følges med årlige
handlingsplaner, og fylkeskommunene har et hovedansvar for å lede dette arbeidet.
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5 Grensene for bestandsforvaltningen og for
leveområdeforvaltningen
Vi har tre ulike inndelinger av areal for villreinen i Setesdal Ryfylke. Yttergrensene for
villreinens leveområde i heiene ble utarbeidet på bestilling fra Direktoratet for
Naturforvaltning (nå Miljødirektoratet). Arbeidet ble ledet av Norsk Villreinsenter Sør og
gjennomført med en bredt sammensatt faggruppe. Arbeidet baserte seg på kvalitativ
(intervjuer) og kvantitativ (stedfestede data, så som tellinger, GPS, sett-rein m.m.)
informasjonsinnhenting, og resulterte i en rapport som har definert leveområdegrensene
(NVS Rapport 6/2010). Heiplanen har med utgangspunkt i leveområdegrensene definert
forvaltningsmessige grenser ut i fra politiske prioriteringer. Dermed har
forvaltningsaktørene fått langt klarere grenser å forholde seg til. Disse er definert ved ulike
hensynssoner og sone for nasjonalt villreinområde (bestilling fra KM-departementet). Vi
forholder oss i denne planen til hensynssone villrein fra Heiplanen og nasjonalt
villreinområde, som definerer sonene hvor villreinhensyn skal ha prioritet i
arealforvaltningen. Grensene er ikke juridisk bindende, men førende retningslinjer for
kommunenes arealforvaltning inn mot villreinområdet. Disse grensene blir først juridisk
bindende når/hvis kommunene tar de inn i sine plandokumenter (kommuneplanrullering). En
tredje inndeling er yttergrensene for valdene, tellende areal, som definerer arealet som er
grunnlag for tildeling av fellingstillatelser. Det bør være et samsvar mellom definerte grenser
for leveområde og tellende areal. Villreinnemnda har signalisert at det vil gjøres en ny
gjennomgang av grensene for tellende areal (yttergrense for valdene).

6 Villreinlaget som forvaltningsorgan - utfordringer
Dagens situasjon
Under årsmøtet i Forollhogna villreinutvalg nord i Østerdalen fylles et helt samfunnshus med
interesserte deltagere. Her har ønsket om og interessen for grunneierorganisering vært stor i
de siste 50 årene, og villreinen representerer også en stor økonomisk ressurs for
rettighetshaverne. Det har vært ønsket blant grunneierne å bruke sin mulighet til å styre
forvaltningen av villrein på eget areal. Slik er ikke situasjonen i Setesdal Ryfylke i dag, der
det er en utfordring å få rettighetshaverne og lokalsamfunnene engasjert.
I alle bestandsplanene i villreinlaget siden starten i 1997 har målet vært å øke oppslutningen /
medlemsgrunnlaget. Det har vært målsettinger som ”lokallag i alle kommuner innen 2001”
og ”medlemsgrunnlag tilsvarende 95% av tellende areal”. Det mangler fortsatt
rettighetshaverorganisering i Odda, Bygland og Hægebostad. Forsand meldte seg ut i
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perioden før forrige bestandsplan og Åseral villreinlag meldte seg ut i forrige
bestandsplanperiode. Bykle villreinlag har vært noe fragmentert de siste årene, og kun deler
av det «gamle» arealet har vært med. Det er nå positive signaler på å få en større del av Bykle
med i laget igjen.
Andelen av villreinområdets tellende areal som disponeres av SRV’s medlemsgrunnlag lå i
flere år stabilt omkring 80 %, men ble etter utmeldinger i perioden (2004-2008) redusert til
73 %. I foregående periode (2009-2013) sank andelen til 68 %.
Utmeldingene i tidligere perioder ble dels begrunnet med misnøye / uenighet mht.
villreinlagets arbeid med bestandsforvaltningen og dels med at grunneiere i randområdene i
svært begrenset grad ser dyr/ har mulighet til å jakte slik bestandssituasjon og kvoter har vært
de senere år. Laget vil fortsette å se etter løsninger som kan gjøre at også disse lagene ønsker
å bli med igjen. Tilbud om samjakt med sentrale områder kan være en slik, redusert
kontingent muligens en annen.
Siden 2012 har debatter om bestandsstørrelse og bestandsforvaltning roet seg. Tidligere
uenigheter mellom lag og nemnd har også snudd, til å bli et godt samarbeid som lover bra for
framtida. De siste årene har stammen vært i vekst, jaktuttaket har vært moderat og det har
vært en konstruktiv diskusjon. Det har vært enighet om å la stammen vokse, da særlig i
sørområdet. I ettertid er det vel kun spørsmålet om det burde ha vært innført en lengre
fredning, som kan diskuteres, men den debatten er nå lagt død. En av grunnene til de siste
utmeldingene kan kanskje skyldes at perioden uten dyr har blitt ytterligere forlenget, og har
vart over så lang tid at noen lokallag ikke ser nytten av å være medlem i laget. Tålmodigheten
med å vente på at reinen skal komme tilbake tar slutt, og en mister følelsen av tilknytning til
forvaltningen. Her spiller områdets karakter inn;
Det er krevende å få etablert en fellesskapsfølelse i et stort og fragmentert område som
Setesdal Ryfylkeheiene når fellesskapsressursen villrein forekommer i lave tettheter og
er ujevnt fordelt. Desto viktigere er det at rettighetshavere og andre fjellaktører
samhandler og bistår hverandre.
Her ligger en utfordring. Villreinlag-modellen bygger på frivillighet og grunneieransvar.
Utgangspunktet var et ønske fra grunneierstanden om å skulle ta hånd om sin egen ressurs,
retten til å jakte villreinen. Som nevnt har dette fungert etter intensjonen i de fleste andre
villreinområder i Norge, med stort engasjement helt opp til i dag. I heiene har vi sett at
uenighet om bestandsforvaltningen og langvarig fravær av rein i sine områder har ført til
utmeldinger. Ønsket og viljen om å ta del i forvaltning av en felles ressurs har vært
mangelvare. Ansvaret skyves over på de gjenværende lokallag som fortsatt er medlemmer.
Noe av utfordringen er kostnaden i medlemskontingent, som kan ha blitt vurdert å være for
stor i forhold til den opplevde nytten av å være med. Mange har nok opplevd lite relevans i å
være med å forvalte en rein som sjelden dukker opp og som man har mistet kontakt og
interesse i forhold til.
Vi håper og tror at dette nå vil snu med økende bestand og økt områdebruk!
Paradokset ligger i at en utmelding fra villreinlaget innebærer en uteblivelse fra beslutninger
om forvaltningen. Lagene som har meldt seg ut mister muligheten til å påvirke beslutninger
av betydning for å få reinen tilbake i egne fjellområder. Dette fikk særlig utslag på 2000-tallet
når diskusjonene om fredning pågikk. En fulltallig medlemsoppslutning den gang kunne ha
bestemt seg for fredning, slik at reinstammen teoretisk sett kunne hatt en raskere vekst fram
til i dag.
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Å utebli fra laget er å miste påvirkningsmulighet i avgjørelser som angår egen eiendom
for lokallagene. Målsettingen for villreinlaget er gode beslutningsprosesser basert på
tilgjengelig faglig kunnskap og demokratiske avgjørelser
Informasjonsarbeidet i fra villreinlaget sin side er bedret, og et viktig steg i den retning er
prioriteringen av ny nettside. Området favner store arealer og et stort antall grunneiere.
Mange trenger regelmessig en påminning om at villreinlaget faktisk eksisterer og fortsatt tar
beslutninger på vegne av hele villreinområdet og alle grunneierne. Adressen til villreinlagets
nye nettside www.villreinlag.no er spredt med villreinfolderen som har fulgt med
kontrollkortene til samtlige grunneiere. Alle rapporter og møtereferater av nyere dato, samt
øvrige nyheter angående villreinen i heiene er samlet her. Nettsida vil både oppdatere
medlemmer om det som skjer, og inspirere andre rettighetshavere til å slutte seg til og bli
aktive forvaltere. I tillegg avholdes lokale møter og større seminarer med jevne mellomrom i
regi av ulike aktører.
Økonomien
Forvaltning av villrein har vært i utvikling gjennom de siste tiårene. Tidligere var fokuset mot
grunneiers avkastning i form av antall dyr og kjøtt, og inntektsmulighet for dette. I dagens
forvaltning er dette kun en del av bildet. Hovedfokuset er å forvalte villreinstammene på en
langsiktig og bærekraftig måte, med en akseptabel kondisjon og med god utnytting av
beitene. Ikke bare for å maksimere avkastningen, men som en bevaringsstrategi i konkurranse
med andre bruksinteresser i fjellet. Og reinen er, like mye som den er et jaktobjekt, en
særskilt ansvarsart for Norge, og et spesielt opplevelsesobjekt for alle som ferdes i fjellet,
samt et symbol og verdi for markedsføring i kommuner med villreinareal. Med dagens
forvaltning er det den frivillige grunneierorganiseringen som skal ta økonomisk og
forvaltningsmessig ansvar for en bestandsforvaltning som angår så mange ulike aktører og
samfunnet forøvrig. Med de spesielle forholdene vi har i Setesdal Ryfylke gir det sine
utfordringer.
Forvaltningsansvaret skal springe ut fra rettighetshavers egen interesse. Det er en kjempegod
grunntanke. Lokalt engasjement og eierskap gir den beste forvaltningen! I vårt område satser
vi på mer engasjement og økt følelse av eierskap! Engasjement og interesse skapes ikke av
seg selv. Andre områder ser vi har noen ildsjeler som tar på seg mye ansvar, som bruker mye
av egen fritid på villreinforvaltningen. Vi er også heldige å ha noen slike, men det behøves
flere når et svært område og utallige grunneiere skal favnes. Mange i dagens samfunn
forventer nok en viss kompensasjon, i det minste for tapt arbeidstid og kjøregodtgjørelse. Det
oppleves et misforhold mellom -Hvem har behov for høy kvalitet i bestandsforvaltningen
(alle som har et forhold til villrein), i forhold til hvem som skal utføre den
(rettighetshaverne). En forvaltning som er langt mer komplisert å håndtere etter alle inngrep
som både lokal- og ikke minst storsamfunn har gjort i heiene.
Utsiktene framover
Medlemsandelen har sunket fra å ligge på rundt 80 % og ned til dagens nivå på 68 %. Hva
med veien videre?
Villreinlaget tror at spredning av kunnskap, ny bestandsplan, ny nettside,
samjaktmuligheter og ikke minst en økende villreinbestand vil få opp interessen og
innmeldingene igjen!
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Miljødirektoratet, tidligere Direktoratet for naturforvaltning, har laget en modell for tildeling
av tiltaksmidler som er lik for alle nemndsområdene. Innen hvert nemndsområde tilbakeføres
innbetalte fellingsavgifter, hos oss for Setesdal Ryfylke, Setesdal Austhei og Våmur Roan.
Små produktive villreinområder (nemndsområder) har de samme rammebetingelsene som et
stort og lite produktivt område som Setesdal Ryfylkeheiene.

