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Sammendrag 
 
Norge forvalter de siste rester av vill fjellrein i Vest-Europa. Vi har et internasjonalt ansvar 
for å ta vare på villreinen. Det har vært behov for ny og forbedret kunnskap om reinens 
arealbruk i flere av de mindre norske villreinområdene, deriblant Våmur-Roan. 
 
Våmur-Roan har et samlet tellende areal på 408 km2 og ligger i sin helhet i Vestfold og 
Telemark fylke, med arealer i kommunene Fyresdal, Kviteseid og Nissedal. Napevatnet går 
øst-vest og deler området i en nordlig og en sørlig del. Grensen for villreinområdet (tellende 
areal) følger 700 m.o.h. i nordområdet og 600 m.o.h. i sørområdet. Høyeste punkt er Roan 
på 1191 m.o.h. nord i villreinområdet. 
 
Dagens villrein i området stammer fra Setesdal Austhei villreinområde, og genetisk har 
den sitt opphav i tamreindrift som pågikk der fram til 1977. I nyere tid er mindre 
reinsflokker observert og dokumentert i Våmur-Roan fra 1974, men hovedinnvandringen 
skjedde først 10 år seinere. Dyra etablerte seg først i de søndre deler, men spredte seg etter 
hvert nordover hvor hoveddelen av dyra har oppholdt seg de seinere årene. Prøvejakt ble 
gjennomført i 1992, og året etter ble ordinær jakt igangsatt. 
 
Det har vært et mål for villreinlaget å holde villreinstammen på et relativ lavt nivå, med 
vel 200 vinterdyr. Det representerer en dyretetthet på 0,59 dyr per km2, hvilket er blant de 
laveste i norske villreinområder av tilsvarende størrelse. Den lave tettheten av villrein 
antas å kunne forsterke inntrykket av en forholdsvis lokal stabilitet, tilhørighet og 
fordelingen av dyra mellom nord og sør. Kvaliteten på dyra har hele tiden vært høy, men 
mangel på «vanlige» struktur- og kalvetellinger gjør forvaltningen noe utfordrende. 
 
Kartlegging av villreinens arealbruk kan brukes til å forutsi hvordan villreinen 
sannsynligvis vil bruke ulike arealer til gitte tidspunkt, men ikke alltid sikkert. F.eks. 
medfører naturlig variasjon i beite, topografi og klimatiske forhold usikkerhet i slike 
forutsigelser. I tillegg påvirker menneskeskapte inngrep og forstyrrelser villreinens 
arealbruk. Kartleggingsarbeidet har et rent faglig perspektiv, og avklaringer om forholdet 
mellom villreinens arealbehov og andre samfunnsinteresser gjøres ikke i dette prosjektet. 
Villreinen er en art som normalt har en dynamisk beitebruk over tid, og dette gjelder 
åpenbart også i Våmur-Roan. Siden villreinområdet er meget ungt og erfaringshistorikken 
kort har vi i dette arbeidet vært varsomme med å fastsette grenser for funksjonsområder 
som kun speiler en kort tidshorisont. Men i den grad det har latt seg gjøre er enkelte 
elementer avgrenset på kart. Andre elementer er beskrevet i denne rapporten. I naturen er 
det sjelden markerte grenser i villreinens bruk av områder. En kan derfor ikke se grensene 
og figurene i kartet som klare avgrensninger, men de må sees som billedliggjøringer og 
visualiseringer av reinens arealbruk. 



NVS RAPPORT 30/2020 

  
Norsk villreinsenter 
www.villrein.no 
  5
   

For å lage de enkelte funksjonsområdene i kartet har man benyttet en rekke ulike data, 
både kvantitative og kvalitative data. Kvantitative data er stedfestede og dokumenterte 
data, med opplysninger om geografisk plassering, tidspunkt og som oftest andre utfyllende 
opplysninger (flokktype, flokkstørrelse m.m.). Kvalitative data er framskaffet gjennom 
intervjuer/samtaler med lokale ressurspersoner og representerer den lokale erfaringen 
gjennom lang tid. De ulike kartavgrensningene har vært gjort etter en helhetsvurdering i 
prosjektgruppa basert på alle tilgjengelige data. 
 
Tor Punsvik og Lars Arne Bay har på vegne av Norsk villreinsenter Sør (NVS Sør) hatt 
ansvar for gjennomføring av dette prosjektet, godt hjulpet av en faglig prosjektgruppe, 
bestående av ressurspersoner fra rettighetshaversiden og villreinnemnda, samt lokalkjente 
og NVS Sør. Denne gruppen har bistått med innsamling av data og kvalitetssikring av 
prosess og resultat. 
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Forord 
 
Denne rapporten utdyper grunnlag og metode for utarbeidelse av avgrensninger av 
leveområde og funksjonsområder i Våmur-Roan. Arbeidet er initiert av NVS Sør og 
finansiert av Miljødirektoratet. Takk til Tor Punsvik og Lars Arne Bay for prosjektledelse, 
feltarbeid og øvrig deltakelse. 
 
Takk til alle lokale som har deltatt i arbeidet, og prosjektgruppas deltakere Gunhild 
Eikhom, Kjetil Vik, Inge Audun Dahle og Per Wraa. Takk til Geir Ufs, Gunhild Momrak og 
Gunhild Eikhom som vederlagsfritt har stilt sine foto til prosjektets bruk. 
 
 
 
 
Skinnarbu, 23.02.2021 
Anders Mossing, fagkonsulent, NVS Sør 
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Staselig villreinbukk på Valebjørgheia. Foto: Geir Ufs 
 
 
Bakgrunn 
 
Norge forvalter de siste rester av vill fjellrein i Vest-Europa (Andersen & Hustad 2004), og 
vi har et internasjonalt ansvar for å ta vare på villreinen. Sikring av villreinens 
leveområder ble et nasjonalt resultatmål gjennom St.meld. nr. 21 (2004-2005). Dette ble 
ytterligere forsterket i St.meld. 26 (2006-2007), der daværende Miljøverndepartementet 
bl.a. påpekte at villreinen skulle sikres en sentral plass i norsk fjellfauna gjennom 
regionale planer. For våre ti nasjonale villreinområder er disse regionale planene vedtatt. 
 
I forkant av de regionale planene gjennomførte Stiftelsen Norsk villreinsenter (NVS) 
prosjekter for å utarbeide villreinfaglige kartgrunnlag til bruk bl.a. i disse planprosessene. 
Kartgrunnlaget ble også fremskaffet for generell saksbehandling og planlegging, og er lagt 
inn i Miljødirektoratets Naturbase. 
 
For mange av de 14 andre villreinområdene som ikke ble omfattet av de regionale 
planprosessene, har det også vært behov for ny og forbedret kunnskap om reinens 
arealbruk. Tidligere datagrunnlag er i mange villreinområder samlet inn kommunevis og 
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ofte av ulike aktører. I flere tilfeller finnes det åpenbare brudd, både objektmessig og 
faglig/logisk mellom kommunene. Det eksisterer også tilfeller der det er rimelig å si at det 
er markert ut for store områder som funksjonsområder for villrein. 
 
