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Forord

Bakgrunnen for dette notatet er en henvendelse fra Miljødirektoratet om 
bistand til kunnskapsoppdatering om villreinens arealbruk i åtte norske 
villreinområder, i samband med analysearbeid om nasjonal ramme for 
vindkraft.

Notatet gir en oversikt over naturgrunnlag, historikk og reinens områdebruk, 
samt oppsummerer kunnskapsstatus i åtte norske villreinområder. Notatet 
er et viktig dokument som utdyper avgrensningene i de åtte temakartene.

Norsk villreinsenter vil takke alle medforfatterne av dette notatet, samt en 
stor gruppe lokale ressurspersoner. Bistanden fra alle disse har vært til 
uvurderlig hjelp.

Boka «Villreinen – fjellets nomade» av Tor Punsvik og Johan Christian 
Frøstrup har vært til stor hjelp for de områdevise beskrivelsene og vi takker 
forfatterne.

Skinnarbu, 14.09.2018
Anders Mossing
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Bakgrunn
“Nasjonal ramme for vindkraft” er et prosjekt der Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) på oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED) er 
bedt om å utarbeide et forslag til nasjonal ramme for vindkraftutbygging på 
land. Dette handler om hvilke areal som kan ligge best til rette for landbasert 
vindkraft her i landet, samt hvilke areal som skal skjermes. NVE skal peke ut 
større områder der det kan ligge til rette for utbygging av vindkraft med 
utgangspunkt i vindressurser og eksisterende og planlagt nettkapasitet. Disse 
områdene "skal så avstemmes mot andre viktige miljø- og samfunnshensyn". 
Formålet er å bidra til at de beste vindkraftlokalitetene blir valgt når det søkes 
om konsesjon. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med berørte etater, og 
har et nasjonalt perspektiv.

Parallelt med NVE oppdraget har Klima og miljødepartementet (KLD) bedt 
Miljødirektoratet og Riksantikvaren bidra vesentlig for å utvikle prosjektet. 
Direktoratenes primære rolle skal være å ivareta miljø gjennom å definere 
områder som av hensyn til miljø ikke bør inngå i den nasjonale rammen. KLDs 
innsigelsesveileder skal legges til grunn for hva som anses som miljøverdier av 
nasjonal eller vesentlig regional interesse. 

I samarbeid med NVE har Miljødirektoratet pekt ut åtte miljøtema som er 
særlig relevante for arbeidet med nasjonal ramme: Naturtyper, Fugl, Pattedyr, 
Flaggermus, Villrein, Friluftsliv, Sammenhengende naturområder og Landskap. 
Til disse temaene er det levert sju fagrapporter fra Miljødirektoratet alene og én 
(landskap) sammen med Riksantikvaren. Fagrapporten om tema villrein finnes 
på NVE sine nettsider her.

For å komme frem til anbefalte områder gjennomfører NVE en stegvis 
eksklusjons- og analyseprosess. I juni 2018 ble det presentert en rekke analyse-
områder som skulle utredes videre (fig. 1). I forkant av dette hadde NVE vært 
gjennom en runde med «harde eksklusjoner» og «myke eksklusjoner». I de «harde 
eksklusjonene» ble åpenbart uaktuelle områder, deriblant områder med for lite 
vind og formelt vernede områder, tatt bort. I de «myke eksklusjonene» ble 
uegnede/konfliktfylte områder, basert på tekniske, økonomiske og miljømessige 
forutsetninger, tatt bort. Her ble bl.a. de ti nasjonale villreinområdene med 
randområder ekskludert fra videre analyse.

Miljødirektoratets standpunkt og anbefaling var at de ti nasjonale villrein-
områdene med randområder skulle tas bort gjennom «harde eksklusjoner», og at 
de andre 13 villreinområdene skulle ekskluderes gjennom «myke eksklusjoner». 
Slik ble det imidlertid ikke, og disse 13 områdene skal derfor inngå i det videre 
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Fig. 1. Analyseområder i Sør-Norge (rød), nasjonale villreinområder (grønn) og andre 
villreinområder (brun). En interaktiv versjon av kartet kan ses på: 
http://villrein.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=eb45ce39e9e64e76814c418fafb5760f

arbeidet med arealanalyser.

Analyseområdene som er kartfestet skal gjennomgås på en systematisk måte. 
Her skal NVE benytte kunnskap fra bl.a. temarapporter og relevante kart, samt 
innhente innspill om viktige lokale og regionale interesser. Et standardisert 
analyseskjema skal bidra til at analysene blir systematiske og etterprøvbare. 
Alt som vektlegges skal inn i analyseskjemaet. I tillegg til Miljødirektoratets 
egne vurderinger er fylkesmennene og villreinnemndene bedt om å bistå i dette 
arbeidet. Når forslaget til nasjonal ramme blir levert vil alle analyseskjemaene 
bli publisert som faktaark, slik at alle kan se hva som er vektlagt.

Miljødirektoratet skal levere vurderingsskjema for hvert analyseområde. Det 
har vært et relativt stort kunnskapsbehov om villreinens arealbruk i en rekke 
av de mindre villreinområdene, og Norsk villreinsenter (NVS) ble bedt om å 
bistå med slik kunnskapsoppdatering. Ved gjennomgang av analyseområdene 
viste det seg at ti av de mindre områdene er direkte berørt (fig. 1). I to av disse, 
Norefjell-Reinsjøfjell (NVS Rapport 17/2016) og Brattefjell-Vindeggen (under 
ferdigstilling), har NVS allerede gjort et omfattende arbeid. I de åtte andre var 
det behov for oppdatering av kunnskapsgrunnlaget (Blefjell, Fjellheimen, 
Lærdal-Årdal, Skaulen - Etnefjell, Sunnfjord, Tolga Østfjell, Vest-Jotunheimen

http://villrein.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=eb45ce39e9e64e76814c418fafb5760fhttp://villrein.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=eb45ce39e9e64e76814c418fafb5760fhttp://villrein.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=eb45ce39e9e64e76814c418fafb5760fhttp://villrein.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=eb45ce39e9e64e76814c418fafb5760f

NVS Rapport 17/2016NVS Rapport 17/2016NVS Rapport 17/2016NVS Rapport 17/2016
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og Våmur - Roan).

Prosjektet ble igangsatt i midten av juni 2018, med sluttføring i midten av 
september. Pga. den korte tidsfristen har målsettingen vært en overordnet og 
grovskisset kartlegging. «Fullskala» arealbrukskartlegging av disse villrein-
områdene er planlagt fra 2019-2021 som grunnlag for klassifisering etter ny 
miljøkvalitetsnorm for villrein.
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Arbeidsprosess
En hurtigarbeidende gruppe bestående av representanter fra NVS begynte 
planleggingen av dette prosjektet i juni 2018, med leveringsfrist i midten av 
september samme år. Det var helt avgjørende for sluttresultatet at vi måtte 
jobbe målrettet og effektivt, samt inkludere lokale ressurspersoner i hvert 
område med god geografisk og villreinfaglig balast.

Første steg i prosessen var å identifisere og kontakte disse lokale ressurs-
personene, samt å innhente kvantitative (stedfestede) data og litteratur, gjerne 
i samarbeid med de lokalkjente. Ansatte ved NVS fordelte ansvar for oppfølging 
av det enkelte villreinområde seg imellom og nedsatte områdevise arbeids-
grupper i samarbeid med den/de lokale representanten/-e.

Andre steg i prosessen var lokale arbeidsmøter. Her deltok representanter fra 
NVS på de flest av møtene. Med store arbeidskart og tusjer med fargekode 
tegnet man i samarbeid inn de ulike funksjonsområdene (se Kravspesifikasjon 
på s. 10). Avgrensningene var av overordnet og grovskisset karakter.

Tredje og siste steg i prosessen var digitalisering av avtegnede avgrensninger, 
systematisering av andre data (se Kravspesifikasjon på s. 10), samt klargjøring 
før levering.
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Kravspesifikasjon
I et tidlig planleggingsmøte med Vemund Jaren i Miljødirektoratet ble vi enige 
om en overordnet kravspesifikasjon for leveransen fra NVS. Noen mindre 
justeringer har vært gjort underveis i prosessen. For hvert av de åtte områdene 
skulle følgende data innhentes, kvalitetssikres, systematiseres og leveres (se 
forøvrig områdevise vedlegg fra s. 9):

1. Naturgrunnlag, bæreevne og fordeling av beiter

2. Historikk

3. Grov beskrivelse av villreinens bruk av og trekk mellom ulike funksjons-
    områder

4. Oversikt over bestands- og arealbruksdata

5. Kartfestede funksjonsområder (både som temakart og shapefiler):

a) vinterbeiter (omfatter perioden mellom ca. 1. november- 30. april)

b) barmarksbeiter, ev. spesifiserte vår- og høstbeiter (omfatter perioden mellom 
    ca. 15. juni -31. oktober)

c) helårsbeiter, overlapp barmark/vinter (omfatter hele året og benyttes for 
    områder med overlappende bruk om vinteren og i barmarksperioden)

d) kalvingsområder (omfatter perioden mellom ca. 1. mai – 15. juni)

e) viktige trekkområder (benyttes for å angi viktige trekkområder både mellom 
    ulike villreinområder og mellom funksjonsområder/delområder innad i et 
    villreinområde)
   
f) oversikt over viktige, men sårbare delområder med forvaltningsutfordringer 
   (mulige fokusområder)

Alle funksjonsområdene a-d danner grunnlag for avgrensning av leveområdet 
(ytre biologisk avgrensning).

Alle funksjonsområder a-e er tildelt et identifikasjonsnummer (ID_LOKAL) i 
digitale filer. ID_LOKAL er gjengitt og utdypet i de områdevise vedleggene 
under hvert av funksjonsområdene a-e.
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VEDLEGG 1 Område Blefjell

Blefjell villreinområde er avgrenset som et høyereliggende fjellområde av 
Kongsberg i sør, Numedal i øst og lavereliggende områder mot Tinnsjøen i vest.

1. Naturgrunnlag, bæreevne og fordeling av beiter

Berggrunnen i området er preget av grunnfjell og sure bergarter med granitt, 
gneis og kvartsitt som de mest utbredte. Jordsmonnet er følgelig skrint og 
floraen må betraktes som nøysom. Blefjell har en blanding av kontinentalt- og 
oseanisk klima. Varme og tørre somre er vanlig, men om vinteren kan nedbøren 
i form av snø være betydelig og den midlere snødybden ligger på 70–80 cm.

Som beiteområde for rein har Blefjell sparsomt med vinterbeite (ca. 5 %), mens 
vår-, sommer- og høstbeitene utgjør rundt 60 % av beiteareal som ble undersøkt 
av Norsk institutt for naturforskning (NINA) i 1984. Da ble bæreevnen vurdert 
til ca. 150 vinterdyr. De vanligste vegetasjonstypene i fjellet er blåbærhei og 
myr (gjengroingsmyr og tilsigsmyr). Det er derfor godt med proteinrike 
vekstbeiter, mens vinterbeite er minimumsfaktor for villreinbestanden her. I 
de tilgrensende deler av høyereliggende barskogområder er det innslag av lav, 
som også utgjør en del av dyrenes vinterbeite.

2. Historikk

Det antas at Blefjell har vært en del av et stort leveområde for villrein, som 
blant annet inkluderer Hardangervidda, Nordfjella og Setesdalsheiene. Gamle 
spor etter fortids fangst, om enn i beskjedent omfang, vitner i hvert fall om at 
reinen har hatt tilhold her i tidligere tider. Omfanget kan nok ha variert, men 
trekktradisjonene fra/til denne fjelltangen har nok trolig vært mer eller mindre 
kontinuerlige fram til forrige århundreskifte.

Området har hatt utveksling med Hardangervidda også i nyere tid, men det er 
ikke registrert siden 1970. Det gamle trekket mot Blefjell gikk ifølge lokalkjente 
ut Lufsjåtangen på nordsiden av Lufsjå og dreide derfra sørøstover til 
Sørkjevatn, hvor trekket delte seg i to trekk og gikk på begge sider av dette og 
fortsatte til Blefjells sentrale snaufjellsområder. Store deler av disse områdene 
er i dag bygd ned med veier og hytter, men det er etablert en mulig trekkorridor 
i området rundt Killingskardet (Skirvedalen naturreservat i Tinn kommune og 
bandlagt areal i kommunedelplan i Rollag kommune).
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I 1961 ble det sluppet 30 tamrein på Blefjell for å bedre reinsjaktmulighetene. 
Disse dyra tok seg i løpet av kort tid over til Hardangervidda. Utover på 1960-
tallet var det en del trafikk av dyr mellom disse områdene og det ble også jaktet 
sporadisk. Våren 1970 foreligger det informasjon om at 150 dyr var på «besøk» 
på Blefjell, men disse trakk over til Hardangervidda igjen. På vinteren, året 
etter, ble det sett 30 dyr her og en antar at disse slo seg til ro, og dannet 
grunnlag for en bestand med mer permanent opphold. Høsten 1974 ble 
bestanden anslått til ca. 60 dyr, hvorav 10 kalver, og på sommeren året 
etter; 75 dyr hvorav 12 kalver. I 1979 ble bestanden anslått å være på ca. 100 
dyr. På seinvinteren 1982 ble det observert en flokk på 180 dyr og under 
flytelling i mars 1984 ble det funnet 276 dyr. Bestanden var nå så stor at den 
første organiserte jakt i nyere tid kunne starte.

DNA-analyser fra kjøttprøver innsamlet i nyere tid viser at reinen på Blefjell 
har egenartet genetisk variasjon forskjellig fra andre bestander, men at dyrene 
genetisk sett er mest lik rein på Hardangervidda, og ikke tamrein.

3. Grov beskrivelse av villreinens bruk av og trekk mellom ulike 
funksjonsområder

Reinen i Blefjell bruker i all hovedsak arealer innenfor den kartfestede ytre 
avgrensningen (leveområdet). Sporadisk bruk utenfor kan forekomme, spesielt 
i barmarksperioden. I de østlige delene av leveområdet (øst for en akse mellom 
Nordstul og Gunnulvsbu) er det ikke observert rein de siste 20 årene. Arealene 
er likevel tatt med da reinen tidligere har benyttet de, og de fortsatt er en del av 
tellende areal.

Vinterbeiter
Reinens vinterbeiter i Blefjell har tradisjonelt vært området rundt Høg-Ble, 
herunder Blenuten, Uverudfjell, Åklinuten, Sigridfjell, Bletoppen og Gråfjell. 
De siste 25-30 åra har skogområdene vest for fjellmassivet blitt mer brukt også 
om vinteren, hovedsakelig av bukkeflokker. De siste 2-3 årene har det vært 
observert en del spor etter rein i områdene ut mot Killingen.

Kalvingsområder
De vestre deler av Uverudfjell og Åklinuten på Telemarksida har vært det mest 
benyttede området til kalving de siste 25-30 åra. Disse traktene er tidlig 
snøbare, de inneholder kupert landskap og er derfor godt egnet som kalvingsland.

