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FORORD 
På fagdagen i Villreinrådets årsmøte på Honne 30. mai 2013 ble revisjon av 
kraftkonsesjoner satt på dagsorden. Undertegnede fikk anledning til å holde 
et foredrag om revisjonssaker på bakgrunn av arbeid med revisjoner i 
Villreinnemnda for Nordfjella og Fjellheimen, der sekretariatet ligger hos Siri 
Bøthun Naturforvaltning. Inneværende notat er kommet fram gjennom 
kunnskapsinnsamling til foredraget og innsamling av stoff til faktaark for 
tema villrein og revisjoner av kraftkonsesjoner, som er under utarbeiding 
(for- og i samarbeid med NINA, som del av formidlingsprosjekt i etterkant av 
kunnskapsinnsamling for planprosessene med regionalplaner i nasjonale 
villreinområder).  Takk til Olav Strand (NINA) for inspirasjon og faglige 
innspill, takk til sekretærene for villreinnemndene i hhv. 
Hardangerviddaområdet, Setesdalsheiene og Snøhetta og Knutshø, for gode 
diskusjoner undervegs, og takk til Per Aksel Knudsen for deling av sin 
kunnskap om Nordfjella og kvalitetssikring. 
 
 
12.09.2013 
 
Siri Wølneberg Bøthun 
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1 Innledning 
Fram mot 2022 er det muligheter for revisjon av kraftkonsesjoner over hele landet. Gjennom 
revisjonene kan det bli gitt nye vilkår til regulanten, blant annet vil det kunne bli endringer i kravet 
om avbøtende tiltak. Dette gir forvaltningen en ny mulighet til å kunne avbøte på noe av den skaden 
som er oppstått, og som tidligere ikke er fanget opp i konsesjonsvilkårene. 
 
Dette er en sak som berører flertallet av villreinstammene våre. Det gjelder muligheter til å rette opp 
noen av skadene kraftutbygging har volt villreinområdene. Prosessen med konsesjonsrevisjoner vil 
foregå i mer enn et ti-år framover, og vil få følger for minst de neste 30 år etter dette. Nesten 1/3 av 
alle større konsesjoner berører et villreinområde, jfr. foredrag fra NVE på Villreinrådets landsmøte på 
Honne 30. mai 2013. 
 
Det er et stort behov for å belyse hvilke konsekvenser hver og en konsesjon har hatt for villrein samt 
hva alle kraftutbyggingene innad i hele villreinområdet samlet sett har hatt å si for villreinen (f.eks. i 
forhold til mulighetene til å utnytte beitepotensialet i hele villreinområdet). Videre er det viktig å få 
fram hva slags avbøtende tiltak det kan være mulig å få til. Perspektivet på betydningen av hvert 
enkelt avbøtende tiltak bør være på økosystemnivå, dvs. at influensområdet sees som hele 
villreinområdet.  
 
Kunnskapen om de forestående (og de igangsatte) revisjonene er liten i villreinforvaltningen. Det er 
behov for å nå ut til grasrota for å gjøre oppmerksom på mulighetene for å få belyst disse sakene 
gjennom revisjonene. Også kunnskap om hvordan en revisjonsprosess blir gjennomført, og hvordan 
den blir satt i gang er liten. Datamaterialet om revisjonene er vanskelig å finne fram i og det er 
krevende å få oversikt over hva som gjelder «mitt» villreinområde. 
 
Det er viktig at en i denne sammenheng følger Naturmangfoldloven sine krav om helhetsperspektiv 
og økosystemtilnærming, som det er uttrykt i § 10; «En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut 
fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for». Prinsippet om at den som 
volder skaden skal bære kostnadene med å rydde best mulig opp og gjøre så mye som mulig for å 
avbøte skaden må fremheves, og en må følge lovens mål om at arter skal få fungere innenfor sine 
naturlige utbredelsesområder, jfr. §11 og § 5. 
 
«Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter» Naturmangfoldlova 
§ 11 
 
«Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i 
levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for å nå dette 
målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder og de øvrige økologiske betingelsene som 
de er avhengige av.» fra Naturmangfoldlova § 5 
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2 Villreinen sin plass i revisjonene pr. dato 
 
Villrein i pågående saker 
Hvilke tema som blir tatt opp i revisjonsdokumentet, og med det blir gjenstand for vurderinger om 
endrede vilkår, er avhengig av hvilke tema som blir spilt inn til NVE i samband med krav om åpning av 
revisjon. De tidligste revisjonene som ble satt i gang har ikke alltid hatt villrein som tema selv om 
deler av vassdraget har ligget innenfor et villreinområde. Villreinforvaltningen har ikke vært klar over 
gangen i prosessene, og hva som skal til for å få villrein inn som tema. En har ei heller i alle tilfeller 
vært klar over at revisjonsprosessene er satt i gang. Uten innspill fra villreinforvaltningen er dermed 
villrein ikke blitt vurdert av kommunen som et aktuelt tema der kraftutbyggingen har skapt 
konflikter, og der det kan være mulig å ilegge nye vilkår som kan ha avbøtende virkning. Eksempler 
fra pågående revisjonsprosesser: 

 Holsvassdraget; revisjon åpnet i 1998 etter krav fra Ål kommune og Hol kommune. Her ligger to 
store magasin inne i villreinområdet, som har demt ned viktige nord-sør trekk innenfor 
leveområdet til villrein. 

Status: Revisjonsdokument ferdig mars 2013, høring forventet om kort tid. 

 Tokke-Vinje vassdraget, revisjonskrav fremmet av Tokke og Vinje kommuner i 2006. Her var 
villreinforvaltningen ikke mottakere av høringen, til tross for at saken omhandler magasin i både 
Hardangervidda villreinområde, Setesdal-Ryfylke villreinområde og Setesdal-Vesthei 
villreinområde, inklusive magasin som er av betydning for utveksling av dyr mellom disse 
villreinområdene. 

Status: Revisjonen er pr. dato er ute på høring, med forlenget frist til 1. oktober. 

 Evangerutbyggingen med Eksingedalsvassdraget i Fjellheimen villreinområde. Revisjonsadgang 
2012, krav fremmet av Eksingedalen bygdaråd i 2011. Forhold i-, og langs elva i Eksingedalen er 
hovedargumentet for å åpne revisjonssak. De berørte kommunene har ikke fremmet krav. Det er 
pr. dato ikke åpnet revisjonssak. Innenfor denne hovedkonsesjonen foreligger det pr. dato 4 ulike 
søknader om konsesjoner i O/U prosjekter.  
 

I andre saker er villrein trukket inn i prosessen. Eksempler fra pågående revisjonsprosesser: 

 Aurareguleringen; revisjon ble åpnet i 2006 etter revisjonskrav fremmet av Lesja, Nesset og 
Sunndal kommuner. En interkommunal styringsgruppe for vilkårsrevisjon i Aurareguleringen 
holdt fram villrein som et viktig tema, etter innspill fra Snøhetta villreinutvalg og Lesja fjellstyre. I 
kravet pekte de på de store økologiske konsekvensene utbyggingen har hatt gjennom blokkering 
av villreintrekk. Som følge av dette ble det igangsatt et eget utredningsarbeid for å belyse 
mulighetene for avbøtende tiltak (Bevanger et al 2007). 

Status: Høring gjennomført i 2008, ligger til behandling hos NVE. Et 4-årig tverrfaglig 
forskningsprosjekt er gjennomført i området (flere problemstillinger) i etterkant av 
høringen, før ferdigbehandling (Horisont Snøhetta, Strand et al 2013). 

 Hemsilvassdraget; revisjon åpnet i 2011 etter krav fremmet av Ål, Hol og Hemsedal kommuner i 
2007. Her er det fremmet krav om tiltak for å lette villreinens vandring i området ved Gyrinos-
Flævatn, der det bl.a. ble vist til at oppdemminga har kutta en viktig trekkrute. Det ble laget en 
egen konsekvensutredning med tema villrein (Flydal og Colman 2012) (mrk. denne er 
kommentert annet sted i notatet). 

Status: Høring gjennomført våren 2013, ligger til behandling hos NVE. 

 Sira-Kvina; Øyravatn i Setesdal-Ryfylke villreinområde. Revisjonsadgang 2022, krav fremmet av 
Sirdal og Kvinesdal kommuner i 2009. Villrein kommer i kravdokumentet fram som en av flere 
overordnede forhold og argumenter for å åpne revisjonssak.  Det er pr. dato ikke åpnet 
revisjonssak. 
 

Det finnes ikke fullførte revisjoner der villrein har vært tema. 
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Villreinen sin plass i OED - rettleder 
Olje og Energidepartementet kom med en rettleder for revisjoner av kraftkonsesjoner i mai 2012. 
Rettlederen gir bl.a. overordnede føringer for innholdet i en revisjon og angir ulike kriterier for hvilke 
konsesjoner som skal prioriteres av forvaltningen. Det blir også omtalt hva slags avbøtende tiltak som 
bør vurderes ilagt konsesjonæren. Her blir det både trukket frem nye vurderinger av tidligere ilagte 
tiltak og mulighetene for nye tiltak.   
 
Rettlederen inneholder en punktliste over hvilke faktorer som skal ligge til grunn for høy prioritet og 
til grunn for å kunne ilegge andre avbøtende tiltak enn såkalte standardvilkår (f. eks. erosjonssikring, 
terskelbygging, biotopjustering, naturfaglige undersøkelser, fiskekultiveringstiltak (som utsetting, 
fisketrapper mm), og bidrag til kulturminnevern i vassdrag). Konsesjoner som etter disse kriteriene 
blir vurdert som prioriterte, vil også kunne bli ilagt ny minstevassføring og/eller magasinrestriksjoner, 
alt innenfor vassdragsreguleringsloven. En forutsetning er at saken skaper åpenbart store skader og 
ulemper for viktige allmenne interesser, og der det er realistisk å oppnå miljøforbedring innenfor en 
rimelig kost-nytte vurdering. 
 
