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Nordfjella  og Fjellheimen  villreinnemnd har i  år  2011  bestått av følgende medlemmer: 

 

Kommune / Herad Navn Villreinområde 

Hol Per Aksel Knudsen Nordfjella 

Ulvik Olav Rondestveit Nordfjella 

Lærdal Anne I. Nedrehegg Nordfjella 

Hemsedal Martin Lindal Nordfjella 

Aurland Siri W. Bøthun Nordfjella/ Fjellheimen 

Ål Inger H. Lervåg/Einar Lauvvang Nordfjella 

Modalen Linda Margrethe Tollefsen Fjellheimen 

Vaksdal Svein Helle Fjellheimen 

Voss  Randi Engelsen Eide Fjellheimen 

Vik John Holstad Fjellheimen 

Høyanger Anders Søreide  Fjellheimen 

 

 

Møteaktivitet: 

21. jan.:      Plangruppe,  biologisk kartlegging/nasjonalt villreinområde, Geilo. 

1. april:      Prosjektgruppe, GPS målinger, Hardangervidda/Nordfjella, Geilo. 

8.-9. mars: Regional plan. Administrativ arbeidsgruppe,  møte, Finse. 

9. april:      Årsmøte, Villreinutvalget i Nordfjella,  Lærdal. 

9. april:      Årsmøte, Fjellheimen villreinutvalg, Haugsvik. 

14. april:    Kvotemøte m.m., Oppheim. 

23. mai:     Regional plan, Nordfjella, Geilo. 

31. mai -1.juni: Villreinrådets landsmøte,  Honne. 

22. aug.:     Befaring i Vikadalen, Voss/Vik. 

26. sept.:    Regional plan. Administrativ arbeidsgruppe, Geilo. 

2. nov.:       Forvaltning av høgfjellsområdene, Ulvik- Arbeidsgruppe 5 

16. nov.:     Oppsummeringsmøte, villreinnemnda, Oppheim. 



 

I tillegg kommer interne møter i respektive kommuner.  Mye av saksbehandlingen har 

foregått  gjennom bruk av  internett,  noe som er  tids- og ressursbesparende. 

119 saker og skriv er  journalført. 

 

 

Av viktige saker vil vi nevne: 

 

 Regional plan for Nordfjella,  nasjonalt villreinområde 

 Migrasjon av rein mellom  Hardangervidda og  Nordfjella 

 Turisttrafikk fra Finseområdet 

 Tamreinproblematikk i Hol 

 GPS  merkeprosjekt   

 Splid  mellom vald i  Fjellheimen. 

 Felles forvaltningsplan for Rallarvegen 

 Interkommunal kommunedelplan for Fjellheimen.  

 

 

Regional plan for Nordfjella - nasjonalt villreinområde. 

Etter initiativ fra MD kom planen i gang  med formelt oppstartsmøte på Geilo, den 14. 

oktober 2010, og ledes av en styringsgruppe bestående av ordføreren i hver kommune, to 

politikere fra hvert fylke, en representant fra hver av de tre fylkesmennsembetene og leder av 

villreinnemnda. 

Det er etablert en administrativ arbeidsgruppe der villreinnemnda er representert ved  W. 

Bøthun.  Før formell oppstart har en plangruppe med representanter fra villreinutvalget,   

villreinnemnd,  SNO,  DN,  NINA og Villreinsenter Sør  arbeidet med kartfesting av 

biologiske data.   

Det er avholdt møter i alle kommuner hvor man har  kontaktet nøkkelpersoner for å få mest 

mulig relevant data og for øvrig gått igjennom aktuell litteratur og oppsynsrapporter.  Lindal 

og  Knudsen har deltatt i plangruppen, mens Knudsen,  sammen med Lars Nesse og Harald 

Skjerdal fra villreinutvalget har vært medforfattere i NINA Rapport 634, Status og 

leveområde for Villreinen i Nordfjella.. 