Barmarksbeiter
I barmarksperioden bruker reinen i Blefjell både fjellområder og skogsområder, 
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spesielt i vest. Forekomsten av snøfonner er sparsom, og Fagerfonna i den 
nordlige kanten av Gråfjell er den eneste med noen størrelse. Hit søker gjerne 
reinen for å avkjøle seg/verne seg mot insekter på varme sommerdager. Myr-
områdene vest for Blenuten/Åklinuten i nord er bruksområder i «tørre» perioder. 
Tidlig på høsten går gjerne reinen spredt. Svært vanlig er det at reinen benytter 
skogområdene rundt fjellmassivet på denne tida, spesielt på Hovinsida. 
Seinhøstes er mye av reinen oppe i snaufjellsarealene igjen.  Brunstområder 
varierer fra år til år og har vært registrert fra Blenuten i nord til Bletoppen i 
sør. Under jakta når dyra blir skremt er det vanlig at de trekker ned i skogen 
på Telemarksida.

Trekk mellom funksjonsområder
Et mye brukt villreintrekk går langs med fjellet på vestsiden. Dyra trekker 
nordover langs med Bletoppen fra Svartufs – rundt Gråfjell og mot Flottin hvor 
trekket deler seg. Trekket på østsida av Uverudfjell går vanligvis rundt 
Huldrenatten, ned ved Gunnulfsbunatten, og videre sørover mot Vasshølet. 
Ved forstyrrelser oppe i Blenuten drar dyra ofte ned i Åklidalen, enten via 
Gråndalen eller ved Nystul.

4. Oversikt over bestands- og arealbruksdata

Bestandsdata:

- Bestandsplan siden 1991
- Fellingsstatistikk: ja (1982-p.t.)
- Slaktevekter: ja (alle kjønns- og alderskategorier, 1984-p.t., men noen år 
  mangler)
- Kjevelengder: ja (alle kjønns- og alderskategorier, 1988-p.t., men noen år 
  mangler)
- Kalvetelling: delvis (gjennomført i august, eller kombinert med struktur-
  telling og da sett opp mot avskyting i jakta)
- Strukturtelling: ja (1985-p.t., men ikke hvert år)
- Minimumstelling: ja (1984-p.t., men ikke hvert år)

Arealbruksdata:

- Sett-rein-skjema (innført 1993): hovedsakelig jaktperioden, men også noen 
  mer tilfeldige observasjoner gjennom året. Observasjonene finnes på papir-
  skjema, men med årlig oppsummering fordelt på vald/jaktfelt
- Viltkartobjekter fra Villreinklienten (beiteområder uten angitt årstid, 
  kalvingsområder, trekkveier) av usikker, utdatert og/eller dårlig kvalitet
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5. Kartfestede funksjonsområder (fig. 2)
a) vinterbeiter (omfatter perioden mellom ca. 1. november- 30. april)

ID_LOKAL 3: Vinterbeite i Blefjell. Blefjell har sparsomt med vinterbeiter. 
Kun ca. 5 % av arealet kan karakteriseres som gode vinterbeiter og disse finnes 
hovedsakelig innen det kartfestede funksjonsområdet. Lav er utbredt også 
østover, f.eks. Surløytenuten, Storevassnuten og Gunnulvsbunatten, men disse 
er lite brukt. Antakelig pga. hyttebebyggelse og ferdsel (spesielt løypa mellom 
Nordstul og Gunnulvsbu).

b) barmarksbeiter, ev. spesifiserte vår- og høstbeiter (omfatter perioden mellom 
ca. 15. juni -31. oktober)

ID_LOKAL 4: Barmarksbeiter i Blefjell. De sentrale og vestlige og nord-vestlige 
delene av Blefjell er de mest benyttede områdene i barmarksperioden. 
Manglende bruk av de sørlige og østlige delene antas å ha sammenheng med 
hyttebebyggelse og ferdsel.

c) helårsbeiter, overlapp barmark/vinter (omfatter hele året og benyttes for 
områder med overlappende bruk om vinteren og i barmarksperioden)

ID_LOKAL 5: Helårsbeite i Blefjell. De sørlige og østlige delene av Blefjell er 
lite brukt i seinere tid, men innehar kvaliteter til overlappende årstidsbruk.

d) kalvingsområder (omfatter perioden mellom ca. 1. mai – 15. juni)

ID_LOKAL 2: Kalvingsområde i Blefjell. Det kartfestede området er vest-vendt 
og blir tidlig snøbart. Kalving de siste 25-30 årene.

e) viktige trekkområder (benyttes for å angi viktige trekkområder både mellom 
ulike villreinområder og mellom funksjonsområder/delområder innad i et 
villreinområde)

ID_LOKAL 6-9: Trekkområde i Blefjell. Fire trekkorridorer mellom områdene 
rundt Åklinatten og områdene rundt Uverudfjell. Dette er blant de mest brukte 
områdene i Blefjell i nyere tid. Trekkene brukes hele året.
ID_LOKAL 10: Trekkområde i Blefjell. Sentralt sommer-/barmarkstrekk langs 
vestlige deler av området, fra Frili via Raustbugjuvet mot Liset.
ID_LOKAL 11: Trekkområde i Blefjell. Mye brukte trekkområder fra fjell-
området rundt Blenuten og til lavereliggende skogsområder på vestsiden av 
området.
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f) oversikt over viktige, men sårbare delområder med forvaltningsutfordringer 
(mulige fokusområder)

6. 1. Trekkorridor Hardangervidda-Blefjell (utveksling mellom ulike villrein-
områder). I kommunedelplan for Rollag er det avsatt areal. I Tinn kommune er 
deler av arealet i vernet område. I følge muntlige kilder var tidligere trekk 
mellom Hardangervidda og Blefjell lenger øst. Disse områdene er bygd ned med 
hytter og veier.
6. 2. Østlige deler av villreinområdet. Øst for en akse fra omtrent Nordstul til 
Gunnulvsbu. Mye hyttebebyggelse og ferdsel (alle årstider).
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Fig. 2. Kartfestede funksjonsområder i Blefjell.
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VEDLEGG 2 Område Fjellheimen

Reinen i Fjellheimen er et eksempel på en bestand i et kystnært fjellandskap, 
som til tross for svært små vinterbeiter er i godt hold. Mange gamle fangst-
graver tyder på at det her har vært villrein også i tidligere tider. Gunstig 
topografi og stedvis svært gode barmarksbeiter, bidrar antakelig til villrein-
bestandens gode kvalitet. Reinen har vært en nøkkelart i Fjellheimen i det 
meste av perioden etter siste istid.

1. Naturgrunnlag, bæreevne og fordeling av beiter

De kystnære fjellområdene er svært snørike, men nedbørsmengden avtar sterkt 
østover. Vinterbeitene representerer ca. 10 % av terrenget, mens sommerbeitene 
er svært rike. Enkelte lavkledde rygger finnes ut mot Nærøyfjorden og Stalheim. 
Landskapet er kupert og har i sine høyere områder snøfonner som i de varme 
sommerperiodene gir godt vern mot insektplagen.

Fjellandskapet er kupert med dype daler og store høydepartier, og reinen finner 
mange gode terrengkvaliteter. Det gjelder også snøfonner som vern mot insekter 
i de varmeste periodene om sommeren. Området har også mye snøleier med 
friske og verdifulle sommerbeiter. Mye nedbør og variert topografi gir gode 
sommerbeiter. Vinterbeitene er naturlig utbredt i de mest nedbørsfattige 
områdene i øst og sørøst, og består av flekkvis fordeling av lav og grøntbeiter.

Fjellområdene er oppdelte i flere mer eller mindre veldefinerte «halvøyer». En 
sørlig, stor slik halvøy kalles Volaområdet, og har tradisjonelt vært 
hovedtilholdsområdet for en vestlig delbestand. Mellom de indre delene av 
Eksingedalen og Myrkdalen smalner fjellet av og skaper en helt bokstavelig 
flaskehals mellom denne halvøya og resten av villreinområdet. All kontakt 
videre nordover i Stølsheimen, og nord-østover mot Vikafjellet går over 
Torvedalen og Blåfjellet, som ligger i avsnevringen. Denne korridoren er viktig 
for full tilgang på beite, og ikke minst for utveksling mellom dyr med 
hovedtilhold i Volaområdet og Vikafjellet.

2. Historikk

Det finnes mange spor etter gamle fangstanlegg og dyregraver i Fjellheimen 
villreinområde, og flere av disse ble registrert på midten av 1980-tallet. Spesielt 
interessant er det store massefangstanlegg ved Fresvikbreen. Dyregravenes 
plassering forteller at reinen i dag stort sett bruker de samme trekkveiene som 
i tidligere tider.
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Fangstanleggene i Fjellheimen kan tyde på at det tidligere har vært stor 
utveksling av dyr mellom de vestlige og østlige delene av villreinområdet. 
Anleggene viser også at det har vært mange lokale trekk gjennom naturlige 
passasjer inne mellom selve fjellmassivet. Mye tyder på at fangstgravene ble 
mest brukt i vikingtid og framover i middelalderen.

Dagens villreinbestand i Fjellheimen har opphav i tamrein som ble satt ut i 
fjella mellom Vik og Voss tidlig på 1930-tallet. Den opprinnelige villreinen i 
Fjellheimen ble skutt ut i perioden 1848-1850. Høsten 1930 ble Vossestrand 
Reinsdyrlag stiftet og 10 dyr ble satt ut i Torvedalen. Dyra ville imidlertid 
tilbake til Valdres, der de kom fra, så det var nødvendig med gjeting den første 
vinteren. Våren 1931 ble de født kalver og den lille flokken roet seg etter hvert. 
Med årene økte antall dyr i flokken og tok i bruk et stadig større beiteområde, 
også helt inn på Sognesida. Etter krigsåra var flokken oppe i 500 dyr.
Tamreinlaget ble utvidet og fikk nytt navn, Voss og Sogn Reinsdyrlag. Det var 
ikke tamreindrift i ordinær forstand, med gjeting, merking og slakting. Dyrene 
ble i praksis forvaltet og jaktet som vanlig villrein. I perioden 1962-1964 ble 
reinsdyrlaget avviklet, etter uenigheter mellom laget og grunneiere på 
Sognesida. Flokken var på vel 1000 dyr før avvikling, men avviklingsprosessen 
medførte et uttak på 900 dyr, og alt som var igjen var en flokk på 78 dyr øst for 
Vikafjellveien.

I 1966 fikk flokken status som villrein. I områdene i vest ble det i 1973 satt ut 
27 dyr, og i 1997 ytterligere 20 dyr i Øvstedalen, Bolstad. I 1968 ble Fjellheimen 
villreinområde stiftet, og forvaltningen kom inn i faste former med egne 
vedtekter. Et eget villreinutvalg kom på plass i 1997, men helt fra 1970 og fram 
til i dag har det vært årlig reinsjakt i området. For den såkalte 
Kringsdalsflokken, dyr med opphav i utsettelse i Øvstedalen, Bolstad i 1997, 
startet jakta i 1999.

Villreinstammen i Fjellheimen er i dag delt i tre delbestander/flokker; 
«østflokken» som er hovedflokken og holder til på Vikafjellet, «Volaflokken» 
som er ca. 1/3 del av stammen og «Kringsdalsflokken» med et mindre antall dyr. 
Den totale bestanden er på 4-500 dyr.

3. Grov beskrivelse av villreinens bruk av og trekk mellom ulike 
funksjonsområder

(omskrevet etter bestandsplan for Fjellheimen villreinområde 2016-2018, 
Øyjordet 2016)

Som følge av villreinens vekslende bruk av beiteområder er det nødvendig å se  
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på villreinområdet som en helhet og med et langtidsperspektiv. Lite brukte 
område i dag er hovedsakelig helt nordvest i villreinområdet. I den tida reinen 
i Fjellheimen ble definert som tamrein (før villreinområdet ble stiftet i 1966), 
var bestanden betydelig større, anslag/tellinger antydet om lag 1200 vinterdyr 
i perioder. Med mer enn dobbelt så stor vinterstamme som i dag, ble trolig 
områdebruken til reinen langt mer omfattende, med bruk av en større del av 
det totale området. Dette forteller oss både at området historisk har hatt en 
betraktelig større stamme og at området som helhet er viktig å ivareta i et 
langtidsperspektiv.

I samband med områdebruken til villreinen i Fjellheimen villreinområde 
beskrives ofte ulike delbestander. Delbestandene har sitt hovedopphold i 
Kringsdalsområdet, omkring Vola og på Vikafjellet. De blir dermed ofte kallet 
for: ”Kringsdalsflokken”, ”Volaflokken” og ”Vikafjellflokken”, selv om hver av 
bestandene som regel går i flere flokker av varierende størrelse.

Delbestanden i Kringsdalen (20-30 dyr) holder mest til i den sørvestlige delen 
av området og er i stor grad isolert, der bukker kan forsvinne ut, men med få 
dyr inn. Dyra her benytter i stor grad samme området sommer som vinter, med 
Nesheimfjellet i nord, Teigdalen-Bolstad i øst, Øvstedal-Nordalen-Sødalen i sør 
og Eksingedalen i vest.

Delbestanden i Vola (i overkant av 100 dyr) har hovedtilhold i sørlige delen av 
valdet Stølsheimen, med hovedtilhold på Volahalvøya og områda i sørlig del av 
Stølsheimen. Arealbruken er overlappende med delbestanden på Vikafjellet, 
særlig vinterstid.

Delbestanden i Vikafjell (350-400 dyr) har hovedtilhold på Vikafjellet og 
benytter begge sider av Rv13, med hovedvekt på østsiden. De siste par tiårene 
har det i hovedsak vært reine bukkeflokker som har benyttet området vest for 
Rv 13. Mindre fostringsflokker har også benyttet området om vinteren de siste 
4-5 åra (bl.a. observert under tellinger).

Det er gjensidig utveksling mellom reinen på Vikafjellet og reinen i Volaområdet. 
Dette er viktig å opprettholde for å sikre genetisk utveksling mellom dyra i 
villreinområdet. Blant annet ble det på begynnelsen av 2000-tallet observert og 
bekreftet at en mindre flokk fra Vikafjellet kom inn over Torvedalshalsen og slo 
seg i lag med delbestanden i Vola. En del år seinere skjedde det utveksling andre 
veien, altså fra Volaområdet til Vikafjellet, og trolig var det dyr fra denne 
utvekslinga som kalvet i området Kvanndalen vest for Grønndalen i 2008. 
Kalving av mer spredt omfang i Finnbunutområdet var også observert i samme 
tidsperiode.



Norsk villreinsenter
www.villrein.no

20

NVS Notat 4/2018

Sommerbeiter
Mengden av grønn vegetasjon om sommeren er regnet for å være høy i hele 
villreinområdet, noe som gir mye godt egnede sommerbeiter. Mest produktiv 
vegetasjon er hovedsakelig utbredt i lavalpin sone. Store snømengder gjør at 
tilgangen på nye grøntområder etter hvert som snøen smelter utover sommeren 
er god. Store nedbørsmengder veier delvis opp for den fattige berggrunnen man 
finner i deler av området, noe som gir gode sommerbeiter også i disse områdene 
ettersom snøen smelter.

De beste sommerbeitene for den østlige hovedflokken ligger øst for Vikafjell-
vegen. Den vestre hovedflokken har i de seinere årene hatt sommerbeitene i 
Volaområdet og nordover inn i Stølsheimen. På Vikafjellet er det den rike 
berggrunnen som skaper spesielt gode sommerbeite, mens mye nedbør bidrar 
til frodige beiter også i Stølsheimen og Volaområdet.

