
Villreinnemnda for Setesdalsområdet 

 
Sekretariat: 
Postadr.: Sandsvegen 122, 4230 Sand. Tlf: 52 79 24 35 (404 18 967) 
E-post: jarle.lunde@suldal.kommune.no. Nettside: http://villrein.no/setesdal-nemnd/ 

Møtebok 
 
03.-04. april 2019  

Organ: Arbeidsutvalet, Villreinnemnda for Setesdalsområdet 
Dato og tid: 03.04.19. kl. 16-19 
Tidsbruk: 3 timar 
Førebuingstid: 1 time 
Møtestad:  Sølvgarden, Rysstad 
Faste medlemmar til stades:  Margit Smeland (leiar), Tommy Vatslid, Torbjørn 

Fjermestad, Mona Riis 
Varamedlemmer til stades: Bertin Bjåen 
Faste medlemmar ikkje til stades: Lill Laugaland 
Sekretariat/andre: Per Ketil Omholdt (Fylkesmannen i Agder) 

 
 
Organ: Villreinnemnda for Setesdalsområdet 
Dato og tid: 04.04.19. kl. 08.30-15.00 
Tidsbruk: 6,5 timar 
Førebuingstid: 2 timar 
Møtestad:  Sølvgarden, Rysstad 
Faste medlemmar til stades:  Kai Larsen (Bygland), Tommy Vatslid (Bykle), Guro 

Libjå (Fyresdal), Torbjørn Fjermestad (Gjesdal), Janne 
Nøkland Haddeland (Hægebostad), Mona Riis 
(Kviteseid), Anne Tove Sandal Teigenes (Odda), Bertin 
Bjåen (Vinje), Margit Smeland (leiar, Åmli), 
Knut Hagen (Valle), Per Øyvind Grimsby (Sirdal),  
Ann Margit Urbø (Tokke), Sven Terje Orthe* 
(Kvinesdal)      
    

Varamedlemmer til stades: Kari Røynlid (Åseral), Magne Langeland (Suldal) 
 

Faste medlemmar og vara ikkje til 
stades: 

Margareth Gjøse Larsen (Forsand), Tore Hans Mikkelson 
(vara, Forsand), Jan Arild Bjørndal (Åseral), Knut 
Oddvar Nes (Nissedal), Gunnhild Eikhom (vara, 
Nissedal), Klara Holmestad Nerheim (Suldal), Lill 
Synnøve Laugaland (Hjelmeland), Henrik Nesvik (vara, 
Hjelmeland) 
 

Sekretariat/andre: Jarle Lunde, Per Ketil Omholdt (Fylkesmannen i Agder) 
* Frå 12.00 

 
    
 

mailto:jarle.lunde@suldal.kommune.no
http://villrein.no/setesdal-nemnd/


Program 
 
Program for vårmøte er vedlagt.  
PowerPointpresentasjonar gitt i møte er vedlagt.  
 
 

Referat arbeidsutvalet  
 
Bestandsplanar og kvotar  
Saksframlegg til møte i villreinnemnda blei drøfta. Sjå saker for nemnda nedanfor. 
 
E134 
Det føreligg no ein ny rapport om villreinen og nye E134. Nemnda har i tidligare uttalar vore 
klare på at ein lengre tunell må til for å få til utveksling med Hardangervidda. Det er støtte for 
dette i rapporten. NJFF har nyleg sendt brev til regjeringa om saka der dei ber om lang tunnel 
med bakgrunn i villrein. Nemnda jobbar vidare med saka.  
(NJFF har etter møte fått svar frå departementet der dei er klare på at det ikkje er aktuelt med 
lang ein tunnelløysing på E134. Økonomi og katastrofepotensial er lagt til grunn for dette.) 
 
Vilkårsrevisjon 
I uttale til OED om Sira-Kvina innstillinga, uttrykte nemnda eit ønskje om møte med OED 
med tema vilkårsrevisjon og villrein. Har ikkje høyrt noko frå OED om dette. Sekretariat  
undersøkar nærare.  
 