Villreinsenter Sør v/ Anders Mossing er ansvarlig for kartdelen der det også er innhentet data 

fra GPS merkinger og beiteregistreringer via satelittprogram,  mens NINA v/  Per Jordhøy har 

redigert tekstdelen.  

Planprogrammet ble vedtatt høsten 2011.  Målet er at planen som også skal fange opp ulike 

brukerinteresser og legge til rette for næringsutvikling,  skal sikre villreinens leveområder for  

framtida. Planen skal sluttføres tidlig i  2013.  

 

  

Migrasjon av villrein mellom Hardangervidda og Nordfjella villreinområde. 

Etter at  Finsetunnelen  ble ferdig,  har nordfjelladyr  tatt i bruk området mellom  

Bergensbanen og  Rv. 7 i stigende grad, noe som gir forvaltningen spesielle utfordringer da 

dyra i realiteten trekker mellom to, administrativt forskjellige områder. Periodevis har opptil 

2/3 deler av dyra som har oppholdt seg mellom  Fv. 50 og Bergensbanen,  trukket over på 

hardangerviddasiden.  Så langt har de fleste kommet tilbake under kalving, men det kan 

forekomme trekk fram og tilbake gjennom hele året. 

Ulvik, som forvalter den nordlige delen av fjellområdet mellom Bergensbanen og  Rv. 7, 

åpnet for forsiktig jakt, høsten 2011.  Området har vært fredet siden reduksjonsavskytingen på  

80 tallet.  Nå ser man muligheten til å bygge opp en ny delbestand på nordvidda.   



       

Turisttrafikk fra Finseområdet. 

Finse har etter hvert etablert seg som et senter for friluftsliv både sommer og vinter.  I 

vinterhalvåret er det  stor interesse for hundekjøring og  kiting som går over store deler av  

Nordfjella og Hardangervidda. Den organiserte aktiviteten kan styres gjennom 

forvaltningsorganer  som har nær kontakt med fjelloppsyn og  SNO slik at man unngår 

områder der villreinflokker beiter.  Uorganisert aktivitet,  der aktører  periodevis samles i 

større uformelle grupper,  er det ingen som har kontroll på og  kan lett komme i konflikt med   

villreinens behov for vinterbeiter. 

Det er ønske om at slike aktiviteter  kan bli regulert gjennom eget lovverk.   

 

Tamreinproblematikk i Hol. 

Urevassbotn  grunneierlag,  som har et kjerneområde i villreinsammenheng og grenser til 

Ulvik i sør,  Aurland i vest og strekker seg over Geiteryggtunnelen i nord,  har gitt sin 

tilslutning til at Østre Hol tamreinlag  skal få leie tamreinbeite dersom formalitetene går i 

orden. Villreinnemnda fikk først anledning til å uttale seg da tamreinlaget også søkte  Hol 

kommune om å leie beite på kommuneeiendommene. Administrasjonen gikk i mot. Etter 

avslaget sendte tamreinlaget ny søknad, denne gang for flere år slik at saken måtte opp til 

politisk behandling.  Søknaden ble avslått. 

Til tross for at Nordfjella  har status som nasjonalt villreinområde, har tamreinlaget  fått med 

et punkt om tamreindrift  i planprogrammet, noe som etter villreinnemndas oppfatning ligger 

langt utenfor mandatet til styringsgruppa.  

Tamreindrift utenfor de fastsatte reinbeiteområdene er dessuten konsesjonsbelagt og reguleres 

gjennom reindriftsloven der det går fram at konsesjon ikke bør gis til villreinområde.  

Forøvrig er tamreindrift en direkte årsak til at den europeiske villreinen i dag kun lever i  små 

øypopulasjoner i sørnorske fjell.  

 

 

GPS  merkeprosjekt. 