Vinterbeiter
Villreinen sin bruk av området gjennom vinteren følger tilgangen på beite, noe 
som varierer fra år til år avhengig av nedbørsmengder og vind. I Fjellheimen 
er forekomsten av lav liten og vinterbeite blir regnet som den begrensende 
faktoren i forhold til bæreevna. I følge Jordhøy & Strand 2008 utgjør 
vinterbeitet ca. 10 % av totalt beite. Store nedbørsmengder og varierende 
temperatur kan føre til ising og at viktige vinterbeite blir isolert. Dette gjelder 
spesielt i de vestligste delene av villreinområdet der nedbørsmengdene er store 
og temperaturen mer skiftende. Reinen bruker området helt i vest lite 
vinterstid. I øst, på Vikafjellet (begge sider av veien) er vinterbeitet 
kjennetegnet ved å være flekkvis fordelt uten store områder med lavmatter. I 
disse områdene er det vanlig at reinen oppholder seg på et mindre område til 
laven er nedbeita for så å vandre videre til neste lavforekomst. 

Trolig er vier og blåbær, i tillegg til lav, av betydning som vinterbeite i 
Fjellheimen. Spesielt ved vanskelige forhold kan reinen trekke ned mot 
bjørkeskogen for å finne næring. Lavereliggende, væreksponerte, bare områder 
i kantene av villreinområdet er viktige for reinen også seinvinter og vår. 

Sammenliknet med sommerbeiteområda strekker vinterbeiteområda seg lengre 
ut på fjellrygger og ned mot fjellbjørkeskogen både i øst og vest innenfor 
villreinområde og er i større grad lokalisert i ytterkantene. Basert på 
observasjoner fra lokale informanter, samt tellinger i perioden 2002-2012, 
påpeker Jordhøy (2013) variasjoner i arealbruken mellom år og at man ser en 
vekselbruk av de tradisjonelle vinterbeiteområdene.

Delbestanden i Vola har benyttet områdene Volafjellet, Kvitenosa-Torvedalane
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mot Grøndalen på vinterstid de siste årene. Tidlig på vinteren har de ofte vært 
langt sør i Solberget og mot Volafjellet. 

Delbestanden i Vikafjell benytter hovedsaklig områdene øst for Vikafjellvegen 
også om vinteren. Reinen pendlet tidligere øst-vest og benyttet rundt år 2000 i 
større grad vinterbeite vest for Rv 13. Området mellom Vik og Arnafjord 
danner en halvøy med vinterbeite som og har vært benyttet i perioder. I løpet av 
det siste tiåret har Fresvikområdet nordøst i villreinområdet vært et viktig 
vinterbeiteområde. Fjellrygger på begge sider av Jordalen er òg viktige 
vinterbeiter.

Kalvingsområder
De største fostringsflokkene har i de siste 10-15 årene blitt funnet i den 
nordøstlige delen av villreinområdet og mindre flokker i sørvestlige deler. 
Snøforhold påvirker hvilke områder som blir benyttet. Med lite snø kan reinen 
trekke høyere før kalving enn normalt. Ved store snømengder kan reinen bruke 
lavereliggende kalvingsområder. I følge Jordhøy & Strand (2008) har området 
ved Store Muravatnet vært et viktig kalvingsområde fra slutten av 90-tallet. 
Dette er bekreftet som hovedområde for kalving for delbestanden på Vikafjellet 
av Nils Kvamme. Mindre område på sør- og nordsida av Kvilesteinsvatnet er 
også kjent som kalvingsområder, men har blitt mindre brukt de siste årene. 
Sett over en årrekke er området Harkafjellet-Grasdalseggji det mest sentrale 
kalvingsområdet for mesteparten av delbestanden i Volaområdet. Njuken og 
nordvestover, samt Bjørndalen, er også brukte kalvingsområder. Veksling av 
kalvingsområder kan tyde på at reinen søker områder som er relativt tidlig 
snøfrie med tilgang på friskt plantemateriale. 

Trekkveier 
I Fjellheimen villreinområde er det de sentrale og sørlige trekka, som knytter 
sammen fjellene i øst og vest, av størst forvaltningsmessig betydning. For 
bestanden som helhet er øst-vesttrekket over Rv13 avgjørende, da dyra trenger 
tilgang på beiteareal på begge sider av veien. Når reinen benytter vinterbeita 
øst for Arnafjorden er spesielt trekkorridoren over tunelltaket mellom Valanipa 
og Sopandefjellet i nord samt trekket nord for Måsetevatnet-Ovrisvatnet viktige. 
Kryssinga over tunnelltaket samt strekninga like sør for tunellen er lettest å 
krysse for dyra fordi det her ikke er brøytekanter. Areal på begge sider av veien 
er viktige beiteområder for reinen. Spesielt når reinen skifter kjerneområde for 
vinterbeite er veien sammen med andre inngrep, brøytekanter og turistutfart 
vesentlige hindringer. For utveksling av dyr mellom områda i øst og de sentrale 
fjellområdene i vest, er trekkområdene nord og sør for Skjelingavatnet trukket 
fram som svært viktig. Om vinteren kan høye brøytekanter være en hindring 
for reinen i å krysse veien.
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I sørøstelege deler av området går trekkretninga i større grad i retninga 
nord-sør. Trekkorridoren over Torvedalen - Blåeggi mellom Eksingedalen og 
Myrkdalen er regnet som en flaskehals for utveksling av dyr mellom 
Volafjellområdet og Vikafjellet. Dette trekket er og vesentlig for tilgangen på 
beite, særlig vinterbeite, for delbestanden i Volaområdet.

4. Oversikt over bestands- og arealbruksdata

Bestandsdata:

- Fellingsstatistikk: ja (f.o.m. 1986)
- Slaktevekter: ja (årlig datasett siden 1993)
- Kjevelengder: ja (målt i 1997, 2000, 3003, 2006, delvis i 2016/2017)
- Kalvetelling: ja (tellinger fra 1999, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2103, 2014, 
  2018, noen år fra begge delflokker, 1999 kun fra Volaområdet, 2005, 2013 og 
  2014 kun fra Vikafjellsområdet)
- Strukturtelling: ja (årlige tellinger fra de fleste år)
- Minimumstelling: ja (årlige tellinger fra både østsiden og vestsiden av Rv13)

Arealbruksdata:

- Sett-rein-skjema: nei, men noen observasjoner gjort av oppsyn er lagt inn i 
  Sett-rein.
- Oversiktskart over arealbruk i tidligere bestandsplaner og i NINA rapport 
  411 (Jordhøy og Strand 2008) og NINA rapport 920 (Jordhøy 2013), 
  grovskissert
- Godt kartlagte trekksoner over Rv13 (rapportene over)
- Viltkartobjekter fra Villreinklienten av usikker, utdatert og/eller dårlig 
  kvalitet, dessuten mangelfullt
- Villreinutvalget starter ny kartlegging høsten 2018

5. Kartfestede funksjonsområder (fig. 3)

a) vinterbeiter (omfatter perioden mellom ca. 1. november- 30. april)

ID_LOKAL 1-4, 15, 17, 29 og 38: Vinterbeite i Fjellheimen.
ID_LOKAL 5: Vinterbeite i Fjellheimen, sporadisk bruk pga. forstyrrelser.
ID_LOKAL 16: Vinterbeite i Fjellheimen, fra Naturbase.
ID_LOKAL 18: Vinterbeite i Fjellheimen, Vikafjellet, fra Naturbase.
ID_LOKAL 24: Vinterbeite i Fjellheimen, Fresvikhalvøya.
ID_LOKAL 25-26: Vinterbeite i Fjellheimen, ost i Jordalen.
ID_LOKAL 35: Vinterbeite, og elleRs og heilårsbeite for dyr fra Volaområdet 
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på 1970-tallet.
ID_LOKAL 36-37: Vinterbeite i Fjellheimen, Volaområdet.

b) barmarksbeiter, ev. spesifiserte vår- og høstbeiter (omfatter perioden 
mellom ca. 15. juni -31. oktober)

ID_LOKAL 6: Barmarksbeite i Fjellheimen.
ID_LOKAL 33-34: Tidlig barmarksbeite, Fjellheimen, Kringsdalen.
ID_LOKAL 39: Varbeite bukk, i Fjellheimen.

c) helårsbeiter, overlapp barmark/vinter (omfatter hele året og benyttes for 
områder med overlappende bruk om vinteren og i barmarksperioden)

ID_LOKAL 14: Helårsbeite i Fjellheimen, Kringsdalen.

d) kalvingsområder (omfatter perioden mellom ca. 1. mai – 15. juni)

ID_LOKAL 7: Kalvingsområde i Fjellheimen, Volaområdet.
ID_LOKAL 8: Historisk kjent kalvingsområde i Fjellheimen.
ID_LOKAL 9: Kalvingsområde i Fjellheimen, Volaområdet. I bruk på 50-60-tallet, 
kalving i 2018 v/Grasegga.
ID_LOKAL 10-11: Kalvingsområde i Fjellheimen, Kringsdalen.
ID_LOKAL 12-13: Kalvingsområde i Fjellheimen, Kringsdalen, i bruk 
tidlig på 1970-tallet.
ID_LOKAL 19-20: Kavlingsområde i Fjellheimen, ute av bruk pga. mye ferdsel.
ID_LOKAL 21-22: Kalvingsområde i Fjellheimen, Vikafjellet.
ID_LOKAL 23: Historisk kjent kalvingsområde i Fjellheimen.
ID_LOKAL 27-28: Kalvingsområde i Fjellheimen, Vikafjellet, fra Naturbase.
ID_LOKAL 30: Kalvingsområde i Fjellheimen, spredt, tilfeldig bruk.
ID_LOKAL 31: Kalvingsområde i Fjellheimen, fra Naturbase.
ID_LOKAL 32: Kalvingsområde i Fjellheimen, historisk.
ID_LOKAL 40: Kalvingsområde i Fjellheimen, historisk. Brukt på 1950-60 tallet.

e) viktige trekkområder (benyttes for å angi viktige trekkområder både 
mellom ulike villreinområder og mellom funksjonsområder/delområder 
innad i et villreinområde)

ID_LOKAL 41: Trekksone, utvekslingsområde mellom Kringsdalsomradet og 
Volaområdet.
ID_LOKAL 42: Krysningspunkt under Grøndalsvatnet, vårtrekk mot 
kalvingsland, fra sør mot nord.
ID_LOKAL 43: Nord-sørtrekk for delbestanden i Volaområdet.
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ID_LOKAL 44: Trekksone nord-sør, inn og ut av Volaområdet, også 
viktig for utveksling mellom delbestand i Vola og delbestand på Vikafjellet.
ID_LOKAL 45: Trekksone mellom årstidsbeite, spesielt bukk til og fra 
vårbeite.
ID_LOKAL 46: Trekksone over Sendedalen og Skjelingen sør. Mye 
forstyrrelser. For kryssing av Rv 13, årstidstrekk mot vinterbeite for 
delbestand Vikafjellet. Viktig for utveksling mellom delbestand Vikafjellet 
og delbestand Volaområdet.
ID_LOKAL 47: Trekksone nord for Skjelingavatnet. Lite bruk. For kryssing 
av Rv 13, årstidstrekk mot vinterbeite for delbestand Vikafjellet.
ID_LOKAL 48: Mye forstyrrelser i trekksone ved Hestavollen. For kryssing 
av Rv 13, vårtrekk mot kalvingsområde etter vinterbeite på vestsida og 
årstidstrekk mot vinterbeite for delbestand Vikafjellet.
ID_LOKAL 49: Trekksone sør for Storehaugtunnelen og over tunelltaket. 
Trekk til og fra vinterbeite på fjellparti mellom Arnafjorden og Bodalen.
ID_LOKAL 50: Trekksone Skjelingen, sør for vatnet. Mye forstyrrelser, ute 
av bruk.
ID_LOKAL 51: Trekksone ved Malset. Forstyrrelser.

f) oversikt over viktige, men sårbare delområder med forvaltnings-
utfordringer (mulige fokusområder)

10. 1. Rv 13. Kryssing vanskelig, spesielt på vinter. Viktig for hovedflokken 
på Vikafjellet for tilkomst til større del av mulig leveområde. Spesielt viktig f
or vinterbeite vest for veien, viktig for utveksling av dyr generelt.
10. 2. Sendedalen og Skjellingen. Spesielt viktige trekk for kryssing av Rv 13, 
forstyrrelser fra ferdsel og hytter.
10. 3. Torvedalen-Blåeggi. Flaskehals for trekk inn og ut av Volahalvøya. 
Viktig for tilgang på beite, hele året men spesielt vinter. Viktig for utveksling 
mellom delbestandene.
10. 4. Fjellovergang Teigdalen-Eksingedalen. Hinder for trekk inn og ut av 
Kringsdalsområdet. Viktig for genetisk utveksling for delbestand mot resten av 
Fjellheimen.
10. 5. Bakkanosi, Rimstigen. Økende ferdsel med toppturer. Spesielt sårbart på 
vinter med forstyrrelser i vinterbeitet.
10. 6. Nonhaugen-Lågdene. Turområde for lokalbefolkning sommer og vinter. 
Sårbart for vinterbeitet til reinen. Reinen ikke hindret i vinterbeite ennå, men 
fare for økende popularitet.
10. 7. Finnbufjellet med omkringliggende områder. Fjellareal over Myrkdalen 
fjellandsby. Stadig økende utfart. Sårbart spesielt for bukkeflokker.
10. 8. Lønahorgi. Populært turmål om vinteren. Utfart fra Bavallen. Sårbart med 
tanke på vinterbeite.
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Fig. 3. Kartfestede funksjonsområder i Fjellheimen.
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VEDLEGG 3 Område Lærdal-Årdal

Lærdal-Årdal villreinområde et høyereliggende fjellområde, avgrenset av 
Lærdals- og Årdalsfjorden i vest, Årdal i nord, Smedalen i øst og Lærdalen i sør. 
Området ligger i hhv. Årdal og Lærdal kommuner i Sogn og Fjordane fylke og 
har hatt vekslende villrein og tamreindrift tilbake til 1840-åra. Villreinen ble 
borte fra området i 1979. Villreinutvalget ble etablert i 1981. I 1995-1996 ble 
det reetablert en villreinstamme gjennom utsetting. Jakta kom i gang igjen i 
2002 og gjeldende bestandsplan sier 400-500 vinterdyr.

1. Naturgrunnlag, bæreevne og fordeling av beiter

Berggrunnen i Lærdal-Årdal villreinområde er dominert av hard, kalkfattig 
grunnfjellsgranitt, gneis og gabbro. Innimellom disse harde bergartene, finnes 
bånd med fyllitt. Et tynt og usammenhengende morenedekke er dominerende. 
I bratte parti er det skredmateriale og bart fjell. Terrenget i villreinområdet er 
et typisk vestnorsk fjellandskap. Landet reiser seg bratt opp fra fjordnivå og 
dalbunner til vel 1000 moh. Toppene på 1500–1600 moh. er adskilt med 
markerte fjelldaler. Beiteundersøkelser gjort av NINA på 1980-tallet viste at 
føden om vinteren bestod av lite lav. I denne registreringen utgjør greplynghei 
17%, rabbesivhei 5%, blåbærhei 10%, finnskjegghei 8 %, engsnøleie 1 %, 
fjellmosnøleie 3 %, vierkratt 7 %, myr 2 %, skog 4 %. Resten på 43 % er 
rasmark, ur, blokkhav, berg, snø og vann/elv. Lærdal er den bygda på 
Vestlandet som har minst nedbør. Årsnedbøren er 450 – 500 mm. Her er et 
utprega tørt innlandsklima med kalde vintre og tørre, varme somre. Det er 
store variasjoner i årsnedbøren innen Lærdal-Årdal villreinområde. Ifra dalbotn 
i Lærdal og Årdal (30 m.o.h.) og opp i de høyeste fjellpartia (1500–1600 m.o.h.) 
øker årsnedbøren med vel 800 mm.