Nemnda sitt sekretariat 
Miljødirektoratet ønskjer innspel/diskusjon på korleis ein i neste periode bør organisere 
nemndsekretariata. Fleire nemndsekretariat ligg nå hjå koordinerande fylkesmann. 
Arbeidsutvalet meiner det fungerer svært bra å ha sekretariatet i ein kommune slik det har 
vore dei to siste periodane. Også Fylkesmannen i Agder er nøgd med dette. Margit spelar inn 
dette på møte med Miljødirektoratet.  
 
Heiplansamlinga 2019 
Samlinga blir i år på Nesflaten i Suldal 5.-6. juni. Det er ønskeleg med fleire politikarar på 
samlinga. Det kan vere aktuelt å leggje opp til eit fysisk møte i arbeidsutvalet i samband med 
samlinga.  
 
Øyuvsbu 
Det er starta opp ei arbeidsgruppe som ser på spørsmålet omkring flytting av Øyuvsbu. Margit 
representerer nemnda i gruppa. Første møte var i Valle i mars og handla først og fremst om 
kunnskapsgrunnlaget. Neste møte blir i slutten av mai.   
 
 



Villreinnemnda for Setesdalsområdet 

Sak 07/19 

Godkjenning av bestandsplan 2019-2023 og avskytingsplan 2019 
for Setesdal Ryfylke villreinområde  

  
Møtedato Sakshandsamar: 

Arbeidsutvalet i villreinnemnda 03.04.19 Jarle Lunde 
Villreinnemnda for Setesdalsområdet 04.04.19 

 

 

Vedlegg 
1. Framlegg til: Bestandsplan 2019 – 2023, Setesdal Ryfylke Villreinområde 
2. Framlegg til: Avskytingsplan for Setesdal-Ryfylke 2019 

 

Bakgrunnsdokument 
• Bestandsplan 2014-2018 
• Forskrift om forvaltning av hjortevilt – med kommentarer 

 

Saka 
 
Setesdal Ryfylke villreinlag har utarbeida ny bestandsplan, sjå vedlegg 1. I tråd med § 27 i 
hjorteviltforskrifta er det villreinnemnda som skal godkjenne denne. Nemnda skal sjå til at  
bestandsplanen tilfredsstiller alle formelle krav i forskrifta, og at den bidrar til ein forsvarleg 
og fornuftig forvaltning av villrein i villreinområdet. Blant anna må nemnda sjå til at 
bestandsplanen har mål om bestandstorleik og bestandsutvikling som villreinnemnda meiner 
er forsvarlig. 
 
Villreinlaget søker og om godkjenning av avskytingsplan for 2019, sjå vedlegg 2.  
 
Dei to planane føreset godkjenning på årsmøtet i villreinlaget 3.april 2019. Vedtak frå 
årsmøte, samt ei orientering om planane vil bli lagt fram for villreinnemnda i møte.  
 
 
Måloppnåing frå førre planperiode, 2014-2018 
 
Det var eit mål i førre bestandsplanperiode at   
- villrein i nordområdet skulle stabiliserast på ca. 2000 dyr.  
- villrein i sørområdet skulle gradvis aukast til omlag 1500 dyr.  
- kondisjon og kalvetilvekst skulle vere innanfor et akseptabelt nivå. 
- del med storbukk (minst 3,5 år) skulle aukast opp mot 25% i løpet av planperioden.  

http://villreinlag.no/wp-content/uploads/2014/04/Bestandsplan-2014-2018.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M478/M478.pdf


 
 

Storleiken på bestanden er vinteren 2018-2019 berekna til 3300 dyr. Desse fordeler seg med  
2000 i nordområdet og 1300 i sør. Dyra sin kvalitet i forhold til kalvetilvekst (talet kalv pr 
100 simle/ungdyr) er god og stabil. Storbukkandelen er også stabil og ligg på omlag 20-22 %. 
Utifrå dette vurderer villreinlaget bestandsmålet for nådd. 
 
Målsettingar i ny bestandsplan, 2019 - 2018 
Måla i bestandsplanen er summert under. Det visast elles til kapittel 7 for meir inngåande 
omtale korleis ein skal nå måla.  
 
Hovudmål 
«Bestandsforvaltninga av villreinen i Setesdal Ryfylke skal i planperioden bidra til at dyrene 
bruker en større del av villreinområdet.» 
 