Denne rapporten beskriver villreinens arealbruk i et av disse områdene (Våmur-Roan) og 
prosessen knyttet til kartlegging av denne bruken. Prosjektet er initiert av NVS Sør etter 
samtaler med Miljødirektoratet. Kartleggingen er et faglig arbeid, og avklaringer om 
forholdet mellom villreinens arealbehov og andre samfunnsinteresser er ikke gjort her. 
 
Kartlegging av villreinens arealbruk kan generelt brukes til å forutsi hvordan villreinen 
sannsynligvis vil bruke ulike arealer til gitte tidspunkt, men usikkerheten kan være stor. 
F. eks medfører naturlig variasjon i beite, topografi og klimatiske forhold usikkerhet i slike 
forutsigelser. I tillegg påvirker menneskeskapte inngrep og forstyrrelser villreinens 
arealbruk. I naturen er det sjelden markerte grenser i villreinens bruk av områder. En kan 
derfor ikke se grensene og figurene i kartet som klare avgrensninger, men de må sees som 
billedliggjøringer og visualiseringer av reinens arealbruk. Leveområdet og de enkelte 
funksjonsområdene er ikke ment å være en fasit, men beste mulige tilnærming basert på 
tilgjengelige data. 
 
I slike prosjekter er det et mål å kartlegge bruken i et lengre tidsperspektiv, og ikke kun 
dagens bruk, som vil representere et øyeblikksbilde, som styres av en rekke varierende 
faktorer. Det er et mål at en lokalt skal kjenne seg igjen i de kartene som skal produseres 
og presenteres, men det kan som en følge av at kartene er et resultat av en samlet 
vurdering av alle tilgjengelige opplysninger, være ulikt syn på enkeltelementer. 
 
Tor Punsvik og Lars Arne Bay har på vegne av NVS Sør hatt ansvar for gjennomføring av 
dette prosjektet, godt hjulpet av en faglig prosjektgruppe, bestående av ressurspersoner fra 
rettighetshaversiden og villreinnemnda, samt lokalkjente og NVS Sør. Denne gruppen har 
bistått med innsamling av data og kvalitetssikring av prosess og resultat. 
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Områdebeskrivelse 
 
Geografisk avgrensing 
 
Våmur-Roan villreinområde har et samlet tellende areal på 408 km² i kommunene 
Fyresdal, Kviteseid og Nissedal. Våmur-Roan er naturlig avgrenset av store innsjøer og 
bebyggelse/infrastruktur, så som Fyresvatn i vest, Nisser i øst, Vråvatn i nord og Rv 42 i 
sør. Roan (1191 moh.) er høyeste fjelltopp i området. Våmur er et annet særegent fjellparti, 
med store blanke svafjell bratt ned i Fyresvatn. Villreinområdet fikk navn etter disse fjella. 
Napevatn ligger sentralt i området og deler det i et nordområde og et sørområde. 
 
Naturgrunnlaget 
 
Heiene er kuperte og preget av mye bart grunnfjell. Vegetasjonen domineres av lynghei og 
furuskog, som for det meste ligger i høydesonen 700 til 800 meter over havet. Deler av 
område, så som liene rundt Napevatn har vesentlig granskog. Reinen beiter store deler av 
året nede i skogen. Det er lite lav i området og det antas at reinen om vinteren spiser mye 
lyng og av det som finnes av lav innimellom lyngen og på trærne. 
 
Skog og kupert terreng gir reinen gode muligheter til å gjemme seg vekk. Den opptrer 
gjerne i små flokker og grupper fra 5 til 30 dyr, men enkeltdyr kan også ofte påtreffes. 
 

 
Fra Stordalsheia helt sør i området og nordover mot Nedre Grottjønn. Foto: Gunhild Eikhom 
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Geologi 
 
Våmur-Roan er dominert av hardt grunnfjell, med enkelte innslag av andre bergarter som 
angitt på kartskissen i fig. 1 fra Norges geologiske undersøkelse (www.ngu.no). 
 

 
Fig. 1: Kartskisse geologi hentet fra www.ngu.no  
 
Helge Kiland er godt kjent i området, som innbygger og rettighetshaver i Fyresdal og 
naturfaglig utreder ved Faun Naturforvaltning AS. Han har gitt følgende vurdering av de 
geologiske og botaniske forholdene i området: 
 
«Det er eit gabbrobelte over Tørdal som held fram over delar av Kyrkjebygdheia i Nissedal og 
vidare over til Fjone med Borstad. Litt av dette beltet meiner eg me også kan spore effekten 
av langs sørsida av Napevatnet, men det er ikkje tydeleg. Så har me Roanmassivet av 
kvartsitt. Men under kvartsitten er det meir amfibolitthaldige bergartar, som me finn spor 
etter i kantane av fjellmassivet ved Husstøyl og Rolleivstadvatnet. Nord for Roan, i 
Grønhovd stig skoggrensa med ca. 100 m. Her kjem Bandakgruppa sine bergartar inn, med 
noko av det same innhaldet som på sørsida av Roan ved Husstøyl og Rolleivstad. Lengst i 
sør, i Kilåvassdraget er det stort sett bare gneis og gneisgranitt. Men i Skulhommen og 
vidare nedover i Ervedalen skifter vegetasjonen markert karakter, idet me her finn ein 
ganske kalkkrevjande flora med mellom anna taggbregne, myske, breiflangre, skogvikke, 
skogflatbelg m.fl. Det er særleg nede i Ervedalen. Me finn også lind og alm opp i ca. 500 moh 
inne i Skulhommen. Det betyr neppe noko særleg for reinen, som nok likar seg betre i opnare 
lende». 

http://www.ngu.no/
http://www.ngu.no/
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Bestandsforvaltning i Våmur-Roan 
 
Bakgrunn 
 
Dagens villrein i området stammer fra Setesdal Austhei villreinområde, og genetisk har 
den sitt opphav i tamreindrift som pågikk der fram til 1977. I nyere tid er mindre 
reinsflokker observert og dokumentert i Våmur-Roan fra 1974, men hovedinnvandringen 
skjedde først 10 år seinere. Dyra etablerte seg først i de søndre deler, men spredte seg etter 
hvert nordover hvor hoveddelen av dyra har oppholdt seg de seinere åra. 
 