2. Historikk

(omskrevet etter driftsplan Lærdal-Årdal villreinområde 2013-2017)

I området Lårdal-Årdal er det dokumentert mengder av fangstminner av ulike 
slag. Dyregraver, ledegjerder og bogastiller finnes flere steder og er viktig 
dokumentasjon på hvor villreintrekka gikk i tidligere tider.

I nyere tid har tamreindrift i kortere og lengre perioder hatt stor innvirkning 
på villreinstammen i deler av Lærdal – Årdal – Luster-fjella. I 1840-åra ble det 
første tamreinlaget opprettet i Årdal. Det ble kjøpt inn dyr i Hardanger, og dyra 
ble drevet til Årdal. Etter at Nesdalen Tamreinselskap sluttet drifta i 1947, 
vokste det fram en villreinstamme på 300-400 dyr. Denne villreinstamma
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forsvant litt om senn etter at Sletterust tamreindrift starta opp i området i 1972.
Den 19. juli 1972 ble villreinen i Lærdal-Årdal flytelt, området sorterte da under 
Hemsedal/Hallingskarvet (Nordfjella). Flyfoto viste da 4 flokker på 255 dyr. 
I 1979 var det ny flytelling i området og utfra denne tellinga ble det ikke tildelt 
jaktløyver i 1980. Så etter mange år med rettssaker og injurier ble det i 1988 
fattet vedtak om avvikling av tamreindrifta i Lærdals- og Årdalsfjella 
(Landbr.dep. 31.10.88). De to tamreinlaga i Valdres; Filefjell og Fram, ble fra 
da av de nærmeste naboene til Lærdal-Årdal villreinområde. I 1981 ble det 
etablert et villreinutvalg for Lærdal-Årdal. I 1983 ble den første takseringa av 
beitene og beregning av bærevnen gjennomført (Eldar Gaare).

3. Grov beskrivelse av villreinens bruk av og trekk mellom ulike 
funksjonsområder

Reinens arealbruk gjennom året er i dette villreinområdet i stor grad styrt av 
årsvariasjoner i nedbør og vindforhold. Klimatisk har området noen spesielle 
forhold. Det går et lokalt værskille ved Slettebottshøgdene, der nedbøren gjerne 
faller på vestsiden av fjellrekka ved vestavær og motsatt ved østavær. 
Fjellryggene vestover mot fjordene gir også et skille for vindforholda i området 
som gir mange avblåste områder vestover og dermed tilgjengelige beiter 
vinterstid. Dette gjør også at området sjelden er utsatt for ising over alt til 
samme tid, da værskillet stort sett gjør at noen områder alltid er skjermet til 
tross for at området er relativt lite.

Området har en kupert topografi som stedvis hindrer et fritt reinstrekk, men 
ellers byr terrenget på gode muligheter for vinterbeite på vindutsatte rabber, 
der snøen sjelden får ligge lenge i ro. Det er generelt gode lavbeiter i hele 
området. Områdene i nord er brukt av rein de siste åra, særlig vinterstid. Disse 
områdene har veldig gode lavbeiter, men det er det også i områdene østover.

Om våren har reinen beite i overganger mellom bjørkeskogen og lavalpin sone 
(800-1000 m.o.h.). Her smelter snøen tidlig, og grønne planter vokser frem i 
snøkanten. Kalvingsområdene som lå i Villreinklienten i sin tid er aktuelle, 
men det viktigste de siste åra er områdene fra Horgehorna i sør og nord til 
Riskalsvatnet. Kalvinga har i hovedsak skjedd i området Smørhola-Ljøsabotn 
og Hellingane/Munkane (se ID_LOKAL 1).

Når det kommer til barmarksbeiter er alle områder og arealer rundt og mellom 
vinterbeiter og kalvingsområder jevnlig besøkt av rein, både fostringsflokker og 
bukker. Bukkene har nok ofte den mest ekstensive arealbruken. Flere av 
barmarksbeitene har også mye overlapp med vinterbeiteområdene. Seint 
fremsmeltetede snøleier gir reinen ferske, grønne planter med høyt protein-
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innhold langt utover sommeren.

Om høsten finner reinen egnede brunstområder i de høyereliggende 
fjellpartiene som Høganosi-Hestehovden og fjellet mellom Kvamsdalen og 
Horgedalen. 

Etter at det ble reetablert en villreinbestand i området ved at villrein ble 
immobilisert og flyttet fra Nordfjella i 1995 og 1996, er det hvert år 
gjennomført en omfattende overvåking av bestanden og kartlegging av 
arealbruken. Da 10 simler ble radiomerka ved innfanging, har det seinere 
lettet tilsynsarbeidet mye. Registreringene viser at reinen går i gamle 
trekkruter med mange gamle fangstminner, og de blir også jevnlig registrert 
på lokaliteter i fjellet med stedsnavn knyttet til rein fra gammelt av (f.eks. 
Simledalane, Reinsgravtjørn).

Når det gjelder inn- og utvandring til området er Sletterust et tungt utbygd 
hytteområde som danner en relativt sterk barriere. Dette sammen med 
Tyinvatnet, topografiske avgrensinger og veiene i området, gjør dette til et 
viktig skille mot tamreinområdene i øst og nordøst. Det kan likevel se ut til 
at det er enklere for tamrein å trekke inn i villreinområdet enn det er for 
villrein å trekke ut av området.

Yttergrensa for leveområdet ser også ut til å stemme godt. Det er lite 
observasjoner på utsida av tellende areal. I kartfilene som er oversendt 
Miljødirektoratet er det digitalisert inn et område (fangstområde) i vestenden 
av trekka som går ut på tangen til Nordnosi. Dette området er ikke vist i 
temakart og er kun av historisk interesse.

4. Oversikt over bestands- og arealbruksdata

Bestandsdata:

- Fellingsstatistikk: ja (2002-2016)
- Slaktevekter: Usikre og ikke systematiserte data
- Kjevelengder: Usikre og ikke systematiserte data
- Kalvetelling: Ja (i artsobs.)
- Strukturtelling: Ja (1996-2012), ikke fått avklart etter 2012
- Minimumstelling: Ja (1995-)

Arealbruksdata:

- Sett-rein-skjema: Rein-Arne Golf (SNO) har lagt inn alle sine sett-rein-
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observasjoner på artsobservasjoner.no siden 1995 og frem til i dag (304 
  posisjoner)
- Viltkartobjekter fra Villreinklienten (beiteområder uten angitt årstid, 
  kalvingsområder, trekkveier) av usikker, utdatert og/eller dårlig kvalitet.
- Kulturminnedata fra Askeladden, lagt inn av blant annet Rein Arne Golf 
  (SNO).

5. Kartfestede funksjonsområder (fig. 4)

a) vinterbeiter (omfatter perioden mellom ca. 1. november- 30. april)

ID_LOKAL 3: Vinterbeiteområde sør for Skvettebottshovden. Godt vinterbeite-
område men litt mindre brukt enn ID_LOKAL 4 (Rein-Arne Golf obs.).
ID_LOKAL 4: Vinterbeite nord for Bakkenosi. Godt og viktig vinterbeiteområde 
(Rein-Arne Golf obs.).
ID_LOKAL 5: Vinterbeiteområde Freibotnfjellet-Nordnosi. Godt vinterbeite-
område men litt mindre brukt enn ID_LOKAL 4 (Rein-Arne Golf obs.).
ID_LOKAL 6: Vinterbeite øst og vest for Kvamsdalen. Stort og viktig 
vinterbeite, særlig ved sørøstlige vindretninger (Rein-Arne Golf obs.).
ID_LOKAL 7: Vinterbeiteområde mellom Bærdalen, Frostdalen og Tyedalen. 
Stort og viktig vinterbeite i nordøst (Rein-Arne Golf obs.).
ID_LOKAL 8: Vinterbeiteområde Munkenosi-Avdalseken. Vinterbeite, særlig 
for bukk (Rein-Arne Golf obs.).
ID_LOKAL 9: Vinterbeiteområde vest for Høganos. Vinterbeite også for 
fostringsflokker (Rein-Arne Golf obs.).

b) barmarksbeiter, ev. spesifiserte vår- og høstbeiter (omfatter perioden 
mellom ca. 15. juni -31. oktober)

ID_LOKAL 36: Barmarksbeite i høyereliggende deler av området fra 
Villreinklienten og bekreftet ved lokalt møte med RAG.

c) helårsbeiter, overlapp barmark/vinter (omfatter hele året og benyttes for 
områder med overlappende bruk om vinteren og i barmarksperioden)

ID_LOKAL 37: Helårsbeite ytre bremmer av leveområdet. Antageligvis lite 
brukt på grunn av topografi.

d) kalvingsområder (omfatter perioden mellom ca. 1. mai – 15. juni)

ID_LOKAL 1: Kalvingsområde Horgehorna nord til Riskalsvatnet, viktigste og 
mest brukte (Rein-Arne Golf obs.). Er i kartet hektet sammen med kalvings-
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området ved Munkenosi/Årdalsnosi som lå i Villreinklienten.
ID_LOKAL 2: Kalvingsområde Hånosi- Skvettbottshøgdene som har vært brukt
år om annet (Rein-Arne Golf obs.).
ID_LOKAL 34: Kalvingsområde vest og nord for Høganos fra Villreinklienten og 
bekreftet ved lokalt møte med RAG.
ID_LOKAL 35: Kalvingsområde i Kvamsdalen frå Villreinklienten og bekreftet 
ved lokalt møte med RAG.

e) viktige trekkområder (benyttes for å angi viktige trekkområder både 
mellom ulike villreinområder og mellom funksjonsområder/delområder 
innad i et villreinområde)

ID_LOKAL 10: Lite brukt men likevel viktig trekkområde mellom funksjons-
områder, over Fossdalen som på grunn av topografi har få kryssingssteder 
(Rein-Arne Golf obs.).
ID_LOKAL 11: Viktig trekk over Fossdalen ut til områdene i nordøst, men er 
litt i konflikt med skiturisme vinterstid. Et aktuelt fokusområde (12.1) sammen 
trekket nordvest (ID_LOKAL 10) som er svært innsnevra av Fossdalen og 
hoveddalføret på sørsida (Rein-Arne Golf obs.).
ID_LOKAL 12: Potensielt utvekslingsområde over Tyedalen og Sletterust: 
Terrenget tilsier trekkmuligheter ut av villreinområdet, men ingen 
observasjoner. Området er trolig for utbygd og trafikkert til at utveksling er 
observert (Rein-Arne Golf obs.). Ref. fokusområde 12.2.
ID_LOKAL 13: Potensielt utvekslingsområde over Tyinosen: Terrenget tilsier 
trekkmuligheter ut av villreinområdet, men ingen observasjoner. Området er 
trolig for utbygd og trafikkert til at utveksling er observert (Rein-Arne Golf 
obs.). Ref. fokusområde 12.2.
ID_LOKAL 14: Potensielt trekkområde ut av leveområdet. Naturlige trekk-
områder men bare kjent at tamrein har benyttet disse, på grunn av utbygging 
veier m.m. (Rein-Arne Golf obs.). Ref. fokusområde 12.3.
ID_LOKAL 15: Potensielt trekkområde ut av leveområdet. Naturlige trekk-
områder men bare kjent at tamrein har benyttet disse, på grunn av utbygging 
veier m.m. (Rein-Arne Golf obs.). Ref. fokusområde 12.3. Nummer 15 er mer 
aktuelt enn 14 (Rein-Arne Golf obs.).
ID_LOKAL 16: Historisk fangstområde dokumentert med fangstminne-
registreringer i Askeladden. Over 80 bogastiller. Må ses i sammenheng med 
utgravinger av handelsplass nede på Bjørkum (i hoveddalføret), der det ble 
funnet gjenstander lagd av reinsdyrbein og -horn (Rein-Arne Golf obs.).
ID_LOKAL 17: Trekkområde nedenfor dam Riskalsvatnet mellom vinterbeiter 
og kalvingsområde. Trekket er viktig vinterstid og i kalvingsperioden (Rein-Arne 
Golf obs.). Dette er i kartet slått sammen med trekkområde som lå i 
Villreinklienten.
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ID_LOKAL 18, 19, 20 og 21: Trekkområde over Horndalen. Viktige trekk ut på 
tangen med Nordnosi og i forbindelse med fangstanlegg (ID_LOKAL 16).
ID_LOKAL 22: Lavtliggende trekk over Fossdalen, særlig bukk seinhøst-vinter-
vår.
ID_LOKAL 23: Lavtliggende trekk over Avdalen, særlig bukk seinhøst-vinter-vår.
ID_LOKAL 24: Trekk Loppenosi-Graveggi fra Villreinklienten og bekreftet ved 
lokalt møte med RAG.
ID_LOKAL 25: Trekk over Vikadalen fra Villreinklienten og bekreftet ved lokalt 
møte med RAG.
ID_LOKAL 26: Trekk langs østsiden av Kråkebergnosi fra Villreinklienten og 
bekreftet ved lokalt møte med RAG.
ID_LOKAL 27: Trekk fra områdene Kråkebergnosi til Skvettebottshøgdene fra 
Villreinklienten og bekreftet ved lokalt møte med RAG.
ID_LOKAL 28: Trekkområder sør for Skvettebottshøgdene. To trekk fra 
Villreinklienten som er slått sammen til ett og bekreftet ved lokalt møte med RAG.
ID_LOKAL 29: Trekk fra Skvettebottshøgdene mot Høganos fra Villreinklienten og 
bekreftet ved lokalt møte med RAG.
ID_LOKAL 30: Trekk fra Middagshaugane mot Bakkenosi fra Villreinklienten og b
ekreftet ved lokalt møte med RAG.
ID_LOKAL 31: Trekk vest om Høganos fra Villreinklienten og bekreftet ved lokalt 
møte med RAG.
ID_LOKAL 32: Trekk over Langedalen fra Villreinklienten og bekreftet ved lokalt 
møte med RAG.
ID_LOKAL 33: Trekk mellom Hovlandsli og Tjuvali. Informasjon fra RAG.
ID_LOKAL 39: Trekk Saupsetbotnen-Fossesogen. Informasjon fra RAG.
ID_LOKAL 40: Trekk Slutevatn-Valdresdalen. Informasjon fra RAG.
ID_LOKAL 41: Trekk Slutedalen-Rjupeskareggen. Informasjon fra RAG.

f) oversikt over viktige, men sårbare delområder med forvaltnings-
utfordringer (mulige fokusområder)

12.1: Fossdalen/Slutedalen som trekkområde mellom ulike funksjonsområder. 
Trekkområdet i ID_LOKAL 10 er lite brukt, men likevel viktig. Fossdalen har på 
grunn av topografi få kryssingssteder (Rein-Arne Golf obs.). Likeledes er 
ID_LOKAL 11 også et viktig trekk over Fossdalen/Slutedalen ut til områdene i 
nordøst. Dette er imidlertid litt i konflikt med skiturisme vinterstid. 12.1 må også 
sees i sammenheng med hoveddalføret på sørøstsida (Rein-Arne Golf obs.).
12.2: Potensielt utvekslingsområde mellom Lærdal-Årdal og Vest-Jotunheimen.
ID_LOKAL 12-13: Potensielt utvekslingsområde over hhv. Tyedalen/Sletterust og 
Tyinosen. Terrenget tilsier trekkmuligheter ut av villreinområdet, men uten 
observasjoner. Områdene er trolig for utbygd og trafikkert til at utveksling kan skje 
(Rein-Arne Golf obs.).
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12.3: Potensielt utvekslingsområde mellom Lærdal-Årdal og tamreinområder i 
Filefjell. 
ID_LOKAL 14-15 er potensielle trekkområder ut av leveområdet. Det er imidlertid
bare kjent at tamrein har benyttet disse på trekk inn i leveområdet. Området er 
preget av hytteutbygging, veier m.m. (Rein-Arne Golf obs.). 15 er antakelig mer 
aktuelt enn 14.
12.4: Mulig utveksling villrein-tamrein. Kanskje mindre aktuelt for villrein. 
Antatt gammelt trekkområde, men ikke funnet fangstminner knyttet til eldre jakt
/fangst.