SR villreinområde har lav produktivitet, svært stor grad av menneskelig påvirkning, stor
geografisk avstand mellom aktørene, og en svak tradisjon for grunneierorganisering.
Åpenbart store utfordringer for forvaltningen, som setter vårt villreinområde i en
særstilling i forhold til andre villreinområder

ü Bidra i en felles forvaltning
ü Kan løfte opp utfordringer og ønsker
i egne lokale forvaltningsområder
ü Grunneiers ansvar
ü Mulighet for å påvirke forvaltningen
etter egen interesse
ü Samarbeide med de andre
villreinlagene for en felles forståelse
av villreinområdet
ü Møter minst to ganger i året
ü Bli kjent med folk fra andre deler av
området. Kan dele erfaringer og
diskutere løsninger på utfordringer
ü Kan drøfte samjaktmuligheter med
Statskog/Njardarheim og andre

FORDELER MED Å
VÆRE MEDLEM

FORDELER MED IKKE Å VÆRE
MEDLEM
Fig 2 Fordeler med å være medlem i villreinlaget
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Tiltak for å øke oppslutningen i Villreinlaget
VIDERE UTVIKLING AV NETTSIDA

Nettsida er en kilde til å samle kunnskap, informasjon, og aktuelle nyheter. Internett
gjør dette tilgjengelig for alle raskt og enkelt, og har potensiale for å være et
effektivt verktøy for laget. Sida bør fylles ytterligere med interessant stoff, og
markedsføres videre.
BEDRE SPREDNING AV INFORMASJON PÅ ANDRE MÅTER

Det er behov for andre kommunikasjonsmåter i tillegg til internett. I enkelte tilfeller
kan det være aktuelt å sende ut brev for å nå hver enkelts oppmerksomhet. Vi
ønsker oss større interesse for villreinen fra lokal og regional media. Det bør jobbes
mer opp mot disse for å øke kunnskap og interesse blant journalister.
BEDRE KONTAKT MELLOM STYRET OG LOKALLAGENE OG IMELLOM
LOKALLAGENE

Som regel avholdes møter i Setesdalområdet. De gjennomsnittlige kjøreavstandene
blir kortest da. Pga lang kjøreavstand er oppmøtet fra de som bor lengst vest og sør
begrensa. Å treffe hverandre er viktig for å bedre samhold og kommunikasjon i
laget. Ved initiativ fra lokallagene vil det forsøkes å avholde flere lokale møter.
DIALOG MED FORVALTNINGSMYNDIGHETER OG VILLREINRÅD

Det bør jobbes opp mot forvaltningsmyndigheter og villreinrådet for å skape
forståelse for utfordringene i vårt område, som innspill i utformingen av den
fremtidige forvaltning.

7 Faktorer som påvirker villreinens arealbruk
Dette kapittelet henger nøye sammen med det nye oppstartede villreinprosjektet i SR (2013 2017), hvis hovedtemaer og fokusområder er beskrevet i kapittel 8, og mer utførlig på
villreinlag.no.

Behov for tiltak for å kunne opprettholde kondisjonsnivået
Forrige bestandsplan konkluderte med:
Dokumentasjonen av en klar tetthetsavhengig kvalitet og erkjennelsen som følger av dette, vil
måtte få stor betydning som grunnlag for nye og virksomme forvaltningsmessige tiltak for å
bedre villreinens vilkår i vårt fjellområde. Dette følger av det allmenne ønsket / kravet om en
større bestand enn det vi har hatt de siste årene og ønsket om å kunne se dyr over en større del
av villreinområdet. Skal en kunne klare dette samtidig som kvaliteten på dyrene
opprettholdes på et nivå som samfunnet aksepterer (jmf krisebeskrivelse og avisoverskrifter
på midten av 1990-tallet) må det gjennomføres betydelige tiltak for å bedre livsvilkårene for
bestanden.
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Nå er vi kommet noen år videre og bestanden i sør er i god vekst, og vi må enes om tiltak å ta
i bruk for at reinen skal kunne utvide sin arealbruk i årene framover.

Faktorer som påvirker Villreinens arealbruk i
Setesdal Ryfylke [vist i tilfeldig rekkefølge]