Våmur-Roan villreinområde ble opprettet i 1992 og det ble felt 10 dyr som et prøveuttak 
dette året. I den første ordinære jakta i 1993 ble det felt 29 dyr av en kvote på 35 dyr. I 
årene frem til 2006 ble det årlig felt mellom 15 og 48 dyr. I 2006 og 2007 ble det vedtatt å 
frede stammen, da man antok at den var redusert til ca. 100 vinterdyr. I årene 2008 og 
2009 ble det felt 20 dyr i året. Den nye bestandsplanen i 2010 tok utgangspunkt i at 
stammen var på i overkant av 200 vinterdyr og inneholdt en fellingsplan på 50 dyr årlig i 
fem år. I 2011 ble fellingsplanen økt til 60, og ytterligere til 90 i 2012. De to siste årene til 
100 dyr. I disse årene ble det felt mellom 38 til 74 dyr. 
 

 
Villreinen i Våmur-Roan har sitt opphav i tamrein og er mindre sky enn i mange andre områder. Her 
fotografert ved Tjønnefoss. Foto: Geir Ufs 
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I løpet av perioden som har gått etter at reinen etablerte seg i området, har reinen delvis 
endret noe på oppførsel og områdebruk. Fra i starten å gå i større flokker oppe i de mest 
høyereliggende områdene, har reinen etter hvert begynt å opptre i mindre flokker. Nå 
oppholder dyrene seg i tillegg mer nede i skogsterreng, noe som gjør det vanskelig å skaffe 
oversikt over bestanden. 
 
Den forrige bestandsplanen (2015 – 2019) la opp til et planlagt uttak på 80 første år, 68 
andre år og 56 de tre siste år. Med dette uttaket var intensjonen å komme ned til 
bestandsmålet på 200 vinterdyr. Fellingsplanen ble noe endret, men fellinga varierte fra 64 
i 2015 til 33 i 2018 og til slutt 42 i 2019. Tillatt felt og felte dyr 1992-2019 er vist i fig. 2. 
 

 
Fig. 2. Tillatt felt og felte dyr 1992-2019. 
 
Villreinnemnda for Setesdalsområdet vedtok i 2020 utvalgets forslag til ny bestandsplan for 
Våmur-Roan (2021 – 2025). 
 
Organiseringen 
 
Da villreinområdet ble formelt etablert organiserte rettighetshaverne seg som et villreinlag. 
Alle eiendommer innenfor grensene av villreinområdet ble målt opp i samband med 
opprettelsen. De fleste eiendommene har et utmarksareal fra 2000 til 10.000 daa. Noen 
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også nærmere 20.000 daa, mens den største har nært på 35.000 daa tellende areal. Alle 
grunneierne meldte seg inn i villreinutvalget etter opprettelsen. 
 
De første årene bestod villreinområdet av fire vald, to nord for og to sør for Napevatn, men 
siden 2005 har villreinområdet bestått av et vald og dermed frihet til å nytte 
fellingstillatelsene i hele villreinområdet. Villreinlaget har gjennomført årlige årsmøter på 
ettervinteren, hvor bl.a. nye årlige avskytningsplaner vedtas innen rammen av flerårige 
bestandsplaner godkjent av villreinnemnda. 
 
Grensen for villreinområdet er på 700 m.o.h. i nordområdet og 600 m.o.h. i sør. Dette 
skyldes at skoggrensa er noe høyere i nord enn i sør. For å få et sammenhengende område, 
er også liene rundt Napevatn (491 m.o.h.) tatt med. 
 
Bestandsstørrelse 
 
Det har vært et mål å holde vinterstammen i Våmur-Roan på ca. 200 dyr, noe som 
representerer en dyretetthet på 0,59 dyr per km2 og dermed en av landets laveste tettheter 
av dyr sett i forhold til områdets størrelse. Dette skyldes i første rekke et ønske om å 
ivareta den gode kondisjonen i bestanden og unngå at dyr skal trekke ut av området. 
 
Grunnlaget for beregningen av bestandsstørrelse er enkelte vintertellinger (med helikopter) 
og analyser av «Sett rein»-registreringer som jegerne er leverer.  
 
Vintertelling ved hjelp av helikopter har blitt gjennomført i 2012, 2014, 2016 og 2018. Å 
fremskaffe gode minimumstall for stammen i Våmur-Roan har vist seg krevende, da dyrene 
tidvis går i kupert og skogkledd terreng. Vær- og snøforhold har også gitt utfordringer 
enkelte år. 
 
Under helikoptertelling i 2012 hadde en gode forhold og det ble tatt bilde av flere flokker. 
Denne vinteren fastslo man at man hadde minimum ca. 240 dyr. I 2014 var forholdene 
mindre gode og tellingen ble ikke like vellykket. Det ble kun telt 91 dyr fra lufta, men i 
tillegg observert 76 dyr fra bakken. I 2014 sammenliknet man tallene fra telling med 
observasjoner gjort av jegere under jakt («Sett rein») og anslo bestanden til å være 
minimum 225-250 dyr. I 2016 fant man under helikoptertelling 179 dyr. I samme moment 
var det observert tre mindre flokker på til sammen ca. 60 dyr, som man mener ikke ble telt 
fra lufta. Utvalget anslo at man dette året hadde minst 240 dyr. I 2018 ble det funnet 163 
dyr under helikoptertellingen. Det var antatt veldig gode forhold for minimumstelling og 
utvalget antok at stammen nok da var noe under bestandsmålet på 200 dyr. 
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Struktur i stammen og antatt tilvekst 
 
Det er ikke gjennomført egne struktur- eller kalvetellinger i Våmur-Roan, men man har 
forsøkt å få frem tall basert på «Sett rein». Dette gir ikke en like gode data, som en 
strukturtelling gjort under brunsten og en kalvetelling sommerstid, men man får en viss 
pekepinn. Som tallene viser fordeler andelen voksen bukk, simle/ungdyr og kalv seg litt 
ulikt i åra 2012, 2013 og 2014. Tilvekst, målt som kalv per 100 simle/ungdyr varierer også, 
jfr. tabell 1. 
 

 
Tabell 1: Struktur og tilvekst 2012-2014. 
 
Etter 2014 vurderer utvalget at de ligger tett opp til bestandsplanen med ca. 15 % eldre 
bukk (3,5 +), ca. 20 % bukk 1,5-2,5 år, ca. 45 % simle og ca. 20 % kalv. 
 
Slaktevekter 
 
I Våmur-Roan innførte villreinlaget tidlig et krav om at alle jegere skulle veie alle dyr felt 
under jakt, på avtalte «veiestasjoner» rundt villreinområdet. 
 
Frem til 2014 lå slaktevektene for voksen bukk på omkring 70 kg og for voksen simle på i 
underkant av 40 kg. Slaktevektene for ungdyr ligger på mellom 30 og 35 kg, mens de for 
kalv ligger mellom 20 og 25 kg. Fig 3 og 4 viser slaktevekter i perioden 1993-2014. 
 
De høye kalvevektene skulle tilsi at en betydelig del av simlekalvene bedekkes allerede 
første høst. 

 
Fig. 3: Slaktevekter for eldre dyr og 1,5 åringer i perioden 1993-2014. 
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Fig. 4: Slaktevekter for kalv i perioden 1993-2014. 
 