Kort oppsummert inneholder denne lista 5 hovedmoment: 

 Fisk 

 Allmenne naturverdier 

 Kombinasjon med O/U prosjekter (utvidelser) 

 Prioritet i forvaltningplaner etter vannforskriften 

 Samlet belastning 
 
Villrein vil kunne plasseres under punktet «Allmenne naturverdier», som gir prioritet til vassdrag 
spesielt viktige for friluftsliv, landskapsopplevelse og naturmangfold. Spesifikt nevnt under stikkordet 
Naturmangfold nevnes «ansvarsarter» som ett av flere tema. Dette fanger spesielt opp villreinen 
som er en internasjonal ansvarsart for Norge (bl.a. fulgt opp politisk gjennom St.meld.nr. 21, 2004-
2005). 
 
Det blir også lagt vekt på et helhetsperspektiv innenfor det enkelte vassdraget. En konsesjon kan 
prioriteres i tilfeller «…der reguleringen er en vesentlig bidragsyter til den samlede belastningen 
vassdraget er utsatt for». Et savn når det gjelder villrein, er muligheten til å fokusere på 
helhetsperspektivet innenfor et høyfjellsøkosystem. For å få til dette må en heve helhetsperspektivet 
også utover det enkelte vassdrag, til å se på de sakene som berører det samme fjellområdet. Denne 
mangelen gjør det vanskeligere å se på virkninger av kraftkonsesjonene i et villreinområde samlet 
sett. En snever tilnærming, der konsesjonene ses enkeltvis, vil for villreinens del stå i skarp kontrast 
til arbeidet med regionale planer for de nasjonale villreinområdene, noe som er utarbeidet eller 
under utarbeiding for alle de nasjonale villreinområdene. Dette er nærmere omtalt i kap. 5. 
 
NVE og Miljødirektoratet (tidl. DN) utarbeider nå i fellesskap en prioriteringsliste blant konsesjoner 
som kommer til revisjon fram mot 2022. Dette er et oppdrag fra OED og MD, jfr. «Mandat om 
nasjonal gjennomgang av revisjoner», datert mai 2012. Dokumentet er ventet ferdigstilt om kort tid. 
Pt er det usikkert hvordan konsesjoner i villreinområder er håndtert i denne prioriteringslisten. Det 
har ikke vært dialog med villreinforvaltningen i de ulike områdene i samband med 
prioriteringsarbeidet. Kunnskap om vesentlige skadevirkninger av magasineringen krever i svært 
mange tilfeller lokalkunnskap om den enkelte villreinstammen sine trekkruter og områdebruk. Denne 
kunnskapen er vesentlig for å kunne vurdere om den aktuelle konsesjonen bør få høy prioritet eller 
ikke. 
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Nordfjella villreinnemnd har reager på at villrein ikke var nevnt som tema i OED-rettlederen. Det ble 
derfor sendt et brev til OED, datert 04.02.2013, hvor Villreinnemda etterlyser villreinen sin plass i 
rettlederen. Brevet fremhever bl.a. den helhetstenkningen som ligger til grunn for 
villreinforvaltningen i Norge, både gjennom driftsplaner/bestandsplaner som dekker hele 
villreinområder, etableringen av villreinnemnder som forvaltningsorgan, ulike regionale arealplaner 
som er utarbeidet og ikke minst gjennom planprosessene for nye regionalplaner i alle nasjonale 
villreinområder, jfr. bestilling fra MD til fylkeskommunene i 2007. 
 

3 Hvorfor er villrein viktig tema i revisjonene? 
«Revisjonen gir mulighet til å sette nye vilkår for å rette opp skader og ulemper for allmenne 
interesser som har oppstått som følgje av reguleringen» (OED 2012) 
 
Tema villrein er et godt eksempel på hvordan ett og samme type inngrep har skapt store 
konsekvenser for en nøkkelart i økosystemet i store deler av de sør-norske fjellområdene.  Det er 
også et godt eksempel på et tema som ofte ikke er behandlet og dermed ikke tatt hensyn til i den 
opprinnelige konsesjonsgivningen. Ikke minst er det eksempel på et tema der vi har hatt en enorm 
kunnskapsøkning, noe som styrker argumentene for at temaet villrein må tas med og gis høy prioritet 
når en nå skal gå gjennom konsesjonene på nytt. 
 
Vesentlige skadevirkninger 
Kraftmagasin, veier og jernbane er de fysiske inngrepene som til sammen har hatt mest å si i 
begrensningen av villreinens frie trekk i de sør-norske fjellområdene (jfr. vedlagte notat v. 
Miljødirektoratet). Magasinene hindrer trekk i seg selv, og ofte ligger de slik plassert at de øker 
barriereeffekten av vei eller jernbane ved å redusere mulige krysningspunkt. Dette er vel anerkjent, 
og er med dagens kunnskap en helt åpenbar, vesentlig skadevirkning av konsesjoner innenfor 
fjellområder med villrein. Det vil si at tema utpeker seg som viktig i vurderingen av prioritet, og som 
et godt grunnlag for å kunne kreve åpning av en revisjon, jfr. kriteriesettet i OED-rettlederen. For en 
oppsummering av kraftutbyggingen sin skadevirkning på villrein generelt vises det også til notat fra 
artsavdelingen ved Miljødirektoratet, skrevet som et innspill til arbeidet med prioriteringslista for 
revisjoner som er under arbeid v. NVE og Miljødirektoratet (vedlegg 1).  
 
De fleste magasin av en viss størrelse innfor villreinområder har demt ned en eller flere trekkveger. 
Ofte er det områder med to eller flere vann som er endret til ett sammenhengende vann. Dermed er 
passasjer mellom de opprinnelige vannene borte. Som eksempel kan en se på kart over neddemte 
trekkruter i Nordfjella villreinområde, der alle magasin over en viss størrelse har avskåret gamle trekk 
(se figur 4). De fleste kraftmagasin har dermed ført til «store skader og ulemper for viktige allmenne 
interesser», ved at reinen er forhindret i sine vandringer, f.eks. mellom ulike funksjonsområder. De 
stetter dermed ett av kriteriene i OED-veilederen for å få høy prioritet i revisjonssaker. 
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Figur 1 Kart over nedbørsfelt inkludert i ulike kraftkonsesjoner i Setesdalsområdene. Utarbeidet av Karttjenester 
AS i 2006, som grunnlag for kraftselskapenes medvirkning i GPS-merkeprosjekt i Setesdalsområdene. Kartet 
illustrerer godt omfanget av kraftutbygging i de to villreinområdene. 
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Figur 2 Kart over inngrep frå kraftutbygging i Nordfjella, utarbeidet som et delprosjekt i samband med 
Landskapskartlegging i Nordfjella (Knagenhjelm 2012).  

 
Konsesjonsrevisjoner vil bli tema for alle villreinnemndene 
17 av fastlands-Norge sine 23 villreinområder er berørt av kraftutbygging i større eller mindre grad. 
De fleste av villreinområdene som ikke er berørte, er små (4 av de 6 uberørte områdene har 150 
vinterdyr eller mindre), slik at andelsmessig berører kraftutbygging en enda større del av «villrein-
Norge». De fleste av de arealmessig største villreinområdene er sterkt berørt. Samtlige av våre 9 
villreinnemnder har forvalteransvar for ett eller flere villreinområder som er berørt av 
kraftutbygging. Nesten 1/3 av alle større konsesjoner berører et villreinområde, jf. foredrag v. Jan 
Sørensen fra NVE på Villreinrådets landsmøte på Honne 30. mai 2013. 
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Figur 3 Norges villreinområder. Kun et fåtall områder lengst vest og helt i øst har gått klar av 
byggingen av kraftmagasin. Datakilder: Villreinklienten.no og vektordatasett over oppdemte vann 
tilrettelagt av NINA v. Manuela Panzacchi. 

 



Siri Bøthun Naturforvaltning   Notat 13.09.2013    side 10 

 

 
Kunnskapsmangel i opprinnelig konsesjonsbehandling 
Villrein var sjelden tema i konsesjonsprosessene på 50, 60 og 70 tallet. I noen av sakene som var 
oppe på 80 tallet, var villrein inkludert, om ikke annet så i erstatningsoppgjøret i etterkant. Mangelen 
på inkludering av villrein som tema var dels grunnet i kunnskapsmangel og dels grunnet mangel på 
en organisering av villreinforvaltningen som gjorde det mulig å se de ulike villreinhabitatene som en 
sammenhengende enhet. Stedvis var villreinstammene små, og stedvis var det tamreindrift på areal 
som i dag er villreinområder. Man så ikke på tidlige tidspunkt at dette ville kunne få alvorlige 
konsekvenser for reinen. Kunnskap om skadevirkningene for villrein har dermed i svært liten grad 
ligget til grunn for de opprinnelige tildelte konsesjonene. Undertegnede kjenner ikke til at det er gitt 
pålegg om avbøtende tiltak for å minske belastningen av en utbygging på villrein, men tap av 
jaktmuligheter har vert gjenstand for erstatning til grunneiere ved enkelttilfeller (eks. 
Aurlandsreguleringen). Innholdet i alle gjeldende konsesjoner er i liten grad kjent i 
villreinforvaltningen. Dette er et generelt inntrykk kommet fram i dialog med villreinnemnder og 
utvalg fra ulike villreinområder på årsmøte for Villreinrådet i Norge på Honne, 30. – 31. mai 2013, og 
direktekontakt med nemndsekretærer i andre villreinområder. 
 
Økt kunnskap, ny organisering av forvaltningen og et betydelig bedre erfaringsgrunnlag med 
inngrepstypen 
I dag er kunnskapen om villreinbiologi og villreinens bruk av fjellområdene svært god. Mange 
områder har også kartlagt trekkruter og viktigheten av ulike beiteområder til ulike årstider. Den 
menneskelige bruken av fjellet har endret seg sterkt siden 60 – 70 tallet. Den tradisjonelle 
bruksmåten med fjellstøler er i stor grad lagt ned, mens bruken i samband med rekreasjon har økt 
dramatisk. Endret ferdselsmønster og ulik bruk av fjellet virker sammen med en rekke små- og større 
inngrep i form av hytter, veier og fastlagte turruter (sommer og vinter) og forsterker effekten av 
disse. Dette gjør at mange av de resttrekkene som sto igjen, etter at hovedrutene var neddemte, har 
redusert tilgjengelighet for rein, og i flere tilfeller er de tilnærmet blokkert som trekkrute deler av 
året.  
 