Delmål bestandsstørrelse 
«Antall villrein i nordområdet skal stabiliseres på ca. 2000 dyr. Antall villrein i 
sørområdet skal gradvis økes fra antatt 1300 dyr vinteren 2018-2019 til ca 2000 dyr. Samlet 
for Setesdal Ryfylke skal ikke bestanden overstige 4000 dyr.» 
 
Delmål kondisjon: 
«Kondisjon og kalvetilvekst skal opprettholdes innenfor et akseptabelt nivå.» 
 
Delmål storbukkandel: 
«Storbukkandelen (minimum 3,5 år) skal i løpet av planperioden økes opp mot 25 %.» 
 
Avskytingsplan 2019 
Forslag til Avskytingsplan for Setesdal-Ryfylke 2019 er vedlagt. Måla i forslag til 
bestandsplan ligg i botn, men det er og teke omsyn til signal som er komme frå 
rettighetshaverar og andre med interesser i villreinforvaltningen.  
 
Avskytingsplanen inneheld ein del fakta og føresetnadar som er lagt til grunn for fastsetting 
av kvota for 2019. Nokre av hovudpunkta er lista opp i det følgjande: 

 
• Det ble dokumentert 552 kalver ved kalvetellingen i 2018 (502 i 2017), mens den 

antatte produksjonen var 800 kalver. Avskytingen var 341 dyr. 
• Det er lagt til grunn at det har vært en økning i bestanden på ca 200 dyr det siste året. 
• Vi kan forvente en produksjon på ca 800 kalver også i 2019. 
• Det er et mål å øke bestanden opp mot 2000 i sør og samtidig stabilisere den på 2000 

dyr i nord. Derfor må minstearealet også i år være forskjellig i sør og nord. 
• I tråd med dette settes fellingsmålet til 450 dyr, 350 i nord og 100 i sør. 
• For å øke rekrutteringen til voksen bukk, og dermed øke andel storbukk i bestanden, 

fjernes simle/ungdyr-kortene helt. Disse overføres til fridyrkort. 
• Kortfordelingen settes lik i nord og sør. 

 
Med bakgrunn i nemnde hovudpunkt vert minstearealet sett til 3500 dekar i sør og 2000 dekar 
i nord. Dette gir ei samla kvote i Setesdal Ryfylke på 2170 dyr.  
 



 
 

Foreslått fordeling av kort: 
 Frie dyr Simle/ungdyr Simle Kalv 
Heile området 14 % 0 % 36 % 50 % 

 
 
For å kunne opne for jakt gir naturmangfaldlova § 16 nokre føringar:   

• Vedtak om å tillate høsting av vilt treffes med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om 
jakt og fangst av vilt (viltloven).  

• Høsting kan bare tillates når best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten 
produserer et høstingsverdig overskudd.  

• Ved avgjørelsen om å tillate høsting og om fremgangsmåten ved høsting skal det 
videre legges vekt på artens funksjon i økosystemet og den virkning høstingen kan ha 
på det biologiske mangfold for øvrig. Det skal også legges vekt på artens betydning 
for næring eller rekreasjon, høstingstradisjon i vedkommende område og på skade 
som arten gjør. 

 
 
Vurdering 
 
Bestandsplan 
Hovudinntrykket er at dette er eit grundig og godt gjennomarbeida dokument. Mål for 
bestandstorleik og bestandsutvikling følgjer i hovudsak førre bestandsplan. Kvalitetsdata som 
talet på kalv pr simle og talet på eldre bukk, viser at det ikkje er grunn for å gjere store nye 
endringar i bestandsforvaltninga. Som omtalt reknar villreinlaget at måla i førre bestandsplan 
langt på veg er nådd. Sekretær støttar dette.  
 
I ny plan er målet for stammestorleik justert frå 3500 dyr til 4000. Det er i sørområdet 
villreinlaget ønskjer at veksten skal skje. Auka bestand her vil kunne auke villreinen sin 
områdebruk som er eit hovudmål. Området i sør er i areal vesentleg større enn i nordområdet 
og har i dag ein tynnare bestand. Samstundes er det eit mål å oppretthalde kvaliteten på dyra 
(god kondisjon). Villreinlaget har derfor fokus på kvalitetsparametre frå det som etter kvart 
blir ein kvalitetsnorm for villrein (kjem på høyring våren 2019) og vil bruke desse som ei 
«rettesnor». Dette er positivt og bør følgjast opp i kommande avskytingsplanar. Uansett vil 
det vere naudsynt med ei tett oppfølging av utviklinga av stammestorleik, kondisjon og 
kalvetilvekst i åra framover. 
 