Slaktevektene for rein felt i Våmur-Roan etter 2014 ser fortsatt ut til å holde seg på et 
relativt jevnt høyt nivå, selv om det er årlige variasjoner og muligens en svak nedgang. For 
eksempel endte slaktevekter for voksen bukk i 2019 på 63 kg, mens voksne simler siste 10-
års periode har ligget jevnt på 36 kg. Kalvevektene har avtatt noe, men antas å ligge 
relativt stabilt rundt 21 kg. 
 
Frem mot klassifisering etter kvalitetsnormen for villrein, legges det opp til utvidet 
datainnsamling også i Våmur-Roan. Det er et behov for å finne en metodikk, som gjør oss i 
stand til å fremskaffe bedre data for både struktur i stammen og kalveproduksjon/tilvekst. 
 
Predasjon 
 
Kunnskap om tap av villrein i Våmur-Roan mangler, og det har ikke framkommet 
observasjoner om predasjon av rovvilt. Det meldes stadig om opptreden av gaupe både 
innenfor og i nærområdene. Villrein inngår i gaupas meny, men rådyr vil normalt være det 
dominerende byttedyret. Rovviltansvarlig hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Odd 
Frydenlund Steen, har gode kunnskaper om kongeørn i området og mener villreinområdet 
inngår i åtte ulike kongeørnrevir. Gjennom sine mangeårige studier i området har han 
aldri sett rester av villrein i byttedyrrester på reiret. Det er trolig to forhold som særlig 
bidrar til å gjøre predasjon til kongeørn beskjeden i området. Simlene er i god kondisjon og 
kalvingen skjer i skogsområder der det er vanskelig for kongeørn å jakte.  
 
Tidligere forskning/arbeid i Våmur-Roan 
 
Det har så langt vært drevet beskjedent med forskningsarbeid i Våmur-Roan 
villreinområde. De første årene ble det i forbindelse med feltkurs ved Høgskolen i Telemark 
gjort noen registreringer av lav etter metodikk fra villreinforsker og botanikker Eldar 
Gaare i NINA. Det ble også i noen år foretatt aldersregistreringer av felte dyr.  
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Som følge av usikkerheten knyttet til bestandstørrelsen ble Faun Naturforvaltning AS 
engasjert til å gjøre et forsøk på å skaffe bedre oversikt over bestanden. Dette arbeidet ble 
gjennomført i perioden 2003–2004 og inneholdt følgende oppgaver: 
- Utarbeide gode rutiner for rapportering av reinsobservasjoner gjennom hele året. 
- Oppsett av laminerte informasjonsplakater der en ber om innmelding av 
reinsobservasjoner. 
- Annonsering i lokalpressen med oppfordring til å melde ifra om observasjoner av rein. 
- Skriftlig oppfordring til alle grunneierne om å melde fra om reinsobservasjoner gjennom 
hele året. 
- Flytelling. 
- Bekreftelse/oppfølging av innmeldte observasjoner. 
- Utarbeide og vurdere andre aktuelle tiltak.  
 
Til tross for økt innsats for å skaffe bedre oversikt over bestandsstørrelsen, var det 
fremdeles usikkert hvor stor bestanden var etter gjennomført arbeid i 2004. 
 
 
 
Materiale og metoder 
 
Kartlagt område 
 
Kartlagt område omfatter Våmur-Roan i Vestfold og Telemark fylke. Området har areal i 
tre kommuner; Fyresdal, Nissedal og Kviteseid. Datasettet vil bli brukt til å oppdatere 
Naturbase, som grunnlag for saksbehandling og planlegging på ulikt nivå. 
 
Kartlegging handler i hovedsak om innsamling og strukturering av to typer data; 
kvantitative og kvalitative. 
 
Definisjoner 
 
Følgende definisjoner er hentet fra NVS Notat 8/2020 «Kartlegging av villreinens 
funksjonsområder og fokusområder. Mal for gjennomføring av prosjekter». 
 
Leveområdet 
 
Leveområdet er den ytre avgrensingen av alle funksjonsområdene og skal visualisere 
reinens områdebruk gjennom året. Kartet skal ikke være et øyeblikksbilde av reinens 
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arealbruk, men skal i så stor grad som mulig også ta opp i seg arealbruken i et mer 
langsiktig og dynamisk perspektiv. I kvalitetsnormen er det lagt opp til at villreinens 
arealbruk de siste 10 år vurderes i lys av kunnskap om arealbruken de siste 50 år, og det 
vil derfor være naturlig å bruke 50 år som en referansetilstand. Dersom det finnes områder 
som var brukt i et lengre historisk perspektiv, men som synes å ha gått helt ut av bruk, kan 
dette leveres som egne kartlag og nærmere omtale i rapporten. 
 
Funksjonsområder 
 
- Vinterbeiter: Omfatter perioden fra og med november til og med april. Varigheten av 
vinterbeitene utover våren kan imidlertid variere, og avhenger av tidspunktet for når 
simlenes trekk mot kalvingslandet starter, og hvor lenge det går før bukkene eventuelt 
forlater vinterbeitet og søker seg til vårbeitene. 
 
- Sommer- og høstbeiter: Omfatter perioden fra og med siste halvdel av juni til og med 
oktober. Høstbeiter kan kartlegges som eget deltema i de områdene som har en arealbruk i 
september/oktober som skiller seg distinkt fra den øvrige perioden, og om man har nok 
kunnskap til å kunne peke ut særegne høstbeiteområder. 
 
- Helårsbeiter: Omfatter hele året og benyttes for områder med overlappende bruk gjennom 
hele eller store deler av året. 
 
- Kalvings- og oppvekstområder: Omfatter perioden fra overgangen april/mai til siste 
halvdel av juni, med lokale variasjoner. Både de konkrete kalvingsplassene og vår- og 
forsommerbeiter for simler med kalv skal kartfestes som kalvings- og oppvekstområder. 
Vårbeite for bukk kan kartlegges som eget deltema der dette er relevant, og om man har 
nok kunnskap til å kunne peke ut særegne vårbeiteområder. 
 
- Viktige trekkpassasjer: Tre kategorier kan kartlegges; trekkpassasjer mellom ulike 
villreinområder, sesongtrekk mellom ulike funksjonsområder og trekkpassasjer innenfor 
ett og samme funksjonsområde. Trekkpassasjer skal kartfestes som polygoner som 
avgrenses etter beste faglige skjønn, ikke som streker/piler. 
 
Typer av data 
 
Kvantitative data er stedfestede og dokumenterte data, med opplysninger om geografisk 
plassering, tidspunkt og som oftest andre utfyllende opplysninger (flokktype, flokkstørrelse 
m.m.). Eksempler på denne typen data er posisjoner registrert i forbindelse med GPS-
merking, tellinger, Sett-Rein og nedtegnede viltkartobjekter. 
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I Våmur-Roan ble «Sett rein» innført i 1997. Dataene fra registrering er ikke så langt gitt 
systematisk bearbeiding, men gir interessante data om dyras opptreden under 
jaktperioden, f.eks. arealbruk nord og sør for Napevatnet. Potensialet for bedre utnytting 
av disse dataene er åpenbar. 
 