4 Behov i villreinforvaltningen i oppfølgingen av revisjoner av 
kraftkonsesjoner 

Hva skal til for at det faktisk blir iverksatt avbøtende tiltak som reelt bedrer villreinen sine vilkår på 
tross av neddemte trekkveger? Første steg må være å inkludere villreinforvaltningen i arbeidet med 
konsesjonsrevisjoner. Pr. dato er den generelle opplevelsen i nemnder og utvalg ekskludering frem til 
en selv fanger opp de aktuelle sakene og krever å få komme med i prosessen. Gode eksempler er 
uteblivelse fra adresselistene i høringssaker for revisjoner som gjelder konsesjoner med magasin inne 
i villreinområdet. Ved henvendelse til NVE generelt eller til saksbehandler direkte oppleves velvilje. 
 
Det som oppleves som de viktigste behovene i villreinforvaltningen kan kort oppsummeres slik: 
Behov for 

 Å bli inkludert 

 Å lære om revisjonsprosessene 

 Å få oversikt over relevante konsesjoner i egne områder! 

 Generell kunnskap om tema 
o Kraftutbyggingens faktiske konsekvenser for villrein 
o Mulige avbøtende tiltak 

 Spesifikk kunnskap innenfor eget villreinområde 
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o Flaskehalser skapt av kraftutbygging i eget område 
o Hvor ligger lesonene i vårt villreinområde 

 Dokumentasjon  
o Dokumentasjon av den enkelte utbygging sin konsekvens for villreintrekk og utnytting 

av beiteområder 
o Dokumentasjon av den samlede belastningen kraftutbygging har hatt på det aktuelle 

villreinområdet 

 Metodikk for konsekvensvurderinger som tar vare på behovet for helhetsperspektiv og tar 
hensyn til villreinen sin vekslende områdebruk i tid og rom, der tilsynelatende perifere 
områder kan være vesentlige for stammens langsiktige overlevelse. 

 

4.1 Kunnskap om prosesser og saker 
Om prosessene rundt konsesjonsrevisjoner 
Kunnskap om gangen i en revisjonsprosess, hvilke muligheter en revisjon åpner for og hvordan ulike 
interesser kommer på banen i disse prosessene er tungt tilgjengelig. Bare prinsippet om at en 
revisjonssak ikke blir åpnet før det blir stilt krav om åpning, og NVE samtidig vedtar å etterkomme 
dette kravet, er lite kjent (personlig erfart gjennom villreinforvaltningen for Nordfjella 
villreinområde). 
 
Villreinforvaltningen ved nemnder og utvalg har behov for oppsummerende og relevant kunnskap 
om innholdet i OED sine retningslinjer for revisjoner (OED 2012). De trenger også innføring i 
bakenforliggende føringer som dette skal svare på, slik at det er mulig å stille kritiske spørsmål.  
 
Som et godt eksempel på slik innføring kan det nevnes at Landssamanslutninga av 
vasskraftkommunar (LVK) har arrangert kurs for kommuneforvaltning og andre for å bygge opp 
kunnskapen om retter og muligheter for kraftkommuner. Dette er et halvårskurs retta mot både 
saksbehandlere og politikere. En modul i kurset omhandler revisjonsprosessene (Lundgård 2013). 
Denne kursmodulen tar for seg både grunnprinsippene i konsesjonslovgivningen, hva det er som 
hjemler for revisjon og formålet med dette, selve OED-rettlederen og forholdet mellom rettlederen 
og forarbeidene bak lovhjemmelen for revisjoner (Ot.prp. 50 (1991 – 1992)). 
 
Gode oversikter over mulige revisjonssaker og sammenhengene mellom disse 
Et godt utgangspunkt for at hvert villreinområde, og hver nemnd skal kunne arbeide opp mot de 
kommende sakene, er å få oversikt over sakene i sitt område. Dette er uoversiktlig, gjerne med flere 
konsesjoner innen hvert vassdrag, fornying og utviding av mange av konsesjonene, og overføringer 
mellom ulike vassdrag, også med delte konsesjoner. Hvert villreinområde har gjerne flere ulike 
vassdrag med ulike konsesjonshavere. Det er behov for en gjennomgang av alle landets 
villreinområder for å få oversikt over alle kraftutbygginger, hvilke som kan revideres og når de kan 
komme til revisjon. 

4.2 Kartleggingsbehov i det enkelte villreinområdet 
Det er svært viktig at relevant lokalkunnskap om villreinområdet er tilgjengelig. Historisk kunnskap 
om forholdene før utbyggingen fant sted er avgjørende når en skal vurdere betydningen utbyggingen 
har hatt.  Aktuelle spørsmål det bør kastes lys over kan være:  
 

 Finnes her restaurerbare trekkruter? 
- Hva trengs av tiltak for å gjøre ødelagte trekk tilgjengelige for rein? 
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- Hva er potensialet for at denne ruta i så fall vil bli tatt opp igjen, både  i forhold til 
andre irreversible inngrep og i forhold til konsekvensen de avbøtende tiltakene kan 
få på øvrige samfunnsinteresser? 

 Har det aktuelle magasinet demt ned trekkruter? Hvilke typer trekk er det snakk om? 
- Beitetrekk 
- Trekk mellom funksjonsområder/årstidshabitat 
- Trekk viktig for genetisk utveksling, internt mellom delbestander i villreinområdet eller 

eksternt; mellom ulike villreinområder 
 

 Hvilke trekk finnes i dag for å komme gjennom området / forbi magasinet? 
- Finnes det inngrep eller aktiviteter som reduserer dette/disse trekkene? 
- Barrierer for disse trekkrutene bør kartlegges; veier, stier, skiløyper, skuterleper, hytter, 

gjerder, utfartsområder til friluftsaktiviteter osv. 
 

 

Figur 4 Neddemte trekkruter i Nordfjella. Figur henta frå Strand et al 2011. 

 

4.3 Behov for ny, forskningsbasert kunnskap 
Vet vi den fulle konsekvens av kraftutbygginga? 
 

«Kunnskapen om mogleg effekt av ei rekke aktuelle avbøtande tiltak er ikkje god nok. Det bør 
avsettast forskingsmidlar for å kaste lys på kva som er mogleg å få til i høve gode, avbøtande tiltak 
for villrein i samband med konsesjonsrevisjonar.» Fra høringsuttale ang. revisjon av konsesjon for 
Hemsilvassdraget, Nordfjella og Fjellheimen villreinnemnd 2013. 

 



Siri Bøthun Naturforvaltning   Notat 13.09.2013    side 13 

 

GPS merkeprosjektene har gitt oss et stort datasett som viser bevegelsesmønsteret til villrein, og 
spesielt til fostringsflokker. Det er ennå ikke publisert analyser av dette materialet som har fokus på 
hvordan villrein forholder seg til store vann, og om det er forskjell på kraftmagasin og andre vann av 
tilsvarende størrelse. Særlig bør en få belyst i hvor stor grad magasinene er trekkhindre også om 
vinteren. Det er også viktig å fokusere på mulighetene for avbøtende tiltak. Finnes reelle muligheter 
for reetablering av trekkveier ved senking av vannstand eller bygging av terskler/ landbruer? I hvor 
stor grad søker reinen seg ned mot tidligere trekkruter? Hva kan en trekke ut av data fra områder 
som har vært midlertidig nedtappet? Og hvordan bruker villreinen alternative trekkruter? Oppsøker 
den andre veier når den ikke kommer over, eller utgjør kraftmagasinet en total barriere? Finnes det 
noe slikt som et erstatningstrekk, eller er det mennesket som ilegger villreinen evne til logisk 
tenkning? 
 
Et godt eksempel på viktige problemstillinger er spørsmålet om det er mulig å reetablere trekkveger 
ved bygging av terskler. Dette er aktualisert gjennom revisjonsprosessen for Aursjømagasinet, der et 
eget forskningsprosjekt kastet lys over problemstillingene (Bevanger et al.) og det er også diskutert i 
KU rapporten på villrein for Hemsilvassdraget (Flydal og Colman 2012). Flere magasin har mulige 
passasjer der dette bør vurderes. I Nordfjella er Vampen i Nyhellermagasinet et godt eksempel, jf. 
fokusområde i foreløpig framlegg til Regionalplan for Nordfjella. Området er presentert i Strand et al 
(2011) (kap. 4.2.3.6, GPS-data fra Kongshellerområdet). I tilfeller der landbru er vurdert som et mulig 
avbøtende tiltak, er det svært viktig å kunne forutsi om tiltaket vil ha ønsket effekt.  Analyser av 
datamateriale fra de mange merkeprosjektene som har vært gjennomført (og som er under 
gjennomføring), kan i stor grad øke kunnskapen om disse forholdene. Gjennomgående analyser med 
fokus på disse problemstillingene er ennå ikke publiserte. 
 

 

Figur 5 Nyhellermagasinet. Noen av de neddemte trekkrutene er markert med stiplede piler. Kun en smal sone, 
der det også går merket DNT-rute både sommer og vinter, står igjen i trekket mot Geiteryggen (grønne piler). 
Over Geiteryggen går et svært viktig trekk over Fv 50 som skiller nordlige og sørlige del av villreinområdet. 
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I Knudsen (1989) er det gjort greie for hvordan neddemte trekkruter i Nordfjella villreinområde, 
sammen med området sin topografi, skaper store soner som blir liggende i le for magasinene med 
den følge at de i svært liten grad brukes av villrein. Denne konklusjonen ble anerkjent og brukt som 
en del av grunnlaget for erstatningsoppgjøret i rettssaken om erstatninger etter Aurlandsutbygginga i 
1993. I Nordfjella villreinområde har en anerkjent at kraftutbygging er en vesentlig medvirkende 
årsak til at en i dag har en villreinstamme som i størrelse er langt mindre enn den beregna 
bæreevnen til området. Det er uvisst om det slike anerkjennelser er gjort i andre villreinområder. I 
GPS-datasettet for Nordfjella kan en ane en bekreftelse på disse påstandene, særlig i forhold til 
Nyhellermagasinet. Tilsvarende effekter er blant annet vist av Blåsjømagasinet i Setesdal-Vesthei 
(Nellemann et. al 2001, Strand et. al 2011). 
 
Spørsmålet om magasinene utgjør trekkhindre om vinteren er et annet viktig tema, som bør og kan 
belyses gjennom en nærmere analyse av eksisterende GPS-data. Dette ble brukt som eksempel i 
foredrag om villrein og konsesjonsrevisjoner på Villreinrådet sitt årsmøte på Honne 30.05.2013. 
 

