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• Villrein- sommar, jakt og vinter
• Skrantesjuke (CWD)
• Jerv
• Bemanning SNO



• Villrein- sommar og haust

9 Dyra flutte seg raskt mellom områder
9 Svært tørt og dårleg beite
9 Stod i periodar nede i skogane både på aust og vestsida
9 Oppsynet oppfatta det som ei roleg jakt utan spesielle 

hendingar



• Villrein- vinter

9 Spreidde dyr med mykje mindre flokkar over store 
områder

9 Snøen kom seint – relativt gode tilhøve beitemessig
9 Isingsproblematikk vest og nord
9 Gode tilhøve lenger sør
9 Tidleg framtining av beiteområder i vår



• CWD

9 Framleis overvaking langs E134. Vil pågå ut året og neste 
vinter slik det ser ut no. 

9 Har hatt store utfordringar i heile vinter langs E134 med 
dyr som har prøva å krysse. Helikopter og mannskap på 
snøskuter er nytta for å drive dyr tilbake. 

9 Enkeltdyr og mindre bukkeflokkar vil auke utfordringa 
utover våren og sommaren. 

9 Binder opp mykje tid for SNO- mindre tid til andre ting
9 Viktig å auke innsamlinga av CWD prøver i SVR



• Jerv

9 Dårlege tilhøve for sporing i vinter

9 SNO har registrert eitt indivd i vinter. Same individ som 
me registrerte i 2021. 



• Bemanning SNO

9 Stillinga i Suldal er flytta, Reidar J. Sandal har gått av 
med pensjon.

9 Underteikna skal gå over i stilling på Hardangervidda 
fom juli. Stillinga i Bykle blir lyst ut. 

9 Vikar vil bli sett inn i mellomtida 



: Klassifisering av villreinen i Setesdal Austhei og Setesdal 
Ryfylke – og veien videre

Foto: Olav Strand ©

28. april 2022 

Morten Elgaaen, 
fagkonsulent  

Norsk Villreinsenter Sør.



• Morten Elgaaen

• Cand.mag-grad Skog- og 
utmarksforvaltning, Evenstad (2001)

• Ansatt som fagkonsulent (50% stilling) 
NVS Sør, fra 1. mars 2021

• Kom til NVS etter 14 år i SNO (Skinnarbu)



Tema:
• Klassifiseringen generelt
• Setesdal Austhei
• Setesdal Ryfylke
• Vegen videre
• Evt spørsmål til slutt.

Foto: NINA, autokamera



Kvalitetsnorm for villrein. Vedtatt i Stortinget juni 2020.



Formål med kvalitetsnorm for 
villrein 

Skal være et solid styringsverktøy 
for forvaltninga.

Alle villreinområda vil få styrka 
kunnskapsgrunnlag.

Foto: NINA, autokamera



Kvalitetsnormen for 
villrein består av tre 
delnormer

1. Bestandsforhold
2. Lavbeiter
3. Leveområde og menneskelig 

påvirkning

Samla vurdering av tilstanden i hvert villreinområde



Klassifisering



www.nina.no

Nasjonal ekspertgruppe med lokale representanter

Ekspertgruppas oppgave

1) gjennomføre klassifisering av hvert enkelt villreinområde i henhold til 
kvalitetsnorm for villrein, 

2) vurdere om datagrunnlaget er godt nok for de enkelte måleparametere, og gi 
råd om nødvendige forbedringer før neste klassifisering, 

3) gi råd om metodeutvikling som kan bidra til mer presis klassifisering og mer 
effektiv drift av arbeidet med kvalitetsnormen, og 

4) gjennomføre påvirkningsanalyser som kan klarlegge årsakene til at et 
villreinområde ikke oppfyller kravene til middels eller god kvalitet.
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Nasjonal ekspertgruppe med lokale representanter

• Christer Moe Rolandsen (leder), Torkild Tveraa, Vegard Gundersen, Knut H. Røed, Hans 
Tømmervik, Kjersti Kvie, Jørn Våge, Anna Skarin og Olav Strand

• Lokale representanter:
• Jakob Nordstad og Kristin Lund Austvik (Forollhogna)
• Bjørn Sæther og Kari Marie Jenstad (Snøhetta)
• Hans-Petter Ruud og Jan Olav Solstad (Rondane)
• Christian Mathiesen og Arve Løkken (Sølnkletten)
• Narve Hårstad og Kristin Lund Austvik (Knutshø)
• Svein Erik Lund og Asle Øydvin (Hardangervidda)
• Svein Ekre og Tom Olav Trydal (Setesdal Austhei)
• Harald Skjerdal og Runar Tufto (Nordfjella)
• Kristian Eiken Olsen og Jarle Lunde (Setesdal Ryfylke)
• Knut Granum og Jo Trygve Lyngved (Reinheimen-Breheimen)