I tillegg er det lokal bekymring fra villreinhold om mulige effekter av økt press 
med hytteutbygging ut over Filefjellområdet.



Norsk villreinsenter
www.villrein.no

33

NVS Notat 4/2018

Fig. 4. Kartfestede funksjonsområder i Lærdal-Årdal.
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VEDLEGG 4 Område Skaulen-Etnefjell

Skaulen-Etnefjell villreinområde består av en rekke kuperte, høyereliggende 
fjellområder, avgrenset av dype daler og fjorder med Seljestad og Røldal i nord, 
Etne i vest, Sandeid-Saudafjorden og til Suldalsvatnet i sør og Brattlandsdalen 
i øst. Området ligger i hhv. Odda, Etne, Suldal og Sauda kommuner i hhv. 
Hordaland og Rogaland fylker.

1. Naturgrunnlag, bæreevne og fordeling av beiter

Dette villreinområdet som ligger på grensa mellom Hordaland og Rogaland 
fylker i typisk vestnorsk fjellnatur, har vanskelige beiteforhold for villrein. 
Fattig grunnfjell med mye nedbør både sommer og vinter gir lite beite per areal 
og særlig er det vanskelig å komme til gode vinterbeiter. Den store nedbørs-
mengden gjør at det er lite lavdekke. Dette setter selvfølgelig en grense på hvor 
mange dyr det er plass til i området. Det finnes imidlertid rike sommerbeiter og 
tidlig vårbeite i bratte solhellinger. Delområdene i øst er veldig kuperte, med 
mange bratte fjellsider. Deler av området er som følge av hellingsgrader 
vanskelige rasområder og bratte tinder. Dyra redder seg trolig på korte vinter-
sesonger og tidlig vårbeite.

2. Historikk

Skaulen-Etnefjell har vært definert som villreinområde siden 1980. Området har 
hatt bestandsplan siden 1990. Det ble satt ut dyr i Markhusfjellet-Seljestad-
området i årene 1976-1980 og i Skaulen i årene 1973-1976. Jakta starta i 1979 i 
Skaulen-Etnefjell (Punsvik et al. 2016).

Området består av tre (i senere år fire) adskilte villreinflokker (Skaulen, 
Seljestad, Etnefjell/Markhusfjellet og Etnefjell/Bjørndalsvida), fordelt på to 
uavhengige fjellområder; Seljestad-Etnefjella og Skaulen. Det ble opprinnelig 
satt ut rein i totalt 5 delområder: Skaulen, Seljestad, Markhus, Bjørndalen og 
Vinjanuten. Etnefjell/Markhusfjellet og Etnefjell/Bjørndalsvida utgjør søndre og 
nordre del av Etnefjella. Seljestadfjellet ligger som en forlenging av fjellområdet 
nordover fra Etnefjellet mot E134 og Hardangervidda, men som villreinområde 
har Seljestad i nyere tid vært adskilt fra Etnefjella (Etnefjell/Markhusfjellet og 
Etnefjell/Bjørndalsvida) ved dalføret som går fra Slettedalen i sør til Rullestad i 
nord.

Seljestad-Etnefjella avgrenses av E134 mot nord ved Seljestad og med Åkra-
fjorden mot vest. Fylkesvei 46 og Vindafjorden mot sør, videre østover med 
Saudafjorden og Fv520 og med Skaulen-området på østsiden av denne. Skaulen
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ligger adskilt fra Seljestad på sørøst-siden av Fv520 som går mellom Røldal og 
Sauda (vinterstengt). Skaulen-området ligger mellom Suldalsdalføret i sør, 
Bratlandsdalen i øst og Rv. 520 mellom Sauda og Hordalia i nord.Vinjanuten, 
der det også ble satt ut dyr i 1989, ligger sør for Skaulenområdet adskilt av 
Hylsfjorden.

Dyr fra Vinjanuten er kjent at har vandret til Setesdal Vesthei og tilbake. Dyr 
herfra har i praksis blitt borte, unntatt 3 bukker derav 1 av disse sist var sett 
våren 2018. Det er søkt om ny utsetting i Vinjanutenområdet men gitt avslag. 
Dette området dermed å regne som ute p.t. Det samme gjelder området 
Etnefjell/Bjørndalsvida. Der har ikke vært dyr siden 2013 da det ble gjort 
observasjoner av dyr vest for grensa for tellende areal (mellom Fjellstøl og Røde 
kors-hytta, se gjestebok villreinlagets nettside). Det er ingen observasjoner av 
rein i Etnefjell/Bjørndalsvida etter dette.

3. Grov beskrivelse av villreinens bruk av og trekk mellom ulike 
funksjonsområder

Området er svært kystpåvirket og har derfor lite lavbeiteressurser for vinterbeite. 
Der er derimot gode vår- og sommerbeiteressurser i visse deler av områdene. Et 
såpass avgrenset villreinområde har begrensede muligheter for migrasjon mellom 
ulike årstidsbeiter.

En av villreinflokkene har tilhold i Skaulen-området, de tre (to) andre har/har 
hatt tilhold i Seljestadfjellet og Etnefjell, i hhv. Etnefjell/Markhusfjellet og 
Etnefjell/Bjørndalsvida. Mye tyder på at det nå bare er en igjen av disse to 
flokkene i Etnefjell/Markhusfjellet (siste observasjon i Bjørndalsområdet i 2013, 
ifølge gjesteboka til villreinlaget). 

Flokkene lever i hovedsak adskilt men har mulighet for utveksling seg imellom, 
særlig vinterstid. Særlig Etnefjell/Bjørndalsvida har trolig «lekket» dyr til 
Etnefjell/Markhusfjellet (Seljestad Vest-Indre Etne - jf. Svein Olav Åbø), da 
svært lyse dyr som tidligere hadde tilhold i Etnefjell/Bjørndalsvida, senere var 
observert i Etnefjell/Markhusfjellet (Seljestad Vest-Indre Etne). 

Dyr fra Vinjanuten har trolig trekt over til Skaulenområdet, da minimum en av 
bukkene som ble satt ut i Vinjanuten og øremerket, ble sett igjen i Skaulen-
området noen år senere. Det er også en mulig korridor for utveksling til 
Hardangervidda over Røldalsfjellet, men mye aktivitet i tilknytning til 
skisenteret vinterstid og mye trafikk langs gamleveien over fjellet sommerstid, 
begrenser denne trekkaktiviteten.
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4. Oversikt over bestands- og arealbruksdata

Bestandsdata:

- Fellingsstatistikk: ja (1991-p.t.)
- Slaktevekter: ja (usikkert omfang og kvalitet)
- Kjevelengder: nei
- Kalvetelling: nei
- Strukturtelling: ja (usikkert omfang og kvalitet)
- Minimumstelling: ja (usikkert omfang og kvalitet)

Arealbruksdata:

- Sett-rein-skjema: nei
- Viltkartobjekter fra Villreinklienten (beiteområder uten angitt årstid, 
  kalvingsområder, trekkveier) av usikker, utdatert og/eller dårlig kvalitet

5. Kartfestede funksjonsområder (fig. 5)

a) vinterbeiter (omfatter perioden mellom ca. 1. november- 30. april)

ID_LOKAL 7: Skaulen: Følger tellende areal i sør-vest og sør, rundt Roaldsnuten 
tilbake rundt (nord for) Skaulen mot yttergrense i vest igjen.
ID_LOKAL 8: Etnefjell/Markhusfjellet: Vinterbeita her ligger noe lengre nord 
enn kalvingsområde og barmarksbeite.
ID_LOKAL 9: Seljestad: Observasjoner av Reidar J. Sandal.
ID_LOKAL 22: Etnefjell/Bjørndalsvida: Observasjoner av Steinar Grindheim.

b) barmarksbeiter, ev. spesifiserte vår- og høstbeiter (omfatter perioden 
mellom ca. 15. juni -31. oktober)

ID_LOKAL 10: Etnefjell/Markhusfjellet: Barmarksbeite i overlapp med 
kalvingsområde.
ID_LOKAL 11: Seljestad: Observasjoner av Reidar J. Sandal
ID_LOKAL 12: Skaulen: I sør fra vinterbeiteområda langs grense for tellende 
areal nord til nordsida av Vassdalsheia.
ID_LOKAL 23-24: Etnefjell/Bjørndalsvida: Observasjoner av Steinar Grindheim.

c) helårsbeiter, overlapp barmark/vinter (omfatter hele året og benyttes for 
områder med overlappende bruk om vinteren og i barmarksperioden)

ID_LOKAL 19-21 og 25: Område innom tellende areal: helårsbeite i sporadisk 
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bruk, særlig av bukk (gjelder alle delområder).

d) kalvingsområder (omfatter perioden mellom ca. 1. mai – 15. juni)

ID_LOKAL 4: Skaulen: Observasjon av Reidar J. Sandal 5-10 år tilbake i tid i 
forbindelse med overvåking ved linjebygging (strekker seg noe ut over grense for 
tellende areal i sør). Eksisterende kalvingsområder stemmer ellers godt, men bør 
kobles mer sammen.
ID_LOKAL 5: Etnefjell/Markhusfjellet: Observasjoner av kalving flere år (lokal 
representant Svein Olav Åbø).
ID_LOKAL 6: Seljestad: Stemmer godt med lokale observasjoner av Reidar J. 
Sandal og Jan Ove Vintertun.
ID_LOKAL 26: Etnefjell/Bjørndalsvida: Observasjoner av Steinar Grindheim.

e) viktige trekkområder (benyttes for å angi viktige trekkområder både 
mellom ulike villreinområder og mellom funksjonsområder/delområder 
innad i et villreinområde)

ID_LOKAL 13: Anslått trekkområde mellom Etnefjell/Markhusfjellet og 
Etnefjell/Bjørndalsvida, jf. utveksling av dyr.
ID_LOKAL 18: Seljestad og Etnefjell/Markhusfjellet: fungerer som to delområder, 
men mest trolig sporadisk utveksling i dette området.
ID_LOKAL 14: Skaulen-Seljestad: utvekslingskorridor (i grove trekk) mellom 
disse.
ID_LOKAL 15: Skaulen-Seljestad: utvekslingskorridor (i grove trekk) mellom 
disse.
ID_LOKAL 16: Seljestad-Hardangervidda: trekkorridor mellom villreinområda. 
Sikre observasjoner av dyr som krysser i dette området (mot Hardangervidda), 
gamle stedsnavn indikerer trekk; «Reinsstien», samt funn av dyregrav i området.
ID_LOKAL 17: Skaulen: dyr fra Vinjanuten som var øremerket trakk over dette 
området og ble senere observert i Skaulen-området.

f) oversikt over viktige, men sårbare delområder med forvaltnings-
utfordringer (mulige fokusområder)

3. 1. Seljestad mot nordøst: mye hyttebygging og ferdsel sørover både fra 
Seljestad og Røldalssida (trekk mot Hardangervidda utsatt her).
3. 2. Trekkområdene ID_LOKAL 14 og 15 er mest aktuelle vinterstid da denne 
veien er vinterstengt. Nr 14 er viktigst her.
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Fig. 5. Kartfestede funksjonsområder i Skaulen-Etnefjell.
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VEDLEGG 5 Område Sunnfjord

Villreinområdet, som er Norges vestligste, består av et langstrakt og kystnært 
fjellområde på sørsiden av Førdefjorden-Jølstravatnet. Området er inndelt i tre. 
Ytre område omfatter kommunene Askvoll, Gaular og Førde og er avgrenset av 
Dalsfjorden i sør og Førdefjorden i nord. Midtre område omfatter kommunene 
Gaular og Førde og strekker seg fra Langeland i vest til Rørvikfjellet i øst. Indre 
område omfatter kommunene Førde og Jølster og strekker seg fra Rørvikfjellet 
til Jostedalsbreen i øst.

1. Naturgrunnlag, bæreevne og fordeling av beiter

Den lille villreinstammen lever i ytterkant av området med reinsbeite i Norge. 
Klimaet er sterkt kystpåvirket, noe som gir utfordringer om vinteren men 
samtidig frodige og gode sommerbeiter og tidlig vårgroe. I østre deler ligger 
Grovabreen, en frittliggende bre, men en del av komplekset av småbreer rundt 
Jostedalsbreen. Området har stølsdaler rundt Jostedalsbreen. Området har 
stølsdaler med svært gode sommerbeiter. Alt fra seinvinteren/tidlig vår trekker 
dyr ned fra stølsområder og videre ned i bjørkeskogen på vårbeite. De indre 
deler av noen av stølsdalene får ligge i ro for forstyrrelser frem til det er snøfritt. 
Dette er viktig for reinen i Sunnfjord, som gjerne bruker disse lavereliggende 
liene som kalvingsland.

2. Historikk

I 1968 ble Sunnfjord reinsdyrlag stiftet, etter at det hadde blitt jobbet med saken 
siden 1965. Da hadde den lokale ildsjelen Reidar Farsund luftet ideen om å få til 
en reinsdyrstamme i Sunnfjordfjella. Farsund hadde sammen med noen 
kamerater satt ut rein midt på 1950-tallet, i området som seinere ble til 
Førdefjella villreinområde. Denne reinen var i utgangspunktet satt ut som 
tamrein, men fikk seinere villreinstatus.

I utgangspunktet var «Sunnfjordreinen» tenkt som tamrein, men her fikk man 
ikke dispensasjon fra merkeplikt. Etter mye frem og tilbake ble det konkludert 
med at den skulle ha villreinstatus. De første dyrene i Sunnfjordfjella var 77 rein 
som ble satt ut 12. desember 1970. Pga. topografi, riksveier m.m. ble dyrene satt 
ut i tre områder. I 1971 ble det satt ut ytterligere 28 dyr. Det var lite utveksling 
mellom de tre delbestandene, og i seinere tid er det ikke registrert.

Den første jaktsesongen var i 1975. Det ble da tildelt 20 fellingsløyver som frie 
dyr. Storbukksegmentet ble hardt beskattet og utover på slutten av 70-tallet ble
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rettet avskyting diskutert. Dette ble innført fra 1980. Fellingskvote har stort 
sett ligget mellom 20 og 25 dyr, noe mindre i seinere år, da man har hatt ønske 
om å øke vinterstammen til 150-170 dyr (fra 100-130 fordelt på de tre områdene).