Auka bestand i sør vil altså kunne auke villreinen sin arealbruk i sør. Eit anna viktig grep for å 
auka arealbruk er høg del med storbukk (som bruker randområda meir og som er mindre sky). 
Villreinlaget vil derfor framleis halde fast på ei målsetting om å auke storbukkdelen mot 25 
%. Det er fleire grunnar for at dette er svært bra, blant anna at observasjonar av dyr i ein større 
del av villreinarealet er vesentleg for å ta vare på leveområda på sikt.  
 
Ein føresetnad for at villreinen kan nytte heile det definerte leveområde er at dyra ikkje blir 
hindra av ulike barrierar. Her treng ein tiltak i arealforvaltninga for å opne opp vanskelege 



 
 

trekkområder slik at området kan tas i bruk. I bestandsplanen kunne gjerne jaktfrie soner vore 
drøfta som eit aktuelt tiltak. 
 
 
Avskytingsplan 
Avskytingsplanen byggjer på framlagt bestandsplan. I forhold til dei siste åra er det to ting 
som merkar seg ut.  
 
1. Minstearealet er auka, noko som medfører at det blir færre kort. Bakgrunnen for dette er at  
fleire lokale villreinlag ønskjer å redusere dei store mengdene med kort og dermed talet på 
jegerar. Dette kan redusere forstyrring og kan effektivisera jakta.  
2. Ein tek i 2019 bort kortet med simle/ungdyr. Dei korta som fjernes leggast på frie dyr.  
 
Dette er ingen dramatiske endringar, men krevje at ein etter sesongslutt må sjå nøye korleis 
det gav utslag i fellingstala, og sidan evaluere dette.  
Det er og meir «riktig» å ha færre fellingsløyve enn kva det er dyr. Dei siste åra har 
fellingskvoten vore like stort som bestandsstørrelsen. Det har dermed ikkje mangla på kort, 
det vil det nok heller ikkje gjere etter ein reduksjon.   
 
 
Bestandsplan og avskytingsplan er utarbeida gjennom ein prosess i villreinlaget. Slik 
sekretæren ser det  tilfredsstiller framlagte planar formelle krav i forskrifta og vil bidra til ein 
forsvarleg og fornuftig forvaltning av villrein i villreinområdet. Ut i frå naturmangfaldlova 
sine føresegner er det vurdert at grunnlaget for eit jaktuttak er til stede.  
 
 

Framlegg til vedtak 
 
Med heimel i § 27 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, godkjenner Villreinnemnda for 
Setesdalsområdet bestandsplanen for Setesdal Ryfylke villreinområde 2019 – 2023. 
Bestandsplanen ligg som vedlegg 1 i saka. 
 
I tråd med forskrifta §28 fastset villreinnemnda eit minsteareal på 2000 dekar i nordområdet 
og 3500 dekar i sør. Dette gir ei samla kvote på om lag 2170 kort for sesongen 2019 i Setesdal 
Ryfylke villreinområde. Fordeling av kort er som følgje: 
 
Frie dyr: 14 % 
Simle:  36 % 
Kalv:  50 % 
 
Kvota er i samsvar med Setesdal Ryfylke villreinlag sin avskytingsplan for 2019 
 

Saksprotokoll, arbeidsutvalet 
Ingen merknad til framlegg til vedtak.  
 



 
 

Vedtak i arbeidsutvalet 
Med heimel i § 27 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, godkjenner Villreinnemnda for 
Setesdalsområdet bestandsplanen for Setesdal Ryfylke villreinområde 2019 – 2023. 
Bestandsplanen ligg som vedlegg 1 i saka. 
 