Kvalitative data er data framskaffet gjennom intervjuer/samtaler med lokale 
ressurspersoner. Slike verdifulle data representerer den lokale erfaringen gjennom lang tid. 
I Våmur-Roan ble det satt et spesielt fokus på å innhente slike data, da det i liten grad 
eksisterer kvantitative data. 
 
Organisering/gjennomføring 
 
Det ble opprettet en faglig prosjektgruppe med representantene Gunhild Eikhom, Kjetil 
Vik, Inge Audun Dahle og Per Wraa fra villreinutvalget, samt prosjektledere Tor Punsvik 
og Lars Arne Bay. Anders Mossing fra NVS Sør deltok som observatør. 
 
Prosjektgruppas hovedoppgave har vært å bidra til innhenting, tilrettelegging og 
kvalitetssikring av data/prosess. 
 
De tre berørte kommunene, villreinnemnda for Setesdalsområdet og øvrige medlemmer av 
Våmur-Roan villreinutvalg ble holdt løpende orientert om prosjektets framdrift med 
mulighet for å spille inn synspunkter. 
 
Det ble avholdt to lokale møter for innhenting av lokalkunnskap. På møte 16. oktober 2019 
i Vråliosen var hovedfokus områdene nord for Napevatnet og 17. oktober 2019 var 
sørområdene i søkelyset på samlingen i Treungen. Metodikken som blir brukt er at man i 
lokale møter samler inn så vel kvantitativ som kvalitativ kunnskap fra folk som kjenner 
området godt. Disse lokale informanter får oppsummering av sine lokale møter oversendt 
for kommentering og eventuell korrigering. Observasjoner i og utenfor grensene i 
arbeidsutkastet ble notert. 
 
Lars Arne Bay gjennomførte feltarbeid for å registrere sporaktivitet langs en rekke 
strategiske grusveier i området våren 2019. Formålet var å bidra til bedre kunnskap om 
dyras, og særlig simlenes opptreden i kalvingsperioden. 
 
En statusrapport fra prosjektet ble presentert og drøftet på årsmøtet til villreinutvalget 
våren 2020. I tillegg til de to lokale møtene er det også tatt direkte kontakt med 
enkeltpersoner. Totalt har 17 lokale ressurspersoner delt av sin kunnskap i forbindelse 
med prosjektet. Disse ressurspersonene er Jon Ingebrigtsen, Gunhild Momrak, Gunhild 
Eikhom, Kjetil Fjalestad, Trygve Straumsnes, Tormod Kraakenes, Per Wraa, Kjetil Vik, 
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Geir Ufs, Inge Audun Dahle, Jan Aarak, John Olav Fjalestad, Jørund Valebjørg, Bjørn 
Dagfinn Tveit, Jon Arvid Setane, Helge Kiland og Ole Roer. 
 
I prosjektets sluttfase ble siste versjon av kart og rapport sendt rundt til alle som hadde 
vært involvert, som en siste “utsjekk”. Dette var ingen høring i ordets rette forstand, ei 
heller for å åpne for detaljjusteringer av avgrensningene, men som en “utsjekk” for å sjekke 
om det er viktige elementer som viser seg oversett og/eller misforstått. 

 
Resultater 
 
De første registrerte observasjoner av villrein i Våmur-Roan skjedde som nevnt i 1974. 
Dette året observerte Helge Kiland en bukk innenfor Kilegrend, mens Jørund Valebjørg 
observerte seks bukker øst for Fyresvatnet ved Valebjørg den våren. I samme tidsrom ble 
det sett mye villrein på vestsida av Fyresvatnet i heiene mellom Kilegrend og Gjøvdal, mot 
Haugsjåsund. De siste ble den gang omtalt i Telemarksavisa. 
 
I påsken 1983 observerte Gunhild Eikhom 11 rein ved Hønetjønn, sør i området. Noe 
seinere den våren observerte Gunhild Momrak om lag 40 dyr på Momrak. Noen dyr var 
observert i dette området de 2-3 foregående årene. 
 
Det var på de to lokale møtene en klar oppfatning at reinen trakk inn i og bygde seg først 
opp i sørområdet, før det flere år etter ble observert flokker nord for Napevatnet. 
Avskytningen var i mange år større i sørområdet enn nord for Napevatnet. Det ble nevnt en 
mulig nedbeiting av Grofjell, med mulig påvist tannslitasje som følge av beiting av steinlav, 
men dette hersket det usikkerhet og uenighet om. 
 
Kartfremstillinger 
 
Generelt sett har det vært meget utfordrende å lage kartfremstillinger av reinens 
arealbruk i Våmur-Roan. Blant lokale ressurspersoner er inntrykket at reinen gjennom 
store deler av året fordeler seg relativt jevnt utover området, og at det er lite forutsigbart 
hvor de er til enhver tid. Et unntak ser ut til å være vinterstid. Området er i 
villreinsammenheng ganske «nytt» og det er pga. topografi og vegetasjon vanskelig å få en 
god oversikt. Prosjektet har etter beste evne forsøkt å avgrense funksjonsområder, men i 
enkelte tilfeller kun beskrevet disse i rapporten. 
 
NVS utarbeidet, parallelt med prosjektet i Våmur-Roan, en ny mal for kartlegging av 
villreinens funksjonsområder (NVS Notat 8/2020). Denne vil danne grunnlag for en ny 
gjennomgang av avgrensninger før klassifisering etter kvalitetsnormen for villrein i 2023. 
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Vinterbeiter 
 
Et antatt «kjerneområde» for vinterbeite er kartfestet (se arealbrukskart i vedlegg 1). 
 
I tidlig etableringsfase ble rein sett regelmessig i sørområdet vinterstid, mens de i seinere 
tid og de siste årene har blitt observert mest nord for Napevatn. Eksempelvis som under 
helikoptertelling i februar 2018 (fig. 5), da nesten alle dyra sto nord for Røyningsvatn i 
Roan. Et dyr ble da observert sør for Napevatn. Enkelte år har betydelige flokker blitt 
observert beitende på furumoene ved Fjone mot Nisser og også lenger sør, som ved 
Trontveit. Her er det en god del lav. Det ble vist til mulig beiteslitasje på de høyereliggende 
rabbene i de nordlige vinterbeitene. 10 dyr ble fotografert på viltkamera i mars 2017 ved 
Grytstøl, i områdets nordøstre hjørne. Vinterstid har Jon Ingebrigsen svært ofte sett 
mindre flokker av rein eller spor etter dyra på vinterbeite på lavrabbene i høytliggende 
områder. Lavgnag på stein er ikke uvanlig, en indikasjon på hardt nedbeita lavmatter eller 
nedising av disse. 
 