Nytt blod er tilført bestandene i flere runder. I 1996 ble det satt ut 9 bukker, 
relativt jevnt fordelt på de tre områdene. I 2001 og 2004 ble det satt ut hhv. 10 
og 21 dyr.

3. Grov beskrivelse av villreinens bruk av og trekk mellom ulike 
funksjonsområder

Sunnfjord villreinområde består av 3 delområder med liten grad av utveksling 
seg imellom. Dette fordi området krysses av to trafikkerte veier (E 39 og Rv 13). 
Alle delområdene tilbyr årstidsbeiter som de fleste år gir tilfredsstillende 
produksjon, og dyra har i hovedsak hatt høye slaktevekter. I år med ising kan 
en få lave kalvetall. Ytre delområde har hatt en periode med nedsatt kondisjon, 
dette var år med ising flere vintre på rad. Det ytre delområdet har minst 
bæreevne, og også til dels høy grad av forstyrring.

Sommeren tilbyr beite de fleste steder så nær som selve breen og område med 
stupbratte sva. Stølsdalene og botnene er særlig frodige, men man finner 
grashei, lyngdominert rishei og bakkedekkende grasmyrer over hele området. 
Om våren er stølsvoller og høytliggende bjørkeskog viktig for dyra. Kalvings-
områdene ligger gjennomgående nede i lune daler eller lisider i skogsområde.

På indre er fjellryggene nord- og vest for Grovabreen de viktigste vinterbeitene. 
På 1970- og 80-tallet brukte de også fjellryggene vest i delområdet, ovenfor 
Haukedalsvatnet og Holsen. Kalvingslandet her er trua av forstyrring, det ligger 
i hovedsak i de indre delene av Myklebustdalen og på østsida av Skryklingsdalen. 
Terrenget er «skarpt» med svært bratte fjellsider, dype botner og smale egger. 
Trekkrutene er sterkt bestemt av terrenget, en smal fjellrygg kan være tilkomst 
til et parti med vinterbeite, og dalkryssinger er mulig bare i bestemte passasjer.

Midtre område er noe roligere topografisk enn indre, men fremdeles er det sterkt 
kupert. Her finnes viktige vinterbeiter på og rundt Sandegga og på «halvøya» 
nord for Blomfjellet. Kalvingslandet som har vært tradisjonelt brukt ligger svært 
lavt, i en smal dal mellom de to hovedbeitene om vinteren, fra Kusslistølen 
innerst og nesten ned til den innerste gården i dalen, Byrkjefloten. Dette 
kalvingsområdet ble krysset av en ny høyspentlinje, bygget i 2011-2013. Etter 
dette har dyra endret bruksmønsteret sitt, og en har hatt spredt kalving der nye 
kalvingsland oppe i fjellet er tatt i bruk. En ser også at dyra går mer spredt og 
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ikke samlet i en hovedflokk med fostringsdyr slik de har pleid.

Ytre område har et viktig vinterbeite på halvøya i nord-øst, Fauskevarden og 
Skinnipa med omkringliggende fjell. Området kan være utsatt for ising. Dyra 
bruker også områder mot sør, med Betneheia og både fjellrygger og daler over 
Bringeland, vestover til Fauskestølen. Mye av disse områdene ligger under 
skoggrensa. I vintre der dyra på ytre område er vanskelige å finne viser det seg 
som regel at det er her, nede i skogen, de har funnet vinterføden. Det viktigste 
kalvingslandet ligger i nord, i lisidene under Tverrnipa og Vardefjellet.

4. Oversikt over bestands- og arealbruksdata

Bestandsdata:

- Fellingsstatistikk: ja (fra 1986)
- Slaktevekter: ja (snittvekter på kjønn og alder regnet ut for hvert år)
- Kjevelengder: nei
- Kalvetelling: ja (årlige totaltellinger av kalv, ikke tradisjonell kalvetelling 
  med kalv pr s/u, lite tilgjengelig)
- Strukturtelling: nei
- Minimumstelling: ja (årlige tellinger, ofte med fly, lite tilgjengelige data før 
  2009)

Arealbruksdata:

- Sett-rein-skjema: nei
- Ingen arealbrukskartlegginger eller skriftlige skildringer av arealbruk før 
  grovkartlegging september 2018

5. Kartfestede funksjonsområder (fig. 6)

a) vinterbeiter (omfatter perioden mellom ca. 1. november- 30. april)

ID_LOKAL 5: Vinterbeite i Sunnfjord, indre delområde. Tradisjonelt, fast brukt 
vinterbeite fra november og ut hele vinteren.
ID_LOKAL 10: Vinterbeite i Sunnfjord, indre delområde. Vinterbeite i indre 
delområde brukt på 1970- og 1980-tallet.
ID_LOKAL 12: Vinterbeite i Sunnfjord, midtre delområde. Vinterbeite i 
hovedsak brukt seinvinter-vår, dvs. mars-april.
ID_LOKAL 13: Vinterbeite i Sunnfjord, midtre delområde. Mye brukt vinter-
beite fra november og ut vinteren.
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ID_LOKAL 14: Vinterbeite i Sunnfjord, midtre delområde. Vinterbeite i 
hovedsak brukt seinvinter-vår, dvs. mars-april.
ID_LOKAL 15: Vinterbeite i Sunnfjord, midtre delområde. Mye brukt vinter-
beite fra november og ut vinteren.
ID_LOKAL 22 og 24: Vinterbeite i Sunnfjord, indre delområde. Mye brukt.

b) barmarksbeiter, ev. spesifiserte vår- og høstbeiter (omfatter perioden 
mellom ca. 15. juni -31. oktober)

ID_LOKAL 4: Barmarksbeite i Sunnfjord, indre delområde. Beiteområde for 
bukk sommerstid, brukt jevnlig i all kjent tid.
ID_LOKAL 9: Barmarksbeite i Sunnfjord. Hele villreinområdet er i bruk, noen 
kjerneområder, men godt beite og ofte bruk utenom disse. Stupfjell med glatte 
svaberg blir ikke brukt, men de er arealmessig små. Vår og høst blir også høyt-
liggende skog brukt, spesielt seinvinter/tidlig vår.

c) helårsbeiter, overlapp barmark/vinter (omfatter hele året og benyttes for 
områder med overlappende bruk om vinteren og i barmarksperioden)

Ingen helårsbeiter definert/avgrenset. Se barmarksbeiter.

d) kalvingsområder (omfatter perioden mellom ca. 1. mai – 15. juni)

ID_LOKAL 1-2 og 8: Kalvingsområde i Sunnfjord, indre delområde.
ID_LOKAL 16: Kalvingområde i Sunnfjord, midtre delomrade. Viktigste 
kalvingsområdet i midtre delområde.
ID_LOKAL 17-18: Kalvingsområde i Sunnfjord, midtre delområde. Noe brukt 
etter oppføring av ny kraftlinje gjennom hovedkalvingslandet (siden 2013).
ID_LOKAL 19: Kalvingsområde i Sunnfjord, midtre delområde, vanlig brukt.
ID_LOKAL 21: Kalvingsområde i Sunnfjord, ytre delområde.

e) viktige trekkområder (benyttes for å angi viktige trekkområder både 
mellom ulike villreinområder og mellom funksjonsområder/delområder 
innad i et villreinområde)

ID_LOKAL 6: Trekkområde i Sunnfjord. Trekksone mellom Fagredalen og 
innerst i Myklebustdalen, samt videre sørover mot høyereliggende områder.
ID_LOKAL 7: Trekkområde i Sunnfjord. Trekksone for øst-vest-trekk mellom 
Myklebustdalen og Skryklingsdalen.
ID_LOKAL 11: Trekkområde i Sunnfjord. Trekksone over Rv 13, eneste plass for 
utveksling mellom indre og midtre delområde.
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ID_LOKAL 20: Trekkområde i Sunnfjord. Trekksone over E39, eneste sone for 
utveksling mellom indre og midtre delområde.
ID_LOKAL 23: Trekkområde i Sunnfjord. Trekksone mellom ulike deler av 
leveområdet, ytre delområde. Viktig bl.a. til og fra vinterbeite.

f) oversikt over viktige, men sårbare delområder med forvaltnings-
utfordringer (mulige fokusområder)

14. 1. Trekksone mellom midtre og indre delområde. Smal passasje for å krysse 
Ev 13 som skaper en flaskehals.
14. 2. Trekksone mellom midtre og ytre delområde. Mye forstyrrelser på begge 
sider av veien med hytter, utfartsområde og skianlegg i tillegg til barrieren av 
E 39.
14. 3. Område for toppturer og frikjøring på ski, svært stor økning i ferdsel 
skaper fortrenging fra vinterbeite og fare for forstyrrelser i kalvingsområder. 
Infoplakat inkl. omsyn til villrein ved parkering.
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Fig. 6. Kartfestede funksjonsområder i Sunnfjord.



Norsk villreinsenter
www.villrein.no

NVS Notat 4/2018

45

VEDLEGG 6 Område Tolga Østfjell

Tolga Østfjell er et fjellområde i den sørlige/sørvestlige delen av Tolga kommune 
med grense mot Rendalen, Engerdal og Tynset. Reinstammen i dette området 
vandrer gjennom året mellom Engerdal, Rendalen og Tolga kommune. Det 
spesielle er at stammen forvaltes som tamrein av Rendalen Renselskap i 
Rendalen, mens reinen forvaltes som villrein når den oppholder seg i Tolga 
kommune. Opplysningene i dette vedlegget er i all hovedsak hentet direkte fra 
forvaltningsplanen for Tolga villreinområde 2017-2020.

1. Naturgrunnlag, bæreevne og fordeling av beiter

Tolga Østfjell villreinområde ligger øst i Tolga kommune og grenser i hovedsak 
mot Tynset og Rendalen kommuner. Det strekker seg mellom dalføret Hodalen - 
Øversjødalen i Øst og Glommadalføret i Vest. Området utgjør i underkant av 
400 km2 beregnet ned til 600 moh. Arealet ligger i hovedsak over 800 m. Det er 
topografiske barrierer rundt om på alle kanter, med unntak av sørover mot 
Rendalen. Nordover og østover mot tamreinområdene rundt Femund ligger 
Hodalsvassdraget, Hola og Langsjøen sammen med riksvei 26. Nord-vestover 
mot Forelhogna ligger Glomma sammen med riksvei 26. 

Berggrunnen i området er i hovedsak dominert av en type sandstein kalt 
sparagmitt, denne bergarten består av harde og sure mineraler som gir et skrint 
jordsmonn. Det er foretatt vegetasjonskartlegging av NIJOS v/ Yngve Rekdal i 
deler av området. Vegetasjonstypen Lavhei, er gjennomgående for deler av 
østfjellet som er kartlagt. Det er en næringsfattig vegetasjonstype som 
forekommer på skrinn og grunn jord. Vegetasjonstypen består av lave hardføre 
arter som tåler frost, tørke og vind meget godt.

Bjørkeliene i området beskrives i kartleggingen som en blanding mellom godt og 
meget godt beite. Med innslag av lite krevende urter, ofte tett innslag av mose, 
endel blåbærlyng og enkelte grasarter sommerstid.

Det er ikke gjort analyser av bæreevne og fordeling av ulike beiter.

2. Historikk

Det har vært villrein i området i uminnelige tider – noe mengden av fangstgroper 
vitner om. Bare i Tolga kommune er det dokumentert over 500 fangstgroper. 

Den opprinnelige stammen av villrein var liten tidlig på 1900-tallet. Det ble 
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jaktet hardt på dyra. Stammen ble fredet i 1919. Øyenvitneobservasjoner fra 
denne tiden bekrefter at det fortsatt var villrein inne på Tolga Østfjell. Flere 
andre nedskrevne vitneobservasjoner kan også bekrefte at villreinstammen ikke 
var helt utryddet. Denne stammen hadde en fin tilvekst gjennom et par tiår med 
fredning, og i 1953 ble det søkt om at villreinjakt kan bli tillatt i Tolga Østfjell. 
Bestanden ble betegnet som stor og god av Tolga Viltnemnd (anslått til ca 700 
dyr). 

I et brev av 27.8.1959 åpner Landbruksdepartementet adgang til jakt på villrein 
i Tolga Østfjell. Siden høsten 1960 har det blitt jaktet villrein organisert i dette 
området. 

Forsvaret begynte i 2010 å ta i bruk Tolga Østfjell som øvingsområde, for små 
grupper på vintertrening. Hensynet til villreinen er hensyntatt i kontrakt som 
b.l.a. inneholder at dersom det observeres villrein skal all aktivitet flyttes til en 
annen del av området. Det er også sterkt ønske om all aktivitet foregår nord for 
Stortjønna.

Helt siden Rendølene satte ut rein nord i Rendalsfjella på 1920-tallet har det 
vært strid mellom Rendølene og Tolgingene om eiendomsretten til dyrene. 
Rendølene hevder at stammen av rein i fjella var borte da tamreinen ble satt ut. 
Tolgingene på sin side hevder å ha bevis på at den opprinnelige stammen 
eksisterte og det finnes nedskrevne øyenvitneskildringer på observerte flokker i 
Østfjellet årene før utsettingen. I dag forvaltes reinen på Rendalsgrunn som 
tamrein - beskattes via jakt og er unntatt merkeplikt. Det søkes om konsesjon 
på driften. På Tolgagrunn forvaltes dyra som villrein og beskattes via jakt.

3. Grov beskrivelse av villreinens bruk av og trekk mellom ulike 
funksjonsområder

Reinen bruker hele området, spesielt er østfjellets høye topper i området rundt 
Svartdalshøgda/Storbekkfatet attraktivt. Sommerstid finner man ofte snøfonner 
i disse høydene som er meget attraktive for reinen. Er det lengre perioder med 
sørlig vindretning har reinen lett for å trekke i grenseområdene mot Rendalen, 
og kanskje enda lengre sør i dette området. 

Oppsynsrapportene fra 2001-16 gir et godt bilde av reinens arealbruk i Tolga 
Østfjell. Oppsynet har vært begrenset, allikevel gis det en god beskrivelse av 
reinens arealbruk gjennom året, dette har også en sammenheng med vær og 
vind, og ikke minst tilgjengelig beite. Rapportene fra oppsynet i perioden 
beskriver reinflokker observert gjennom hele året fra klettdalen i vest til 
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Telgardsvorda og Klettan i nord, til Gloføken i sørøst. Det observeres en del rein 
om våren på dyrket mark fra Øversjødalen til Letningslia i Hodalen, tydelig at 
reinen oppsøker godt beite på dyrket mark om våren.

I alle år er det observert og beskrevet reinflokker i Tolga Østfjell villreinområde. 
Det er ikke alle år det er blitt felt rein på østfjellet, men på høsten trekker reinen 
mye mot vinden, og ugunstige vindretninger over lengre perioder spesielt på 
høsten så har dyra trukket ut av jaktbart område.

Det har også de siste tre årene fra 2014 vært kalving på Tolga Østfjellsområder. 
Fra store fostringsflokker på flere hundre dyr til reine bukkeflokker på opptil 
150 bukker operer nå regelmessig i hele området til Tolga Østfjell.

4. Oversikt over bestands- og arealbruksdata

Bestandsdata:

- Forvaltningsplan siden 2017
- Fellingsstatistikk: ja (1960-p.t.)
- Slaktevekter: ja (2013-2017?)

