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Litt om:

� Villreinen etter jakta

� Kontrollkort

� Jerv

� Skrantesjuke



Aust for Sloaroshytta

Dyra etter jakta

� Mild førjulsvinter
� Kald vinter – mykje 

austavind
� Lite ising
� Lite folk i fjellet før påske



Sloarosløypa

� Stengt til påske
� Mykje dyr i området
� Dyra trekte sørover før 

påske
� Godt samarbeid med 

løypekjørarane



I løypa rett før Sloaros



Nordområdet etter jakta (01.11-01.03):



Sørområdet (01.11-01.03):



Austheia

� Dyra langt nord og aust
� Hovden Tour
� Dyr rundt Hovden i påska
� På trekk sørover no
� Merkeprosjektet utsett eit 

år



Framleis kontrollkort

� Forslag om fjerning av 
kontrollkortet

� Høyringa synte lita 
interesse for dette

� Utsett til det ligg føre 
digitale løysingar («offline
app»)



Litt molefonken? Foto: Nils Bleskestad

Mange observasjonar av jerv i Suldal i 
vinter

� Mange sporobservasjonar
� Mange i området rundt 

bleskestadmoen
� Fanga fleire gonger på 

viltkamera
� Vil bli forsøkt teken ut



Drit i det kameraet! Foto: Nils Bleskestad

Hann?

� Lange, flate baller????



Naturoppsyn.no

CWD



NORDFJELLAUTTAKET:
Jakta 2017:       582 dyr
Statlig felling: 1415 dyr
Ras m.m. 71 dyr

2068 dyr totalt,  18 positive prøver



Naturoppsyn.no



Vårmøte villreinlag og nemd

Avskytningsplan 2018
11.April 2018



Jerstad Viltforvaltning

Avskytingsplan for Setesdal - Ryfylke villreinområde
2017

Forutsetninger avskytingsplan 2017:

Fellingsmål: 650 dyr

Minsteareal: 1,25 km2 3,0 km2

Kortfordeling: F 5 % 6 %
S/U 15 % 14 %
S 30 % 30 %
K 50 % 50 %

Forventet felling: 22 %

Nord Sør



Jerstad Viltforvaltning

Forventet resultat for felling av bukk

Simle/Ungdyr Felt Frie Felt

2017 429 38 162 74

2018 207 18 207 94

- 20 + 20



Jerstad Viltforvaltning

Avskytingsplan for Setesdal - Ryfylke villreinområde
2018

Forutsetninger avskytingsplan 2018:

Fellingsmål: 650 dyr

Minsteareal: 1,25 km2 3,0 km2

Kortfordeling: F 7 % 7 %
S/U 7 % 7 %
S 36 % 36 %
K 50 % 50 %

Forventet felling: 22 %

Nord Sør



Bestandsplan 2014-2018



Status pr. i dag med målene i bestandsplanen

• Vi er i rute med bestandsstørrelsen ihht
målsetning. Over mål i nord, og kanskje noe 
under i sør. 

• Det observeres mer dyr i randområda, særlig 
bukk.

• Stabilisert storbukkandel på 20 % eller mer. Virker 
vanskelig å øke denne ytterligere.

• Kondisjon og kalvetilvekst har holdt seg stabilt 
god i sørområdet. I nord - også god, men virker til 
å variere mer enn i sør. 

• Ingen endring mht trekkruter mv (ref mål).



Merka dyr sørområdet 2017



Merka dyr sør fra 1.august til 1.oktober



Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjell

v/Jørn Haug, verneområdeforvalter SVR



Bakgrunn for prosjektet

• Vern med lav oppslutning lokalt
• Villrein oppfatta mer som problem enn mulighet
• Tradisjon for å jobbe mot barn og unge
• Kunnskap og muligheter ligger der – ta det i bruk
• Vårt bidrag til å få fart på Heiplanen
• Besøksstrategien for SVR
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Hovedmål

• Auka kunnskap og medvit om villrein og villreinfjell slik at arten 
og leveområda vert ivareteken på kort og lang sikt.

