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                        Å R S M E L D I N G 
                                                         for      
        NORDFJELLA OG FJELLHEIMEN  VILLREINNEMND   2012 
 

 

 

 
                                                                                                                      Foto: Per Aksel Knudsen 

 

 

 

Nordfjella  og Fjellheimen  villreinnemnd har i  år  2012  bestått av følgende medlemmer: 

 

Kommune / Herad Navn Villreinområde 

Hemsedal Martin Lindal,  leder Nordfjella 

Voss  Randi Engelsen Eide, nestleder Fjellheimen 

Lærdal Anne I. Nedrehegg Nordfjella 

Hol Per Aksel Knudsen Nordfjella 

Aurland Odd Lothe Ohnstad Nordfjella/ Fjellheimen 

Ål Einar Lauvvang Nordfjella 

Modalen (Linda Neset) Torbjørn Aas Fjellheimen 

Vaksdal (Silje Stien) Dag Brekke Fjellheimen 

Ulvik Olav Rondestveit Nordfjella 

Vik Olav J. Bøthun Fjellheimen 

Høyanger (Hilde V. Svartemyr) Oddvar 

Østerbø 

Fjellheimen 

 

For kommunene Høyanger, Vaksdal og Modalen er det varamedlem som følger opp sakene, 

etter avtale med hovedmedlem og godkjent av nemnda for øvrig. 

 

Pålegg om å lyse ut villreinnemndenes sekretærstillinger etter siste valg, samt indre 

rokkeringer hos Aurland Naturverkstad, har ført til at Nordfjella og Fjellheimen villreinnemnd 

og  Villreinnemnda for Sogn og Fjordane har fått ny sekretariatsadresse. Ny adresse er: 

 

Siri Bøthun Naturforvaltning 

Bøtun 

6896 Fresvik 

E-post: post@sbnatur.no/97514784 

mailto:post@sbnatur.no
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Mannskapet er det samme som før, dvs. Siri Wølneberg Bøthun og Per Aksel Knudsen 

som kan nås på tlf.: 32090965/90633168 eller e-post: peraksel@sbnatur.no. 

 

På vårmøtet, den 24. april, ble rutinene for inneværende valgperiode gjennomgått, bl.a.  

møteplan med tre faste møter i året. Det var enighet om at utvalgslederne til villreinutvalgene  

skal  inviteres til høstmøte. Vararepresentantene skal ha kopi av all korrespondanse slik at de 

kan følge med i sakene og være til støtte som diskusjonspartner for hovedmedlem. 

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av leder, nestleder og representant(er) fra 

aktuell(e)  kommune(ner).   

 

Valg av medlemmer til rådgivende utvalg 

Rådgivende utvalg for verneområdestyret for Hallingskarvet nasjonalpark:  

Per Aksel Knudsen.    

Rådgivende utvalg for verneområdestyret for Nærøyfjordområdet:   

Odd Lothe Ohnstad. 

Rådgivende utvalg for verneområdestyret for Stølsheimen landskapsvernområde:   

Linda Neset (blir erstattet av vararepr. Torbjørn Aas) 

 

 

Møteaktivitet i 2012: 

2. feb.:     Stolsvassmag./Mjåvatn, nye kraftverksplaner,  åpent møte, Hol 

13.-14. mars: Seminar/konstituerende møte for ny villreinnemnd, Bø i Telemark 

15. mars: Møte m. villreinnemnda for Hardangervidda, Geilo 

23. mars: GPS-merkeprosjekt, oppsummeringsmøte, Geilo 

12. april: Møte i styringsgruppa og administrativ gruppe, Regionalplan, Geilo 

14. april:  Årsmøte i Villreinutvalget for Nordfjella, Aurland 

14. april: Villreinutvalet i Fjellheimen, årsmøte, Oppheim 

24. april: Fastsetting av fellingskvote, vårmøte i villreinnemnda, Voss 

11. juni:   Møte i administrativ gruppe, Regionalplan, Geilo 

21. juni:   Befaring, nemnd, villreinutvalget, reindriftsagr./overgang Rv. 52, Breistølen.  

28. aug.:  Referanseforum Regionalplan, Geilo, samt møte i styringsgruppa m. adm. repr. 