Fig 3 Illustrativ fremstilling av hovedfaktorene

En økende villreinbestand må ta et større areal i bruk
Bestandsplanen har en større fleksibilitet i seg enn hva foregående bestandsplaner har hatt.
Det er viktig at planen er et praktisk verktøy og ikke en hindring for en dynamisk og god
forvaltning. Avskytingsplaner vil justeres etter endringer som vi ikke kan forutse pr. i dag.
Større flokker av rein kan komme til å krysse grensene for de definerte forvaltningsområder,
og behovet for ulikt minsteareal sør og nord for Blåsjø kan forandre seg i løpet av
bestandsplanperioden. Da vil laget kunne foreta endringer fortløpende i perioden for å holde
kursen mot bestands- og forvaltningsmålene som er satt.
Det kan forventes økt bruk av randområdene. Men det er usikkert, og avhengig av mange
faktorer, i hvilken grad det vil skje. Kombinasjonen bestandsøkning og samtidig opprettholde
en akseptabel kondisjon er avhengig av at reinen vil utvide sin arealbruk betraktelig.
Det nye villreinprosjektet skal forsøke å sammenstille alle faktorene som påvirker reinens
arealbruk. En må danne seg et helhetsbilde av dagens situasjon ut i fra tilgjengelig kunnskap
og dokumentasjon, og se mulighetene som nye tiltak kan gi for beitetilgang og levelige
forhold for reinen. Dersom det viser seg at det blir vanskelig å få gjennomslag for ønskede
tiltak, eller at tiltakene ikke gir den ønska effekt, kan resultatet bli at reinen ikke vil øke sin
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arealbruk som ønsket. Dette må bestandsforvaltningen ta høyde for. Det kan også være at en
trenger lengre tid enn denne planperioden for å se de store endringene, da identifisering,
utprøving og dokumentering vil ta tid.
Grunnteorien er enkel: Med flere reinsdyr i bestanden vil dyrene bruke en større del av
området. Men så blir bildet mer nyansert når menneskelig påvirkning i form av inngrep og
ferdsel kommer inn. Særlig reguleringsmagasinene har skapt vandringshindre. Det er smale
passasjer igjen, som i teorien kan brukes. Det vil vise seg om tiltak som er planlagt å komme
kan gjøre at reinen tar disse i bruk i større grad. Det kan være at slike passasjer ikke ligger
naturlig til for trekk for reinen, eller at veien inn mot passasjene har en type menneskelig
ferdsel som holder reinen unna. Mangel på egna trekkveier kan holde reinen unna store
fjellområder, i hele eller deler av året. Jakttida kan også virke inn på reinens trekkmuligheter.
Dyr som trekker inn i nye områder kan være utsatt for å bli skutt og dermed lede dyrene til
retrett og forhindre at flokker får etablert seg i området.
Ser vi bort fra menneskeskapt forstyrrelse så vil en villreinbestand i teorien fordele seg over
villreinarealet styrt av sesongmessige behov og den til enhver tid beste beitetilgangen. Men
slik er virkeligheten altså ikke. Menneskelige inngrep og ferdsel har stor påvirkning på hvilke
områder reinen oppholder seg i. Vi ser likhetstrekk i de ulike villreinområdene; Det er
balansen mellom forstyrrelse og beitesituasjonen, som avgjør reinens bevegelsesmønster.
Reinen vil akseptere en betydelig reduksjon i kvalitet i beitet for å kunne oppholde seg i
områder hvor de finner tilstrekkelig ro. Strand et al. (2011) beskriver dette som balansen
mellom tilgangen på beite og instinktet for anti-predator atferd, dvs. faren for å bli spist.
Villrein har en stor naturlig skyhet for mennesker, og er derfor svært vare for menneskelig
påvirkning. Det er i de områdene hvor dyrene finner tilstrekkelig ro vi har størst sjanse for å
påtreffe rein. Ofte har de sentrale deler av et villreinområde en slik karakter.
En villreinbestand som i antall er under bæreevnen for området vil ofte holde seg her, hvor
dyrere finner tilstrekkelig ro og egna beiter, slik vi har sett de siste 10-15 årene i området sør
for Blåsjø. Det velger de å gjøre selv om beitet kan være bedre i noen av randområdene.
Beitet i sentrale områder er i slike tilfeller tilstrekkelig godt nok til at reinen velger å
være her og samtidig unngå forstyrrelse fra predatoren, som er mennesket.
Imidlertid kan dette mønsteret kunne endre seg ettersom bestanden øker i antall. Når
bestanden øker vil kvaliteten på beitet i de sentrale områdene reduseres pga hardere
beitepress. Vi må i denne sammenhengen ikke glemme at det heller ikke er ønskelig med en
langvarig forringelse av beiteressursene, og vedvarende vesentlig reduksjon i dyrenes
kondisjon. Dersom det viser seg at dyrene ikke i større grad benytter seg av større områder
kan ikke den økede dyretettheten vedvare.
Når beitet ikke lenger er tilstrekkelig godt nok ¨tvinges¨ reinen til å oppsøke mer perifere
områder hvor forstyrrelsen fra mennesker er større.
Dyrene må da ¨akseptere¨ noe mer stress fra mennesker for å få tilgang på tilstrekkelig godt
beite.
Dette er hovedprinsippet. Mange nyanser rundt dette vil forekomme.

Side 16

Setesdal Ryfylke Villreinlag

Bestandsplan 2014-2018

En økt bruk av randområder kan komme raskere eller seinere enn forventa, og er
avhengig av at forholdene i randområdene er gode nok, slik at reinen vil finne
tilstrekkelig ro og kunne trives
I perioden fram til slutten av 90-tallet hadde vi for mange rein i SR i forhold til
beitegrunnlaget. Da så vi dyr med alt for dårlig kondisjon og småvokste, svake kalver. I
denne perioden benyttet ikke reinstammen randområdene i den grad beitesituasjonen skulle
tilsi. Trolig gjorde menneskelig påvirkning i form av både inngrep og forstyrrelse at reinen
ikke fant levelige forhold i randområdene. Når stammen var på det laveste rundt 2002, antas
det at ca. 500 dyr vandret over til Austheia (Jerstad 2007). Nedbeita fjellområder var lite
attraktive å bli værende i. Det var overraskende at utvandringen ikke kom mens
bestandsstørrelsen var på topp, men etter at nedskytingen hadde funnet sted. Det er en
interessant antatt hendelse, som tas med videre i ¨forvaltningshukommelsen¨, selv om det
ikke skal tillegges for stor vekt. Tilfeldigheter spiller inn i slike forflytninger, klimatiske
forhold/nedisingsperioder og vedvarende vindretning kan ha betydning. Og utvandringen
skjedde i nord, mens bestandsnedgangen skjedde i sør.
Med en stamme i vekst ønsker vi å finne bedre løsninger på utfordringene i randområdene så
vi kan se en økt arealbruk. Skal vi klare det må forholdene legges til rette på villreinens
premisser.

”SITUASJONEN FOR
VILLREINEN PÅVIRKES
AV MANGE ULIKE
FAKTORER”
Naturgitte forhold
Forvaltningen
Politiske beslutninger
Kontroll og håndheving

Fig 4 viser noen av faktorene i den komplekse villreinforvaltningen.

Betydningen av menneskelig ferdsel
Reinens frykt for mennesket
Villrein har en innebygget og erfaringsbasert frykt for mennesket etter å ha blitt jaktet på i
årtusener.
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Forskning viser at villrein reagerer med økt aktivitet og energiforbruk når de er i områder
med mye forstyrrelser, forsinket eller ingen kryssing av lineære strukturer som veier og
jernbane, og redusert beiting og bruk av områder med moderat og høy utbyggingsgrad
/forstyrrelse. Forutsatt at villreinen kan velge alternative områder, er tettheten av dyr typisk
50-95% lavere enn forventet innenfor en 5 km avstand fra infrastrukturer, selv om det er store
variasjoner avhengig av ulike miljøfaktorer som for eksempel type infrastruktur og landskap.
Det er også store forskjeller i unnvikelsesatferd mellom reinbestander, individ, kjønn, alder
og sesong. Simler med kalv er mest følsomme. Villrein observeres nærmere infrastruktur enn
5 km, men da i lavere antall.
Direkte lokale forstyrrelseseffekter fra menneskelig ferdsel deles inn i oppdagelsesavstand
(når reinen blir oppmerksom på objektet), fryktavstand (når reinen viser tydelige tegn på uro
og stress), fluktavstand og total distanse flyktet før reinen igjen roer seg ned. Undersøkelser
viser generelt at forstyrrelseseffektene er relativt kortvarige. Oppdagelses-, frykt- og
fluktavstander er typisk 500-700m eller mindre. Flere faktorer påvirker disse generelle
fluktavstandene; villreinbestand, type forstyrrelse og biologiske faktorer hos rein. Innslag av
tamrein ser ut til å gi mindre skyhet. Snøskuter er av spesiell interesse i flere villreinområder.
Reinen oppdager skutere på betydelig større avstand enn skiløpere (hhv 534 m og 370 m, data
fra Setesdal), men ellers synes frykt- og fluktrespons ganske lik på ca. 300m. Den viktigste
forskjellen er at en skuter kan tilbakelegge mye større avstander og bruke mye større områder
på kort tid enn en skiløper. (begge avsnittene er fra NVS rapport om villrein og ferdsel,
Heggenes et al 2010)
Hver enkelt forstyrrelse har altså en effekt på reinen, og dersom summen av forstyrrelser blir
for stor vil reinen slutte å bruke et område. Tilsvarende vil redusert forstyrrelse i et område
føre til at reinen tar området i bruk igjen (Nellemann et al 2009).
Effekter på villreinen av menneskelig ferdsel
I likhet med andre villreinområder, er det i randområdene hvor utfordringen med
menneskelig ferdsel er aller størst. Nærheten til fast bebyggelse, veier, hytter og
friluftsområder gjør disse områdene mest utsatt for konflikter mellom menneskelige
interesser og villreinens behov.
Nyere forskning har gått i dybden på ferdselsproblematikk i forhold til villrein. NINA har de
siste årene hatt flere spennende prosjekter på ferdsel i villreinområder. De har sammenligna
arealbruken for villrein merket med sendere i forhold til forekomst av menneskelig ferdsel i
de samme områdene. Det har da oftest vært registrering av bruken av en vei eller en sti.
Sporadiske fjellvandrere reagerer reinen mindre på, men hyppige møter med mennesker på en
sti får reinen til å trekke unna og velge seg et annet beiteområde. Forskerne har plassert ut en
rekke telleapparater, med registrering av biler eller mennesker pr. tidsenhet, hele døgnet.
Disse dataene er sammenstilt med dataene for arealbruk i de samme områdene og har dannet
et bilde av hvor stor grad av menneskelig ferdsel villreinen tolererer.
Hvor mange passeringer pr. time eller pr. dag av vandrere på en sti vil villreinen
akseptere før den velger å trekke seg vekk? Forskerne har nå funnet parametere for
dette som de mener er overførbare til andre villreinområder.
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Undersøkelsene har brakt oss nærmere en forståelse av hvor tålegrensen ligger. Dataene fra
Dovrefjell antyder at mer enn 30 passeringer per dag på en sti gjør det vanskeligere for reinen
å krysse, mens mer enn 220 personer per dag gir full barriere.
Undersøkelsene til NINA har også vist at mennesker gjerne lar seg kanalisere. De aller fleste
av oss bruker oppmerka stier og ferdig oppkjørte skispor. Slik kan ferdselen styres, og en
omlegging av løyper til mindre sårbare områder kan opprettholde ferdselen og minske
forstyrrelsen for reinen.
Den store utfordringen i ferdselsproblematikken er den manglende evnen til å se
helheten. Hver lokale fjellvei, og hver ekstra hytte i fjellbjørkeskogen kan synes
ubetydelig isolert sett. Men som del av den totale summen av påvirkninger har hvert
enkelt inngrep en betydning. Derfor må området ses under ett, og vi mangler
helhetssynet ved å vurdere hver kommune for seg. Heiplanen har definert soner med
ulike prioriteringer og har brakt helhetstenkingen inn i forvaltningen.
Den nye naturmangfoldloven fastslår betydningen av å se den samlede belastning av alle
økosystemeffekter, ved siden av prinsippene om føre var tenking – og kunnskapsbasert
forvaltning.
Det nye villreinprosjektet vil forsøke å finne ut ¨hvor skoen trykker¨. Hvilke konkrete
ferdselsforstyrrelser er det som hindrer viktige trekkpassasjer eller bruk av potensielle
beiteområder. Klarer prosjektet å avdekke dette, og sette inn fungerende tiltak, kan det åpne
opp beiteområder som har ligget mer eller mindre brakk i lengre tid. Tiltak vil arbeides fram
og bli testa ut. Målbare effekter vil brukes som dokumentasjon på nytten av tiltakene for
framtidig forvaltning.

