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DNTs mål i villreinarbeidet

DELMÅL

• Redusere ferdsel til sårbare områder og tider av året. 

• Informere om hensyn til villrein og tamrein

• Bidra til økt kunnskap om villrein og ferdsel.

• Være en positiv og konstruktiv aktør i villreinforvaltningen.

• Være åpen for å vurdere begrensninger på hyttedrift i 
villreinfjellet.

HOVEDMÅL
Bidra til en bærekraftig villreinforvaltning og tilrettelegge for 
friluftsliv som tar hensyn til villreinen.



Mål for prosjektet

• Bedre kunnskapen om villreinen internt i DNT.

• Legge til rette for at de som besøker våre anlegg, skal få 
kunnskap om villreinen og dens bruk av fjellet.

• Utvikle digital formidling av kunnskap om villrein.

• Gjennomføre flere tilretteleggingstiltak av hensyn til villreinen.

• Bruke villreinen som inspirator for å utvikle mattilbudet og 
fortellingene om fjellet på våre betjente hytter. 

• Stryke samarbeid og dialog, både internt og opp mot relevante 
aktører.



Målgrupper

• Turgåere/brukere av DNTs anlegg

• Medlemsforeningene med styrende organer og ansatte

57 medlemsforeninger, 15 i villreinområder

Foto: André Marton Pedersen

Foto: Marius Dalseg Sætre



Innhold og metode

6 ulike tiltak. Svært ulik karakter og omfang. 

1. Ny bru ved Reinsvassbu og nedlegging av sti

2. Bidrag til flytting av Gråhøgdbu til Maihaugen samt formidling

3. Ekstern formidling

4. Eksternt og internt samarbeid om villreinforvaltningen

5. Lokal mat - bruk av villrein som inspirasjon

6. Kulturminner i nærheten av DNTs hytter
Foto: Erik Gunnar Fagerhaug



Økonomi

• DNT søkte om tilskudd på 1.700.000,- kroner for 2020 og 
2021

• Tilsagn på 850 000,- kroner for 2020

• Miljødirektoratet: Intensjon om å støtte prosjektet i 2021

• Ny søknad om tilskudd for 2021 ihht. økonomireglement

• Egenfinansiering gjennom:
- egeninnsats/dugnad
- annen finansieringFoto: Marius Dalseg Sætre



Tiltak 1: 
Ny sti og bru ved Reinsvassbu

Utkast til ny bru nord for Reinsvatnet (NySti AS)

• Bakgrunn: NINA rapport 2013: Anbefaler å flytte Reinsvassbu.

• Mål: Forskyve ferdsel vekk fra trekkområde for villrein

• Ansvarlig: DNT Romsdal

➢ Del 1: Justere stinettet ved Reinsvatnet (2020)

Simulering av villreinens ferdsel (avventer NINA) 

➢ Del 2: Ny bru på nordsiden av Reinsvatnet (2021)

➢ Del 3: Kartlegge effekt av omlegging før evt. flytting av hytte



Tiltak 2: Flytting Gråhøgdbu

Foto: DNT Oslo og Omegn

• Mål: Flytte Gråhøgdbu og gjenreise hytta på Maihugen som 
formidlingsarena. Redusere forstyrrelser i viktige trekk- og 
beiteområder.

• Ansvarlig: DNT Lillehammer og Stiftelsen Lillehammer Museum

• Økonomi: Større prosjekt, delfinansiering fra Miljødirektoratet

➢ Del 1: Klargjøring av flytting (sommer/høst 2020)

➢ Del 2: Flytte Gråhøgdbu på selde (vinter 2021)

➢ Del 3: Gjenreising på Maihaugen (sommer/høst 2021)

➢ Del 4: Møteplass og formidling om villrein og DNT (2021)



Tiltak 3: Ekstern formidling

• Mål: Styrke ekstern formidling om villrein og ferdsel
• Ansvarlig: DNT sentralt

➢ Ut.no
- Oppdateringer, kvalitetssikring. 
- Samarbeid Fylkesmannen Innlandet

➢ Villreinplakater på DNTs hytter
- Villrein og ferdsel (2020)
- Villrein og jakt/høsting (2021)

➢ Villreinutstilling
- Plakater og bilder. Muligheter for gjenbruk

➢ Hjemmesider



Tiltak 4: Samarbeid

• Mål: Sikre god samordning og økt kunnskap om villrein 
internt i DNT og økt samhandling med eksterne aktører

• Ansvarlig: DNT sentralt

➢ Internt i DNT

- Foreningene har ansvar for fysisk tilrettelegging –
kunnskap om villrein viktig

- God samordning (eks: regionale planer, besøksstrategier)

➢ Eksternt samarbeid med relevante aktører 



Tiltak 5: Lokal mat - villrein

Foto: Silje Lilleengen

• NISTE-prosjektet: Bærekraftige matvalg - lokalprodusert/kortreist, 
dyrevelferd og bruk av hele dyret. Gjennomgang av utvalget på 
selvbetjente anlegg - mer bærekraftig og flere lokale produkter.

• Mål: 

- Utvikle signaturretter med reinsdyrkjøtt og formidle kunnskap 
om jakt og fangst av villrein

- Vurdere reinsdyrkjøtt i proviantlageret på selvbetjente hytter

• Ansvarlig: DNT sentralt og DNT Oslo og Omegn

➢ Kontakt med Sota Sæter og Rauhelleren. Uttesting i 2021.

➢ Formidlingsmateriell til vertskap (2021)



Tiltak 6: 
Kulturminner ved DNTs hytter

Foto: Sindre Thoresen Lønnes

• Mål: Formidle kulturminner knyttet til jakt og fangst av villrein. 

• Ansvarlig: DNT sentralt med aktuelle foreninger/bestyrere

➢ Formidling av fangstanlegg ved Krækkja og Vetåbua

Skilting og infoplakater (2020/2021)

➢ Digitalisering/standardisering av  utstillingsmateriell (2021)



Takk for 
oppmerksomheten!

Foto: Monica H. Langen