I tråd med forskrifta §28 fastset villreinnemnda eit minsteareal på 2000 dekar i nordområdet 
og 3500 dekar i sør. Dette gir ei samla kvote på om lag 2170 kort for sesongen 2019 i Setesdal 
Ryfylke villreinområde. Fordeling av kort er som følgje: 
 
Frie dyr: 14 % 
Simle:  36 % 
Kalv:  50 % 
 
Kvota er i samsvar med Setesdal Ryfylke villreinlag sin avskytingsplan for 2019 

 

Saksprotokoll, Villreinnemnda for Setesdalsområdet  
Det blei stil spørsmål til innhald i bestandsplan og prosessen med utarbeiding av planen. 
Burde ikkje medlemmene i nemnda vere meir involvert i prosessen og burde ikkje utkast til 
bestandsplan vere på høyring i kommunane? 
Det blei vist til Forskrift om forvaltning av hjortevilt som legg føringar for innhald og prosess. 
Desse er følgt. Det er villreinutval som skal utarbeida bestandsplan, denne skal godkjennast 
av villreinnemnda. Nemnda ved sekretariat og  arbeidsutval har i utarbeidingsfasen for 
bestandsplan hatt dialog med villreinlaga med sikte utarbeiding av gode bestandsplaner. 
Status for arbeidet blei lagt fram i sist møte (haustmøte) i villreinnemnda.  
 
Sekretariatet tek drøftinga til etterretning. Vedteke bestandsplan vil bli sendt til alle 
kommunar til orientering. For kommande bestandsplanar vil ein tidleg i prosessen ha dialog 
med villreinlag der ein komme til einigheit om kva minimumsinnhald bestandsplanen bør ha, 
utover det som er fastsatt i forskrifta.  
 
Det blei informert om at årsmøte i villreinlaget vedtok styret sitt framlegg til bestandsplan og 
kvote.  
 
Framlegg til vedtak blei samrøystes vedtatt.  

 

Vedtak 
Med heimel i § 27 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, godkjenner Villreinnemnda for 
Setesdalsområdet bestandsplanen for Setesdal Ryfylke villreinområde 2019 – 2023. 
Bestandsplanen ligg som vedlegg 1 i saka. 
 
I tråd med forskrifta §28 fastset villreinnemnda eit minsteareal på 2000 dekar i nordområdet 
og 3500 dekar i sør. Dette gir ei samla kvote på om lag 2170 kort for sesongen 2019 i Setesdal 
Ryfylke villreinområde. Fordeling av kort er som følgje: 



 
 

 
Frie dyr: 14 % 
Simle:  36 % 
Kalv:  50 % 
 
Kvota er i samsvar med Setesdal Ryfylke villreinlag sin avskytingsplan for 2019 
 



Villreinnemnda for Setesdalsområdet 

Sak 08/19 

Godkjenning av bestandsplan 2019-2023 og avskytingsplan 2019 
for Setesdal Austhei villreinområde  

  
Møtedato Sakshandsamar: 

Arbeidsutvalet i villreinnemnda 03.04.19 Jarle Lunde 
Villreinnemnda for Setesdalsområdet 04.04.19 

 

 

Vedlegg 
1. Framlegg til: Bestandsplan 2019 – 2023 og Avskytingsplan 2019 for Setesdal Austhei 

villreinområde 
 

Bakgrunnsdokument 
• Bestandsplan 2015-2018 
• Forskrift om forvaltning av hjortevilt – med kommentarer 

 

Saka 
Setesdal Austhei Villreinlag har utarbeida ny bestandsplan, sjå vedlegg 1. I tråd med § 27 i 
hjorteviltforskrifta er det villreinnemnda som skal godkjenne denne. Nemnda skal sjå til at  
bestandsplanen tilfredsstiller alle formelle krav i forskrifta, og at den bidrar til ein forsvarleg 
og fornuftig forvaltning av villrein i villreinområdet. Blant anna må nemnda sjå til at 
bestandsplanen har mål om bestandstorleik og bestandsutvikling som villreinnemnda meiner 
er forsvarlig. 
 
Villreinlaget søker og om godkjenning av avskytingsplan for 2019.  
 
Dei to planane føreset godkjenning på årsmøtet i villreinlaget 1.april 2019. Vedtak frå 
årsmøte, samt ei orientering om planane vil bli lagt fram for villreinnemnda i møte.  
 
 
Målsettingar i ny bestandsplan, 2019 - 2018 
Måla i ny bestandsplan er summert under. Det blir ellers vist til bestandsplanen i sin heilhet. 
 
Hovedmål:  
Villreinbestanden i Setesdal Austhei villreinområde skal holdes på et nivå som ikke reduserer 
beitegrunnlaget og forvaltes på en måte som gir sunne og livskraftige dyr. 
 