Fredningssoner og tiltak for å øke bruken av trekkområder
Steinbuskaret ligger rett øst for sørenden av Blåsjø og Botsvatn og er en trang, men åpen
passasje for villreinen å kunne bruke for trekk i begge retninger mellom sør- og nordområdet.
Dette området har siden verneplanen ble vedtatt i år 2000 hatt et strengt vern gjennom et
generelt ferdselsforbud. De siste årene har det vært begrenset med reintrekk her, særlig
sommerstid, men viser hvordan områdefredning kan brukes for å sikre et viktig område for
reinen.
Det har vært diskusjoner om å innføre jaktfredningssoner, spesielt mht å se på om det kan
være noe i begrepet tradisjonsbærende reinsdyr (se lengre nede i kapittelet) Det antas at dyr
som trekker ut i randsoneområdene utvikler en vane for å gjøre nettopp det. Disse dyrene er
mer utsatt for å bli skutt under jakta enn de som blir stående sentralt. Blir disse flokkene
beskutt i nye områder vil de ikke føle trygghet her men trolig trekke tilbake dit de kom fra.
Samt at dyrene som prøver å «etablere» seg her dør. Trekker dyrene ut til en
jaktfredningssone vil de opparbeide en trygghetsfølelse og forhåpentligvis bli værende der
over lengre tid. Slik kan en jaktfredningssone over noe tid øke antall rein i området. Deler av
randområdene har gode beiter som har hatt god gjenvekst de siste årene. Finner reinen godt
beite, nok trygghet og ikke blir skutt er det grunn til å tro at de vil ta disse områdene i bruk.
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Figur 4 Her er et eksempel på bruk av jaktfredningssone fra Hardangervidda. Bilde til venstre viser
GPS posisjoner under hele jaktperioden i 2012, dyrene beveget seg knapt over grensa til Hordaland
pga høy jegertetthet langs grensa. Bilde øverst til høyre viser vedtatt fredningsområde for jakta 2013.
Bilde nederst til høyre viser GPS posisjonene fra hele jakta i 2013, dyrene beveget seg fra Telemark
og langt vestover. Sona fungerte etter intensjonen, som en kanal for dyrene vestover, og dyra trakk
videre ut av sonen og inn i nye jaktområder.

Begrepet tradisjonsbærere blir med jevne mellomrom brukt i villreinforvaltningen. Dagens
forskere og forvaltningsaktører mener det har en betydning i reinens områdebruk. I begrepet
ligger det at reinen er et vanedyr. Områdene nær kalvingsplassene, og områder som reinen
har brukt regelmessig gjennom livet har blitt til kjente områder, hvor reinen erfaringsmessig
har funnet nok beite og tilstrekkelig trygghet. Disse områdene har større sjanse for å bli
gjenbrukt enn andre områder som kan ha tilsvarende verdier, men hvor reinen ikke har
samme erfaringen og dermed tryggheten. For å øke reinens bruk av et område snakker man
derfor om betydningen av tradisjonsbærere, dvs en gruppe av rein som vil ta i bruk et område
og finner nok beite og trygghet der til at de bruker området regelmessig over tid. Håpet er at
jaktfredningssoner vil gi økt ro, gradvis økt innslag av rein og større sannsynlighet for reetablering av villrein.
Øvrig fredning av trekkområder utover Steinbuskaret vil trolig komme i form av tiltak
fremfor fredning av nye soner. Det er undersøkbare faktorer som påvirker reinens mulighet til
å bruke trekkområdene/-korridorene. Disse vil bli sett nærmere på og tiltak vil foreslås og
testes ut der det blir vurdert å være mest hensiktsmessig. Anleggsveier, reguleringsregimer,
turstier, turisthytter, motorferdsel, jakt i områdene mm.
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Kommunenes arealforvaltning og -prioriteringer
Bestandsplanen har vært innom særtrekkene ved SR villreinområde. Området har hele 45 %
uproduktivt areal. Mange av kommunene har såkalt randsoneareal. Med randsone menes et
areal i utkanten av villreinområdet, og som reinen gjerne bruker mindre regelmessig. Som
nevnt kan det skyldes at graden av menneskelig påvirkning er større her. Mye av
randsonearealet i SR har også en lavere verdi som reinsbeite pga svært skrint jordsmonn
og/eller mye stein og berg som dominerende landskapselement. Her kan en kanskje forvente
at konkurransen med andre arealbrukere er hardest, når verdien som skal forsvares i
utgangspunktet er begrensa.
Randsonene er mest nærliggende til å ha konflikter med andre arealbruksinteresser enn
villrein. Områdene ligger nærmest aktørene, som er folk i tilgrensende bygder og tilreisende
hyttefolk, fiskere, jegere og friluftsbrukere. Bruk av fjellet er selvsagt av det gode. Aktiv bruk
av naturen styrker helse, velvære og rekreasjon. For at alle interesserte naturbrukere skal få
praktisk tilgang til fjellet, har nye veier og hytteområder blitt utbygd, stadig nærmere fjellet
og i områder som tidligere var prega av å være øde og upåvirka. Dette har vært en viktig
inntektskilde for mange grunneiere og hatt positive ringvirkninger i kommunene med økt
ferdsel og handel.
Kommunenes prioriteringer på arealbruk i fjellet og fjellnære områder, og politikk for
motorferdsel i utmark, påvirker villreinens mulighet til bruk av de samme områdene. Økt
grad av menneskelige inngrep og menneskelig ferdsel gir en tilsvarende nedgang i egna areal
til bruk for villrein. For å bøte på konfliktene kan forskerne gi gode råd som å kanalisere
ferdsel ved valg av fornuftige traseer for stier og skiløyper. Slik kan ulike interesser
samkjøres, og Heiplanen legger sterke føringer for dette gjennom både kartfestede
avgrensninger og med «pålegg» til kommunene om å utarbeide sti- og løypeplaner. Slike
planer bør fortrinnsvis ses på tvers av kommunegrenser.
Behovet for utvikling og inntjening i bygdene er viktig, og må balanseres mot villreinens
behov. Politikerne må være bevisste i sine vurderinger, og tenke Setesdal Ryfylkeheiene
under ett. Behovet for å ta vare på vinterbeite- og viktige trekkområder er f.eks. langt
viktigere enn behovet for sommerbeite.
Villreinlaget er opptatt av at villrein skal få en mer positiv posisjon i arealforvaltninga.
Kommunene har fungerende demokratiske prosesser for prioriteringene som skal
gjøres, og villreininteressene må tidligst mulig inn i planprosessene. Det avgjørende er
at avveiningene må være basert på kunnskap. Utfordringene her er å klare å
tilgjengeliggjøre kunnskapen som finnes, og å holde den oppdatert innen et felt hvor ny
lærdom stadig kommer til. Viktig er bevissthet om at mange små inngrep i sum blir
stort, og at ferdselen en utbygging medfører ofte har større innvirkning enn inngrepet i
seg selv. Med dette i bevisstheten kan kommunene ta gode avgjørelser for framtida.