Det ble opplyst at det under helikoptertellingen i 2018 også ble observert en mindre flokk i 
en tett granbestand i sørområdet. Disse dyrene kom ikke med i denne registreringen. Det 
har vært en klar oppfatning at en flokk på 20 – 30 dyr synes å oppholde seg også i 
sørområdet om vinteren, hvilket også ble bekreftet av Helge Kiland. Han kunne også 
informere om at han gjennom årene støtte på dyr eller spor av dyr under elgjakta og når 
han hadde skiturer inn fra Kiland. 
 

 
Rein på vinterbeite i skogen ved Trontveit. Foto: Geir Ufs 
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Fig. 5: Observasjoner i forbindelse med vintertelling 2018. 
 
Reinen har gjennom de 35 år villreinområdet har eksistert brukt store deler av Våmur-
Roan som vinterbeite, men de høyereliggende områdene i Roan peker seg ut som typiske 
vinterbeiteområder med lavmatter og avblåste rygger. Generelt er det også mer lav i 
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skogen i nordområdet, og på furumoene ned mot Nisser, hvor det regelmessig har blitt 
observert flokker av dyr vinterstid.  
 
Sommer- og høstbeiter 
 
Gjennom prosjektet har man ikke kartfestet sommer- og høstbeiter, da man ikke har funnet 
tilstrekkelig datagrunnlag for dette. Her oppsummeres etter beste evne kunnskap om 
reinens arealbruk i denne perioden. 
 
I uke 41 2019 ble ca. 60 dyr observert og filmet ved Austre Nape. Det er sannsynlig at dette 
har sammenheng med brunst og parring. Det ble opplyst om observasjon av en større flokk 
(anslagsvis 100 dyr) på en stor snauhogst nedenfor veien nordover mot Landtakdammen/ 
Bjønnstoga. Dette var tidlig i elgjakta, trolig i 2017. De nordlige områdene synes å være 
rene bukkeområder ved starten av jakta, men at de da beveger seg sørover raskt etter 
jaktstart. 
 
Det er lite storbukk å se sør for Napevatn sommerstid. Fram til ca. 2000 var det vanlig å se 
storbukk i sørområdet. Hard og konsentrert jakt fram til fredningen ble innført har 
redusert andelen dyr sør for Napevatn. I dag er jakttrykket flyttet til nordområdet, så dette 
kan på sikt endre seg igjen. De siste to årene har lite dyr blitt felt sør for Napevatn. Det blir 
jevnlig observert bukker sør for villreinområdet. 
 
Så langt i prosjektet har det ikke framkommet annen informasjon enn at det aller meste av 
villreinområdet nyttes i sommerhalvåret. De nordligste og høyereliggende områdene synes 
særlig brukt av bukk i sommerhalvåret, hvorfra de trekker tidlig i jakta til områdene der 
brunsten foregår. I 2019 antas en større del av bestanden å ha brunstet på nordsiden av 
Napevatn, men Helge Kiland meldte om han gjennom en årrekke hadde sett villrein og spor 
etter de i sørområdet under elgjakta. 
 
Helårsbeiter 
 
Alle areal innenfor det definerte leveområdet er kartfestet som helårsbeite (se 
arealbrukskart i vedlegg 1), da den lokale oppfatningen er at alle disse arealene i perioder 
har vært brukt til ulike årstider. 
 
Kalvings- og oppvekstområder 
 
Gjennom prosjektet har man ikke kartfestet kalvings- og oppvekstområder, da man ikke 
har funnet tilstrekkelig datagrunnlag for dette. Her oppsummeres etter beste evne 
kunnskap om reinens arealbruk i denne perioden. 
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Jørund Valebjørg melder at første påviste kalving ble gjort av grunneier Ånund Skomdal i 
1978, ved et fjell som heter Seten i Valebjørg/ Vikgrend. 
 
Lars Arne Bay kjørte inn på og registrerte sporaktivitet langs følgende veier 15. og 16 mai i 
2019 for å registrere kryssinger. 
- veien til Grytevatn i østenden av Russvatnet 
- veien på nordsida av Rolleivstadvatnet 
- veisystemene til Nape, Sandvatn, Napestøl og Vidstøllii 
 
Befaringen er gjengitt i eget notat i vedlegg 2 og formålet var å bidra til bedre kunnskap om 
dyras, og særlig simlenes opptreden i kalvingsperioden. Det var ferske spor av kryssinger 
sørover i østenden av Rolleivstadvatn. Dyra hadde passert på vestsida av Ljostjønn sørover. 
Neste observasjon av interesse var ved Trolltjønn mot Nape. Her var også det eneste 
observerte sporavtrykket av kalv. Spora gikk i hovedsak sørover langs veien på østsida av 
Napetjønn. Lars Arne Bay fikk opplyst at Arild Bondal hadde vært inn til Nape 3 dager 
tidligere. Da var det ingen spor i veien. 
 
Det var en gjengs oppfatning på lokalmøtene at kalving skjedde over store deler av 
sørområdet, og Bjørn Dagfinn Tveit hadde sett kalv i mai helt sør i området i Ervedalen. I 
denne perioden var det uvanlig å se mer enn 2-3 simler samlet. 
 
Det er ikke umulig at de meste brukte kalvingsområdene, hvis slike finnes, finnes i eller i 
nærheten av vinterbeitene. Vi har samlet opplysninger om kalving i Grytnettene (7-8 
simler med kalv på 1990-tallet) og Russfjellet. Det bør i fremtidige undersøkelser legges 
vekt på å følge opp disse opplysningene, og kanskje følge ekstra godt med i områdene like 
nord og sør for Napevatn. 
 
Simlene ser ut til å trekke sørover fra beitene i Roan i forkant av kalving, men det er så 
langt ikke gjort observasjoner som tilsier at noe definert kalvingsområde kan tegnes ut 
eller beskrives. Fra utvalgets side er det er ønskelig å foreta en flyregistrering tidlig i mai i 
kommende år for å kartlegge hvor simlene da står. Siden dyra her er i godt hold skjer trolig 
mye av kalvingen før midten av mai, kanskje til og med sist i april. 
 
Viktige trekkpassasjer 
 
To antatt viktige trekkpassasjer (på begge sider av Napevatn) er kartfestet (se 
arealbrukskart i vedlegg 1). 
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Trekkpassasjene på begge sider av Napevatn fremstår som flaskehalser for utveksling 
mellom nordområdet og sørområdet. Generelt er oppfatningen at det på vårparten 
regelmessig trekker rein sørover på vestsiden av Napevatnet, og både observasjoner av dyr 
og spor gjøres. Det ser også ut til at de gjenværende bukkene i de høyereliggende områdene 
i Roan trekker sørover tidlig i reinsjakta. 
 