Delmål bestandsstørrelse 

https://www.villrein.no/s/BestandsplanSA14-18godkjentversjon.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M478/M478.pdf


 
 

Vinterbestanden i Setesdal Austhei skal i planperioden økes opp mot 1500 vinterdyr. 
 
Delmål storbukkandel:  
Storbukkandelen i Setesdal Austhei skal holdes på minst 20% 
 
 
Avskytingsplan 2019 
Avskytingsplanen inneheld ein del fakta og føresetnadar som er lagt til grunn for fastsetting 
av kvota for 2019. Nokre av hovudpunkta er lista opp i det følgjande: 
 

• Det legges til grunn at bestanden denne vinteren er 900-1000 dyr.  
• Ved kalvetellingen sist sommer ble det funnet 218 kalver. Det ble felt 61 dyr. Vi har 

altså en dokumentert tilvekst på 157 dyr.  
• På grunnlag av tellinger og beregninger legges det til grunn at det blir en produksjon 

i 2019 på ca 250 kalver.  
• Det antas at jaktuttaket i 2019 vil ta ut mindre enn tilveksten slik at bestanden vil 

vokse med ca 100 dyr til neste år.  
• Det legges til grunn at storbukkandelen kan være lavere enn målsettingen på 20%.  
• For å øke rekrutteringen til voksen bukk reduseres andel simle/ungdyr fra 25 til 20%. 

Andelen kalvekort økes tilsvarende.  
• Forventet felling settes til 25% for hele området.  
• Kortfordelingen holdes uendret fra i fjor.  
• Kortfordeling og minsteareal skal være lik i hele området.  

 
Med bakgrunn i nemnde hovudpunkt vert minstearealet sett til 8000 dekar i heile området. 
Dette gir ei samla kvote på om lag 300 kort. 
 
Foreslått fordeling av kort: 
 Frie dyr Simle Simle/ungdyr Kalv 
Heile området 15 % 20 % 20 % 45 % 

 
 
For å kunne opne for jakt gir naturmangfaldlova § 16 nokre føringar:   

• Vedtak om å tillate høsting av vilt treffes med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om 
jakt og fangst av vilt (viltloven).  

• Høsting kan bare tillates når best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten 
produserer et høstingsverdig overskudd.  

• Ved avgjørelsen om å tillate høsting og om fremgangsmåten ved høsting skal det 
videre legges vekt på artens funksjon i økosystemet og den virkning høstingen kan ha 
på det biologiske mangfold for øvrig. Det skal også legges vekt på artens betydning 
for næring eller rekreasjon, høstingstradisjon i vedkommende område og på skade 
som arten gjør. 
 

 



 
 

Vurdering 
 
Bestandsplan 
Bestandsplanen omhandlar berre bestandsforvaltning. Status for villreinbestanden og 
grunnlag for målsetjingar blir lagt fram og diskutert.  
 
Hovudmålsettinga frå førre planperiode står fast: Bestanden skal «holdes på et nivå som ikke 
reduserer beitegrunnlaget og forvaltes på en måte som gir sunne og livskraftige dyr.» 
Kvaliteten på dyra i Setesdal Austhei blir i dag rekna som god, kalveproduksjonen er høg.  
Også delmåla er stort sett dei same som før, men no skal ein altså auke bestanden til 1500 
vinterdyr i perioden, ikkje redusere bestanden til 1500 dyr som var delmålet i førre plan. 
Bakgrunnen er at ein i førre periode fekk ein uventa kraftig reduksjon i bestanden. Kvifor 
burde vore omtalt i planen, men har tidligare vore antatt å vere utvandring. Generelt saknar 
sekretær ei meir strukturert evaluering av førre planperiode (Blei måla nådd? Blei riktig 
mengde og kategori felt? Fungerer valda/samarbeidet?). Det er ikkje noko krav til dette i 
forskrifta, men det hadde betra heilskapen i planen.  
 
På bakgrunn av ei god strukturteljing i 2017 er det grunn til å anta at storbukkandelen i dag er 
under tidligare målsetting om minst 20 %. Denne målsettinga blir derfor oppretthaldt i ny 
plan.  
 