 
Krysser villreinen kraftmagasina om vinteren? 
En enkel observasjon og et stort spørsmål!! Figuren over representerer alle GPS-plottene fra 
merkeprosjektet i Nordfjella innenfor kartutsnittet. Det kan synes som om reinen unngår 
kraftmagasinene hele året, dvs. at de er en barriere også om vinteren. Går en nærmere inn i 
materialet ser en at rein har brukt områdene nær magasinene mindre om vinteren slik at presset for å 
ville krysse over er redusert, men her er datasettene ulike vinter for vinter. Det er behov for å finne 
noen svar!! Denne enkle observasjonen kan tyde på at vi fremdeles ikke har den fulle forståelsen av 
kraftmagasinene sin virkning på villreinens trekk og områdebruk. 
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Mange av de mulige avbøtende tiltakene er kostbare. Flere av mulighetene kan få konsekvenser for 
andre samfunnsinteresser, så som landskapsverdi, friluftsliv, beitenæring, frivillige organisasjoner, 
tilgjengelighet til fjellområder, både til næring og rekreasjon. Det er derfor liten vilje til å igangsette 
tiltak hvor de avbøtende effektene er usikre.   
 
Det er stadige diskusjoner om hvorvidt reinen faktisk vil ta i bruk tidligere trekkruter dersom de blir 
tilgjengelige (personlig erfaring i dialog med kraftselskap og ulike forvaltningsorgan). Dette er erfart 
mange steder, både i samband med midlertidig nedtapping av kraftmagasin (eks. Nyhellermagasinet/ 
Vampen-Kongshelleren), nedsmelting av isbreer og reetablering av rein i områder som har vært uten 
dyr i lengre perioder (eks. Lærdal-Årdal villreinområde). Mange historier viser at dyra trekker forbi 
områder med gamle fangstanlegg eller nettopp på plasser der eldre, erfarne fjellfolk har fortalt at 
tidligere villreintrekk gikk. En innsamling og dokumentering av slike erfaringer, og et søk etter slike 
sammenhenger i GPS-datasettet ville være svært verdifullt. 
 
 

4.4 Behov for en ensartet KU metodikk, som evner å fange opp villreinen sin 
økologi 

I KU med tema villrein for Hemsilvassdraget har en brukt metodikk henta fra Statens Vegvesen sin 
håndbok 140, tilpassa konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Dette er et svært vanlig 
utgangspunkt for konsekvensvurderinger. Det bør imidlertid stilles spørsmålstegn ved om KU metodikk 
med dette utgangspunktet er god nok til å få fram de reelle konsekvensene for ulike tiltak når det 
gjelder villrein.  
 

Kraftmagasin som Flævassdammen/Gyrnosvatnet er arealmessig store inngrep. Som KU rapporten 
syner har dammen avskore trekkvegar på tvers av dammen (nord-sør) og med det skilt sommarbeite 
frå vinterbeite på ein slik måte at berre nokre tronge flaskehalsar er att dersom villrein skal få nytta 
store beiteareal på begge sider av vatnet. Det kjem ikkje fram at denne passasjen kan ha ei 
nøkkelrolle som går lagt utover dei beiteområda som er avmerkte som influensområde. 
 
I den aktuelle KU rapporten gjer metodikken og avgrensing av eit for snevert influensområde sitt til at 
den einaste trekkruta som står att der reinen kan kome frå beiteområde kring Storebottskarvet og 
Flæfjellet og til store beiteareal sør- og austover (særleg viktige som vinterbeiter), vert vurdert som 
middels – stor verdi, og tiltak som kan bidra til å re-etablere dette (i ulik grad) varierande frå middels 
til middels – stor positiv konsekvens. «Omfanget» av sjølve tiltaket vert vurdert som «middels 
positivt» som høgste gradering. Den aktuelle passasjen er den einaste trekkvegen som kan skape 
samband mellom austlege beiteområde (fom Reineskarvet og austover/sørover heilt ut til austspissen 
av villreinområdet) og beita på nordsida av Gyrinosvatnet/Flævatnet (og med det store areal vest- og 
nord-vestover i villreinområde då trekkrutene herfrå tek dyra til dette området). Villreinnemnda vil 
halde fram at ei kvar metodikk som syner at re-etablering av denne trekkruta har lågare 
konsekvensgrad enn «meget stor positiv konsekvens», må være utilstrekkeleg. 
Fra høringsuttale ang. revisjon av konsesjon for Hemsilvassdraget, Nordfjella og Fjellheimen 
villreinnemnd 2013. 

 
Metoden graderer verdi fra litt, via middels til svært viktig, med påfølgende vurdering som gjør at 
inngrep i «litt» viktige områder blir vurdert til å ha mindre konsekvens enn samme inngrep i 
«middels» viktige områder. Tiltak med bare «liten konsekvens» for naturmangfold blir ofte sett på 
som aksepterbare av øvrig forvaltning, og tiltaket får løyve. 
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Metoden vektlegger i prinsippet nye inngrep i inngrepsfrie områder mer enn samme inngrep i 
områder som allerede er antropogent påvirket. Dette er svært uheldig i forhold til villrein der en lett 
kan tenke seg terskeleffekter av nye inngrep. Eksempler kan være trekkområder som fortsatt brukes 
på tross av noe inngrep og forstyrrelser. I slike tilfeller kan en tenke seg at nye inngrep vil medføre at 
trekkområdene går ut av bruk. Dette scenariet er særlig aktuelt i områder som er berørt av 
vannkraftutbygging og hvor gjenværende trekkområder står i fare for å gå helt ut av bruk dersom de 
utsettes for nye inngrep. Eksempler i så måte finner en både i Gravdalen i Nordfjella og ved 
Torbuhalsen i Snøhetta. Begge er områder med til dels betydelige naturinngrep. Men som følge av 
andre og neddemte trekkveger er disse, i eksempelet i Nordfjella, de eneste kontaktpunktene til de 
vestlige kalvingsområdene. I Snøhetta utgjør Torbuhalsen bindepunktet mellom Snøhetta øst og vest. 
Disse trekkområdene bør derfor vurderes som svært viktige naturverdier med høy grad av sårbarhet. 
Om en ikke tar hensyn til dette, og benytter SVV metodikk for sårbarhetsvurderinger risikerer en at 
disse viktige områdene tapes og at en også mister mulighetene for avbøtende tiltak i områder der 
slike kan være virksomme.  
 
Kriteriene som skal ligge til grunn i verdivurderingene kan sammen med bruken av «konsekvensvifta» 
også føre til at en mister areal villrein sjelden bruker. Nettopp disse arealene kan vise seg livsviktige i 
de tilfellene de faktisk blir brukt. Et godt eksempel er perifere fjelltanger som rein bare trekker ut på i 
år med ekstreme vinterforhold med ising og vanskelig tilgjengelig beite, kanskje en gang hvert 20. år. 
Arealet kan dette året utgjøre forskjellen på berging eller ihjelsulting av en stor del av stammen.  
 
Metodikken kan dessuten bidra til å øke faren for en «bit- for bit»  forvaltning av et villreinområde 
ved at en aksepterer en rekke mindre inngrep. Dette er en forvaltingsform som i dag er sett på som 
den største trusselen mot villreinens leveområder (Villrein og Samfunn, NINA temahefte 27 
(Andersen og Hustad 2004)).  
 
Metodikken har stort fokus på selve inngrepet, og utredninger med dette grunnlaget er ofte 
mangelfulle når det gjelder helhetsvurderinger (eksempler på dette finnes i konsekvensutgreiinger 
for skianlegg i Sudndalen i Hol kommune (Håland 2008), i utbygging av alpinområde og hyttelandsby i  
Mørkdalen  i Voss komune (Håland 2008) og i revisjonssaken for  Hemsilvassdraget i Ål/Hemsedal 
(Flydal og Colman 2012)). På grunn av villreinen sitt arealbehov bør influensområdet vurderes ut fra 
bestanden sitt leveområde og ikke avgrenses til de arealene som blir fysisk berørt eller direkte 
påvirket (i eksempelet under; selve trekkvegen og beitearealene umiddelbart på hver sin side av 
vannmagasinet). 
 
Det er nylig utarbeidet en ny metodikk for vurdering av inngrep og forstyrrelser sin virkning på 
villrein, (Strand et al 2013). Metodikken tar bl.a. hensyn til at villrein har ulike terskler i forholdet til 
nivået av forstyrrelser. Det er også brukt en skala som graderer fra lokal via regional til nasjonal og 
internasjonal betydning fremfor begrepene liten, middels og stor. Metodikken er utarbeidet i 
samband med det tverrfaglige forskingsprosjektet Horisont Snøhetta, hvor den blir brukt i 
vurderinger av konsekvensene av inngrep og ferdsel i Dovrefjellsområdene, og av ulike tiltak for å 
avbøte disse konsekvensene. Et av grunnprinsippene i metodikken er at en innenfor det samlete 
villreinarealet arbeider med utvalgte fokusområder som er regnet for å være særlig viktige for 
villrein.  Metodikken er siden brukt i KU for regionalplan for Nordfjella (Gundersen et al 2013) og 
kombinerer lokalkunnskap med forskningsbaserte datasett. 

5 Om helhetstenking og storskala perspektiv 
Grunnleggende kunnskap om en arts økologi skal ligge til grunn i avgjørelser som kan få 
konsekvenser for artens utbredelse og langsiktige overlevelse. Villreinen sin nomadiske livsførsel og 
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vekslende bruk av områder med mangeårige opphold mellom hver bruksperiode stiller helt spesielle 
krav til å arbeide i stor skala, både i tid og rom. 
 
Helhetsperspektiv 
OED sine retningslinjer understreker at det skal etterstrebes et helhetlig perspektiv, der en ser hele 
vassdraget under ett, framfor å jobbe med ett og ett magasin/en og en konsesjon der det er flere 
konsesjoner innenfor samme vassdrag. Dette er positivt, men også denne helhetstilnærmingen er for 
snever når det gjelder villrein. 
 