www.nina.no

Samlet 
klassifisering



Klassifisering skal gjøres hvert fjerde år. I de tilfeller delnormen består av 
flere måleparametere, vektes disse likt og måleparameteren med den dårligste 
klassifiseringen bestemmer delnormens endelige klassifisering. Det samme prinsippet 
gjelder når de tre delnormene skal sammenstilles til en helhetsvurdering for det enkelte 
villreinområdet. I tilfeller hvor manglende data gjør at enkelte delnormer ikke kan 
klassifiseres (grått felt), påvirker ikke dette helhetsvurderingen.
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Setesdal Austhei
• Vestfold og Telemark og Agder 

` Bykle, Valle, Bygland, Vinje, Tokke, 
Fyresdal og Åmli

• Nordområdet har mange fjellvidder, 
mens sørområdet har mer skog
` Villreinen krysser Fylkesvei 450 på 
trekket sitt mellom områdene

2460 km2



www.nina.no

Setesdal Austhei
Delnorm Måleparameter Dårlig Middels God 

1 Kjønns- og alderskorrigert slaktevekt på kalv  x  
1 Antall kalver per 100 simle og ungdyr   x 
1 Andel eldre (≥ 3 år) bukk per voksen (≥ 1 år) simle   x 
1 Genetisk variasjon   x 
1 Helsestatus – forekomst av alvorlig meldepliktig sykdom  Brukes ikke x 
2 Lavbeiter  x  
3 Funksjonell arealutnyttelse  x  
3 Funksjonelle trekkpassasjer  x  
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Setesdal Austhei
Delnorm Måleparameter Dårlig Middels God 

1 Kjønns- og alderskorrigert slaktevekt på kalv  x  
1 Antall kalver per 100 simle og ungdyr   x 
1 Andel eldre (≥ 3 år) bukk per voksen (≥ 1 år) simle   x 
1 Genetisk variasjon   x 
1 Helsestatus – forekomst av alvorlig meldepliktig sykdom  Brukes ikke x 
2 Lavbeiter  x  
3 Funksjonell arealutnyttelse  x  
3 Funksjonelle trekkpassasjer  x  

 

Godkjent
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Setesdal Austhei – negative signaler?

• Funksjonelle trekkpassasjer satt til middels kvalitet
` mer enn 20 prosent (71,9 %) av arealet av influensområdet for vinterbeiter hadde 

middels (50–90 %) grad av redusert trekk

   Grad av nedsatt trekk 
  Middels Dårlig 
Omfang av endringer i 
villreinens arealbruk som følge 
av redusert trekk 

Lite  0 % 
Middels   
Stort 71,9 % (V)  
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Setesdal Ryfylke
• Vestfold og Telemark, Agder, 
Rogaland og Vestland 
` Bykle, Valle, Bygland, Vinje, 
Kvinesdal, Hægbostad, Åseral, Sirdal, 
Gjesdal, Hjelmeland, Sandnes, Suldal 
og Odda

• Rike sommerbeiter men marginale 
vinterbeiter

• Vannkraftutbygginger med 
neddemte areal, veger, hytter og 
ferdsel 

7876 km2
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Setesdal Ryfylke
Delnorm Måleparameter Dårlig Middels God 

1 Kjønns- og alderskorrigert slaktevekt på kalv  x  
1 Antall kalver per 100 simle og ungdyr  x  
1 Andel eldre (≥ 3 år) bukk per voksen (≥ 1 år) simle x   
1 Genetisk variasjon   x 
1 Helsestatus – forekomst av alvorlig meldepliktig sykdom  Brukes ikke x 
2 Lavbeiter  x  
3 Funksjonell arealutnyttelse  x  
3 Funksjonelle trekkpassasjer x   
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Setesdal Ryfylke
Delnorm Måleparameter Dårlig Middels God 

1 Kjønns- og alderskorrigert slaktevekt på kalv  x  
1 Antall kalver per 100 simle og ungdyr  x  
1 Andel eldre (≥ 3 år) bukk per voksen (≥ 1 år) simle x   
1 Genetisk variasjon   x 
1 Helsestatus – forekomst av alvorlig meldepliktig sykdom  Brukes ikke x 
2 Lavbeiter  x  
3 Funksjonell arealutnyttelse  x  
3 Funksjonelle trekkpassasjer x   

 

Ikke godkjent
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Setesdal Ryfylke – hvorfor dårlig kvalitet?

• Middels andel eldre bukk, og negativ trend siste 10 år

Figur 4.6.4. Oversikt over årlig andel eldre bukk per simle (A), gjennomsnittlig andel bukk per simle (B) og trend for de 10 siste årene (C).
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Setesdal Ryfylke – hvorfor dårlig kvalitet?