Reguleringsregimer og bruken av anleggsveiene
De siste 10-15 årene har vi sett en endring i regulantenes reguleringsregimer. Mens det
tidligere var normalt med en gradvis oppfylling av magasiner gjennom sommer og høst, er
det nå i større grad den flytende kraftprisen som styrer kraftverksdriften. Hva denne
endringen har å si for villreinen er mer uklart. Mest trolig er det av positiv betydning, for i
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snitt blir magasinene fylt seinere opp enn tidligere. Lavest mulig snitthøyde i magasinene er
gunstigst for villreinen i sommerhalvåret, for å holde gamle trekkveier åpne. Alle
kraftverksregulantene i Setesdal Ryfylke deltok i det foregående villreinprosjektet, og er også
med i det pågående. Det er svært positivt at regulantene er med i dialog og diskusjon rundt
problematikken med reguleringene og villreinen. Prosjektet skal basere seg på faglig
oppdatert kunnskap, og det er nettopp en slik tilnærming som gjør regulantene lydhøre. På
samme måte som for andre tiltak så må effekten av tiltak i forbindelse med regulering og
anleggsveier dokumenteres. Arbeidsgruppene vil komme opp med forslag til tiltak som skal
prøves ut. Det kan f.eks være å holde vannstanden i et kraftmagasin under en viss kote for en
gitt periode hvor en antar at reinstrekk har sin årlige sesongbruk. Dersom det kan
dokumenteres at slike tiltak har en klar positiv effekten for reinen, og er av akseptabel
kostnad for regulantene, kan slike tiltak bli et varig framtidig forvaltningsverktøy.

Blåsjø er symbol på Norges kraftressurser og velstandsutvikling. Minuset er at gode beiter og
trekkveier for reinen er gått tapt, og dette har skapt utfordringer for forvaltningen (bilde fra
Statkraft)
Anleggsveiene administreres forskjellig i Setesdal Ryfylke villreinområde. Noen er åpne for
allmenn ferdsel, noen har begrensa tilgang for allmennheten gjennom en
nøkkel/adgangsordning, mens andre veier er forbeholdt regulantens og grunneieres eget bruk.
På veiene hvor allmennheten har god adgang virker de som en sluse, de kanaliserer trafikk
inn mot de attraktive, sentrale områdene av fjellheimen. Bruksfrekvensen på veiene vil
variere sterkt mellom veier og tid på året, og summen av slik trafikk kan påvirke reinen.
Lokalt i området rundt veien, og summen av alle veiene for SR sett samla. F.eks. kan
innsamla data tyde på at veien til store Urevatn påvirker trekket i korridorene sør for Blåsjø.
Veien benyttes også til reinsjakt, hvilket bidrar til at dyr som kunne etablert trekket sørover
felles. Villreinprosjektet vil se nærmere på anleggsveiene og vurdere om det er tiltak i forhold
til disse som bør prøves ut. Igjen må en kost-nytte analyse på plass. I vurderingen av om en
vei bør stenges helt eller periodevis må nytten for villreinen veies opp mot ¨kostnaden¨ det er
for brukerne å miste tilgang til veien.
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Beitegrunnlaget og jaktforvaltningen
Tilgjengelighet og gjenvekst i beitene
En villreinbestand kan ha store svingninger i bestandsstørrelse over tid, og uten menneskelig
påvirkning vil bestanden gjerne ha en syklisk nomadisk bruk av de ulike beiteområdene. Sett
over en periode på noen tiår så er det vanlig å se bestandsstørrelsen som en bølgeforma
kurve, med store topper og dype bunner i antallet rein. Følgende av dette mønsteret vil vi se
noe tilsvarende svingninger i kvalitet og tilgjengelighet av beite. En lengre periode med høyt
dyreantall gir nedslitte beiter som vil trenge lang tid på å bygge seg opp igjen, og tilsvarende
langvarig lavt dyreantall vil la gode kvalitetsbeiter få god gjenvekst. Denne dynamikken vil
igjen avhenge noe av vegetasjonstypen i de ulike villreinområder. Den typiske vintermaten
som tradisjonelt anses å være minimumsfaktoren for reinen er reinlaven. Reinlav vet vi at
trenger lang tid på å bygge seg opp igjen ved sterk nedbeiting, opp mot 20-30 år.
Hardangervidda er et godt eksempel på dette. Nye registreringsmetoder med bruk av
satellittbilder har dokumentert hvordan et nedbeitet lavdekke på vidda gradvis har vokst seg
opp igjen når dyreantallet har holdt seg moderat. Lav har liten utbredelse i SR, så her utgjør
andre vekster hoveddelen av vinterføden. Det er mye kunnskap som mangler om reinens
vinterdiett i SR.
Etter kraftutbyggingene er tidligere gode beiteområder og trekkveier i dag neddemt og
påvirker produktiviteten i området som helhet som villreinareal. Vi må ha med oss den
historiske kunnskapen som foreligger om arealbruk og dyreantall, sammenstilt med at
området er annerledes i dag.
Avisoppslagene og krisestemningen på slutten av 90-tallet kom etter en langvarig periode
med høyt dyreantall. I dag er situasjonen annerledes. Siden reduksjonsavskytingen rundt
årtusenskiftet har dyreantallet vært lavt, i særdeleshet i sørområdet. Vi bør derfor kunne
forvente en viss robusthet i beitene. En vinterstamme på 4000 dyr møter en annen
beitesituasjon i dag enn den gjorde på slutten av 90-tallet. Da økte stammen på en basis av
allerede nedslitte beiter. Nå tåler vi en høyere stamme i noen flere år, før vi igjen kan frykte
nedslitte beiter. Målet er å kunne kontrollere veksten i stammen og unngå en slik situasjon.
En langt høyere andel storbukk i dagens bestand er også et godt utgangspunkt når vi veit at
bukkene bruker randområdene i større grad.
Endringene i beitekonkurranse som skyldes bestandsstørrelse eller kvaliteten i vinterbeitene
vil stort sett variere innenfor lengre tidsrom som f.eks. i 10-års sykluser. Hvordan ta med en
så stor svingning i beitekvalitet inn i en femårig bestandsplan?

Bestandsforvaltningen må ta med seg den fjerne og nære historien, dagens oppdaterte
situasjon basert på tilgjengelig kunnskap, forsøke å spå den kommende utviklingen i
bestanden, og på bakgrunn av dette ta veloverveide beslutninger
”I forhold til reinens arealbruk (og bruken av randområdene) regner vi med at både
bestandsstørrelsen og snøforholdene er viktige. Dette gjelder særlig i det oseanisk pregede
SR. Ut fra et slikt perspektiv er funksjonen av randområdene å være avlastningsbeiter for
villreinen i perioder med vanskelige beiteforhold vinterstid. Villreinbestandens størrelse er
viktig i så måte og ressursene i disse områdene er viktigere for dyra når bestanden er stor”
(Strand et al. 2011).
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Den praktiske jaktforvaltningen
Etter en betydelig gjenvekst i vinterbeitene på Hardangervidda har bæreevnen for dette
villreinområdet økt. Biologisk er det nå næringsgrunnlag for en vinterstamme på 15-16000
rein på Hardangervidda (Olav Strand, pers.med.). Villreinutvalget der har imidlertid bestemt
seg for å holde fast på målsettingen om en stammestørrelse på 10000 vinterdyr. De har rett og
slett satt en grense for hva de praktisk klarer å håndtere. En større stamme enn dette er
vanskelig å håndtere reint praktisk forvaltningsmessig. Blir stammen for stor så skjer
følgende:
•
•
•

Faren er overhengende for at stammen vokser seg ”ut av kontroll”. Holdes stammen
på ca.10000 vinterdyr så har man en buffer å gå på oppover før det er krisestemning.
Forsøkes stammen holdt på øverste bærekraftige nivå, tåler man ikke ett eller to år
med lav felling. På kort tid kan stammen vokse ut av kontroll.
Jegerstanden er kun til en viss grad dynamisk. Antallet jegere holder seg noenlunde
stabilt, og er vanskelig å øke drastisk fra et år til et annet. Jakt henger sammen med
folks vaner og langsiktige tradisjoner. Flere år med lave kvoter kan gjøre at mange
faller fra. Lav bestand med lave kvoter gir liten sjanse for å felle rein, og automatisk
mister endel jegere interessen. Når stammen øker tar det tid å mobilisere gamle og
nye jegere opp i heiene igjen. En eksplosjon av fellingstillatelser fører ofte til solide
bunker med kort i grunneiernes skrivebordsskuffer. Det tar tid å bygge opp
jaktinteressen og å blåse liv i tradisjonen igjen. Og det tar tid for grunneierne å finne
kjøpere til en økt mengde fellingstillatelser. Mange ønsker ikke hvem som helst til å
jakte på eiendommen sin heller. Tillit og nye relasjoner skal bygges opp.