Helhetsperspektivet når det gjelder revisjoner må fange opp hvordan hele villreinområdet er belastet 
av kraftutbygging, og ikke avgrense seg til det enkelte vassdrag. Verdien av det enkelte avbøtende 
tiltaket må sees i lys av den totale belastningen villreinområdet har fra kraftutbygging, ikke bare fra 
ett og ett magasin. 
 

Ved handsaminga av konsesjonsrevisjonane lyt ein sjå dei store samanhengane i villreinområdet. 
Først då kan ein få eit rett bilete på viktigheita av kvart einskild tiltak som kan avbøte på reduserte 
trekkmoglegheiter. Det er ikkje eit godt nok heilskapsperspektiv å sjå eit og eit vassdrag for seg. Eit 
absolutt minimum av heilskapsperspektiv når det gjeld Hemsilutbygginga, vil være å sjå samla på dei 
tre store magasina i aust. Det er viktig å understreke at tilgang på beitene i aust betyr moglegheit for 
å utnytte ein vesentleg del av vinterbeiteareala i Nordfjella villreinområde. Då er det og ein svært 
viktig faktor at vinterbeite er ein minimumsfaktor for dette villreinområdet, og bestemmande for 
området sin bæreevne. Berre 12 % av totalarealet i villreinområdet er vinterbeite (DN/Gaare-86). 
Fra høringsuttale ang. revisjon av konsesjon for Hemsilvassdraget, Nordfjella og Fjellheimen 
villreinnemnd 2013. 

 
 
For å tilfredsstille kravet om et helhetlig perspektiv må en belyse: 

 Villreinområdet sin totale belastning av kraftutbygging  
o Verdien av det enkelte avbøtende tiltaket må sees i lys av dette, ikke bare fra ett og 

ett magasin. 

 Basere vurderinger i lys av effekten på villreinstammen. 
o Verdi av enkeltelement (funksjonsområde, trekkveg) 
o Konsekvensen av tiltak 
o Effekten av avbøtende tiltak 

 Særlig verdifulle: rest-trekk som er eneste, eller en av få muligheter til trekk mellom vesentlege 
deler av villreinområdet eller til og fra funksjonsområde/årstidsbeiter 

 
Dette stiller store krav til både kunnskapsgrunnlaget i forhold til lokalkunnskap om villreinområdet, 
om villreinbiologi og om kraftmagasiners og annen kraftrelatert inngrepsvirkning på villrein, og ikke 
minst til KU metodikk. 
 
Også Direktoratet for Naturforvaltning har i en aktuell kraftsak uttalt seg på en uomtvistelig måte når 
det gjelder viktigheten av å se de overordnede sammenhengene når en behandler villrein. I sin uttale 
i samband med konsesjonssøknad for bygging av Gravdalen kraftverk i Lærdalsvassdraget (ref. nr. 
2007/4654  ART-VM-JK , brev datert 04.08.2009) blir det bl.a. sagt;  
«Villreinen er en nomadisk art med en leveområdebruk i grove trekk styrt av beiteforhold, vindretning 
og forstyrrelser. Inngrep i deler av leveområdet berører derfor ikke et avgrenset antall individer, men 
hele bestanden. Enkelte deler av leveområdene vil være av mer kritisk verdi enn andre. Dette gjelder 
særlig følgende: 
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 Trekkområder. 

 Vinterbeiter, særlig i fjellområder med sterk oseanisk påvirkning. 

 Kalvingsområder  

 Vårbeiter i lavereliggende fjellområder i villreinområder som er dominert av høyfjell.» 
 
Det er vanskelig, innenfor små prosjekt, å vise betydningen den enkelte konsesjon har på stammen 
som helhet. Om en ikke klarer å påvise inngrepene sin overordnede betydning,  vil dette svekke 
mulighetene for å få nok tyngde i kravene om avbøtende tiltak. Det vil også være vanskeligere å få 
aksept for å ilegge ansvar for avbøtende tiltak også utover de rent fysiske tilpasningene av 
anleggene. Utfordringen ligger i å få fram de store sammenhengene innenfor et villreinområde. 
Behandling av en og en konsesjon, med en KU-utredning for hvert enkelt prosjekt vil ikke kunne 
fange opp behovet for helhetsperspektiv og behovet for å øke kunnskapen om betydningen av 
kraftutbyggingen i det aktuelle villreinområdet. Prosjektene vil ikke få kapasitet til å ta for seg 
problemstillinger som er vide nok i både tid og rom.  For å få tilgang til ressurser til å belyse disse 
sammenhengene, som har stor relevans i tilsynelatende avgrensede, konkrete enkeltsaker, er det 
behov for å etablere større, overordnede prosjekter. Med større prosjekter kan en få frem 
villreinområdet sine virkelige flaskehalser, og en vil kunne peke områder der tiltakene vil få stor 
effekt. Ved å kombinere erfaringsbasert kunnskap fra det enkelte villreinområdet med resultater fra 
forskningsprosjekter, både stedegne og generelle, vil vurderingene som blir gjort få stor tyngde. En 
øker da mulighetene for at virkningsfulle, konkrete tiltak faktisk blir pålagt konsesjonærene, og 
iverksatt.  
 

6 Mulige avbøtende tiltak? 
 
Påstand: Dersom revisjonsprosessene skal oppfylle målsetningene om å avbøte på skader påført 
naturmangfoldet må det være mulig å gjennomføre avbøtende tiltak også innenfor andre områder 
enn de som er fysisk berørt av tiltaket.  Dvs. at det må åpnes opp for avbøtende tiltak også utover 
endringer i minstevassføring og justeringer av de rent fysiske inngrepene. Regulantene må kunne bli 
ilagt avbøtende tiltak som kan bøte noe på reduksjonen i trekkmuligheter og med det, på 
fragmentering av villreinområdene som vannkraftutbyggingen har skapt.  
 
Eksempler som har fått stort fokus, og der det er lagt ned store ressurser i forskningsprosjekt er 
Aursjøen i Snøhetta villreinområde (Bevanger et al 2007, Jordhøy et al 2012, Strand et al 2013) og 
Blåsjø i Setesdal-Ryfylke (Strand et al. 2010). Områdene rundt Blåsjømagasainet får også fokus i ett 
nytt villreinprosjekt inkl. gps-merking, igangsatt i 2013 (Punsvik og Strand 2013). 
 
Aursjøen er en vesentlig barriere i utvekslingen av dyr mellom Øst- og Vestområdet i Snøhetta. Her 
finnes en trekkpassasje over Torbuhalsen som fremdeles brukes av villrein. Men stor vegtrafikk og 
ferdsel langs en turistrute over denne flaskehalsen skaper en tilnærmet blokkering av trekkruta 
gjennom barmarksessongen. 
 
Blåsjøen har demt ned et større fjellparti med flere vann med trekkpassasjer over eid mellom 
vannene. Magasinet dekker nesten hele fjellpartiet, og har nærmest delt villreinområdet i to; nord og 
syd for Blåsjø. Mulige trekkruter som finnes i ytterkantene av magasinet er sterkt reduserte pga. 
menneskelig aktivitet. Det er derfor tilnærmet ingen utveksling av dyr mellom de to delområdene.  
 
Også Sønstevann på Hardangervidda har fått fokus fordi magasinet virker sammen med vegen over 
Immingfjell og vanskeliggjør trekket inn på /ut fra Luftsjåtangen (Jordhøy og Strand 2009). Felles for 



Siri Bøthun Naturforvaltning   Notat 13.09.2013    side 19 

 

disse eksemplene er at det finnes trekkpassasjer forbi magasinene som er forstyrret av tekniske 
inngrep og / eller menneskelig ferdsel. Forbedring av mulighetene til å utnytte disse trekkene vil 
utgjøre reelle, avbøtende tiltak for villrein. Reetablering av trekk vil ha positive konsekvenser på både 
regionalt og nasjonalt nivå. 
 
Metodisk tilnærming: For å få en riktig vurderingen av hvilken verdi et mulig avbøtende tiltak vil kunne 
få,  er det en forutsetning at trekkveger som er igjen som eneste eller en av få muligheter til trekk 
mellom ulike villreinområder, mellom vesentlige deler av et villreinområde eller til og fra 
funksjonsområde/årstidsbeiter, blir  vurdert som særlig verdifulle. Dette selv om trekkruta pr. dato kan 
være forringet av andre inngrep og menneskelig bruk, dersom bruken er reversibel eller inngrepet mulig 
å avbøte. Dersom det viser seg mulig å reetablere bare noen få av de neddemte trekkene, og gjøre tiltak 
for å beskytte trekkruter dyra fremdeles kan bruke forbi magasinene, vil dette ha en uvurderlig stor 
positiv konsekvens for villreinstammene våre. 
 
 
Ulike avbøtende tiltak som kan ha positiv effekt (ikke uttømmende) 

 Fysisk åpne stengte trekkveger 
o Gjenskape trekk ved etablering av landbru 
o For grunne områder som har demt ned sesongtrekk; senke vannstanden i 

trekkperioden for å åpne trekkvegen 

 Unngå stor vintervassføring i overføringskanaler (gir åpne elver) 
Disse tiltakene er kostnadskrevende. De kan også få konsekvenser for landskapsverdier.  
 

 Reetablere rest-trekk forbi magasinet 
o Stenge åpne anleggsveger i fjellet, unngå brøyting 
o Flytte på tilretteleggingstiltak (p-plasser, benker, informasjonsskilt…) 
o Legge om turstier og skiløyper 
o Flytte hytter 

 Gjøre om på konsesjonsvilkår som var til beste for landbruk eller allmenheten, men som skaper 
barrierer for villrein 

Disse tiltakene er krevende for friluftsliv, beitenæring, frivillige organisasjoner, tilgjengeligheten til 
fjellområder til både næring og rekreasjon og for private interesser. De reiser også spørsmål om 
ansvarsplassering. 
 

 Bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget 
o Forsking 
o Overvåking og økt oppsyn 
o Kunnskapsinnhenting og utredninger 

Disse tiltakene vil kreve oppfølgende handling, som også vil kreve aksept for adaptiv forvaltning.  
  