 
Liten reinsflokk på Husstøyl tidlig i mai 2005. Foto: Gunhild Momrak 
 
Ytre biologisk grense (leveområdet) 
 
Leveområdet er den ytre avgrensingen av alle funksjonsområdene og skal visualisere 
reinens områdebruk gjennom året (se arealbrukskart). Kartet skal ikke være et 
øyeblikksbilde av reinens arealbruk, men skal i så stor grad som mulig også ta opp i seg 
arealbruken i et mer langsiktig og dynamisk perspektiv. 
 
De fleste av våre villreinområder har eksistert lenge, og har sine ytre avgrensninger, både 
som tellende areal (villreinområde) og biologisk (leveområde), avgrenset for lenge siden. 
Situasjonen i Våmur-Roan er annerledes, da det aldri har eksistert en biologisk 
avgrensning. Villreinområdet, altså det tellende arealet, har villreinutvalget i samråd med 
villreinnemnda avgrenset etter høydekoter. 
 
Det tellende arealet sammenfatter ikke nødvendigvis med alle arealer reinen tidvis bruker 
gjennom året. Sporadisk, på flere steder og til ulike årstider, har reinen i Våmur-Roan vært 
observert på utsiden av det tellende arealet. Denne arealbruken er, slik vi oppfatter det, 
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ikke systematisk, ei heller helt forutsigbar. Opplysninger fra lokale ressurspersoner tilsier 
at det tellende arealet er det arealet der reinen har regelmessig opptreden gjennom året. 
 
I dette arbeidet har vi valgt å definere leveområdet i samsvar med villreinområdet, med et 
unntak. Opplysninger fra lokale ressurspersoner tilsier at utveksling mellom nordområdet 
og sørområdet kan forekomme på begge sider av Napevatn. Napevatnet er betydelig 
regulert, og vannflaten i seg selv synes lite brukt av villrein som areal for trekk. Det var 
derfor behov for å utvide det biologiske leveområdet på østsiden av Napevatnet (ikke 
inkludert i tellende areal). 
 
 
 
Anbefalinger for videre arbeid 
 
Kartlegging av leveområdet og funksjonsområder 
 
Før klassifisering etter kvalitetsnormen i 2023, vil det være behov for å gjennomgå deler av 
dette arbeidet på nytt, i et forsøk på å fremskaffe ytterligere detaljer og data som grunnlag 
for avgrensninger. Det vil være naturlig at NVS Sør i samarbeid med villreinutvalget 
jobber for et bedre kunnskapsgrunnlag knyttet til dette. 
 
Villreinen i Våmur-Roan beiter store deler av året i skogen, og vår kunnskap om skogens 
beiteverdi og bæreevne er ennå beskjedent. Slike studier pågår nå i Setesdal Austhei, 
Brattefjell Vindeggen og Rondane. Kunnskap herfra vil trolig være for nyttig framtidig 
forvaltning av reinen og avgrensning av funksjonsområdene i Våmur-Roan. 
 
Fokusområder 
 
Før klassifisering etter kvalitetsnormen i 2023, vil det være behov for å definere såkalte 
fokusområder i Våmur-Roan. Fokusområder omfatter områder hvor det er identifisert 
utfordringer for villreinen som skyldes arealinngrep og menneskelig aktivitet. Effektene av 
dette er ofte arealunnvikelse, der reinen unngår å bruke hele eller deler av 
funksjonsområder den ellers ville ha tatt i bruk på den gjeldende årstid, eller ulik grad av 
hindringer av reinens naturlige trekk mellom ulike funksjonsområder. Fokusområdene vil 
være utgangspunkt for vurdering av avbøtende tiltak som kan bidra til at reinen kan bruke 
leveområdet på en mer optimal måte. 
 
Det synes ikke i dag å være vesentlige barriereeffekter for dyra i området, sjøl om dyra nok 
prøver å unngå kryssing av Napevatn som reguleres med vel 20 meter. Sandvatn og 
Rolleivstadvatn er også regulerte og kan i perioder være utrygge å krysse. Det synes ikke å 
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være noen barriereeffekter for dyra innen sørområdet i dag, og dyra er både vanskeligere å 
oppdage og forstyrre i sørområdet enn i det åpnere landskapet nord for Rolleivstadvatnet 
(snaufjellet). 
 
Er ferdsel i Våmur-Roan en mulig utfordring for villreinen? Det er grunn til å tro at ferdsel 
kan være en utfordring for villrein på de høyereliggende vinterbeitene i Roanområdet, bl.a. 
av skiturister fra «Panorama-anlegget». Forstyrrelseseffekter av snøskuter på villrein ble 
også drøftet på lokalmøtene. Det jobbes med å få en ny turløype fra Vrådal til Follsæ. Den 
ble nevnt som mulig forstyrrelseselement som oppfattes å krysse kjerneområde for reinen. 
Likeså stilles det spørsmål om mulig forstyrrelser av de mange toppturene det legges opp 
til.  
 
Det ble også rettet fokus mot ulovlig merking av løyper uten grunneiers tillatelse eller 
deltakelse, og deretter markedsføring på Facebook. Dessuten ble de mange annonserte 
toppturene sett som trolig forstyrrelsesmoment overfor reinen. 
 
Regional plan for Våmur-Roan 
 
Da tilsvarende villreinkartlegging av de 10 nasjonale villreinområdene ble startet i 2008, 
var formålet bl.a. å gi kunnskapsgrunnlag for de regionale planene for villreinfjell etter 
plan- og bygningsloven. Disse planprosessene ble initiert av Regjeringen, som samtidig 
skisserte behov for tilsvarende planprosesser for de øvrige villreinområdene. I ettertid har 
et villreinområde, nemlig Norefjell-Reinsjøfjell, gjennomført en slik prosess. NVS gjorde i 
forkant en kartlegging av villreinens arealbruk. 
 
Det er normalt å tenke at planprosesser er mest kreative og fruktbare når de foregår i 
«fredstid». Situasjonen for villreinstammen i Våmur-Roan virker i dag lite konfliktfylt, men 
det er ikke en situasjon som trenger å vare om minimumsressurser for dyra settes under 
press i en eller flere av kommunene. De tre berørte kommunene i Våmur-Roan anbefales 
sammen med Vestfold og Telemark fylkeskommune å drøfte hvorvidt en regional plan kan 
bidra til enhetlig og forutsigbar forvaltning av villreinområdet. 
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Vedlegg 
 
Vedlegg 1: Arealbrukskart Våmur-Roan 
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Vedlegg 2: Notat Lars Arne Bay: Registrering av villreintrekk i forbindelse 
med kalving i Våmur-Roan villreinområde. 
 