I planperioden vil det bli innført ein nasjonal kvalitetsnorm (kjem på høyring våren 2019). Når 
denne er klar bør kvalitetselementer i denne nyttast som ei rettesnor når ein kvart år utarbeidar 
avskytingsplanar. Uansett vil det vere naudsynt med ei tett oppfølging av utviklinga av 
stammestorleik, struktur og kondisjon i åra framover. At ein i mars 2019 har GPS-merka fire 
dyr i villreinområdet, vil kunne bidra til at ein lettare vil kunne få gode teljingar i 
planperioden. 
 
Dei fleste er i dag einige om at hovudutfordringane i villreinforvaltninga er knyta til 
arealforvaltninga. Dette kjem også til uttrykk i bestandsplanan der det blir sagt at villreinlaget skal 
bidra til å hindre utbygging og andre aktivitetar som hindrar reinen sin bruk av trekkvegar og 
tilgang til beiteressursar. Sekretær er heilt einig i at dette er særs viktig. Å arbeide for ein 
langsiktig bærekraftig forvaltning av villreinen og leveområda er ei hovudoppgåve for 
villreinnemnda. Ein enda tettare samhandling mellom nemnda og villreinlaget i arealplansaker 
kan derfor vere ein veg å gå.  
 
 
Avskytingsplan 
Planen følgjer i all hovudsak avskytingsplanen frå 2018. Bestandsmålet er 1500 vinterdyr og 
avskytingsplanen legg derfor opp til ein vekst i bestanden. Med 300 løyve er det forventa ei 
felling på omlag 75 dyr i 2019, noko som er mindre enn tilveksten.  
For å auke storbukkandelen er delen med simle/ungdyr-kort redusert noko i forhold til sist år.  
 
Bestandsplan og avskytingsplan er utarbeida gjennom ein prosess i villreinlaget. Slik 
sekretæren ser det  tilfredsstiller framlagte planar formelle krav i forskrifta og vil bidra til ein 
forsvarleg og fornuftig forvaltning av villrein i villreinområdet.  



 
 

Ut i frå naturmangfoldlova sine føresegner er det vurdert at grunnlaget for eit jaktuttak er til 
stede.  
  
 

Framlegg til vedtak 
 
Med heimel i § 27 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, godkjenner Villreinnemnda for 
Setesdalsområdet bestandsplan for Setesdal Austhei villreinområde 2019 – 2023. 
Bestandsplanen ligg som vedlegg 1 i saka. 
 
I tråd med forskrifta §28 fastset villreinnemnda eit minsteareal på 8000 dekar i heile området. 
Dette gir ei samla kvote på om lag 300 kort for sesongen 2019 i Setesdal Austhei  
villreinområde. Fordeling av kort er som følgje: 
 
Frie dyr: 15 % 
Simle:  20 % 
Simle/ungdyr: 20 % 
Kalv:  45 % 
 
Kvota er i samsvar med Setesdal Austhei villreinlag sin avskytingsplan for 2019 . 
 

Saksprotokoll, arbeidsutvalet 
Ingen merknad til framlegg til vedtak 
 

Vedtak i arbeidsutvalet 
Med heimel i § 27 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, godkjenner Villreinnemnda for 
Setesdalsområdet bestandsplan for Setesdal Austhei villreinområde 2019 – 2023. 
Bestandsplanen ligg som vedlegg 1 i saka. 
 
I tråd med forskrifta §28 fastset villreinnemnda eit minsteareal på 8000 dekar i heile området. 
Dette gir ei samla kvote på om lag 300 kort for sesongen 2019 i Setesdal Austhei  
villreinområde. Fordeling av kort er som følgje: 
 
Frie dyr: 15 % 
Simle:  20 % 
Simle/ungdyr: 20 % 
Kalv:  45 % 
 
Kvota er i samsvar med Setesdal Austhei villreinlag sin avskytingsplan for 2019 . 

 

Saksprotokoll, Villreinnemnda for Setesdalsområdet  
Det var i møte ein generell diskusjon angåande bestandsplan og prosessen med utarbeiding av 
planen. Sjå sak 07/19.  



 
 

 
Ingen merknad til framlegg til vedtak.  
 

 

Vedtak 
Med heimel i § 27 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, godkjenner Villreinnemnda for 
Setesdalsområdet bestandsplan for Setesdal Austhei villreinområde 2019 – 2023. 
Bestandsplanen ligg som vedlegg 1 i saka. 
 