• Bidra til positivitet og eigarskap til villrein og villreinfjell
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Delprosjekt 1: kunnskap om villrein og 
villreinfjell til barn og unge

Tiltak:
• Skarveskolen og Ungdom og lokal heiekultur
• Villrein, villreinfjell og kulturhistorie inn som tema i grunnskolen
• Utarbeide undervisningsmateriell for bruk i grunnskolen
• Utvikle et tilbud av friluftslivsaktiviteter  - trygg ferdsel
• Videreutvikle tilbudet om opplæringsjakt
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Foto: Jørn T. Haug



Delprosjekt 2: møteplass villreinfjellet

Tiltak:

• Videreutvikle heieplansamlingen som arena for meningsutveksling 
og formidling om villrein og villreinfjell

• I tillegg etablere lokale treffpunkt med åpne temakvelder («aktuelt 
fra villreinfjellet»)

Æ Styre formidling av aktuelle forskingsprosjekt samt andre villreinfaglige tema til 
disse arrangementene
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Delprosjekt 3: villreinen og kulturarven

Tiltak:

• Kartløsning med kulturminner om villrein som tema
• Betre informasjon på etablerte «besøkssentre»
• Arrangering av fellesturer til utvalgte kulturminner 
• Tilrettelegging og informasjon ved villreinrelaterte kulturminner
• Etablere og arrangere vertskapskurs og guidekurs for 

reiselivsvirksomheter
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Foto: Alf Odden



Delprosjekt 4: sti- og løypeplaner

Tiltak:
• Regionvise samlinger i regi av FK – motivere og spre kunnskap
• Tilrettelegge eksisterende kunnskap, eks. fra GPS-merkeprosjektet
• Økonomisk støtte
• Fagsamling - utvikle modeller for fleksibel preparering av skiløyper
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Foto: Peter Hermansen, SNO



Adaptiv løypeforvaltning i Bykle

Adaptiv løypeforvaltning
• Er det mulig å utvikle løypenettet uten at det gir økt belastning for villreinen?
• Analysearbeid for å finne evt. handlingsrom
• Rutiner og beredskap for åpning/stenging av løyper (ansvar og roller)
• Opplæring av turisten («villreinsertifikatet» mv)
• Spørreundersøkelse

Kunnskapsformidling
• Informasjon mot turister og innbyggere – villreinens historie, adferd og biologi
• Om prosjektet

Næringsutvikling
• Identifisere ideer for hvordan villrein kan brukes som et element i næringsutvikling

Prosjektet tatt inn som en del av Kunnskapsformidling om villrein og 
villreinfjell (arbeidsgruppe 4 sti- og løypeplan) 8
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JANUAR
FEBRUAR

MARS

APRIL



Organisering

Prosjekteier
Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Frafjordheiene 
landskapsvernområde (SVR)

Prosjektledere
Jørn Haug (verneområdeforvalter SVR, delprosjekt 1-3)
Gisle Ekse (WSP, delprosjekt 4)

- Begge med møte og talerett i styringsgruppa
- Sekretær styringsgruppa: Norsk Villreinsenter sør v/Marianne Singsaas
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Organisering forts.

Styringsgruppa
Verneområdestyret SVR v/leder
Fylkesmannen i Aust og Vest Agder
Aust-Agder fylkeskommune
Villreinnemnda
Bykle kommune
Kvinesdal kommune
Reisemål Ryfylke

4 arbeidsgrupper
1.Kunnskapsformidling om villreinfjell til barn og unge
2.Møteplass villreinfjellet
3.Villrein og kulturarven
4.Sti- og løypeplaner 11



12

Odda kommune
Kvinesdal kommune
Vinje kommune
Hjelmeland kommune
Bykle kommune
Suldal kommune
Valle kommune
Bygland kommune
Åseral kommune ?
Setesdal Ryfylke villreinlag
Villreinnemnda
Rogaland fk.
Aust-Agder fk.
Vest-Agder fk.
Fylkesmannen i Aust og Vest Agder
SVR (prosjekteier)

Deltakende parter



Sammensetning arbeidsgrupper_godkjent av 
styringsgruppa.docx
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Sammensetning av arbeidsgrupper



Miljøkvalitetsnormen 

– nytteverdi for 

villreinforvaltningen?

Tanker fra 

Tor Punsvik

FMAV & 

ekspertgruppemedlem 

Foto: Tor Punsvik

Illustrasjoner 



Utfordringer i villreinforvaltningen

• Bestandsforhold (stammestørrelse, demografi, 

kondisjon, kalveproduksjon, genetikk, helse) 

• Leveområde; ressurstilbud & -fordeling, fragmentering, 

barrierer, korridorer, ferdsel & unnvikelse

ø

• Kvalitet på den regionale forvaltning; 
rettighetsdeltakelse, valdstruktur & fellingsprosent, 
innsikt/kartlegging/overvåking



Miljøkvalitetsnormer er hjemlet i Lov om 
naturmangfold §13, der det heter at Kongen 
kan fastsette retningsgivende kvalitetsnormer 
for naturmangfoldet, bl.a. om forekomsten av 
en art eller utbredelsen eller økologisk 
tilstand av en naturtype. 