 
Eg gjennomførte kontroll av trekkaktivitet i deler av villreinområdet i perioden 15. og 16. 
mai. Grunnlaget for registreringane var den informasjonen Anders Mossing ved NVS Sør 
hadde oversendt. I tillegg hadde eg samtalar med Gunnar Veum i forhold til kor det var 
lettast å få eit overblikk over situasjonen, og størst sjanse for å observera kalving. Han gav 
meg også navn på kontaktpersonar i forhold til bomveier m.m. Vidare informerte han at det 
hadde stått to flokkar i området nord for Rolleivstadvatnet (Isdalsnutane/Smånutane) heile 
vinteren og fram til før påske. Eine flokken var mellom 60 og 70 dyr i tillegg til ein flokk på 
20 dyr. Dyra trekte sørover. Ein av kontaktpersonane eg fekk av Gunnar, Knut Martin 
Husstøyl, informerte om at han hadde observert rein i Dyrvassheii i påsken. Han hadde også 
nyleg slådda vegen langs Rolleivstadvatnet uten å observera spor etter rein.  
 
Reiseruta var fra Fjone og vegen på sørsida av Napevatnet. Første kontrollen var vegen 
langs Grytåi inn til Grytvatnet. Ingen spor av rein observert. Lisidene rundt Grytvatnet blei 
kontrollert med kikkert uten resultat. Lisidene på nordsida av Napevatnet blei kontrollert 
med kikkert uten resultat. 
 
Neste observasjonsrute var langs veien på nordsida av Rolleivstadvatnet. Den var nyslådda 
slik at all aktivitet i grusen var ekstra lett å observera. Ingen aktivitet av rein over eller 
langs veien observert. 
 
Første observasjon av spor var i austenden av Rolleivstadvatnet. Her hadde fleire dyr 
passert sør- og søraustover. Dei fleste spora var ferske. Bilde 1 viser lokaliteten. Kartref. nord 
6586559.45/aust 114912.29. 
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Bilde 1. Austenden av Rolleivstadvatnet. Foto: Lars Arne Bay 
 
Det var i tillegg spor langs stien og i myrene austover til Svaigstøl. Fra Smedbu gjekk eg 
over Gryteheia og inn Plagestaddalen mot Valevatn. På vestsida av Midtre Valevatn var det 
ferske spor av dyr. Kartref. nord6590139.08/aust115673.91. 
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Ferske spor i stien aust for Rolleivstadvatnet. Foto: Lars Arne Bay 

 
Homvatn med Dyrvassheii i bakgrunnen. Foto: Lars Arne Bay 
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Dagen etter gjekk eg over høgda sørvestover forbi Hestekvævnuten og ned til Ljostjønn. Det 
låg igjen snøfenner som ville avslørt om det var eller nyleg hadde vert dyr i området. Ingen 
spor observert. Området blir tydeleg nytta som vinterbeite. 
 
Ved bekken som renn inn i Ljostjønn var det spor etter fleire dyr som hadde passert sørover 
på vestsida av Ljostjønn. Kartref. nord6587642.65/aust 115724.69. Spora var ferske. Dyra 
hadde ikkje trekt ned dalen mot Homvatn, men gjennom eit skar som går sørvestover på 
nordsida av Svaigstøylnuten og som fører ned mot det området der eg observerte spor etter 
dyr dagen før. 
 

 
Vestsida av Ljostjønn. Foto: Lars Arne Bay 
 
Neste observasjonsrute var langs veien som går inn til Nape. Ved Trolltjørn var det ferske 
spor i veien etter fleire dyr. Spora gjekk sørover mot Nape og Napetjørn. Kartref. nord 
6581541.18/aust 112669.72. Stor aktivitet langs veien. På nedsida av garden, i veien som 
går austover nord for Napetjørn observerte eg spor av simle med kalv, kartref. nord 
6580931.88/aust 113025.15. 
 
Sporene følgde veien austover og gjekk vidare langs veien på austsida av Napetjørn som går 
sørover langs Vidstøllii.  



NVS RAPPORT 30/2020 

  
Norsk villreinsenter 
www.villrein.no 
  35
   

Ingen spor observert langs veien til Sandvatnet fra krysset mot Napestøl. Ingen spor 
observert langs veien mot Napestøl. Eldre spor sørover nedanfor krysset mellom veg til 
Sandvatn og Napestøl, kartref. nord 6581676.58/aust 113930.64. 
I samtale med Gunnar Veum etter turen opplyste han at Arild Bondal som har tilsyn med 
garden Nape hadde vert der inne 3 dagar tidlegare, og då var det ikkje spor i vegen. 
 

  
Simle- og kalvespor. Foto: Lars Arne Bay 
 

 
Spor langs veien på austsida av Napetjørn. Foto: Lars Arne Bay 
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Nape sett søraustover mot Napetjørn, Vidstølnipa og Sandviksnipa. Foto: Lars Arne bay 
 
Forsøk på konklusjon: 
Det som er notert om kalving i Våmur-Roan er, sitat fra NVS notat 2018 (tidl. utkast): 
 
Kalvingsområder 
 
I Våmur-Roan opptrer reinen sjeldent i store flokker. Det vanlige er småflokker fra en 
håndfull opp mot 20-30. Det har ikke blitt identifisert særskilte kalvingsområder. Man antar 
at de fleste simlene kalver spredt utover villreinområdet, slik de opptrer i de fleste andre 
deler av året. Det er ikke umulig at de meste brukte kalvingsområdene, hvis slike finnes, 
finnes i eller i nærheten av vinterbeitene. Vi har samlet opplysninger om kalving i 
Grytnettene (7-8 simler med kalv på 1990-tallet) og Russfjellet. Det bør i fremtidige 
undersøkelser legges vekt på å følge opp disse opplysningene, og kanskje følge ekstra godt 
med i områdene like nord og sør for Napevatn. 
 
Sporobservasjonane fra 15. og 16. mai dokumenterer kun et spor av kalv. Øvrige spor er 
sjølsagt umulig å fastslå om det er fra bukk eller simle. Men det er svært sannsynlig at der 
det er spor etter flokk på trekk, så er det overveiande sannsynlig at det er av simler/ungdyr. 
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Enkeltspor er meir sannsynlig av bukk. Og spora ved Midtre Valevatn kan likeså godt vera 
av ein bukkeflokk som av simler. 
 
Spora som går søraustover på nordsida av Napevatnet er eg rimeleg trygg på er av simler 
som skal til kalving. Det samsvarer med det som er observert på 1990-tallet der Russfjellet er 
nevnt som lokalitet for kalving.  
 
Det faktum at det var ferske spor aust for Rolleivstadvatnet tyder på at det ikkje er dei 
samme dyra som har satt spor der og ved Trolltjørn/Nape. I så fall er det truleg at det også 
er kalving i området sør for Homvatnet mot Løeheii og Napestøl. Det faktum at det var 
observasjonar av dyr i Dyrvassheii i påsken styrkar ein slik teori. Det eg ikkje kan vita er i 
kor stor grad det stod dyr lenger aust på Nissedalsida. 
 
Kristiansand, 24. mai 2019 
Lars Arne Bay 
observatør 
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