Villreinforvaltningen har hatt stor nytte av GPS registreringene, spesielt i inngrepssaker, da de 

på en uomtvistelig  måte synliggjør villreinens bruk av fjellområdet. Prosjektet gjør det også 

lettere å søke opp flokker i forbindelse tellinger og  dyretrekk  mellom Nordfjella og 

Hardangervidda.  Samtidig er det viktig å være klar over at det kan gå store flokker utenom de 

GPS merkede dyrene.  Det  ble holdt et oppsummeringsmøte  på Geilo, den 1. april 2011,  der 

representanter for villreinnemnda deltok.  Tre nye dyr er merket i den nordlige delen av 

Nordfjella og to vest for Hardangerjøkulen. 

 

 

Splid  mellom vald  i Fjellheimen villreinområde. 

Etter lengre tid med splid mellom Stølsheimen villreinvald  og Austfjelli – Vik   som har hatt  

hovedtyngden av dyr på sine områder gjennom flere år,  har Austfjelli-Vik villreinvald meldt 

seg ut av samarbeidsorganet.  Striden står om forvaltningssoner,  samjaktavtaler og håndtering 

av kvote. Flere forsøk på å komme til enighet har ikke ført fram. Bestandsplan for  perioden,  

2009 – 2013, er ikke undertegnet av  Austfjelli - Vik.   

En søknad som ble sendt til villreinnemnda om å dele Fjellheimen i to forvaltningssoner ble 

oversendt DN til behandling.  DN konkluderte med at det ikke er grunnlag for dispensasjon  

fra hjorteviltforskriftene om å opprette to soner med hver sin kvote og bestandsplan i 

villreinområdet utover å vurdere fravik fra minstearealet med inntil 50% oppover eller 

nedover. Villreinnemnda benyttet seg av denne muligheten i 2011,  noe som ble påklaget av  

Stølsheimen villreinvald. Klagen førte ikke fram. 



Villreinnemnda håper at partene kan komme fram til en hensiktsmessig løsning gjennom 

funksjonell samjaktavtale i 2012 da det var lite som skilte partene i 2011. 

 

Felles forvaltningsplan for Rallarvegen. 

Villreinnemnda v/ Rondestveit har vært representert i en plangruppe med representanter fra 

berørte kommuner, Hordaland fylkeskommune og næringsselskap. Det er avholdt  10 møter 

inkl. oppstartsmøte på Finse 19. januar  2010. Gruppa har utarbeidet forslag til Handlingsplan 

for bruk og drift av  Rallarvegen som ble vedtatt  i 2011 som forvaltningsstrategi for 

Rallarvegen. Planen er ikke juridisk bindene, men det er etablert et råd, Rallarvegrådet,  som 

skal se til at forvaltningsstrategien blir fulgt opp. Villreinnemnda har en representant i rådet.  

 

 

Status for gamle prosjekter, med konsekvenser for villreinområdene,  som ikke er 

avklart: 

 

Gravdalen kraftverk/regulering av Finnbuvotni/rehabilitering av Dam Kvevotni., Nordfjella.  

Ingen endringer.  Sakene må sees i sammenheng.   

I forbindelse med rehabilitering av Dam Kvevotni har Østfold Energi søkt om konsesjon til å 

bygge et nytt kraftverk  ca 5 kilometer nord for Kvevotni  samtidig som de vil bygge en ny 

dam og utnytte fallet fra Finnebuvotni som vil bli et nytt magasin. 

Kraftverket som er tenkt bygd inn i fjell,  har tre alternative overføringslinjer der to vil 

komme i sterk konflikt med villreininteressene. Et  tredje alternativ er mindre konfliktfylt, 

men kraftverket vil komme til å ligge midt i den viktigste øst-vestlige  korridoren for 

villreintrekk nord for Kvevotni.  Tiltakene må sees i sammenheng med øvrige inngrep i 

området  der fjellformasjonene gjør at  trekkrutene for villrein er svært begrenset.  

GPS registreringer viser dessuten at Finnebuvotni  ligger  sentralt i kalvingsområdet for 

Nordfjella reinen,  samtidig som Gravdalen  utgjør den viktigste trekkruten mellom 

fjelltangene nord for Kvevotni. 