Dersom kvaliteten som er fastsatt i normen 
ikke er nådd, eller det er fare for dette, 
skal det utarbeides en tiltaksplan i samråd 
med andre berørte sektormyndigheter. 



Politiske føringer om 
miljøkvalitetsnorm for villrein

I Stortingsmeldinga 2015 (Natur i livet), står det at 
"Kunnskapsgrunnlaget om villreinens levevilkår er godt, men 
det er uenighet om effekten av den samlede belastningen av 
ulike tiltak i villreinens leveområder. For å konkretisere og 
operasjonalisere forvaltningsmålet og kunne vise hvilke tiltak 
som påvirker villreinen positivt eller negativt, vil regjeringen 
vurdere om det skal utvikles en kvalitetsnorm for villrein. 
Oppfølgingen av en kvalitetsnorm vil i så fall bidra til å 
styrke et felles kunnskapsgrunnlag for villreinforvaltningen 
framover". 
Ved behandlingen av naturmangfoldmeldinga i Stortinget 23. 
mai 2016 ble det fattet vedtak om at "Stortinget ber 
regjeringen utarbeide en kvalitetsnorm for villrein." Dette er 
bakgrunnen for oppdraget som nå er gitt fra Klima- og 
miljødepartementet til Miljødirektoratet, og det viser også at 
bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinen stadig står 
høyt på den politiske agenda.» 



Ekspertgruppas mandat
Arbeidet og rapporten skal bl. a inneholde gjennomgang og 
vurderinger av 
• relevant kunnskapsgrunnlag om villrein generelt og for de enkelte 23 

villreinområdene

• relevante eksisterende dataserier og datakilder, herunder hvilken 

geografisk dekning og innsamlingsfrekvens de har 

• hvilke parametere som kan inngå i en kvalitetsnorm, herunder om og 

eventuelt hvordan det bør skilles mellom parametere som beskriver 

økologisk tilstand og parametere som beskriver menneskelig påvirkning 

• hvor mange og hvilke klasser som bør inngå i et klassifiseringssystem for 

de aktuelle parameterne, og hvordan grenseverdiene mellom disse kan 

beskrives. Det bør her legges vekt på at systemet ikke skal være mer 

komplisert enn nødvendig. 

• om det er nødvendig eller hensiktsmessig å skille mellom små og større 
villreinbestander ved fastsetting av kvalitetsnormen og klassifiseringen 

etter normen 

• Dersom det viser seg nødvendig å skille mellom parametere for økologisk 
tilstand og menneskeskapte påvirkningsfaktorer, jf. kvalitetsnormen for 

villaks, skal ekspertgruppa foreslå måleparametere for 

påvirkningsfaktorene og hvordan disse kan klassifiseres etter hvordan de 

påvirker måloppnåelse etter normen på kort og lang sikt. 



Kvalitetsnormen 
De aktuelle måleparameterne er delt inn i tre delnormer 

som på hver sin måte berører sentrale elementer innen 

reinens biologi og situasjonen innen dens leveområde: 



Inndeling av tilstandskategori i forslaget til 
kvalitetsnorm for villrein



• En hovedfaktor for en villreinstammes tilstand er 
tilgang på nok beite av høy kvalitet som et grunnlag 
for vekst, reproduksjon og overlevelse. Som en 
tommelfingerregel er veksten og størrelsen på 
dyrene regulert av mattilgangen på sommerbeitene, 
mens mattilgangen vinterstid be-grenser antallet dyr 
og kalveproduksjonen. 

• De ulike måleparameterne slaktevekt for kalv, antall 
kalver per 100 simler og ungdyr og andel eldre bukk 
per simle angis i absolutte verdier. Ekspertgruppa 
foreslår i tillegg at en statistisk sikker 
trendutvikling vektlegges. 

Delnorm 1: Bestandsforhold



Ekspertgruppa foreslår å bruke 4. september som 
standardiseringsdato og simlekalver som standard kjønn 
og følgende tilstandskategorier for høstslaktevekter for 
kalv:

Antall kalver per 100 simler og ungdyr kan påvirkes 

av både ressursbegrensing, predasjon og sykdom. 