Arealbruksdata:

- Oppsynsrapporter fra og med 2001 beskriver arealbruken gjennom året

5. Kartfestede funksjonsområder (fig. 7)

a) vinterbeiter (omfatter perioden mellom ca. 1. november- 30. april)

ID_LOKAL 7: Vinterbeite i Tolga Østfjell er avgrenset tilsvarende helårsbeiter.

b) barmarksbeiter, ev. spesifiserte vår- og høstbeiter (omfatter perioden 
mellom ca. 15. juni -31. oktober)

ID_LOKAL 8-9: Barmarksbeiter i Tolga Østfjell, ytre bremmer av villreinområdet.

c) helårsbeiter, overlapp barmark/vinter (omfatter hele året og benyttes for 
områder med overlappende bruk om vinteren og i barmarksperioden)

ID_LOKAL 7: Helårsbeiter i Tolga Østfjell.
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d) kalvingsområder (omfatter perioden mellom ca. 1. mai – 15. juni)

ID_LOKAL 2-5: Kalvingsområde i Tolga Østfjell (1960- og 70-tallet).
ID_LOKAL 6: Kalvingsområde i Tolga Østfjell (dagens).

e) viktige trekkområder (benyttes for å angi viktige trekkområder både 
mellom ulike villreinområder og mellom funksjonsområder/delområder 
innad i et villreinområde)

ID_LOKAL 10: Trekkområder i Tolga Østfjell, innad i villreinområdet
ID_LOKAL 11-17: Trekkområder i Tolga Østfjell, nord/sør mellom villrein-
området og Rendalen i sør.

f) oversikt over viktige, men sårbare delområder med forvaltnings-
utfordringer (mulige fokusområder)

21. 1. Overgangen mot Rendalen. Når reinen trekker gjennom dette område 
sørover, kommer den inn i området til Rendalen renselskap (kommunegrensen), 
og er ikke lenger innenfor Tolga Østfjell villreinområde.
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Fig. 7. Kartfestede funksjonsområder i Tolga Østfjell.



VEDLEGG 7 Område Vest-Jotunheimen

Vest-Jotunheimen villreinområde avgrenser mot vest og sør av Lusterfjorden og 
Årdalsfjorden-Øvre Årdal. Fra Øvre Årdal mot Tyin er grensen sammenfallende 
med fylkesgrensen mot Oppland og Liabrevatnet. Fra Liabrevatnet går grensen 
i sørvestlig retning over Liabrekulen til Liaflui. Derfra går grense i rett linje til 
Åsete i Fortunsdalen og videre ned Fortunsdalen til Lusterfjorden. I 1993 ble 
det bestemt at villreinområdet skulle deles i to geografiske soner, med Utla/
Storutladalen som grense mellom dem. Det er til sammen 20 jaktvald innenfor 
villreinområdet, hvor av 6 ligger innenfor den østlige delen, som ikke har hatt 
jakt siden 1985.

1. Naturgrunnlag, bæreevne og fordeling av beiter

Grunnfjellsbergarter i Jotundekket dominerer berggrunnen i Vest-Jotunheimen 
villreinområde. I områdene i vest mot Lustrafjorden er det også sparagmitt og i 
nordvestlige deler er det innslag av fyllitt. Halvøya mellom Lusterfjorden og 
Årdalsfjorden er et høyfjellsplatå.

Oppe på platået er terrenget kupert, med topper mellom ca. 1000 og 1500 m.o.h. 
Sentralt i villreinområdet stiger fjelltoppene opp over 2000 m.o.h. i Hurrungene 
og østover til Raudalstindene og Tyin. Lenger nord i området ved Sognefjell og 
Nosafjellet, er terrengformasjonene roligere med høyder mellom 1400 og 1600 
m.o.h. Skoggrensen varierer fra 800 til 1000 m.o.h. Vegetasjonen er artsfattig og 
lite kravfull, fordi det meste av området består av kalkfattige bergarter. På 
skredmateriale i bratte lisider er det steder med frodig vegetasjon på rasmark. 
Lyng og grashei er mest utbredt. Vest-Jotunheimen er et værhardt område med 
store klimavariasjoner, både når det gjelder temperatur og nedbør. Området har 
både kyst- og innlandsklima. Vinterbeitene i Vest-Jotunheimen iser ofte ned og 
er da lite tilgjengelig som beite. De mest tilgjengelige lavheiene finnes 
hovedsakelig i Sognefjelltraktene. Det er imidlertid rikelig med gode sommer-
beiter.

2. Historikk

Vest-Jotunheimen var opprinnelig en del av et større sammenhengende leve-
område for villrein, og området har mange gamle fangstanlegg for rein, med 
både dyregraver, bogestiller og ledegjerder. Ved Gravdalsbandet oppe i over 
1360 m.o.h. finnes et større bogestillanlegg, og at de vender mot øst tyder på at 
dyra kom fra den kanten.
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Frem til 1840 var det bare villrein her, men det året etablerte det første 
tamreinlaget seg i Årdal. Det var aktiv tamreindrift i området til langt ut på 
1900-tallet, og den siste tamreindrifta på halvøya mellom Lustrafjorden og 
Årdalsfjorden tok slutt i 1960.

Dagens bestand i Vest-Jotunheimen stammer trolig fra både opprinnelig 
villrein og etterkommere etter tamrein. Etter at tamreindrifta opphørte vokste 
villreinstammen raskt, og i 1980 var den på ca. 1000-1200 dyr (bakketellinger i 
1981 viste nær 900 dyr, men trolig var stammen enda høyere). Dette var mer 
enn det var beite til og spesielt vinterbeitene ble kraftig nedslitte. Den østre 
delen av dagens villreinområde har ikke hatt dyr siden siste del av 1980-tallet.

3. Grov beskrivelse av villreinens bruk av og trekk mellom ulike 
funksjonsområder

(omskrevet etter Fagnotat; kunnskapsstatus for villreinen i Vest-Jotunheimen, 
Øyjordet 2016)

Fangstminner i Vest-Jotunheimen forteller oss hvilke trekkveier og områder 
reinen brukte i tidligere tider. Flere av disse er sammenfallende med dagens 
områdebruk. Generelt har områda nord for Hurrungane og Sognefjellet minst 
nedbørsmengder vinterstid, størst forekomster av lav og således mest vinterbeite. 
Villreinområdet som helhet har bedre sommerbeiter enn vinterbeiter.

Kunnskap om områdebruken til villrein i Vest-Jotunheimen er hovedsakelig 
dokumentert i villreinutvalet sine årsrapporter og bestandsplaner. Fjelloppsyn 
i området gjennom en årrekke, Einar Fortun, innehar mye kunnskap om 
utvikling av områdebruken. Han forteller at reinen i større grad brukte område 
østover før 80-tallet. Da var det vanlig å observere rein så langt øst som til 
Dumdalen. Områdene på Sognefjellet og nord for Sognefjellet blir òg benyttet i 
dag og er i størst grad brukt ved større bestandstall og når beitet vest i villrein-
området er utsatt for ising vinterstid.

I følge villreinutvalet har områdebruken til villrein i Vest-Jotunheimen endret 
seg etter 1994, spesielt blant simlene og ungdyra i tida fra kalving og utover 
sommeren. Gjennomgående har bestanden de siste årene stort sett opptrådd i 
to store fostringsflokker der bukkene er på besøk bare i brunsttida. I områdene 
øst for Utladalen/Storutladalen har det ikke vært registrert villrein siden 1989. 
Videre i teksten blir villreinen sin bruk av Vest-Jotunheimen gjennom året 
skildra mer i detalj. Hovedkilden er årsmeldinga for villreinutvalet fra 2015 og 
bestandsplanen for Vest-Jotunheimen.
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Vinterbeiter
Om vinteren har bukkene i Vest-Jotunheimen tilhold nord og øst i området mot 
Sognefjellet. Fostringsflokkene holder hovedsakelig til sør og vest for Tindevegen 
mellom Turtagrø og Øvre Årdal, men kan trekke mot Sognefjellsvegen til 
området Herva dersom beitet tilsier. I perioden 2004 til 2009 brukte fostrings-
flokkene i større grad ytre deler av villreinområdet, vest for Krokadalen til 
Seimsdalen, noe som av villreinutvalet blir pekt på som årsak til lav 
reproduksjon pga. at området har dårligere vinterbeiter. Fra 2010 er tidligere 
områder i nordøst brukt i større grad. I 2013 og 2014 er òg sørøstlige deler av 
Hurrungane brukt, område som i følge villreinutvalet ikke har blitt brukt om 
vinteren siden 1999. Fostringsflokkene sin vekslende bruk av vinterbeiteområde 
mellom år viser tydelig hvor viktig det er å ivareta et større, sammenhengende 
leveområde for villreinen.

Kalvingsområder  og vårbeiter 
Fra 1994 strakk kalvingsområdet seg over et større område fra Nundalen til 
Feigevatnet, men fra ca. 2000 flyttet kalvinga lenger vest og var konsentrert 
innenfor et mindre geografisk område. Fra 2012 har på nytt et større geografisk 
kalvingsområde lengre øst (nordøst for Feigedalen) blitt brukt. 

Bukkene er på vårparten spredt utover et større område der områdebruken 
følger ferskt beite. Området rundt Turtagrø og nordsiden av Krokadalen har vist 
seg å være attraktive vårbeiteområder. I 2015 ble blant annet 52 bukker, som 
hadde oppholdt seg ved Huldrehaugane/Galgeberg og ut mot Nosafjellet, 
observert på vårbeite på stølene ved Turtagrø. 

Fra årsmeldinga til villreinutvalet fra 2015 går det fram at kalvinga de siste 
årene har vært på topp på et seinere tidspunkt, nå rundt 15. mai mot 10. mai 
tidligere år. Kalvinga i 2015 fant stad i samme område som i 2013 og 2014, men 
noe høyere oppe som følge av mer snø, hovedsakelig i området Dyrdalen, 
Dyrhaug, Feigelandsdalen, Gruvefjellet, Grønvassnosi.

Sommerbeiter
Fram til 1995 ble fostringsflokker observert øst for Tindevegen med mye brukte 
sommerbeiter i Austabotn, Botn og Gravdalen. De siste 20 årene har simler og 
kalver hovedsakelig brukt områdene på Feigehalvøya (område mellom Årdals-
fjorden og Lustrafjorden) utover sommeren. Bukkene holder seg i Hurrungane-
massivet hele sommeren og kan bruke frodige daler på alle sider, mellom anna 
Styggedalen, Botolvsnosi, Maradalen, Midtmaradalen, Stølsmaradalen og videre 
mot Gravdalen og Austabotn. Villreinutvalet melder at storbukkene i 2015 også 
oppholdt seg i vanlig brukte sommerbeiteområder; ut mot Nosafjellet, Stygge-
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dalen, Simlenosi, Gjertvassdalen, Maradalane og Gravdalen. Østsiden av 
Hurrungane har svært gode sommerbeiter og er i tillegg et mindre brukt område 
av turister sammenliknet med områdene på vestsida med utgangspunkt 
Turtagrø og Tindevegen.

Høstbeiter
Bukkene trekker fra sommerbeiter i Hurrungane vestover og blander seg med 
fostringsflokkene på Feigehalvøya i starten av september. Under jakta i 2015 
(20. august - 10. september) ble det felt 12 bukker i løpet av de første jaktdagene 
i områdene fra Gjesingefjellet, Styggedalen, Austabotn mot Botnanosi og Grav-
dalen. Seinere i jakta ble det felt bukk i Slettedalen, Vardanosi, Tisedalen og 
Øystølen, noe som tyder på at bukkene da hadde flyttet seg mot vest. Fellings-
steder for simle/ungdyr ble i begynnelsen av jakta i 2015 registrert fra 
Gruvefjellet og utover mellom Fardalen og Nundalen. Om høsten er ofte 
områdene i skogen, der villreinen finner sopp, brukt. Dyra har flere år blitt 
observert i Slettedalen, Ytre Offerdal, Trondskogstølen, Kvalaholten, Øystølen og 
sørsida av Kinsedalen. 

På seinhøsten, i første del av november, forlater bukkene fostringsdyra og 
vandrer mot Murane, Turtagrø og Sognefjellet. Fostringsdyra blir værende i ytre 
del av villreinområdet så lenge beitet gjør det mulig, men trekker innover til 
Berdalsfjellet når snø og is reduserer beitetilgangen i ytre strøk. I desember 2015 
var det 20 storbukker i området mot Dyrhaugsryggen og Svartefjellet, mens 130 
simler/ungdyr ble observert i Berdalen og resten i Austanbotn.

Trekkveier 
Villreinen trekker mellom sesongbeitene og vil ved gjentatt bruk av områdene få 
faste trekkveier mellom beitene. Landskapet i Vest-Jotunheimen er alpint. 
Framkommelige trekkveier for reinen er således begrenset. Kjartan Kvien sin 
dokumentasjon av fangstminner viser at trekkveier ofte følger hoveddalføre, 
dalmunninger og trange passasjer mellom daler. Trekkveien ved Helgedalsnosi 
mot Steindalsnosi og videre til Herva viktig. I øst-vestgradienten er det nord for 
Hurrungane dokumentert trekkvei ned Gravdalen fra Leirvassbu via Storutla-
dalen og Jervvassdalen til Helgedalen og over til Berdalen. Fra denne trekkveien 
er det samband til andre trekkveier både nordover til Sognefjellet og sørover til 
Utladalen. Det er vanskelig for dyr å bruke sistnevnte da de der også må passere 
mye brukte fotruter. Dette er sterkt medvirkende til at østlige deler av villrein-
området er dyretomt.

Potensiell utveksling med tilgrensende villreinområder
Vest-Jotunheimen villreinområde grenser til Reinheimen-Breheimen villrein-
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område i området Liabrekulen nord for Sognefjellsvegen. Historiske fangstminne 
i grenseområdet bekrefter at rein i tidligere tider brukte et større helhetlig 
leveområde og at grensa mellom dagens villreinområde således er ”kunstig” og 
ikke nødvendigvis skiller villreinbestandene. I følge villreinutvalet er det trolig 
utveksling av villrein mellom Vest-Jotunheimen og Reinheimen-Breheimen 
villreinområde. Selv om man ikke har sikre observasjoner blir utvandring fra 
Vest-Jotunheimen til Reinheimen-Breheimen sett på som en mulig forklaring i 
år der bestanden i Vest-Jotunheimen har blitt redusert mer enn normalt. Flydal 
& Øyjordet (2016) refererer til informasjon fra Knut Granum og Einar Fortun om 
en bukkeflokk på 80-100 dyr som trakk fra Vest-Jotunheimen til Breheimen i 
2008/09 og der dyra trolig blandet seg med bestanden i Breheimen. En mindre 
bukkeflokk vandret samme vei for noen år siden, men returnerte trolig tilbake 
før brunsten. 

I regional plan for Reinheimen-Breheimen (tidl. Ottadalsområdet) er området 
mot Vest-Jotunheimen sett som en egen hensynssone, som blir omtalt som et 
viktig område for potensiell utveksling av villrein mellom områda. Forvaltninga 
peker på betydningen av å opprettholde korridoren mellom villreinområdene for 
framtidig potensiell utveksling av dyr og ivaretakelse av genetisk variasjon, og 
at samarbeid mellom villreinområda derfor er nødvendig.