7 Ansvarsplassering 
 
Påstand: Avbøtende tiltak innenfor andre tema enn de som er direkte berørt av konsesjonen bør og 
vurderes. Der tiltak innenfor disse temaene kan være avbøtende i forhold til å ta vare på eller re-etablere 
viktige trekkruter bør utgreiing om- og kostnadsdekning av slike tiltak ligge innenfor de nye 
konsesjonsvilkåra. (Nordfjella og Fjellheimen villreinnemnd) Dette finnes det lite rom for i dagens 
rammeverk, og liten vilje til å innlemme i behandlingen av revisjonene. 
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I nasjonal transportplan, lagt fram i 2013, er det lansert en ny måte å tenke på, der en tar innover seg at 
ødelagte muligheter / lokaliteter bør erstattes med alternativer som kan bidra til å avbøte den totale 
skaden tiltaket har forårsaket. Om denne tankegangen overføres til kraftutbygging i fjellet kan det gi 
«hjemmel» for konkrete tiltak også utenfor de områdene som er fysisk berørt av tiltaket. Dette kan åpne 
for at konsesjonæren, som har «forårsaket en skade» bør bidra i arbeidet med å redusere trekkbarrierer 
i resttrekk forbi magasinet, også på areal som ikke er direkte berørt av utbyggingen. 
 

NTP om Biologisk mangfold 
«I prosjekter med stor negativ konsekvens for naturmiljø, kulturmiljø og landskapsbilde skal før- og 
etterundersøkelser inngå som en integrert del av prosjektene. Avbøtende tiltak vil bli supplert med 
etablering av kompensasjonsområder.» 

 
 
Flere av de mulig avbøtende tiltakene ligger innenfor ansvarsområdene til offentlige forvaltningsorgan. 
Kostnadene er knyttet til tiltak med formål å avbøte den alvorlige skaden som er oppstått ved 
neddemming av hovedtrekkvegene. Det kan likevel være riktig å be om at konsesjonæren yter gode 
bidrag for å få til gjennomføring av disse tiltakene dersom en legger prinsippene i naturmangfoldlovens 
§11 til grunn. 
 

Naturmangfoldloven § 11. 
«Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og kadens karakter» 

 
 

8 Framlegg til oppfølgende prosjekt 
Saken bør følges opp videre fra så vel lokal og regional forvaltning som av nasjonale 
forvaltningsorgan.  De ulike kunnskapsbehovene bør imøtekommes med fagutgreiinger som kan 
samle eksisterende kunnskap og videre forskning som kan belyse ubesvarte spørsmål, jfr. kapitlene 
over. Det vil også være viktig å skape nettverk blant ulike aktører og gode dialoger. Kort oppsummert 
er det behov for å; 
 

 Sette fokus på tema villrein og konsesjonsrevisjoner i nasjonal forvaltning 

 Øke regional og lokal forvaltning sin innsikt i tema konsesjonsrevisjoner 

 Bedre kommunikasjonen mellom lokale/regionale nivå og nasjonale nivå i forvaltningen og 
skape et nettverk blant involverte parter på ulike forvaltningsnivå 

 Øke kunnskapsnivået om villrein og kraftanlegg i fjellet, og om virkningen av potensielle 
avbøtende tiltak 

 
Forslag til tiltak og prosjekt: 

 Seminar på overordna nivå, med bidrag fra sentrale institusjoner og forvaltningsledd. 
Deltakerne bør komme fra 

- Aktuelle forsknings institusjoner 

- Villreinrådet i Norge 

- Norsk Villreinsenter 

- Villreinnemder 

- Fylkesmenn 

- Miljødirektoratet 
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- Norges vassdrag og elektrisitetsvesen 

- Miljødepartementet 

- Olje- og Energidepartementet 

 Egne fagseminar eller «workshops» med lokale og regionale forvaltingsorgan (nemnder og 
utval), med fokus på rammene i prosessene og på de enkelte villreinområdene. Kunne mulig 
utføres gjennom villreinsentrene sitt opplæringstilbud til villreinnemndene? 

 

 Oppsummering av eksisterende kunnskap, f.eks.: 
o Kartlegging av alle konsesjonene i de enkelte villreinområdene inkl. tidspunktene for 

revisjon 
o Utarbeiding av faktaark om kraftutbyggingens påvirkning av villreinområder 
o Utarbeiding av faktaark om revisjonsprosesser 

 

 Igangsetting av nye forskningsprosjekt jfr. kap. 4.3 og kap. 6. 
 

  



Siri Bøthun Naturforvaltning   Notat 13.09.2013    side 22 

 

Referanser 
Andersen, R. og Hustad, A. (red). 2004. Villrein og Samfunn. En veiledning til bevaring og bruk av 
Europas siste villreinfjell. NINA temahefte 27. 77s. 
 
Bevanger, K., Jordhøy, P., Reimers, E. og Strand, O. 2007. Reetablering av villreintrekk over 
Aursjømagasinet, Lesja og Nesse kommuner. Et kunnskapsgrunnlag. NINA rapport 226. 60s.  
 
Flydal, K og Colman J. E. 2012. Villreinutredning til revisjon av konsesjonsvilkår for Hemsil 1. 
Naturresturering, rapport 2012-10-01. 
 
Håland, A. 2008. Konsekvensutredning – KU, deltema villrein, knyttet til plan om utvidet 
hytteutbygging i Sudnadalen, Hol kommune, Buskerud. NNI rapport 184. 
 
Håland, A. 2008. Kommunedelplan Myrkdalen, Voss kommune. Konsekvensutredning – KU, for tema 
villrein. NNI-rapport nr. 196. 
 
Jordhøy, P., Strand, O., Sørensen, R.,, Andersen, R. og Panzacchi, M. 2012. Villreinen i 
Snøhetta- og Knutshøområdet. Status og leveområde. NINA -Rapport 800. 102 s. + vedlegg. 
 
Knagenhjelm, C. 2012. Nordfjella. Delprosjekt Tyngre inngrep, status og planar. Aurland 
Naturverkstad AS. Notat – 2012. 
 
Knudsen, PA.  Nordfjella villreinområde. Aurlandsreguleringenes innvirkning på villreinens 
habitatbruk og skader på jakten. Aurland fjellstyre 1989. 84 s. 
 
Lundgård, K. 2013. Revisjon av konsesjoner; - vassdragsreguleringsloven § 10 nr. 3. 
v/advokatfullmektig Karianne Aamdal Lundgaard. Powerpiont presentasjon for foredrag; LVK-skolen, 
5. juni 2013. 
 
Nellemann, C., Vistnes, I, Jordhøy, P. og Strand, O. 2001. Winter distribution of wild reindeer in 
relation to power lines, roads and resorts. Biological conservation 101: 351-360. 
 
OED 2012. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer. Det kongelige 
Olje- og Energidepartement, mai 2012. 
 
Punsvik, T. og Strand O 2013. Nytt villreinprosjekt på gang i Setesdal Ryfylke. Villreinen 2013 s. 12 – 
13. 
 
Strand, O., Flemsæter, F., Gundersen, V og Rønningen, K. 2013. Horisont Snøhetta. NINA temahefte 
51. 99s. 
 
Strand, O., Panzacchi, M., Jordhøy, P., Van Moorter, B., Andersen, R., og Bay, L. A. 2011. 
Villreinens bruk av Setesdalsheiene. Sluttrapport fra GPS-merkeprosjektet 2006–2010. 
- NINA Rapport 694. 143 s. + vedlegg. 
 
NTP 2014 – 2023. Forslag til Nasjonal transportplan 2014 – 2023. Avinor, Jernbaneverket, Kystverket, 
Statens vegvesen. Februar 2012. 

  



Siri Bøthun Naturforvaltning   Notat 13.09.2013    side 23 

 

Vedlegg 1 

 

NOTAT v. Miljødirektoratet  
 



 

Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim | Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01 
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391 
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Strømsveien 96, 0663 Oslo|  

1 

 

Notat i forbindelse med Nasjonal gjennomgang av vassdragskonsesjoner 

Dato: 01.06.2013 

 

Villrein og effekter av vannkraftutbygginger - generelt faglig 
grunnlag for effektvurderinger og avbøtende tiltak 

 

Villrein i Norge 
Norge har de siste gjenlevende bestandene av villrein i Europa, og har derfor et spesielt ansvar for å 

ta vare på denne arten. Til sammen har vi i dag mellom 25 000 og 30 000 villrein på vinterstid. 

Disser er fordelt på 23 villreinområder i Sør-Norge. Opprinnelig var nok de fleste av disse områdene 

samlet i mer eller mindre sammenhengende leveområder for villrein, men det har altså skjedd en 

omfattende fragmentering av de opprinnelige leveområdene. I tillegg er villrein erstattet med 

tamrein i hele Nord-Norge, Nord-Trøndelag og i store deler av fjellområdene i Sør-Trøndelag, 

Hedmark og Oppland. 

 

I forbindelse med St.meld. 21. 2004-2005 Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand ble 

villreinen løftet fram som en vesentlig nasjonal miljøverdi, og det ble fastsatt et nasjonalt mål om 

at villreinens leveområder skal sikres. Dette ble fulgt opp gjennom St.meld. 26 (2006-2007). Våren 

2007 sendte Miljøverndepartementet et bestillingsbrev til fylkeskommunene der det ble pekt ut ti 

nasjonale villreinområder og anmodet om at det skulle lages regionale planer (fylkesdelplaner) etter 

plan- og bygningsloven for disse områdene. Det foreligger nå godkjente planer med konkret 

avgrensning og retningslinjer for nasjonalt villreinområde for Setesdalsheiene (vest og aust), 

Hardangervidda og Rondane – Sølnkletten, mens Forollhogna, Nordfjella, Ottadalen og Dovrefjell 

(Snøhetta – Knutshø) er i sluttfasen og forventes ferdig i løpet av 2013–2014. Det er naturlig å ha 

særlig fokus på disse ti største villreinområdene også ved revisjoner av vannkraftkonsesjoner, selv 

om det i stortingsmeldingene ble lagt vekt på at de øvrige villreinområdene ikke skulle 

nedprioriteres. 

 

Fragmentering av villreinens leveområder 

Villrein har ved siden av å ha vært et viktig byttedyr for store rovdyr blitt utsatt for hard jakt fra 

mennesker i titusener av år. Dette gjør at arten er svært sky og unnviker alt den oppfatter som 

utrygt eller farlig, noe som legger grunnlaget for at selv beskjedne installasjoner og økt menneskelig 

aktivitet kan føre til barrierer for villreinen. Nyetablering av barrierer kan føre til ytterligere 

fragmentering av villreinens allerede oppsplittede leveområder. Utbygging i regi av energi- og 

samferdselssektorene skaper ulike barrierer og forstyrrelser for villrein, og er en av de viktigste 

årsakene til at villreinens leveområder fragmenteres i dag. Den negative effekten av slik utbygging 
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forsterkes ofte av påfølgende hytteutbygging og økt fritidsbruk av fjellet med utgangspunkt i 

inngrepene. 