I Setesdal Ryfylke har Statskog ved Njardarheim uttrykt bekymring om disse forholdene. De
er positive til økt utnyttelse av beitegrunnlaget og utprøving av tiltak. Men den praktiske
utøvelsen av forvaltningen må tas med i beregningen. Det må ikke tillates at stammen blir så
stor at vi står i fare for å miste kontrollen. Vi må ha slingringsmonn nok til å kunne tåle et år
eller to med uforutsette forhold under jakta og lav felling. Den årlige kalveproduksjonen og
vinteroverlevelsen kan også svinge betydelig.

8 Kunnskapsgrunnlaget
Ny kunnskap fra GPS Merkeprosjekt i Setesdal Ryfylke 2006-2010
I perioden 2006-2010 studerte NINA reinens arealbruk i Setesdal Ryfylkeheiene og Setesdal
Austhei (Strand et al 2011). Rapporten kan lastes ned fra villreinlagets nettside,
www.villreinlag.no. Ved prosjektstart ble det pekt på flere tematiske og geografiske
fokusområder i Setesdal Ryfylke. Disse var kalvingsområdene, bruken av randområdene,
effektene av Blåsjø og betydningen av Steinbuskaret som trekkområde, mulige
utvekslingsområder til Hardangervidda, og trekkområdene nord for Hovden. Prosjektet
fremskaffet kunnskap om villreinens arealbruk i hele villreinområdet generelt og mot
fokusområdene spesielt.
Habitatmodellering viste at en finner de beste vinteroppholdsområdene langs østsida av
området og sør for Roskreppfjorden og vegen mellom Brokke og Suleskard. Nordøstområdene i Bykle og Vinje er også viktige, se fig 6.
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Undersøkelsen fant at reinen sør for Blåsjø bruker et begrensa areal. Det antas at den lave
bestandsstørrelsen i sør har gjort at reinsdyra her har brukt forholdsvis små områder de siste
åra.

Fig 5
Mørkegrønt område
viser arealet som GPS
merkede simler
benyttet i perioden
2006 – 2010. Kartet
illustrerer hvordan en
bestandsstørrelse godt
under bæreevnen
velger å holde seg i
kjerneområdet. De
primære behov er
oppfylt her, og det er
ingen grunn til å flytte
på seg. Dyrene holder
seg i god kondisjon
men færre mennesker
får glede av dem!
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Fig 6 Kart som viser verdiklassifiseringen av funksjonsområdene i Setesdalsområdene for
vintersesongen (øverst til venstre), kalvingsperioden (øverst til høyre) og sommerperioden
(nederst). (fra Strand et al. 2011)
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Verdiklassifiseringen i fig 6 er laget med grunnlag i innhenta GPS data i årene 2006-2010.
Den illustrerer hvor dyra har oppholdt seg, og dermed også hvor de kvalitetsmessig beste
områdene er. Med en økende bestand vil arealbruken kunne utvide seg, og gi et annet bilde.
Reinen nord for Blåsjø viste en svak tendens til å trekke vestover om sommeren og med et
noe større tilhold i områder lenger øst og nord gjennom vinteren. I områdene sør for Blåsjø
har dyra et trekk sørover om høsten og har vinterbeiter sør for Roskreppfjorden, og områdene
rundt vegen mellom Brokke og Suleskar brukes som vinterbeiter.
Historiske kilder beskriver områder sør for Blåsjø og vest for Roskreppfjorden og
Svartevassmagasinet som kjerneområder for villreinen. Disse områdene har vært lite brukt av
reinsdyr de siste åra og det dokumenteres en forflytning av ”kjerneområdet” for denne delen
av bestanden. Samtidig indikerer det et ubrukt potensial i de gamle kjerneområdene som er
lite brukt idag. For deler av disse områdene bør det vurderes tiltak i forhold til menneskelig
påvirkning i tillegg til bestandsøkning for å se villreinen ta områdene i bruk igjen. Rapporten
beskriver at ¨Den menneskelige påvirkningen av disse områdene er svært kompleks og det
har vært lite utveksling av dyr over øst-vest aksen ved Blåsjø i løpet av prosjektperioden.
Fragmenteringen av villreinområdet (med utbyggingen av Blåsjø og Svartevassmagasinet),
menneskelig aktivitet i disse områdene og stort jaktpress kan tilsammen forklare hvorfor SR i
dag framstår som et todelt og mer isolert villreinområde¨
Områdene nord for Hovden og trekkområdene mot Hardangervidda framstår som svært
sårbare og vurderes å være ved en terskel mht. hva de tåler av framtidig utbygging som
trekkområder.
Det er i dag bare et fåtall områder hvor reinen i SR kan søke alternative vinterbeiter og
det er derfor svært viktig at områdene nord for Hovden og mot Hardangervidda
skjermes mot videre utbygging og økt ferdsel

Det ble registrert svært få trekk av rein på disse stedene i perioden. En flokk ble dokumentert
å trekke nord til Hardangervidda ved Dyreskar. Den beitet nord for tunnelen i 10 dager før de
trakk tilbake igjen. Nord for Hovden er det ikke dokumentert trekk av simler selv om de har
vært nære flere ganger. Det er observert flere bukkeflokker som har trekt over her i perioden.
Liten trekkaktivitet kan ha sammenheng med at bestanden har vært på et lavt nivå og at
beitene ikke har vært under press.

Side 27

Setesdal Ryfylke Villreinlag

Bestandsplan 2014-2018

Følg de GPS merka dyra på www.dyreposisjoner.no

Fig 7 Kartutsnitt fra dyreposisjoner.no , fra desember 2013
Endelig kunne kryssing nord for Hovden dokumenteres! I november og desember 2013 kryssa dyr
fra Austheia rv9 nord for Hovden, over på vestheia, for så å trekke østover igjen. Vi ser at både
bukk (blå) og simle (grønn) kryssa veien.
Hvordan følge de merka dyra på nettet?
Norsk Institutt for naturforskning har det faglige ansvaret for prosjektet, og på deres nettsider kan du
søke ulike radiomerkede arter og områder på www.dyreposisjoner.no. Det er svært enkelt å komme
igang som bruker av denne nett tjenesten. Det eneste en trenger å gjøre som førstegangs bruker er å
registrere seg som bruker og oppgi epost adresse. Når det er gjort blir en automatisk tildelt passord,
deretter er det bare å begynne å følge dyra på skjermen.

I de årene prosjektet gjorde registreringer viser samlede GPS-data at de merka dyra i liten
grad har brukt områdene sørvest og vest for Blåsjø. Det ble periodevis mottatt noe data
herfra, både fra vinter- og sommersesongen, men overveiende langt færre posisjoner
sammenlignet med områdene lengre øst.
Reinen har flere muligheter for trekk gjennom området mellom Svartevassmagasinet og
Blåsjø når vannstanden i Svartevassmagasinet er lav og mulige trekkplasser blir
tørrlagt. Dataene viser at disse trekkplassene da blir benytta av reinen. Tradisjonelle
trekkveier og beiteområder som var viktige for reinens bruk av områdene vestover har
her gått tapt. Det er svært viktig å unngå ytterligere utbygginger og forstyrrelse i dette
området
Det nye prosjektet vil jobbe videre med problemstillingene i dette området. Vi ønsker å finne
mer detaljerte svar om hvilken type forstyrrelse reinen påvirkes mest av, og om tilpasninger
og tiltak kan øke reinens bruk og trekkfrekvens her.
Planmessig forvaltning de siste årene har medført økt kalveproduksjon og bedre kondisjon i
bestanden. En over tid lavere villreinbestand har gitt disse positive effektene. Men i samme
periode har dyra i liten grad brukt rand-områdene, særlig i sør og vest. Den beskjedne bruken
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av randområdene kan trolig forklares med flere forhold, der både bestandsstørrelsen,
beiteforholdene i sentrale områder og effektene av ulike inngrep som er etablert den siste 30års perioden kan være av betydning.