Ekspertgruppa foreslår følgende tilstandskategorier 

for antall kalv per 100 simle og ungdyr (SU):



Andel eldre bukk per simle. 

Forholdet mellom antall simler og bukker har 

direkte betydning for vekstpotensialet i en bestand.

Ekspertgruppa foreslår følgende 

tilstandskategorier for andelen eldre bukk (≥ 3 år) 
per simle ≥ 1 år: 



Genetisk variasjon. 

Reinen i de norske villreinområdene har ulik opprinnelse, 

og varierer både mht. innblanding av tamrein, effektiv 

bestandsstørrelse og genetisk variasjon. Genetisk 

variasjon er viktig for å opprettholde levedyktige 

villreinstammer med tilstrekkelig evne til å tilpasse seg 

varierende miljøbetingelser på lenger sikt. 

Den effektive bestandsstørrelsen utgjøres av de dyrene 

som parrer seg og er opphav til nye avkom. 

Ekspertgruppa foreslår følgende tilstandskategorier for 

tap av genetisk variasjon (femårs perioder): 



Alvorlig meldepliktig sykdom. 

Tilstedeværelse av en alvorlig meldepliktig sykdom kan 

ha store konsekvenser for arten selv, eller gi alvorlig 

sykdom hos andre viltarter, mennesker eller kan 

medføre at folkehelse- eller dyrehelsemyndighetene 

griper inn med føringer eller pålegg som overstyrer den 

vanlige forvaltningen av bestandene. 

Ekspertgruppa mener imidlertid at vi per dags dato har 

for lite kunnskap til å lage en parameter som gir et godt 

og tolkbart utrykk for samspillet mellom helsestatus, 

andre faktorer og effekter på de ulike bestandenes 

tilstand, til å inkludere dette i normen. Derimot bør 

tilstedeværelse av alvorlige meldepliktige sykdommer 

inngå som en måleparameter. Ekspert-gruppa foreslår 

kun følgende to tilstandskategorier for alvorlige 

meldepliktige sykdommer: 



Delnorm 2. Lavbeiter 
Tidsforsinkelser mellom langsiktige endringer i 

beitetilstand (overbeiting) og kondisjon (vekter) gjør 

at beitene også bør overvåkes direkte. Dette gjelder 

i særlig grad lavbeiter som vokser sakte og kan bruke 

tiår på å hente seg inn om de overbeites.

Ekspertgruppa foreslår følgende tilstandskategorier 

for lavbiomasse: 



Delnorm 3. Leveområde og menneskelig påvirkning 
Forstyrrelser og inngrep representerer viktige 

utfordringer knyttet til ivaretagelse av villreinen og 

dens leveområder. 

Redusert arealutnyttelse på grunn av inngrep og 

forstyrrelser vil blant annet kunne føre til redusert 

høstingspotensial og/eller redusert kondisjon. 

Imidlertid vil ofte bestands-forvaltningen kunne 

redusere bestandstettheten for å unngå nedgang i 

kondisjon. Det er derfor viktig å inkludere et mål på 

arealutnyttelse direkte. 

Infrastruktur og menneskelig aktivitet kan ha 

betydelige effekter på villreinens arealbruk, men det er 

ofte svært komplekse sammenhenger mellom ulike typer 

infrastruktur og ferdsel. 



Tilstandsklassifiseringen for sommerbeiteområder, 

vinterbeiteområder og kalvingsområder. 

Eksempelvis er vurdert til henholdsvis God, Middels og 

Dårlig, vil det være kalvingsområdenes dårlige 

klassifisering som bestemmer den endelige hel-

hetsvurderingen. 



Funksjonell arealutnyttelse. 

I begrepet funksjonell arealutnyttelse legger vi at arealene 

som villreinen bruker gjennom året fyller ulike økologiske 

funksjoner. 

Ekspertgruppa foreslår følgende fremgangsmåte og 

tilstandsklasser for klassifisering av funksjonell 

arealutnyttelse: 

Arealunnvikelse i det enkelte fokusområde klassifiseres på 

bakgrunn av unnvikelsesgrad. Dårlig (> 90 % unnvikelse), 

Middels (50-90 % unnvikelse) og God (< 50 % unnvikelse). 