 

Tap av trekkveier 

Villreinen er en nomadisk art som er tilpasset å utnytte årstidstilknyttede ressurser med en ujevn 

fordeling. Disse er spredt langs ulike klimatiske gradienter, representert ved høyde-, øst–vest- og 

nord–syd-gradienter. Dette gjør at essensielle ressurser lett kan isoleres fra hverandre ved inngrep. 

Ettersom villreinen i Norge lever i flokk og er tilpasset et lavproduktivt høyfjellsmiljø må den 

kontinuerlig ha tilgang til å skifte beiter for å unngå at viktige beitevekster overbeites. Dette 

gjelder i særlig grad lavbeiter. Reinlav, som er villreinens viktigste vinterbeiteressurs og utgjør 

minimumsfaktoren for villreinbestandene i de fleste villreinområder, er tilpasset tørt klima og liten 

snødekning om vinteren. Dette fører til at reinlav er mest utbredt på østlige tanger i 

villreinområdene. Lavbeiter som er nedbeitet trenger grovt sett 30 år på å regenereres. Villreinen 

er altså avhengig av å kunne veksle på å bruke ulike fjelltanger med lavbeiter slik at enkelte 

områder kan i lengre perioder stå uten vesentlig bruk, mens andre blir beitet i sterkere grad. 

 

Villreinflokker vil ofte trekke mer langs enkelte geografiske strukturer enn andre. Ofte vil flokkene 

følge høydedrag og rygger i terrenget. Inngrep og forstyrrelser som skjærer av disse trekktraseene 

kan få vidtrekkende konsekvenser. Avskjæring av forbindelser mellom østlige og vestlige deler eller 

lavereliggende og høyereliggende deler av villreinområder vil hindre rein i å nå henholdsvis 

vinterbeiter og sommerbeiter.  

 

I kraftutbyggingssammenheng vil dette bety at der det har skjedd endring i vannføringsregime i vann 

eller elv, kan trekk mellom sommer og vinterbeiter hindres. Når trekk mellom ulike vinterområder 

hindres kan dette føre til at lavbeiter overbeites med erosjon og sterk reduksjon av lavforekomst 

som følge. På den annen side vil fravær av reinbeite i lavrike områder på sikt også true utbredelsen 

av denne naturtypen og artene som hører hjemme i lavheier. Grunnen til dette er at ubeitet lav 

akkumulerer humus i bunnen av lavmatta. Dette vil i løpet av tid gi vekstvilkår for karplanter og 

laven vil på sikt utkonkurreres til fordel for lyng- og grasvekster. 

 

Det er i tillegg grunn til å frykte at bortfall av mulighet til å veksle mellom ulike sommerområder 

kan ha negative effekter. Ut fra generell kunnskap om parasitter og annen sykdom er det grunn til å 

frykte at villrein som må bruke samme områder hele sommeren år etter år vil utsettes for økt 

parasittbelastning og økt fare for sykdomsutbrudd. Utbrudd av sykdom og høy hyppighet av 

hjernemarkinfeksjoner i villreinområdet Vest-Jotunheimen tidlig i dette tusenåret kan være et slikt 

eksempel. En slik utvikling vil på sikt minske bestandenes vitalitet og robusthet mot andre, 

eksempelvis klimaskapte utfordringer. 

 

Kraftutbygging kan således ha en rekke regionale effekter gjennom å bryte opp trekk mellom store 

arealer med både med lik og ulik funksjonalitet for villreinen, og stenge delbestander inne på små 

arealer med de mange skadevirkninger det vil gi for bestanden og dens beiteressurser. Slike 

regionale effekter påvirker villreinområdenes størrelse, sammenheng og bæreevne. Ofte forsterkes 

de regionale effektene av lokale effekter av utbyggingene som tap av beiteområder langs vann som 

neddemmes.  
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Vannkraft og effekter på villrein 
Vi har delt inn effektene av inngrep knyttet til vannkraft i ingen, lokale eller regionale effekter 

(Gundersen mfl. 2013). En type inngrep kan ha både lokale og regionale effekter. Inngrep i 

villreinområder har ofte additiv effekt gjennom å forsterke hverandre og gi en samlet større 

barriereeffekt. Vi nevner derfor også andre inngrep knyttet til kraftutbygging for å underbygge 

viktigheten av å bygge ned barriere ved å sette inn avbøtende tiltak der og når dette er mulig. 

 

Tabell 1. Ulike inngrep som følge vannkraftutbygging, og hvilke effekter de har på villrein. 

 

Inngrep Effekt  

Neddemming av arealer Lokal og regional 

Økt vintervannføring med åpent vannløp Regional 

Bortfall av vannføring Ingen dokumentert 

Kraftlinjer Lokal og regional 

Permanente anleggsveier Lokal og regional 

 

 

I sammenheng med revisjon av konsesjoner er i utgangspunktet kun de to første typene inngrep 

aktuelle. Neddemming av arealer og økt vintervannføring med åpent vannløp har gitt alvorlige 

virkninger for villrein. Disse virkningene ble forutsett allerede ved erstatningsskjønn knyttet til flere 

utbygginger og jaktrettshavere ble tilkjent årlig erstatning for redusert jaktutbytte som følge av 

neddemming av trekkveier. Nasjonal politikk er endret og legger i dag til rette for at 

skadevirkninger i størst mulig grad skal avbøtes ved revisjon av konsesjonene for 

vannkraftanleggene. En har med andre ord gått mer bort fra å godta en varig reduksjon i 

leveområdene for villrein. Forslag til konkrete tiltak for å bøte på negative effekter av 

vannkraftrelaterte inngrep er allerede utarbeidet for enkelte områder. Et eksempel på dette er 

rapporten om terskelbygging i Aursjømagasinet i Snøhetta-området, der det er vurdert om dette kan 

bidra til at villreinen gjenopptar gamle trekk etter neddemming (Bevanger mfl. 2007). Samtidig har 

endringer i bruken av magasiner og overføringsvassdrag gitt økte utfordringer gjennom mer bruk av 

effektkjøring med raske nedtappinger og endringer i vannføring i åpne vannløp. En eventuell 

overgang til bruk av magasinene som «grønne batterier» for overskuddsvindkraft med bruk av 

pumping av vann opp igjen fra lavereliggende magasiner vil øke utfordringene i stor grad. 

 

For å oppnå best mulig effekt og kostnadseffektivitet bør avbøtende tiltak vurderes på en bred 

basis. Et slikt helhetsperspektiv bør for å belyse energisektorens påvirkning på villrein, også ta 

hensyn til andre sider ved kraftutbygging som berører villrein, se tabell 1.  

 

Vi vil tilråde at en velger en tilnærming der en først ser på felles tematikk knyttet til ulike sider ved 

vannkraftutbygginger og effekten på villrein med tanke på å utvikle gode og kostnadseffektive 

avbøtende tiltak. Det kan for eksempel løses gjennom utarbeidelse av et notat som oppsummerer 

kunnskap fra ulike forsknings- og utredningsprosjekter hvor allerede innhentede data kan belyse 

problemstillingen. Dette notatet bør også innbefatte en analyse av i hvilken grad de ulike 

villreinområdene er påvirket av vannkraftutbygginger. En slik gjennomgang vil gi et bedre grunnlag 

for å prioritere tiltak knyttet til ulike vannkraftinngrep og danne et grunnlag for å finne riktige og 

kostnadseffektive avbøtende tiltak i det enkelte tilfelle. I dette ligger også en samordnet utredning 
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av beslektede problemstillinger. Dette vil kunne legge til rette for både bedre løsninger for 

villreinen og en samlet innsparing for energisektoren.  

 

Som nevnt i tabell 1 er utfordringene i hovedsak knyttet til to effekter av kraftutbygginger. Vi vil 

under gå gjennom disse mer konkret og knytte konkrete eksempler til dem. 

 

Neddemming av arealer 

Store vannkraftmagasiner utgjøres ofte av flere tidligere mindre vann med eider mellom. Disse 

eidene er som nevnt over, ofte deler av større systemer av rygglignende terrengformasjoner. Det er 

dokumentert mange villreintrekk i slike områder, hvorav flere har en lang historikk dokumentert 

gjennom registrerte fangstminner, se http://dnweb12.dirnat.no/wmsdn/villrein.asp. Når 

mange av, eller alle trekkveiene, er neddemt eller avskåret på andre måter, medfører dette en 

oppdeling av bestander. Dette gir i tillegg avsnøringer av deler av villreinområder som går ut av 

bruk eller får sterkt redusert bruk, dette speiles så av tilsvarende overbruk av andre deler av 

villreinområdet med andre kvaliteter. Vannkraftmagasiner virker som barrierer fordi villrein i liten 

grad frivillig legger på svøm over litt større vann under beitetrekk. Problemstillinger knyttet til 

kryssing av vannmagasiner er til stede til alle årstider. Vinterstid er bratte iskanter i nedtappede 

magasiner en tilleggshindring. Data fra GPS-GSM-merket villrein viser at flokkene langt sjeldnere 

krysser islagte kraftmagasiner enn andre islagte vann (Olav Strand pers. med.). 

 

Forslag til tiltak mot neddemming 

Temporære ordninger som nedtapping slik at gamle eider igjen kan fungere som trekkveier er 

teknisk mulig. Usikkerheten knyttet til effekten av en temporær nedtapping er imidlertid stor. Det 

prioriteres derfor å opprettholde de store villreinområdenes funksjonalitet på permanent basis og å 

gjenopprette større sammenhengende områder. Permanent reetablering av trekkveier som kan 

legge til rette for villreinens nomadiske bruk av større områder over år og gjennom året bør 

gjennomføres der dette er faglig mulig. Tilrettelegging av trekkveier kan gjøres gjennom å opprette 

landbruer (jf. Blåsjømagasinet i Setesdal - Ryfylkeheiene) eller bygge terskler (jf. forslag til terskler 

for Aursjømagasinet, Bevanger mfl. 2007). Tilrettelegging for gjenopptagelse av trekk på andre 

arealer enn de som er neddemt kan i en del tilfeller være en løsning som bør vurderes. Det kan 

være fruktbart å få analysert dette samlet for villreinområdene. Mange damanlegg begynner å nå en 

alder der betydelige investeringer må påregnes for å opprettholde full fyllingsgrad av magasinet. 