4. Oversikt over bestands- og arealbruksdata

Bestandsdata:

- Fellingsstatistikk: ja (fra 1986 til d.d., med unntak av år uten jakt)
- Slaktevekter: nei
- Kjevelengder: nei
- Kalvetelling: ja (årlig overvåking og telling av kalv, i all hovedsak fra bakken)
- Strukturtelling: ja (årlige tellinger)
- Minimumstelling: ja (regelmessige tellinger fra helikopter, siste 10-året årlige 
  tellinger)

Arealbruksdata:

- GPS-data fra to simler 2010-2011 (NINA)
- Sett-rein-skjema: nei
- Årsmeldinger basert på oppsynsnotater og tellerapporter fra fjelloppsynet i 
  Luster (v. Einar Fortun fram til 2016, Fortun og Aina Elise Stokkenes i 2017, 
  videre v. Stokkenes)
- Oppdaterte beskrivelser av hovedtrekk i arealbruken siste periode i bestands-
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planer for Vest-Jotunheimen v/ villreinutvalet
- Kunnskapsstatus for villrein i Vest-Jotunheimen, fagnotat for arbeidet med 
forvaltningsplan for Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvern-
område (Siri Bøthun Naturforvaltning 2016)
- Digitalisering av opplysningene i årsmeldinger fra fjelloppsynet f.o.m. 1994 
t.o.m. 2015, sammenfattet i temakart til forvaltningsplan for Jotunheimen 
nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde (Siri Bøthun Naturforvaltning 
2017).

5. Kartfestede funksjonsområder (fig. 8)

a) vinterbeiter (omfatter perioden mellom ca. 1. november- 30. april)

ID_LOKAL 3: Vinterbeite i Vest-Jotunheimen. Årsrapporter basert på felt-
observasjoner, fjelloppsyn Einar Fortun.
ID_LOKAL 4: Vinterbeite østlige deler av Vest-Jotunheimen, i bruk til 80-tallet.

b) barmarksbeiter, ev. spesifiserte vår- og høstbeiter (omfatter perioden 
mellom ca. 15. juni -31. oktober)

ID_LOKAL 5: Vårbeite i Vest-Jotunheimen. Spesielt bukk. Årsrapporter basert 
på feltobservasjoner, fjelloppsyn Einar Fortun.
ID_LOKAL 6-8: Sommer-/barmarksbeite i østlige deler av Vest-Jotunheimen, i 
bruk til 80-tallet.
ID_LOKAL 9: Sommer-/barmarksbeite i østlige deler av Vest-Jotunheimen.
ID_LOKAL 10: Sommer-/barmarksbeite i Vest-Jotunheimen. Årsrapporter 
basert på feltobservasjoner, fjelloppsyn Einar Fortun.

c) helårsbeiter, overlapp barmark/vinter (omfatter hele året og benyttes for 
områder med overlappende bruk om vinteren og i barmarksperioden)

ID_LOKAL 11: Helårsbeite i Vest-Jotunheimen, østlige deler.
ID_LOKAL 12: Helårsbeite i Vest-Jotunheimen, vestlige deler.

d) kalvingsområder (omfatter perioden mellom ca. 1. mai – 15. juni)

ID_LOKAL 2: Kalvingsområde i Vest-Jotunheimen. Alle registreringer. Års-
rapporter basert på feltobservasjoner, fjelloppsyn Einar Fortun.

e) viktige trekkområder (benyttes for å angi viktige trekkområder både 
mellom ulike villreinområder og mellom funksjonsområder/delområder 
innad i et villreinområde)
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ID_LOKAL 13: Trekkområde i Vest-Jotunheimen. Dokumentert med dyregraver.
ID_LOKAL 14-30, 32-63 og 65-96: Trekkområde i Vest-Jotunheimen. Viser ca. 
trase for trekk, terrengbestemt (ID_LOKAL 96: se også ID_LOKAL 13 i datasettet 
for Lærdal-Årdal).
ID_LOKAL 31 og 64: Trekkområde i Vest-Jotunheimen. Viser ca. trase for trekk, 
terrengbestemt. Særlig sårbart.

f) oversikt over viktige, men sårbare delområder med forvaltnings-
utfordringer (mulige fokusområder)

13. 1: Potensielt utvekslingsområde mellom Vest-Jotunheimen og Lærdal-Årdal.
13. 2: Viktig trekkområde mellom vestlige og østlige deler av Vest-Jotunheimen. 
For å komme inn i østre delområde må dyra følge trekkruter som krysser østover 
sør for Smørstadbreen og innerst i Utladalen. Utladalen er umulig å krysse 
lengre ned. Disse trekkene må krysse turistruter med høy trafikk.
13. 3: Viktige trekkområder over Tindevegen Tyin-Årdal. Tindevegen viser seg å 
være en sterk trekkbarriere hele sesongen. Veien er vinterstengt og krysses 
uhindret om vinteren, men den begrenser høyst trolig arealbruken til fostrings-
flokkene vesentlig om sommeren.
13. 4: Kryssing av Sognefjellsvegen. Viktig for tilgang på beiteområder nord for 
veien, og ikke minst for vårtrekk tilbake, da simler som skal til kalvingsområder 
kan få problemer med å krysse brøytekanter. Trekket som passerer aksen 
mellom Sognefjellshytta og Fanaråken er hindra av ferdsel. Dette gjør trekk mot 
østlige deler av villreinområdet vanskelig. Dette er også en utvekslingssone mot 
Reinheimen-Breheimen. Grensa mellom Vest-Jotunheimen og Reinheimen-
Breheimen er ikke noen naturlig barriere. Selve trekkbarrieren ligger i Sogne-
fjellsvegen. Arealene nord for veien brukes en god del av dyr fra Vest-
Jotunheimen, og de kan trekke nordover og inn i naboområdet. Bruken av disse 
sørlige delene av Reinheimen-Breheimen har vært lav i mange år, men det har 
forekommet trekk av bukkeflokker mellom villreinområdene (se kartfesting i 
Regionalplan for Ottadalsområdet, ligger inne i Naturbase).
13. 5: Områdene mellom Turtagrø og Hurrungane er sårbare, her er det populært 
med toppturer og frikjøring på ski, fra påsketider er det spesielt stor utfart. 
Viktig vinterbeite for både bukk og fostringsflokker.
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Fig. 8. Kartfestede funksjonsområder i Vest-Jotunheimen.



VEDLEGG 8 Område Våmur Roan

Våmur-Roan er ca. 375 km2 stort ligger i kommunene Fyresdal, Nissedal og 
Kviteseid i Telemark. Området er organisert som et vald og avgrenset av blant 
annet Fyresvatn i vest, Nisser i øst og Vråvatn i nord. 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 m.o.h. Reinen beiter mest nede 
i skogen, og bestanden ønskes holdt på ca. 200 dyr.

1. Naturgrunnlag, bæreevne og fordeling av beiter

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. Reinen beiter ofte nede i skogen. 

Grensa for villreinområdet er satt på kote 700 m.o.h. i nordområdet og kote 600 
m.o.h. i sør. Roan (1191 m.o.h.) er høyeste topp i området.  For å få sammenheng 
i området er også liene ved Napevatn (491 m.o.h.) tatt med. Her er det vesentlig 
granskog, mens vegetasjonen ellers består av lynghei, myr, gran og furuskog og 
mye bart fjell. Det er lite lav i området og det antas at reinen om vinteren spiser 
mye lyng og det som finnes av lav innimellom lyngen og på trærne.

2. Historikk

Reinen kom til området som utbrytere fra Setesdal Austhei midt på 1980-tallet. 
Bestanden har således sitt opphav i fra tidligere tamreindrift. Mest sannsynlig 
var det mye bukk blant de første dyrene som tok området i bruk. Det er usikkert 
hvor mange dyr som vandret inn fra Setesdal Austhei, men gjennom de første 
8-9 årene utviklet stammen seg til ca. 150 vinterdyr.

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 skogs-
terreng, noe som gjør det vanskelig å skaffe oversikt over bestanden.

Våmur-Roan ble godkjent som eget villreinområde i 1992. Dette året ble 10 dyr 
felt i et slags prøveuttak, før det ble åpnet for ordinær jakt fra 1993.

3. Grov beskrivelse av villreinens bruk av og trekk mellom ulike 
funksjonsområder

Det har vist seg vanskelig å gi en god beskrivelse av villreinens arealbruk og 

Norsk villreinsenter
www.villrein.no

NVS Notat 4/2018

58



Norsk villreinsenter
www.villrein.no

NVS Notat 4/2018

59

trekk mellom ulike delområder i Våmur Roan, selv på et overordnet nivå. Reinen 
ser ut til å fordele seg mer eller mindre tilfeldig over hele villreinområdet til de 
fleste årstider.

Arealbruken har ifølge lokale kilder endret seg «fra år til år». Temakartet som 
er utarbeidet er et forsøk på å avgrense sentrale funksjonsområder basert på 
dagens kunnskapsnivå. Presisjonsnivået er av meget usikker kvalitet. Likeså er 
de videre tekstlige beskrivelse gjort etter beste evne basert på samtaler med 
enkelte lokale ressurspersoner.

Fra de første dyrene kom til Våmur Roan midt på 1980-tallet og frem til tidlig 
på 2000-tallet virket reinen til å bruke områdene sør for Napevatn i mye større 
grad enn områdene nord for vatnet. Heretter omtalt som hhv. nordområdet og 
sørområdet. I en rapport etter jakta i 1993 beskrives reinen som veldig 
stasjonær innen 100-150 km2 i sørområdet, mens det i nordområdet kun finnes 
«slengere». Mot slutten av 1990-tallet virket bestanden i nord til å ha tatt seg 
opp, men man lurte på om en del dyr hadde trukket tilbake til Setesdal Austhei.

Vinterbeiter
De beste holdepunktene som finnes for å definere funksjonsområder er knyttet 
til vinterperioden. Det har vært gjennomført flere fly-/helikoptertellinger fra 
2006 og frem til 2018. I disse tellingene har de aller fleste dyrene blitt funnet i 
nordområdet. Sentrale stedsnavn er Hestekvævnuten, Sveinsheii, Kilandsheia, 
Søtdalsvarden, Borstad, Røyningsvatn og Tjostovshei. Enkelte år har man også 
funnet dyr langt nede i barskogen vinterstid, både ved Fjone og Fyresdal flyplass.

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 kalvings-
områder. 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 vinter-
beitene. 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.

Barmarksbeiter
På vårparten er det ikke uvanlig med observasjoner i ytterkant av villrein-
området, kanskje spesielt i nordområdet. Både rundt Hauggrend, Vrå og Fjone 
observeres bukkeflokker jevnlig på innmark. Resten av barmarksperioden, 
inkludert jaktperioden, virker dyrene til å være veldig spredt og fordeler seg
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jevnt utover hele området fra nord til sør. Det jaktes mer eller mindre i alle deler 
av villreinområdet.

Trekkområder
Da reinen i Våmur Roan virker til å spre seg mer eller mindre tilfeldig utover et 
stort område med blandede skogs- og fjellareal, har det ikke vært identifisert 
trekkområder i særlig grad. Unntakene er områdene vest og øst for Napevatn. 
Dette er viktig trekkområder for «utveksling» mellom nordområdet og sør-
området. Her må dyrene også krysse «Napevegen» mellom Fjone og Fyresdal 
(Momrak). Denne veien er gruslagt og stengt vinterstid.

4. Oversikt over bestands- og arealbruksdata

Bestandsdata:

- Er p.t. i sin sjette bestandsplanperiode (2015-2019), utarbeidet av Faun Natur-
  forvaltning AS
- Fellingsstatistikk: ja (1992-pt)
- Slaktevekter: ja (kalv, 1 ½, 2 ½ og eldre, 1993-p.t.)
- Kalvetelling: nei
- Strukturtelling: nei (vurderinger fra sett-rein-skjema, samt tilfeldige 
  observasjoner)
- Minimumstelling: ja, men ikke regelmessig (2 flytellinger i 2006, helikopter-
  telling i 2012, 2014 (mislykket) 2016 og 2018)

Arealbruksdata:

- Sett-rein-skjema (innført obligatorisk for jegere fra 1997), men er i liten grad 
  sammenstilt med tanke på å se geografisk fordeling av dyra.
- Tilfeldige observasjoner (infoplakater, annonsering), men usikkert om det er 
  samlet/strukturert/digitalisert

5. Kartfestede funksjonsområder (fig. 9)

Den ytre avgrensningen av leveområdet er trukket relativt langt utenfor tellende 
areal en rekke steder rundt villreinområdet. Dette med bakgrunn i opplysninger 
om at veinettet på alle kanter kanskje er en naturlig avgrensning, og at dyr 
periodevis observeres til dels langt utenfor tellende areal i de fleste/mange del-
områder. Leveområdet ble digitalisert inn i målestokk 1:125 000 og må ses på 
som en grov visualisering av reinens områdebruk gjennom året.

a) vinterbeiter (omfatter perioden mellom ca. 1. november- 30. april)
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ID_LOKAL 2: Vinterbeite i Våmur Roan. Avgrenset som høyereliggende topper i 
nordområdet, samt skogsarealer rundt Fjone (der mesteparten av dyrene er 
funnet under minimumstellinger de seinere årene). Usikker avgrensning.

b) barmarksbeiter, ev. spesifiserte vår- og høstbeiter (omfatter perioden 
mellom ca. 15. juni -31. oktober)

Ingen barmarksbeiter definert/avgrenset. Se helårsbeiter.

c) helårsbeiter, overlapp barmark/vinter (omfatter hele året og benyttes for 
områder med overlappende bruk om vinteren og i barmarksperioden)

ID_LOKAL 4: Helårsbeite i Våmur Roan. Hele arealet er inkludert, da det virker 
som dyrene, spesielt i barmarksperioden, opptrer mer eller mindre tilfeldig i store 
deler av villreinområdet.

d) kalvingsområder (omfatter perioden mellom ca. 1. mai – 15. juni)

ID_LOKAL 3: Mulig kalvingsområde i Våmur Roan. Meget usikkert. Kun basert 
på enkelte observasjoner på 1990-tallet.

e) viktige trekkområder (benyttes for å angi viktige trekkområder både 
mellom ulike villreinområder og mellom funksjonsområder/delområder 
innad i et villreinområde)

ID_LOKAL 5: Trekkområde i Våmur Roan. Usikker plassering, men opplysninger 
om "utvekslingstrekk" mellom sør- og nordområdet vest for Napevatn.
ID_LOKAL 6: Trekkområde i Våmur Roan. Usikker plassering, men opplysninger 
om "utvekslingstrekk" mellom sør- og nordområdet øst for Napevatn.

f) oversikt over viktige, men sårbare delområder med forvaltnings-
utfordringer (mulige fokusområder)

Ingen sårbare delområder identifisert/avgrenset i dette arbeidet. Mer kunnskap 
er nødvendig. Det kan være aktuelt å følge opp utveksling mellom sør- og nord-
området over «Napevegen» på begge sider av Napevatn. Dette området kan 
potensielt være en flaskehals. Likeledes er områdene som grenser mot Setesdal 
Austhei aktuelle, kanskje spesielt rundt Hauggrend. Det er i deler av området 
relativt omfattende hyttebygging med ferdsel, som potensielt kan påvirke reinen 
negativt.
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Fig. 9. Kartfestede funksjonsområder i Våmur Roan.
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