18. sept.: Møte i administrativ gruppe, Regional plan, Geilo 

2. nov.:   Synfaring Mørkedøla pumpestasjon + møte arealdisp.plan for Dam Kvevatn, Lærdal 

6. nov.:   GPS-merkeprosjekt,  møte i styringsgruppa, Geilo 

9. nov.    Regionalplan, adm.møte, for Buskerud, Buskerud fylkeskom. Drammen 

14. nov.: Oppsummeringsmøte, høstmøte i villreinnemnda, Oppheim 

19. nov.: Regionalplan, adm. møte for Hordaland og for Sogn og Fjordane, Voss 

 

I tillegg kommer befaringer, møter i rådgivende utvalg for verneområdestyrene og ikke minst 

en rekke interne møter vedr. Regional plan for Nordfjella der villreinnemndrepresentanter har 

spilt en aktiv rolle.  Mye av saksbehandlingen har foregått gjennom bruk av internett,  noe 

som er  tids- og ressursbesparende. 34 formelle uttaler og skriv er  journalført. 

 

 

Av viktige saker vil vi nevne: 

 

 Regional plan for Nordfjella,  nasjonalt villreinområde 

 Fjellområdet,  Fv. 50/Nordfjella og Rv. 7/ Hardangervidda – reinstrekk mellom 

områdene. 

mailto:peraksel@sbnatur.no
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 GPS  merkeprosjekt   

 Tamreinproblematikk i Hol 

 Turisttrafikk fra Finseområdet 

 Felles forvaltningsplan for Rallarvegen 

 Gjerdeproblematikk 

 Samarbeidet i Fjellheimen villreinområde 

 Kommuneplan for Vik med mange nye planer i fjellet 

 

 

 

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. Målet er at planen som også skal fange opp ulike brukerinteresser og legge til 

rette for næringsutvikling,  skal sikre villreinens leveområder for framtida. 

 

Det er etablert en administrativ arbeidsgruppe der villreinnemnda er representert ved Siri 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 en rekke lokale møter rundt om i kommunene der 

villreinnemndrepresentanter har spilt en aktiv rolle. 

 

Planprogrammet ble vedtatt høsten 2011. Det er gjennom 2012 gjennomført en rekke møter 

både i styringsgruppa og i administrativ gruppe, samt fellesmøter. Det er  gjennomført et 

åpent referansegruppemøte i 2012,  bl.a. med presentasjoner av noe av faggrunnlaget som er 

henta inn. Regional plan for Nordfjella  skal etter planen sluttføres tidlig i  2013.  

 

  

Fjellområdet,  Fv. 50/Nordfjella og Rv. 7/ Hardangervidda. 

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 

forekommer 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.  I 2012 ble det felt rundt 30 dyr i dette området. Området 

har vært fredet siden reduksjonsavskytingen på  80 tallet.  Nå ser man muligheten til å bygge 

opp en ny delbestand på nordvidda.  

 

Villreinnemnda var representert på vårmøtet til Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet, 

der Knudsen orienterte om utfordringene vedr. villreintrekk over Finsetunnelen  og anmodet 

om å finne en løsning med felles forvaltning av delbestanden mellom Fv. 50 og Rv. 7.   

 

 

 GPS  merkeprosjekt 

Villreinforvaltningen har hatt stor nytte av GPS registreringene på Hardangervidda og i 

Nordfjella,  spesielt når det gjelder  inngrepssaker, da de på en uomtvistelig  måte synliggjør 
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villreinens bruk av fjellområdene. Prosjektet gjør det også lettere å søke opp flokker i 

forbindelse med 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 oppsummeringsmøte på Geilo, den 28. mars 2012, og et oppfølgingsmøte den 

6. november. Villreinutvalget i Nordfjella har planer om å få merket nye dyr  i 2013. 

Presentasjoner, rapporter og møtereferater kan lastes ned på hjemmesiden til Norsk 

villreinsenter, www.villrein.no. 

 

For å kaste lys over utbyggingen i Myrkdalen (Fjellheimen) har fylkesmannen i Hordaland  

ytret ønske om å utvikle et overvåkingsprogram.  Villreinnemnda vil derfor søke å videreføre 

arbeidet med GPS-registreringer og være pådriver for å få i gang et merkeprosjekt i 

Fjellheimen villreinområde. I første omgang dreier det seg om å få i stand et forprosjekt med 

kostnadsoverslag, finansieringsmuligheter og samarbeidspartnere. Prosjektet vil, tilsvarende i 

Nordfjella, kunne få stor verdi over forhold som effekt av vannkraftutbygginger på villreinens 

trekkveger og habitatbruk, ikke minst i en tid hvor vi står foran revisjon av en rekke 

konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer i fjellet. Det samme gjelder for Rv. 13, div. 

utbyggingssaker, samt sti- og løypenett.  Økt kunnskap gjennom GPS registreringer vil kunne 

bidra til å utvikle utbedringstiltak, samtidig som en har et verktøy for å tilrettelegge 

konkurrerende virksomhet på villreinens premisser. Erfaringene fra Nordfjella er at man nå 

har dokumenterbar kunnskap i saker der villreininteressene tidligere ble tatt for ”synsing”. 