Investeringene knyttet til slikt vedlikehold eller nybygging av dammer bør avveies mot potensielle 

kostnader knyttet til reetablering av trekk, enten det er aktuelt å gjøre dette i eller ved siden av 

kraftmagasinet. Endrede forutsetninger for bruk av magasinkapasitet kan gjøre det riktig å unnlate 

å bruke full reguleringshøyde. Lavere høyeste vannstand i magasinet kan løse utfordringer knyttet 

til villreintrekk på en kostnadseffektiv måte. 

 

Brutte trekkmuligheter i store kraftmagasin - eksempler 

 

1. Blåsjømagasinet i Setesdals- Ryfylkeheiene  

Blåsjømagasinet består av flere tidligere vann som før oppdemming var skilt av eider. Disse var i 

mange tilfeller forlengelse av ryggformede strukturer i terrenget som villreinen fulgte i 

forbindelse med trekk. Dette magasinet dekker i dag nesten hele bredden av dette fjellområdet. 

http://dnweb12.dirnat.no/wmsdn/villrein.asp
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Villreinens trekkmuligheter på øst- eller vestsida av magasinet er til dels dårlige som en følge av 

topografiske forhold og menneskelig aktivitet. Fram til nå har det ikke vært registrert utveksling 

av GPS-merkede villrein mellom områdene nord og syd for Blåsjø. Bukker har så vidt brukt området 

øst for Storevassdammen, men ingen av de merkede bukkene har virkelig trukket inn i områdene de 

før ikke har brukt. Dette bildet er enda tydeligere for simler som er langt skyere. Bestandsmessig 

er nok dette villreinområdet like skilt i to som om det var to ulike villreinområder slik. Det ligger 

klart til rette for å foreta analyser knyttet til ulike av avbøtende tiltak som legger til rette for 

trekk over denne barrieren basert på kunnskap fra nevnte merkeprosjekt. Løsningene i denne 

flaskehalsen ser primært ut til å være knyttet til området øst for Storevassdammen eller til 

etablering av trekk på tvers av magasinet lenger vest. (Jordhøy mfl. 2008). 

 

2. Kongshelleren/Nyhellermagasinet i Nordfjella villreinområde 

Nordfjella villreinområde er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet og vannkraftutbygging er en 

viktig del av dette bildet. En av de viktigste årsakene til at flere gamle trekkveier er utilgjengelige 

er neddemming av arealer i kraftmagasiner (Knudsen 1989, Strand mfl. 2011, figur 1). Sammen 

med andre barrierer bidrar dette til at deler av området er lite brukt av villrein i dag, og det er 

liten utveksling av individer mellom den nordlige og sørlige delen av villreinområdet.  

 

 

 
Kilde: Strand mfl. 2011 

Figur 1. Kart over Nordfjella villreinområde med neddemte trekkveger framhevet i rødt. Område 

nummer 7 viser Kongshellerområdet og nummer 3 viser Geitryggen og Rv 50. 

 

 

Påvirkning av regulering 

Oppdemming av Nyhellervatn, Kongshellervatn, Øljuvatn og Volanuttjønnene har bidratt til at 

flere kjente og ofte brukte trekkveier ikke lenger er tilgjengelige for villreinen (Knudsen 1989, 

Strand mfl. 2011, figur 1). En turistløype forstyrrer for villreinens ferdsel langs den gjenværende 
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”hovedtrekkveien” i dag. Trekkveier i Kongshellerområdet er viktig for at villreinen skal kunne 

komme seg inn på Geitryggen og så forflytte seg mellom den nordlige og sørlige delen av Nordfjella 

villreinområde. Således har neddemming av gamle trekkveier i dette området en regional 

påvirkning på villreinen. Data fra GPS-merka villrein viser at neddemminga også har mer lokale 

effekter: Beiteområder sørvest for Nyhellermagasinet er svært lite brukt i dag (Strand mfl. 2011, 

figur 2).  

 

 

  Kilde: Strand mfl. 2011 

Figur 2. Sikring av den gjenværende, verdifulle trekkveien sør for Vampen i Nordfjella (grønne 

piler) kan være et godt alternativ til å bygge en kunstig løsning i Kongshellersundet. 

 

 

Forslag til tiltak  

For villreinen er det få gjenværende muligheter til å trekke gjennom Kongshellerområdet, for så å 

passere over Geitryggen og ned til den sørlige delen av villreinområdet. Passasjen fra Vampen og 

over Kongshellerelva var en av de mest brukte trekkveiene før oppdemming. Etablering av en 

passasje over Kongshellersundet vil kunne bidra til at den gamle trekkveien igjen kan tas i bruk. En 

slik passasje bør utformes slik at det er naturlig for villrein å gå der, samt være mest mulig 

naturlikt som tanger, landbru eller andre egnede konstruksjoner. 

 

Utbedring og sikring av den gjenværende, verdifulle trekkveien sør for Vampen (se grønne piler, 

figur 2) kan potensielt vise seg å være mer kostnadseffektivt enn å bygge en kunstig løsning i 

zstore forstyrrelser. En ofte brukt turistløype hindrer i dag reinen i å bruke området på en 

funksjonell måte. Omlegging av denne løypa gjennom bedre tilrettelegging i andre traseer kan 

Vampen 
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være et alternativ. Skal en lykkes i dette må allmenne friluftsinteresser tas hensyn til på en slik 

måte at dette fra den siden oppfattes som et forbedret tilbud.  

 

Potensiell verdi for villrein 

Tilrettelegging av trekkvei over Kongshellerområdet vil kunne lette trekket over Geiteryggen. 

Dette vil tilgjengeliggjøre områder med viktige ressurser, og på den måten bedre dette 

villreinområdet funksjonalitet. Dette vil gjøre villreinen i dette området bedre sikret i forhold til 

langsiktig gode beitetilbud, mer robust i forhold til klimahendelser og økt utveksling av dyr mellom 

sørlig og nordlig del av Nordfjella samt mot Hardangervidda og Raudafjell.  

 

Økt vintervannføring med åpent vannløp 

Villrein vil av naturlige årsaker ofte være uvillig til å krysse åpne elver om vinteren. Dette bunner 

seg nok både i at det er svært risikofylt å bli våt i perioder med sterk kulde og is og snøkanter som 

gjør kryssing farlig og vanskelig. Åpent vintervann er heller ingen vanlig foreteelse i villreinens 

utviklingshistorie og uvilligheten til å krysse slikt vann forsterkes nok av villreinens forsiktighet 

knyttet til uvante situasjoner.  

 

Overføring av vann mellom magasiner i høyfjellet skjer i en del tilfeller i opprinnelige elveleier, 

enten i opprinnelig naturtilstand eller i kanalisert form. Nye kanaler utenom tidligere vannløp eller 

langs små bekkeløp kan også tenkes. Åpne vannspeil i strømsterke sund i kraftmagasiner kan også 

konsolidere barriereeffekter som magasinet representere. Det er rimelig å anta at åpent vann selv i 

opprinnelige elveleier og relativt beskjeden mengde kan føre til barrierer for villreinen og kan 

avskjære reinen fra å bruke til dels betydelige arealer med vinterbeite. Det kan også være verdt å 

nevne at strømutsatte sund i kraftmagasiner med dårlig isdekke kan føre til drukningsulykker som 

rammer både rein, andre dyr og folk. 

 

Forslag til tiltak  

En kan tenke seg ulike former for avbøtende tiltak som tunellframføring, endring i tapperegime, der 

det holdes lav vannføring som tillater isdannelse, ev. vanninntaksendring som fremmer tilfrysing 

eller konstruksjon av «terrenglokk» på vel forhånddokumenterte trekklokaliteter. 

 

Vinteråpent vannløp i fjellet som følge av tapping av magasin - eksempel 

 

Halne-Sleipa-Heinvassdraget på Hardangervidda 

Ettersom kraftbehovet normalt er størst om vinteren vil vannføringen i regulerte vassdrag være 

større enn i uregulerte på denne årstida. I mange tilfeller tappes også vann fra dypere vannlag i 

magasinene med temperatur opp mot 4o C. Dette fører til strie åpne vassdrag hvor det opprinnelig 

var liten vintervannføring og islegging.  

 

Dette er så langt vi kan bringe på det rene i dag en vanlig vintersituasjon i Sleipa og i Heineelvi 

mellom Øvre og Nedre Hein. De delene av Hardangervidda som ligger nordøst for dette området 

har store lavbeiteressurser. I tillegg vil bruk av disse områdene også kunne legge til rette for økt 

utveksling av dyr nordover mot Nordfjella villreinområde og bruk av områdene mellom Rv 7 og 

Bergensbanen. I løpet av de årene det har vært villrein merket med GPS-GSM sendere på 
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Hardangervidda er det kun unntaksvis registrert merket villrein nordøst for Halne, Øvre og Nede 

Hein. Heinseter turisthytte kompliserer dette bildet og vinterløyper knyttet til denne, samt bruk 

av turisthytta vil måtte være en del av en eventuell løsning. 

 

Prinsipielt kan en se for seg tre mulige tiltak for å avbøte virkningen av denne økte vannføringa om 

vinteren. En mulighet er å bygge en tunell forbi et på forhånd godt utredet punkt for trekk. En kan 

også vurdere å bygge «terrenglokk» over elva som reinen kan trekke over ut fra samme 

forutsetninger som beskrevet over. Til sist, og kanskje mest kostnadseffektivt i et eksempel som 

dette vil det være å foreta en nedtapping av reservene i Halnefjorden gjennom Hein før nyttår. 

Det er rimelig å anta at en på en slik måte kan ivareta både hensyn til kraftproduksjon og villrein. 

Kombinert med en nær naturlig vintervannføring og regulering av dyp for inntak og derigjennom 

vanntemperatur vil dette formodentlig også ivareta levekår for akvatiske organismer. 
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