Fig 8 Stedfesta observasjoner fra oppsynsdagbøker fra perioden 1975-1990 (Jordhøy &
Kålås 1985, Bay & Jordhøy 2004). Legg her merke til de mange observasjonene helt i vest.
(fra Strand et al. 2010)
Foruten innsamlede GPS data i perioden ser villreinprosjektet (2006-2010) til andre kilder til
kunnskap som har vært å oppdrive om reinens arealbruk i Setesdal Ryfylke. Det er resultater
fra tidligere undersøkelser, gamle oppsynsdagbøker, sammenstillinger av innhentet
lokalkunnskap osv.
Samlet sett tyder de historiske kildene på at reinen tidligere i perioder i utstrakt grad har
brukt områdene som i dag er i lite bruk
Rapporten anbefaler at tiltak og tilrettelegging i fokusområdene utarbeides i samarbeid med
et bredt spekter av brukere. Forskerne kommer med råd om at utstrakt brukermedvirkning må
til der mange ulike interesser er tilstede. Ikke bare for å enes om mulige tiltak og
tilrettelegging, men for å skape en varig arena for brukermedvirkning og dialog. Dette er
brakt med videre i det nye villreinprosjektet (2013-2017).
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Fig 9 viser Rondane til venstre, et av flere villreinområder i Norge med rike vinterbeiter i
form av reinlav. Til høyre Dyraheio i Suldal som er typisk for Setesdal Ryfylke, mye stein og
liten forekomst av egna vinterbeite.
Merking av rein med GPS og VHF sendere har de siste årene vært nyttig for å gi mer
kunnskap om dyrenes arealbruk gjennom året, og i tillegg har det vært svært nyttig for å
lokalisere flokkene i forbindelse med kalve- og strukturtellinger. Denne hjelpen har gjort
tellingene mer kostnadseffektive og har sikret et bedre resultat.
Sammenlignet med de øvrige villreinområdene så særpreges begge områdene i Setesdal
av begrenset tilgang til vinterbeiter og høgtliggende områder som kan benyttes om
sommeren. Å sikre villreinens tilgang til slike områder bør ha størst prioritet i
forvaltningen, er rådet fra Olav Strand (Kraftsamling for villrein i Setesdalsheiene,
publisert på NINA´s nettside 08.12.2011).

Nytt villreinprosjekt i Setesdal Ryfylke 2013-2017
Det forrige prosjektet hadde temaer som ikke ble tilstrekkelig undersøkt, og prosjektet
synliggjorde nye behov for kunnskap. Ikke minst gjaldt dette utprøving av avbøtende tiltak.
Dette gjorde det naturlig å arbeide frem et nytt prosjekt som nå allerede er i gang. Igjen er et
bredt spekter av deltagere og bidragsytere med. Dette sikrer et felles eierskap, samt en felles
definering av hvilken kunnskap det er behov for og hvordan den skal innhentes. For en
djupere innføring i prosjektets omfang og målsetninger oppfordrer vi til å lese på
villreinlag.no
Det nye prosjektet vil bl.a ha mer fokus på bukkenes arealbruk, og vil ha et fokus på
utprøving og dokumentering av tiltak som kan øke reinens bruk av hele heiområdet.
De fire hovedtemaene som er beskrevet under vil bli arbeidet med i tre ulike arbeidsgrupper.
Sammensetningen i arbeidsgruppene gjenspeiler den store variasjonen av deltagere fra alle
aktørgrupper. Det gir utgangspunkt for godt opplyste diskusjoner på et bredt grunnlag.
Arbeidsgruppene rapporterer igjen til styringsgruppa.
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Hovedtema 1: Bestandsforvaltning og økt tetthet av rein i sørområdet
Bestandsplanen er overordna planverktøy for de neste 5 års bestandsforvaltning i regi av
villreinlaget. Utarbeidingsprosessen er som normalt en prosess mellom sekretær, styret og
lokallagene, med faglig oppfølging fra viltforvalter Tor Punsvik. Vurderingene vi står overfor
i bestandsforvaltningen henger nøye sammen med kunnskap fra forrige merkeprosjekt samt
annen oppdatert forskning på villrein, bl.a om menneskelig ferdsel. Ikke minst henger det
også sammen med det nye villreinprosjektet, hvis målsetting er å finne fram til tiltak som kan
gi effekten å bedre reinens trekkmuligheter og mulighet til å ta en større del av området i
bruk. Kjernen i det som skal skje de neste årene er å få en økende villreinbestand til å øke
områdebruken sin.
Hovedtema 2: Hvordan øke trekkaktiviteten nord-sør og øst-vest
Dataene fra forrige GPS Merkeprosjekt viste at områdene sør for Blåsjø er en barriere for
reinen, trolig i sammenheng med andre inngreps- og ferdselsområder som f.eks vegen til
Store Urevatn. Arbeidsgruppe 1 vil se på ferdselen i området, inngrepene og funksjonen
trekkområdene her har. Både hvert enkelt element og den samlede effekten er viktig. NINA´s
nye forskning på området villrein og ferdsel kan være nyttig. Forskerne har klart å sette tall
på hvor reinens toleransenivå ligger for ulike typer forstyrrelser. Ved å sette opp målepunkter
kan ferdselen på stier og besøkstall i turisthytter måles og sammenlignes med NINAs anslåtte
toleransenivåer.
Hovedtema 3: Betydningen av veiene Brokke-Suleskar og mellom SR og naboområder
GPS Merkeprosjektet (2006-2010) viste at Brokke-Suleskarvegen er en betydelig barriere for
villreinen. Det gjelder for sommerhalvåret når vegen er i drift, og særlig gjelder det
seinhøstes før vegen stenges for vinteren. Da står det ofte rein nord for vegen som er på trekk
sørover, men som regel venter til vegen er stengt med å trekke over. Det er både selve
biltrafikken, den øvrige menneskelige ferdsel en vei medfører.
Arbeidsgruppa vil se på mulige tiltak som kan minske den negative effekten av veien. Det
kan dreie seg om periodevis stengning av veien, f.eks nattestenging eller periodevis stenging i
trekkperioden. For å kunne forsvare slike tiltak må den positive effekten for villreinen veies
opp mot den samfunnsmessige kostnaden ved tiltakene, og effektene for villreinen vil måtte
kunne dokumenteres. En ser for seg å prøve ut ulike tiltak i perioder, med målsetting om å få
gode nok data til å kunne dokumentere effekten av hvert tiltak. Dette vil gi oss kunnskap om
effekten av aktuelle tiltak, og slik danne grunnlag for anbefalinger i prosjektets sluttrapport.
Hovedtema 4: Ferdsel i Setesdal Ryfylke, konflikt med villrein og avbøtende tiltak
Mennesker påvirker reinen med sin ferdsel. Jakttida om høsten er en intensiv periode hvor
reinen ikke får mye fred. Ferdsel fra hytter og bygdesamfunn skjer spredt og tilfeldig
gjennom året. Ulike former for kanalisert ferdsel i form av merka stier, skiløyper og
anleggsveier kan vi enklere få oversikt over. Ved endring av en løypetrase kan forstyrrelsen
for reinen også endres betraktelig. Prosjektet vil fremskaffe en oversikt over ferdselen som
foregår i fjellet. Deretter vil det vurderes om det er tiltak som kan settes inn for å gjøre
ferdselen mindre forstyrrende for reinen.
Rundt trekkområdene sør for Blåsjø har de betydelige menneskelige inngrepene stor
betydning, men trolig også menneskelig ferdsel. Selv om ferdselen i disse områdene er
minimal, så antas den å ha betydning fordi det er begrenset areal rundt disse smale trekkkorridorene, og dermed ekstra sårbart for forstyrrelse.
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Status Arbeidsgruppe 1 – Blåsjø og omegn (trekk n-s og ø-v, ferdsel)
Registreringer av GPS-merka dyr, holdt sammen med historisk kunnskap viser at det
er tydelige flaskehalser/hindringer. Den største flaskehalsen er uten tvil i sørenden av
Blåsjø mellom Storsteinvatnet og Gyfossen. Det trengs mer informasjon om:
•
•

•

Aktivitet med utgangspunkt frå anleggsveiene til Svartevatn, Blåsjø og
Store Urevatn
Aktivitet ut fra Svartevassmagasinet. Hva er aktiviteten i den perioden adkomst
er vanskeliggjort grunna arbeid ved dammen (2 år fram i tid), og hva var
aktiviteten før dette, og etter at anleggsdrifta er ferdigstilt.
Vurdere muligheten for å kartlegge aktivitet med utgangspunkt i hyttekonsentrasjoner som ligg opp mot høgfjellet