      

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 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 nok en gang avslått. 

 

Tamreindrift er forøvrig listet opp som interessegruppe  i planprogrammet til tross for at det er 

konsesjonsbelagt og strir imot reindriftlovens bestemmelser når det gjelder villreinområder.  

Under behandling av Regional plan for Nordfjella  i Hol kommune, gikk likevel et nyvalgt 

kommuneplanutvalg, etter benkeforslag,  inn for at tradisjonell landbruksdrift i Nordfella 

villreinområde ikke måtte utelukke tamreindrift. Vedtaket ble gjort uten noen form for 

saksutredning eller konsekvensvurdering i forhold til villrein.  Dette  førte til en nokså 

omfattende betenkning fra villreinnemndas side, der en tok for seg aktuelt lovverk, tamreinens 

innflytelse på villrein, næringsutvikling og historikk. Tidligere henvendelse og løfte fra DN 

om å se på saken,  har så langt ikke gitt resultat.  I videre bearbeidelse av Regional plan er det 

imidlertid klarlagt at  tamreindrift ikke vil bli tillatt i  Nordfjella villreinområde. 

     

 

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. 

http://www.villrein.no/
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Det er ønske om at slike aktiviteter  kan bli regulert gjennom eget lovverk.   

 

 

Felles forvaltningsplan for Rallarvegen. 

Villreinnemnda v/ Rondestveit er representert i Rallarvegrådet som skal se til at forvaltnings-

strategien for Rallarvegen blir fulgt opp. Det er utviklet en App der villreinnemnda vil søke å 

få villreininteressene synliggjort på en bedre måte.  Utfordringen består i å legge tilrette for at  

turistferdselen ikke skal hindre dyras trekkmuligheter mellom Nordfjella og Hardangervidda. 

 

 

Kommuneplan for Ulvik kommune. 

Planen synes å ivareta villreininteressene på en god måte. Representant for nemnda har vært 

involvert i en arbeidsgruppe som har arbeidet med utviklingen i fjellområdene. 

 

Gjerdeproblematikk 

Det kommer tidvis ønske om å sette opp sperregjerder og kve for sauedrift. 

For tradisjonell streifbeiting der vassdrag og fjellformasjoner skaper naturlige barrierer, har 

dette ikke vært noe problem. Høsten 2011 ble det avdekket et ulovlig oppsatt gjerde på 

statsallmenningsgrunn i Hol. Gjerdet avskar den viktigste trekkvegen til et område på nær 

190.000 daa.  Da det i ettertid  ble stilet en søknad til Hol fjellstyre om å  sette opp gjerdet, 

gikk både fjellstyret og Statsskog,  etter innspill fra villreinnemnda, imot og forlangte at 

gjerdet ble fjernet. 

 

Et tilbakevendende spørsmål gjelder et gjerde som skal erstatte tørrlagt bekkefar ut ifra 

Gyrinos-Flævann.  Dette hindrer villreintrekk på nordsiden av magasinet. 

 

 

Overgang,  Rv. 52, 

Det har periodevis vært en del villrein like opptil Rv. 52, samtidig som tamreinflokker fra 

Filefjell Reinlag har vært farlig nær vegen på nordsida. Dette skjer spesielt på vårparten når 

tamreinen flyttes til sommerbeiter i Filefjellområdet. Villreinutvalget har et godt samarbeid 

med Filefjell Reinlag og har inngått avtale om hvordan en skal handtere eventuelle 

overganger. Det samme gjelder dersom det skulle bli skutt merket rein i Nordfjella. 

Representanter fra villreinutvalget, Filefjell Reinlag,  reindriftsagronomen og villreinnemnda 

kom i sammen på en befaring, sommeren 2012, for å se på mulige tiltak for å holde 

reinsflokkene adskilt. Vegen blir holdt under kontroll av tamreinlaget. Et kortsiktig tiltak vil 

være å sette opp midlertidige gjerder på utsatte steder.  Dersom problemet øker,  kan det bli 

snakk om permanent reingjerde.  