Et mulig alternativ om å legge kraftverket til Øydalen vil skåne villreininteressene, men blir 

i flg. Østfold Energi for kostbart til at  selskapet har interesse av det.  

Navnet Gravdalen skriver seg for øvrig fra gamle fornminner med dyregraver i området.  

Villreinnemnda har gått sterkt imot utbyggingsplanene samtidig som en har uttrykt ønske om 

å begrense  anleggstrafikken i forbindelse med rehabilitering av Dam Kvevotni mest mulig. 

Villreinnemnda har bedt om at planene under alle omstendigheter må utsettes inntil regional 

plan for Nordfjella, som nasjonalt  villreinområde,  er på plass. 

Det var ventet at NVE skulle gi et svar i løpet av 2010. Da dette ikke har skjedd, vil 

villreinnemnda følge utviklingen tett og gjøre det en kan for å hindre ytterlige inngrep i  

denne delen av villreinområdet.      

 

 

Kommunedelplan for Myrkdalen,  Fjellheimen villreinområde. 

Kommunedelplan for Myrkdalen ble vedtatt i 2010. Omfanget av skiheiser er  redusert  i 

forhold til opprinnelig plan slik at den fjellryggen der ferdsel vil komme i størst konflikt med 

villreintrekk ikke får skitrekk helt opp. Utbygging av Myrkdalen i tråd med planen vil likevel 

bringe mye ny ferdsel inn i villreinområdet, slik at virkningen på villrein trolig er større enn 

det fysiske arealinngrepet i villreinområdet skulle tilsi. 

Fylkesmannen i Hordaland har ytret ønske om et overvåkingsprogram for villrein for å kaste 

lys over virkningene på bestanden.  Villreinnemnda  diskuterte saken  på høstmøtet  og vil 

undersøke mulighetene for et merkeprosjekt. 

 



 

Interkommunal kommunedelplan for Fjellheimen villreinområde. 

Planen som var lagt ut til offentlig høring  i 2010,  har blitt utsatt da Vik kommune har 

kommet med nye innspill som kan få betydning for villreinens bruk av området.  Dette dreier 

seg om skitrekk og utvikling av ny hytteby i randsonen.   

 

 

Reguleringsplan for Sudndalslia, Hol kommune, Nordfjella villreinområde. 

Villreinnemnda hadde planen, som la til rette for inntil 1000 boenheter,  til høring i 2010, der 

en gikk sterkt imot. Den er nå redusert til det halve hvor det har blitt en buffersone opp mot 

fjellet. Det har foreløpig ikke skjedd noe nybygging i området. Når hyttefeltet blir ferdig 

utviklet,  kan det bli en utfordring å kanalisere ferdselen  i forhold til villreines 

beitemuligheter.  

 

 

Bestandssituasjonen i Nordfjella. 

 

Villreinutvalget var inne i sitt siste år av driftsplanperioden, 2008 – 2011, som la opp til en 

betandsstørrelse på 2200 vinterdyr.  Det ble felt 426 dyr,  dvs. en fellingsprosent på 30,4 

fordelt på 221 hanndyr og 205 hunndyr. Av dette var det  90 kalver. Fellingen fordelte seg 

med 327 dyr nord for RV 50 og 99 sør for vegen. 7 av de felte dyra var tamrein fra Filefjell 

Reinlag (5 i Hemsedal, 1 i Lærdal og 1 i Ål)  I tillegg til dette ble det skutt 29 dyr sør for 

Bergensbanen. Dette er nordfjelladyr som etter all sannsynlighet har trukket over Finse- 

tunnelen.   

Strukturtelling etter jakt viste 13,5 % voksen bukk,  6,3 %  bukk 2 ½  år,  9,6 % bukk 1 ½ år,  

44,4 % simle og  26,3%  kalv.   915 dyr ble opptalt.    