• Funksjonelle trekkpassasjer satt til dårlig kvalitet
` mer enn 20 prosent (61,4 %) av arealet av influensområdet for kalvings- og 

oppvekstområde hadde høy (> 90 %) grad av redusert trekk

   Grad av nedsatt trekk 
  Middels Dårlig 
Omfang av endringer i villreinens 
arealbruk som følge av redusert 
trekk 

Lite   
Middels   
Stort 30,7 % (V) 61,4 % (KO) 

 



Litt om veien videre…



Påvirkningsanalyser

Dersom «Ikke godkjent» -> 
påvirkningsanalyse
Eksempel på påvirkningsfaktorer:

- Klima
- Predasjon
- Effekter av sau
- Ferdsel
- Helse

Gjennomføres av fagmiljø og inntil to 
lokale representanter (oppnevnt av 
Villreinrådet)

Foto: NINA, autokamera
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Grunnlag for påvirkningsanalysene 

Villreinområdene er svært ulike av flere grunner

1) Generell produktivitet, skog- lavalpin og mellomalpint prega
2) Bestandene har ulik historikk

• Ulikt genetisk opphav
• Ulik bestandshistorikk – eks overbeiting

3) Ulikt påvirka av tekniske inngrep
4) Ulikt påvirka av ferdsel og bruk
5) Topografi og beliggenhet
6) Ulik klimapåvirkning – kyst vs. innland



Tiltaksplaner

Dersom «Ikke godkjent» -> 
påvirkningsanalyse -> tiltaksplan

Skal finne hvilke tiltak er aktuelle for 
å nå kvalitetsmålet

Klima- og miljødepartementet avgjør 
OM det skal utarbeides tiltaksplaner

Foto: NINA, autokamera



Setesdal Austhei:

• Klassifisert som gult Æ Ikke 
påvirkningsanalyse, men krever 
særdelses høyt fokus fra 
forvaltningen framover.

• Spesielt fokus på 
trekkpassasje(r) Bjørnevatn! 
Usikkert hva bestanden tåler før 
denne passasjen blir brutt.

Foto: Anders Mossing, Norsk villreinsenter



Setesdal Ryfylke:

• Klassifisert som rødt Æ Påvirkningsanalyse
• Svært påvirka av tyngre naturinngrep som 

vannkraftutbygging, men også ferdsel.
• Sterke utslag på funksjonelle trekkpassasjer
• Mange av naturinngrepa ansees som 

irreversible og skadene må derfor forsøkes 
kompensert med andre tiltak

• Rapporten viser til GPS-merkeprosjektet og 
avbøtene tiltak foreslått i dette arbeidet

• Noen tiltak er gjennomført, mens andre må 
jobbes videre med.

• Eks. Redusere tilkomst på anleggsveger og 
båtutsett. Flytting/stenging av 
stier/løyper/hytter. «Åpningstid» Brokke-
Suleskardvegen og noen kvista løyper. 
Adaptiv forvaltning.

Foto: Anders Mossing, Norsk villreinsenter



GPS-merkeprosjekt på villrein
- Kunnskap og samhandling





Ulike interesser i landskapet

Foto: Sverre Tveiten



Ekspertgruppas anbefalinger før 
rullering om 4 år:

• Nybrottsarbeid som generelt har 
fungert godt.

• Kap. 6 i rapporten omhandler det 
som gruppa mener bør 
endres/forbedres før neste runde. 

• Sikre god datainnsamling
• Justering av måleparametre
• Felles mal for datalagring
• Metode og data-analysering

Foto: NINA, autokamera



Lokalkjente deltakere

Et utall dagsverk er lagt ned i 
arbeidet av dere der ute lokalt. 
Mange har tålmodig og engasjert 
bidratt med uvurderlig god og 
viktig kunnskap om både 
villreinen, dens leveområder og 
utfordringer.  

Tusen takk! 

Foto: Anders Mossing
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Rapport og elektroniske vedlegg
https://hdl.handle.net/11250/2991315

https://hdl.handle.net/11250/2991315
https://hdl.handle.net/11250/2991315


Meir info på
www.villrein.no

Spørsmål?

Takk for meg!

Kilde: NINA ©
Foto: GPS-kamera NINA

http://www.villrein.no/


Fellesmøte Setesdal Ryfylke villreinlag og 
Villreinnemda for setesdalsområdet

Avskytningsplan 2022
Kristian Eiken Olsen



Bestandsplan 2019-2023



CWD - tiltak

• Mdir og Matilsynet har
meninger

• Svært ullne instrukser
• Skaper debatt i laget
• Behov for en klargjøring “hva

er tilstrekkelig”





Kalveproduksjon med dagens bestand