 

 

Rehabilitering og revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer i villreinområde. 

Det er en rekke vassdragsreguleringer i villreinområdene som står foran revisjon av 

konsesjonsvilkårene.  Dette vil gi villreininteressene en mulighet til å se på eventuelle 

utbedringstiltak.  For Hol/Ål sitt vedkommende er det også snakk om rehabilitering av en 

gammel dam i Stolsvassmagasinet, samt  nytt kraftverk i Hol/alt. småkraftverk i Ål for å 

utnytte magasinkapasiteten bedre. I begge tilfellene vil kraftverkene bli bygget inn i fjell og 

ha minimal virkning i forhold til villrein. Villreinnemnda har gitt uttale til KU 

program/utredningsprogram for begge alternativ.  
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 Steinsetting av sti fra Prestholdtseter til Hallingskarvet. 

Det har fra gammelt av gått en sti fra Prestholdtseter, gjennom Prestholdtskaret og opp på 

Hallingskarvplatået. Etter hvert har stiområdet erodert så kraftig at det har utviklet seg dype 

grøfter på en del steder. Resultatet er at folk finner nye veier med det til følge at erosjonen 

tiltar i bredde. Etter et samarbeidsprosjekt med reiselivsnæringen, Hol kommune, Hol 

fjellstyre, SNO og fylkesmannen i Buskerud er ca 700 meter av en sti på totalt 1000 m 

steinlagt med trappeavsatser. Det gjenstår litt før arbeidet er ferdig. Ca 150 m skal stå urørt 

som referanseområde. Sherpaer fra Nepal har bidratt under arbeidet og bl.a. revegetert 

eroderte soner med vegetasjon fra tilsvarende høyde over havet. Steinsettingen har i seg selv 

ingen betydning for villreintrekk, men har ført  til større turiststrøm opp på Hallingskarvet. 

Selve platået,  som strekker seg til 1903 moh, består mest av steinur og snøbreer.  

Forvaltningsstyret for Hallingskarvet har ansvar for videre oppfølging. 

 

 

Kommuneplan for Vik kommune. 

Planprogram er vedtatt. Etter innspill fra villreinnemnda er det lagt større vekt på villrein i 

planprosessen, og flere relevante kilder i forhold til rein er inkludert i arbeidet. For 

samfunnsdelen har villreinnemnda kommentert at nemnda som off. høringspart må 

synliggjøres i plandokumentet. Dette er etterfulgt. I arealdelen (under utarbeiding) er det 

foreløpige planer om omfattende tiltak langs Rv 13, Vikafjellsvegen. Det er planer om 

fortetting av gamle hyttefelt (dvs. eldre stølsområde), ny serveringshytte for fot- og skiturister, 

parkeringsplasser og sommerskiløype. Evt. skitrekk er aktuelt i øvre Bødalen.   

Planene kan få store konsekvenser for villrein og gjøre Vikafjellsvegen til en absolutt grense 

som i enda større grad enn i dag,  deler villreinområdet i to. Vegen er allerede en vesentlig 

trekkbarriere i dag. For arealdelen ble det satt i gang en konsekvensutredning med tema 

villrein ved Per Jordhøy, NINA, som leveres tidlig vår, 2013. Arealdelen er ventet på høring i 

vårhalvåret, 2013. 

 

 

Utviklingen i Fjellheimen villreinområde. 

Etter lengre tids splid mellom Stølsheimen-  og Austfjelli/Vik villreinvald, som har meldt seg 

ut av samarbeidsorganet, kom det i stand en ensidig samjaktavtale i 2012 der en begrenset del 

av kvoten til Stølsheimen kunne nyttes i Austfjelli/Vik mot at Stølsheimen avga  50% av 

kortene for å komme inn å jakte.  Avtalen omfattet 30 kort. Fellingsavgift for de avgitte 

kortene,  pluss kr 75  i oppsynsavgift,  dekkes etter avtalen av Austfjelli/Vik.  

Av overgangskortene ble det felt 14 dyr,  totalt 26 dyr. 

Villreinnemnda ser avtalen som et skritt i riktig retning for å bygge opp delbestanden i 

Stølsheimen, samtidig som en opprettholder jaktinteressen og får felt tilstrekkelig antall dyr i 

Austfjelli/Vik.   Nemnda håper det er interesse for å videreføre avtalen, gjerne til å omfatte 

flere dyr.  

 

Søknad til DN om å sette ut rein for å styrke det genetiske mangfoldet i  ”Kringsdalsflokken” 

er avslått.  Villreinnemnda har  ikke vært involvert. 

