
Mennesket og reinen

Dekker Hardangervidda og Nordfjella

Mål 

• Økonomiske, direkte og/eller ringvirkninger

• Redusert ferdsel i sårbare villreinområder, jf
kanalisering

• Økt villreinkompetanse og entusiasme blant 
involverte aktører, jf. ambassadørstrategi

• Nyansert formidling av villreinhistorien mot 
allmennheten, riktig kommunikasjon

• Samhandlingsmessige, dvs. økt dialog mellom 
aktører og forvaltning
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Metode 

• Tilnærming
• Villreinhistorien er en av de store historiene om 

Norge
• Den er for lite kjent også blant nordmenn
• Villreinen trenger ambassadører
• Reiselivet kan være forvaltningens forlengede 

arm – og i tillegg utvikle egen attraksjonskraft

• Vi jobber med 
• Med bedriftene og deres partnere
• Verktøy fra bærekraftig næringsutvikling, 

opplevelsesdesign/historiefortelling
• Forenkler og tilgjengeliggjør eksisterende 

kunnskap
• Bredt sammensatt styringsgruppe



Innsatsområder og økonomi

• Fire piloter
• Halne Fjellstogo på RV 7
• Finse 
• Solheimstulen
• Vasstulan 1100

• Reiselivsaktører som 
villreinambassadører

• Skal i januar 2021 vedta videre 
arbeid, nye/gamle piloter

• I mill pr år 2019-2021 fra Miljødir

• Matches med penger og egeninnsats

• Ser at prosjektet kan utløse større 
midler/satsninger fra andre etterhvert 



Forteljarteater Halne

• Båt over Halnefjorden

• Kort tur i lett terreng

• Testturer i år

• Videreutvikling

• Opprusting av steinbua

som opplevelsesrom 
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Villreintrekket på Vasstulan

• Vasstulan 1100 ligger midt i ett gammelt trekk, 
rett ved en rekke med dyregraver

• Skiltet fra dyregravene via Vasstulan og opp til 
utkikkspunkt inn mot Hardangervidda

• Tre punkter ute ett inne
• ulike aktører, ulik finansiering
• Kvalitetssikret villrein, kulturminner, det 

sørsamiske

• Tilsagn fra Opdal Renkompani til å lage et punkt 
til

• Kan kobles via Fjellsnaret og ned mot bygda
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Ambassadørprogram

• Digitalt kurs for eiere og ansatte

• Tett samarbeid med Villreinsenter Sør

• Opplegg/premisser:
• «Uinteressert», lite tid, utenlandsk/engelsktalende
• Få timer totalt, moduler, tydelig rekkefølge, 

dyptykk «ditt nabolag»
• Variasjon: film, illustrasjoner, grafikk. Egenproduksjon, andres materialer, filmer fra Youtube ol, 
• God dramaturgi - holde på interessen, balansere 

informasjon og emosjon

• Diplom «Villreinvennlig bedrift», pin el 

• Kobles med kunnskapsgrunnlag og kurs i historiefortelling

• Tilpasset versjon også i andre villreinområder ? 



Erfaringer 

• Meningsfull bruk av opplevelsesdesign 

• Spennende skjæringspunkt  og bidrag til økt 
forståelse forvaltning og reiseliv

• Viktig markør i et mer bærekraftig reiseliv

• Tillit

• Utfordring: å formidle uten å skape en «hype»