Planer for informasjonsinnhenting:
•
•
•

•
•

Prioritere videre merking av dyr (7 bukker og 2 simler er merka i 2012-13)
Sette ut ferdselsteller på veien til Store Urevatn
Ønske om ferdselsteller på veien fra Blåsjø til Storvassdammen (mellom
Beinlei og Storvassdammen), for å kartlegge omfanget av syklister og gående
på denne veien som er bomma.
Ønske om ferdselsteller på veien mellom Førrevassdammen og Gilavatn
(fotturister), og Oddatjørn til Førrevassdammen (bil og buss)
Det skal lages statistikk for overnattinger på hyttene i området
(Stavanger turistforening, Statskog og Bykle- og Hjelmeland Fjellstyre) som
viser aktivitet til ulike årstider. Det skal og være med tall tilbake i tid.
En skal forsøke å få tall for aktiviteten på vatna (Svartevassmagasinet, Blåsjø og
Store Urevatn)

Fig 10

Alle interessentene i området er representert i prosjektet. Å innhente
informasjon og å enes om faktagrunnlaget i fellesskap gir alle et
eierskap til prosessen.
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Status Arbeidsgruppe 2 – Brokke- Suleskarvegen
Følgende er utført i 2013:
•
•
•
•

Det er utplassert 5 tellere som skal dokumentere ferdsel langs mye brukte stier.
Disse registreringene vil fortsette til neste år.
Det er lagt ut spørreskjema på Øyuvsbu for å kartlegge hvor turistene har lagt
turen. Det er mottatt ca. 100 tilbakemeldinger.
En trafikkteller har registrert biltrafikken langs vegen.
Det er gjennomført registreringer av parkerte biler langs veien i helgene i
perioden juli/august.

Planer for videre registreringer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prioritere videre merking av dyr med GPS sendere
Det er arbeid i gang med å kartlegge aktivitet ut frå turisthytter og
Statskoghytter.
Kartlegge aktiviteten på Roskreppfjorden.
Kartlegge omfanget av organiserte aktiviteter i området.
Kartlegge omfanget av helikopter og snøscootertrafikk i området.
Få en oversikt over busstrafikken (antall og tider).
Det skal lages et kart som viser autovern og sauegjerder.
Samle informasjon om sett rein blant jegere og sauesankere
Kartlegge bruken av eksisterende sti- og løypetraseer og samarbeide med
kommunene om endringer og utforming av nye sti- og løypekart.

Les mer om prosjektet på villreinlag.no
Status Arbeidsgruppe 3 – Økt bruk av sørområdet/bestandsplanen
Drøftingene vi har hatt i arbeidsgruppe 3 har vært viktige i utarbeidelsen av denne
bestandsplanen. Temaer som planens målsettinger, differensiert minsteareal og
storbukkandelen mm har gitt gode diskusjoner fram mot en enighet.
To typer av områder er aktuelle for opprettelse av jaktfrie soner:
Randsoneareal kan fredes for å sikre ro og overlevelse for tradisjonsbærere i
disse områdene
Trekkområder – areal som reinen må trekke gjennom for å komme til
randsonene, kan fredes for å sikre reinen ro og overlevelse mens trekket pågår
Gruppa finner det inntil videre mest hensiktsmessig å frede randsonearealet. Forutsatt
at reinen finner veien dit vurderes det som viktigst å sikre leveområdet, slik at reinen
kan bli værende over lengre tid. Det anses mest hensiktsmessig å frede områdene i
sør som allerede har flere bukker med GPS sender som kan dokumentere effektene.
Bestemmelser om jaktfrie soner betinger at aktuelle områder er medlemmer i
villreinlaget. Dette er en prosess som pågår, som vi håper å få i havn. Statskog i
Njardarheim vil vurdere å tilby samjakt for rettighetshavere i en jaktfri sone, forutsatt
medlemskap i villreinlaget. Det bør være en attraktiv kombinasjon; å gi rom for mer
villrein i egne terreng mens jakta i mellomtida kan legges til mer sentrale og viltrike
områder. Det vil være naturlig at de øvrige statseiendommer også tar del i en ordning
med samjakt.
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9 Anslått sannsynlighet – arealbruk
Et uvanlig kapittel. Men så er også utfordringene i SR så sammensatte at det blir naturlig å ta
det med.
Arbeidet i gruppene i villreinprosjektet har vist at alle er enige om intensjonene i prosjektet
samt viktigheten og nytten av å fokusere på alle faktorene som har betydning for villreinen.
Ulike syn har vist seg når det gjelder sannsynligheten for å lykkes med målsettingene i
planen, særlig hva angår økt bruk av hele villreinområdet av en større bestand samtidig som
kondisjonen opprettholdes. Mange ulike faktorer skal virke sammen og vil påvirke hverandre
underveis. Det knytter seg ulik grad av usikkerhet til de ulike faktorene. Og oppfattelsen av
dette varierer mellom aktørene i prosjektet. Tiltakene som skal komme må gi ønska effekt for
at målene skal bli oppnådd, og noen er bekymra for igjen å oppleve dyr med for dårlig
kondisjon.
GENERELLE FORUTSETNINGER FOR Å OPPNÅ MÅLSETTINGENE
Kunnskap om det nye villreinprosjektet har nådd ut til beslutningstakere og
brukere av heiene, med informasjon om hva som er påtenkt undersøkt og typer
tiltak som kan være aktuelle
Forståelse av hvorfor det er starta et nytt villreinprosjekt
Forståelse av alle aktører i villreinområdet sitt medansvar for at målsettingene
kan oppnås
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FAKTORER SOM
PÅVIRKER VILLREINENS
AREALBRUK
(i tilfeldig rekkefølge)

ANSLÅTT SANNSYNLIGHET
FOR MÅLOPPNÅELSE

BESTANDSSTØRRELSE

GOD. VI HAR GOD OVERSIKT, OG RELATIVT
GOD KONTROLL, OVER ÅRLIG AVGANG I
BESTANDEN. USIKKERHET MED
JAKTUTTAK OG TREKK OVER
OMRÅDEGRENSENE
GOD. DETTE ER ENKELT
KONTROLLERBART. KONTROLL AV
REGULERINGSHØYDER KAN GI GOD
EFFEKT, MEN KAN BLI FOR KOSTBART.

ANLEGGSVEIER OG
REGULERINGSREGIMER

(GOD – MIDDELS – UTFORDRENDE)

KOMMUNENES FERDSELSREGLER UTFORDRENDE. DET TAR TID Å ENDRE

KOMMUNENES
AREALFORVALTNING

BROKKE SULESKARVEIEN

SÅRBARE TREKK-KORRIDORER

TURIST OG SKILØYPER

JAKTFRIE SONER

FERDSELSMØNSTER. KAN VÆRE
MANGLENDE ØNSKE OM Å REDUSERE
SNØSCOOOTERTRAFIKK. DEN TILFELDIGE
FERDSELEN ER VANSKELIG Å
KONTROLLERE.
UTFORDRENDE. UTBYGGINGER OG ANNEN
KONKURRERENDE AREALBRUK ER STERKE
KONKURRENTER AV STOR ØKONOMISK
BETYDNING I KOMMUNENE. HEIPLANEN
HAR HJULPET MED Å DEFINERE GRENSER.
MIDDELS/GOD. PERIODEVIS STENGING AV
VEIEN ER ENKELT KONTROLLERBART OG
ANTAS Å KUNNE GI EFFEKT, MEN ER
KOSTBART.
GOD/MIDDELS. TILTAK PÅ BERØRENDE
VEIER/MAGASINER/JAKTTERRENG ANTAS Å
KUNNE GI EFFEKT. REDUKSJON AV
FERDSEL KAN VÆRE VANSKELIG Å
KONTROLLERE.
GOD. UNDERSØKELSER VISER AT
MENNESKER LAR SEG KANALISERE.
OMLEGGING AV STIER OG LØYPER ANTAS Å
KUNNE GI MEGET GOD EFFEKT.
GOD. BEHØVES SONER NÅR DET ALLEREDE
ER LITE REIN OG LITE JAKT I DISSE
OMRÅDENE? JA, KAN VÆRE VIKTIG FOR Å
LA NYKOMMERE (TRADISJONSBÆRERE) FÅ
LEVE UFORSTYRRA I RANDOMRÅDER.

Fig 11 Anslått sannsynlighet for måloppnåelse når tiltak skal prøves ut på faktorene som
påvirker reinens arealbruk.
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