Deretter registreres fokusområdets areal (km²) i tabellen 

under: 



Funksjonsområdet med dårligst tilstandsklassifisering 

bestemmer den endelige helhets-vurderingen av 

måleparameteren. 

Dersom tilstandsklassifiseringen for 

sommerbeiteområder, vinterbeiteområder og 

kalvingsområder eksempelvis er vurdert til henholdsvis 

God, Middels og Dårlig, vil det være kalvingsområdenes

dårlige klassifisering som bestemmer den endelige hel-

hetsvurderingen. 



Funksjonelle trekkpassasjer.                
Funksjonelle trekkpassasjer betyr at reinen har 

mulighet til å trekke mellom de ulike 

funksjonsområdene i leveområdet. 

Naturlige hindringer som topografi og vassdrag gir 

flaskehalser som er spesielt sårbare for 

forstyrrelser, og fysiske naturinngrep kan føre til 

at trekket blir helt sperret. 

Det er de funksjonelt viktigste trekkpassasjene 

innenfor villreinområdet som vurderes. 

Ekspertgruppa foreslår følgende tilstands-

kategorier for redusert bruk av trekkpassasjer: 



Helhetsvurdering 
Ved helhetsvurdering av det enkelte villreinområde 

inngår den samlede tilstandsklassifiseringen av hver 

delnorm. Delnormene vektes likt og den laveste 

tilstandsklassifiseringen avgjør villrein-områdets 

samlede helhetsvurdering. 

I tilfeller hvor manglende data gjør at enkelte 

delnormer ikke kan klassifiseres, markeres dette 

med grå farge: 



Andre forhold 
Rapporten beskriver hvordan kvalitetsnormen er tenkt 

gjennomført i praksis. Det er også presentert et 

overslag over kostnadene knyttet til en 

kvalitetsnormgjennomgang av de norske vill-

reinbestandene, og til arbeidet med å etablere det 

nødvendige kunnskapsgrunnlaget som normen skal 

vurdere de ulike villreinområdene på bakgrunn av. 

Det gis også en begrunnelse for hvorfor andre 

påvirkningsfaktorer og mulige parametere ikke er 

inkludert. Det påpekes tematisk hvor kunnskapen ikke 

er tilstrekkelig for å brukes i en norm, og hva som kan 

gjøres av forskning for å tette kunnskapshullene. 



Hva gjør forvaltningen ved rødt lys i delnorm 1
Bestandsforhold?

Slaktevektene på kalv er < 15 kilo , datokorrigert 4/9
– Begrenset kvantitet/ kvalitet sommerbeite
Reduserer stammen, eks. 20 %

Andel kalv per 100 s/u < 35 %
– Lave simlevekter -> sein kjønnsmodning
– Høy vinterdødelighet
Reduserer stammen, eks. 30 %

Andel eldre bukk  per simle < 20%
– For hardt uttak av bukk
Eks. slutte å bruke S/U-kort 

Alvorlige meldepliktige sjukdommer meldes
• Bygge opp bestand av jerv?
• Slutte med all bruk av saltslikkesteiner i området



Hva gjør forvaltning ved rødt lys på norm 2
lavbeiter?

Lavbeiter er < 132 g/m2

• Klimatiske forhold?

• Overbeiting?

• Alternativ vinterføde?

Overbeiting – vinterstamme reduseres

Områdebruk økes (eks. ved økt andel voksen 
bukk)



Lav fellingsprosent indikerer svak        
rettighetshaverorganisasjon med mange vald og mangel 
på samjaktordninger 

En lav fellingsprosent indikerer dessuten;
- Dårlig presisjon i bestandsforvaltning, eks. 

demografisk sammensetning etter jakt
- Ineffektiv jaktutøvelse, med unødige forstyrrelser
- En vanskeligere «jaktpakke» å selge
- Pedagogisk vanskelig å selge ut av «menigheten»  



Hva gjør forvaltningen ved rødt lys på norm 3?
Leveområde og menneskelig påvirkning

• Funksjonell arealutnytting
Forstyrrelser og inngrep representerer viktige 

utfordringer knyttet til ivaretagelse av villreinen og dens 

leveområder. 

• Grad av arealunnvikelse i fokusområder > 90 % er dårlig

Årsak klarlegges, avbøtende tiltak vurderes. 
Byggestopp, styring av ferdsel, m.m.