Minimumstelling, 20. februar 2011,  viste 2515 dyr fordelt på 1747 dyr nord for  Fv. 50 og 

768  på sydsiden.  I tillegg kommer 34 dyr syd for Bergensbanen.  Total kalvetilvekst var 

beregnet til rundt  700 dyr,  noe som tilsvarer iberegnet avgang da det i tillegg til felte dyr 

omkom rundt 200 dyr, hvorav en del drektige simler, i et ras i Halldalen, vinteren 2011. 

For øvrig vises til egne rapporter om dyretellinger, fellingsresultat og oppsynsrapport.   

 

Bestanden i Nordfjella ligger isolert sett innenfor rammen av målsettingen, men erfaring viser 

at  dyr sør for  Fv. 50 tar i bruk området mellom Rv. 7 og Bergensbanen i stigende grad.  

Jakt på disse dyrene som kommer inn under et annet forvaltningsregime, vil komme i tillegg 

til  fellingskvoten for  Nordfjella. Det ble derfor innledet et uformelt samarbeid med 

Ulvik/Hardangervidda i 2011 om redusert kvote i dette området. 

Med den utviklingen som skjer med villreintrekk over Finsetunnelen er det behov for et 

formalisert samarbeid der en i større grad ser  fjellområdet mellom  Fv. 50 og Rv.  7  i 

sammenheng.  

 

  

Bestandssituasjonen i Fjellheimen. 

 

Villreinutvalget for Fjellheimen var inne i sitt tredje år av bestandsplan,  gjeldende for 2009 – 

2013,  hvor målsettingen er å ha 500 vinterdyr  fordelt på 350 øst for Rv.13 og 150 dyr i 

vestområdet.  Austfjelli/Vik har meldt seg ut av villreinutvalget og har ikke undertegnet 

bestandsplanen. 

Det ble felt  61 dyr, dvs. en fellingsprosent på 50,8 fordelt på 27 hanndyr og 34 hunndyr, 



hvorav 22 kalver.  Under minimumstelling, vinteren 2011, fant man bare 247 dyr, mens det 

under strukturtelling, 6. okt. ble talt opp en flokk på ca 350 dyr  mens man samtidig visste om 

en annen flokk på anslagsvis 150 dyr, alt øst for Rv. 13. Strukturtellingen viste 54,9% simler, 

19,2% kalv, 6,7% bukk 1 ½   år,  15,2 % bukk 2 ½ år, 4% voksen bukk. I tillegg skal det være 

rundt hundre dyr vest for vegen. 

Selv om alt ikke er dokumentert gjennom formelle tellinger, regner en med at samlet bestand 

ligger på rundt 600 dyr.  

Stølsheimen villreinvald vedtok i forkant av jakta å frede to soner der et par stedegne flokker 

har tilhold. Slik hovedtyngden av bestanden har brukt fjellområdet gjennom de siste årene, er 

det vanskelig å styre bestandsutviklingen gjennom  felles kvote dersom man ikke kommer 

fram til  funksjonelle samjaktordninger.  

 

 

Høringer 

Kommunene har gjennomgående vært flinke til å sende utbyggings- og inngrepssaker  til 

høring hos villreinnemnda, men det er også eksempler på at nemnda har blitt forbigått. 

Med hensyn til ankesaker er det viktig at villreinnemnda blir hørt slik at  man får en faglig 

god begrunnelse som sikrer villreinens leveområde. Med dette vil vi få takke alle 

samarbeidspartnere som har kommet med innspill til å få en god forvaltning. 

  

        

                

 

Geilo/Aurland,  12.02.2012 

 

 

 

 

                                    Martin Lindal                             Randi E. Eide                          

                                     - leder/sign. -                       - arb.utv./nestleder/sign.-       

 

 

         Per Aksel Knudsen                                                                           Siri W. Bøthun              

          - medl./sekr. -                                                                                    - medl./sekr.-            

 