 

Villreinutvalget har startet en prosess for å trykke opp nye valdkart. I den forbindelse har 

villreinnemnda bedt om at yttergrensene gjennomgås på nytt/at det blir søkt om ny 

godkjenning da det går fram av det gamle kartet at enkelte vald ikke er sammenhengende. 
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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.   

Når det gjelder rehabiliteringen er det planlagt tre alternative parkeringsplasser der 

villreinnemnda har gått inn for den mest skånsomme i forhold til villreintrekk.    

 

 

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, se under GPS-

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. Disse planene har utløst krav om 

konsekvensutgreiing på tema villrein. KU vil bli gjennomført i samband med ny 

kommuneplan for Vik kommune (side 6), som vart igangsatt i 2012. 

 

 

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 
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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 har utarbeidet ny driftsplan for perioden 2012-2015 og legger opp til en 

vinterstamme på rundt 2.400 dyr. Villreinnemnda har hatt planen oppe til behandling og 

godkjent bestandsplandelen. 

 

Minimumstelling, 2012,  viste 1413 dyr i sone 1 og 875 dyr i sone 2,  inkl. fjellområdet, 

Rv. 7 – Bergensbanen (Hardangervidda). 

 

Jakta viste et fellingsresultat på 366 dyr, fordelt på 81 voksne bukker, 43 bukk 1 ½ år, 54 

bukkekalver, 134 voksne simler, 18 simle 1 ½ år, 36 simlekalver, tilsammen 366 dyr. 

Fellingen fordeler seg med 283 dyr i sone 1 (nord for Fv. 50) og 83 dyr i sone 2 (syd for  

Fv. 50).  I tillegg kommer ca 30 dyr, skutt på sydsiden av Bergensbanen. Dette gir en 

fellingsprosent på 33,3, noe som ligger godt under målsettingen. De oppgitte slaktevektene 

holder seg rimelig konstante. 

 

Strukturtelling, oktober 2012, viste 17,3 % voksen bukk, 8,4 % bukk 2 ½ år, 11,5 % bukk  

1 ½ år, 44,2 % simle, 18,7 % kalv.  I og med at en betydelig del av villreinbestanden også  

bruker området syd for Bergensbanen, er det vanskelig å forutsi effekten av høstens jakt på 

Nordfjella isolert. 

 

Vedr. jaktoppsyn vises til egen sammendragsrapport.  

 

 

 

Bestandssituasjonen i Fjellheimen. 

 

Villreinutvalget for Fjellheimen var inne i sitt fjerde år av forrige framlegg til bestandsplan 

for 2009 – 2013 (brukt som kunnskapsgrunnlag, ikke formelt vedtatt). Målsettingen i forrige 

godkjende bestandsplan er å ha 500 vinterdyr  fordelt på 350 øst for Rv.13 og 150 dyr i 

vestområdet. Det er ikke justert på dette i foreliggende plandokument. Austfjelli/Vik har 

meldt seg ut av villreinutvalget og legger ikke bestandsplanen til grunn i sine, selvstendige 

framlegg til fellingskvote. 

 

Austfjelli-Vik villreinvald og Stølsheimen villreinvald ble enig om en ensidig samjaktavtale i 

2012,  gjeldende for 30 dyr hvorav 26 ble felt i Austfjelli/Vik villreinvald. Totalt ble det felt 

85 dyr i villreinområdet, noe som gis en fellingsprosent på 47, fordelt på 33 hanndyr og  

52 hunndyr. 

 

Under minimumstelling, vinteren 2012, ble det talt opp 441 dyr.  Strukturtelling, oktober 

2012,  viste 41,9 % simler, 21,5 % kalv, 13,7 % voksen bukk, 10,5 % bukk 2 ½   år, 5,2 % 

bukk 1 ½ år.  ”Kringsdalsflokken” på rundt 30 dyr og  ”Volaflokken” på rundt 90,  er ikke 

med i strukturtellingen. Her ble det kun gitt fem fellingstillatelser. 

 

Klage på kvotevedtaket for Fjellheimen villreinområde i 2012 førte ikke fram. 
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Vedr. jaktoppsyn vises til egne sammendragsrapport. 

 

 

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/Fresvik,  26.02.2013 

 

 

 

 

                                    Martin Lindal                             Randi E. Eide                          

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

 

 

         Per Aksel Knudsen                                                                           Siri W. Bøthun              

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

 

 

 