Funksjonelle trekkpassasjer - rødt lys

• Reinen har mulighet for å trekke mellom de ulike 

funksjonsområdene i leveområdet. Vurderes på 

bakgrunn av endret bruk. Bruk siste 10 år 

sammenlignes med forventning siste 50 år

• > 90 % reduksjon foreslås som dårlig

• Analysere barrikade-effekter/-årsaker og 
foreslå avbøtende tiltak; redusere 
forstyrrelse knyttet til ferdsel, trafikk m.m.



Helhetsvurdering – hvis lyset er rødt?
Ved helhetsvurdering av det enkelte villreinområde 

inngår den samlede tilstandsklassifiseringen av hver 

delnorm. Delnormene vektes likt og den laveste 

tilstandsklassifiseringen avgjør villrein-områdets 

samlede helhetsvurdering. 

Kartlegge og analysere mulige sammenhenger 
mellom faktorene i de tre normene – foreslå 
samlede avbøtende tiltakspakke



Anskueliggjøring av utfordringer i det enkelte området



Formidling og operasjonalisering av kunnskap viktig! 

Eksempelvis identifisering av forståelige fokusområder 

og gode leveområdekart.

Takk for meg!!



Orientering frå
Norsk villreinsenter Sør

Villreinnemnda for Setesdalsområdet 
Vårmøte 2018

Lena Romtveit
Lena Romtveit, Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan

lena.romtveit@villrein.no



Status GPS-prosjekta: 
Sluttrapport og RenRein-analyser SVR
Nytt prosjekt SA/BV -status
Status vedr ising på sendarar; remerking i Nordfjella; forvaltingsmerking 

Ferdselsprosjektet på Hardangervidda: 
Kunnskapsproduksjon til ulike prosessar; Rullering Reg.plan, Besøksstrategi verneområdet, 
nasjonal turistveg Rv7, Verdiskapingsprosjektet
Nokre funn frå teljedata; tilrettelagte stiar og andre sentrale punkt for ferdsel
Strava; vise nokre eks, samt døme frå SVR

Arbeidet med nasjonal turistveg; samarbeidet med SVV.
Formidling på digitale plattformer; kartforteljingar; døme Bjørnevatn.
Prosjekt KMD; 

Registrering av utvikling innom villreinområda; hyttebygging osv
Sentralt i rullerings-/evalueringsarbeidet av regionale planar, 
Treng også kunnskap om effektar kost-/nytteverdien av hyttebygginga i kommunane rundt 
villreinområda.

Lena Romtveit, Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan
lena.romtveit@villrein.no



Villreinprosjektet i Setesdal Vesthei-
Ryfylkeheiane: 

#Sluttrapport:
Juni 2018

#Sluttseminar:
Haust 2018

Lena Romtveit, Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan
lena.romtveit@villrein.no
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#RenRein-analyser:

Slutten av 2019?
Sluttføring 2020?

Bukk merka i Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane i 2014. Foto: Roy Andersen (NINA)©



Nytt villreinprosjekt i Setesdal Austhei
& Brattefjell-Vindeggen 

Lena Romtveit, Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan
lena.romtveit@villrein.no

Styringsgruppe
med leiar

Arbeidsgruppe 1:
Beite og skogsbruk

Arbeidsgruppe 2:
Bjørnevatn

Arbeidsgruppe 3:
Ferdsel

Arbeidsgruppe 4:
Brattefjell-
Vindeggen

Prosjektleiing
(Leiar interimstyre, 
Olav Strand, NINA, 

Lena Romtveit, NVS)



Bakgrunn nytt prosjekt
- Drøftingar om vidareføring av GPS-prosjekt på Setesdal-Austhei alt i 2013 –utsett til 2018 etter avslutting i Setesdal-

Vesthei.

- Lokalt Initiativ frå villreinutvalet i Brattefjell-Vindeggen i 2014 (?)

- Innspel frå NVS til NINA om kunnskapsbehov om reinens bruk av skogareal.
- Relevant forskingstema er sentralt for å kunne legitimere merking!

- Nytt prosjekt på Setesdal-Austhei frå 2018, parallelle problemstillingar mellom områda om skogsbruk..

- Oppfølgjande arbeid til NVS` arbeid med kartlegging av villreinens leveområde i Brattefjell-Vindeggen.

Lena Romtveit, Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan
lena.romtveit@villrein.no



Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan, Lena Romtveit, lena.romtveit@villrein.no, 41 51 56 16

Interimstyre fram til konstituering januar 2019:

Instans: Representant:
NINA Olav Strand (fagleg leiar)

Norsk Villreinsenter Sør Lena Romtveit/Anders Mossing (sekretariat)
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Per Ketil Omholt -leiar
Høgskolen i Sørøst-Norge Jan Heggenes
SNO Peter Hermannsen
Miljødirektoratet (Observatør) Vemund Jaren
Villreinnemnda for Setesdalsområdet
Villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell
Setesdal-Austhei Villreinlag
Brattefjell-Vindeggen Utmarks- og Villreinutval
Brattefjell-Vindeggen Utmarks- og Villreinutval
Verneområdestyret Brattefjell-Vindeggen
Vassdragsregulantane/Statnett
Kommunane Setesdal-Austhei
Kommunane Brattefjell-Vindeggen
DNT
FNF



Lena Romtveit, Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan
lena.romtveit@villrein.no



Litt om folk og div prosessar…

Lena Romtveit, Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan
lena.romtveit@villrein.no



Kunnskap om ferdsel…

Lena Romtveit, Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan
lena.romtveit@villrein.no

Kunnskapsproduksjon til ulike prosessar; 
- Rullering Regional plan 
- Besøksstrategi verneområda 
- Oppgradering av nasjonal turistveg Rv7 
- Verdiskapingsprosjektet «Velkommen til villreinfjellet»



Utbygging og forekomst av 
infrastruktur siste 100 år forklarer 
reinens arealbruk i dag?



BEFORE
INDUSTRIAL REVOLUTION

• Hovedveger
• Jernbane
• Vannkraft
• Kraftlinjer
• Mindre veger
• Turisthytter
• Private hytter
• Merkete stier
• … og bruken endrer

seg

Moderne tid

Rask pågående
habitatfragmentering

Etter ca. 1900-50



Kjørstad m.fl. 2017



Permeabiliteten SOMMERTID for villreinen på Hardangervidda basert på dagens kunnskap om direkte 
og indirekte effekter av menneskelig aktivitet. Rødt - vanskelig / Grønt – lett å forsere

Panzacchi et al. In press



Turister Fjellfolk
Hyttefolk

Brukere av DNT infrastruktur



Utenlandske besøkende



Førstegangsbesøkende



Haukeliseter - Hellevassbu



< ca. 20 personer/dag
…denne er ok!

> ca. 100 personer/dag
Stort hinder!

> ca. 30 personer/dag
Kan være vanskelig å 

passere



< 2000 passeringer

2000-4000 passeringer

>4000 passeringer

Trolltunga er ikke med (ei heller Husedalen)



Dato

Lokaliteter

An
ta

ll 
pa

ss
er
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ag

Blått=<100 passeringer per dag

Tinnhylen bru

Haukeliseter
Falkeriset

Snæro/Sandhaug

Hjølmoberget



Blått=<40 passeringer per dag



DNT Overnatting 1970-2016

Trolltunga – 6. juni til 1. oktober
Total 3 mnd 66 tellere = 162929
Total 3mnd Trolltunga = 136138

Økning Stabilt



Foto: Asle Feten

Typisk atferd mot barriere!



DNT statistikk påsken 2018

Prosjektet har tellere i 44 lokaliteter.
De fleste med to tellere for å teste 
presisjon i data!



Tellere vinter –påske 2018 (44 tellere) 





911 passeringer
0.6 %152 092 passeringer



Strava; døme frå 
Setesdalsheiane



Lena Romtveit, Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan
lena.romtveit@villrein.no

Prosjekt KMD

- Registrering av utvikling innom villreinområda; hyttebygging, 
arealutvikling osv

- Sentralt i rullerings-/evalueringsarbeidet av regionale planar.

Treng også kunnskap om effektar kost-/nytteverdien av 
hyttebygginga i kommunane rundt villreinområda.



Lena Romtveit, Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan
lena.romtveit@villrein.no

Formidling på digitale plattformer

Kartforteljingar: 
http://villrein.maps.arcgis.com/apps/Cascade/inde
x.html?appid=8c87fa846a864cc6892b5079e41628
2b

Bjørnevatn:
http://server.villrein.no/fokus/bv/index.html

http://villrein.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=8c87fa846a864cc6892b5079e416282b
http://server.villrein.no/fokus/bv/index.html


Lena Romtveit, Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan
lena.romtveit@villrein.no

Takk for meg!
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