I tråd med forskrifta §28 fastset villreinnemnda eit minsteareal på 8000 dekar i heile området. 
Dette gir ei samla kvote på om lag 300 kort for sesongen 2019 i Setesdal Austhei  
villreinområde. Fordeling av kort er som følgje: 
 
Frie dyr: 15 % 
Simle:  20 % 
Simle/ungdyr: 20 % 
Kalv:  45 % 
 
Kvota er i samsvar med Setesdal Austhei villreinlag sin avskytingsplan for 2019 . 
 



Villreinnemnda for Setesdalsområdet 

Sak 09/19 
Godkjenning av fellingskvote i 2019, Våmur-Roan 
villreinområde 

  
Møtedato Sakshandsamar: 

Arbeidsutvalet i villreinnemnda 03.04.19 Jarle Lunde 
Villreinnemnda for Setesdalsområdet 04.04.19 

 
 
Bakgrunnsdokument  
• Bestandsplan for Våmur Roan (2015-2019) 
 

Bakgrunn  
 
Jamfør § 28 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt er det villreinnemnda som vedtek årlig fellingskvote for 
kvart villreinområde innan 1. mai. Gjeldane bestandsplan, samt oppdatert kunnskap om villreinen i 
området, skal leggast til grunn.  
 
Styret i villreinutvalget har lagt fram forslag til årets fellingskvote med bakgrunn i bestandsplanen og sin 
vurdering av bestandsutviklinga. Framlegget føreset godkjenning på årsmøtet i villreinlaget 3.april 2019. 
Vedtak frå årsmøte vil bli lagt fram for villreinnemnda i møte.  
 
I si tilråding skriv styret i villreinlaget:  
«Etter fjorårets helikopterteljing hadde vi sikre tal på 163 dyr observert 17-18.februar 2018. Styret 
meiner som alltid at ein bør praktisere eit ”føre var” prinsipp, der Villreinlaget skal vera varsame med å ha 
ei for stor reinstamme i Våmur-Roan. Derimot ser vi nå at vinterstamma nok ligg noko under målet på 200 
dyr. Forholda under 2018-teljinga var ikkje langt unna optimale og det er kun rapportert om 15 dyr på 
Langfjell månedsskiftet januar/februar. Desse vart ikkje observert under teljinga.  
 
I Bestandsplanen for 2015 – 2019 er målet å halde ei stabil vinterstamme på ca 200 dyr med ei sunn 
alders- og kjønnssamansetjing. Etter jakt er målet at reinstamma vår skal vere på ca 20 % kalv, 45 % 
simler frå 1,5 år og eldre, 20 % yngre bukk frå 1,5 – 2,5 år og minst 15 % bukk over 3,5 år.» 
 
«Styret vurderar med grunnlag i resultatet frå sett rein skjema, fellingsprosenten og fasiten frå 
helikopterteljinga i 2018 at vinterstamma i Våmur Roan er ca 170 dyr. Styret meiner dermed at vi må 
halde fram med det noko redusera uttaket for å auke stamma noko framover.» 
 
Tilråding: 

 Vaksen bukk Simle/ungdyr Kalv SUM 
2019 14 stk 18 stk 23 stk 55 stk 

25% 33% 42% 100% 
 
For å kunne opne for jakt gir naturmangfaldlova § 16 nokre føringar:   

http://www.villrein.no/s/Bestandsplan-for-Vamur-Roan-Villreinomrade-2015-2019-revidert-1.pdf


 
 

• Vedtak om å tillate høsting av vilt treffes med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av 
vilt (viltloven).  

• Høsting kan bare tillates når best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten produserer et 
høstingsverdig overskudd.  

• Ved avgjørelsen om å tillate høsting og om fremgangsmåten ved høsting skal det videre legges vekt 
på artens funksjon i økosystemet og den virkning høstingen kan ha på det biologiske mangfold for 
øvrig. Det skal også legges vekt på artens betydning for næring eller rekreasjon, høstingstradisjon i 
vedkommende område og på skade som arten gjør. 

 

Vurdering: 
Tilrådinga til kvote byggjer på målsettinga i vedteken bestandsplan. Villreinstamma er noko under 
bestandsmålet på 200 vinterdyr. Det er derfor rimeleg å halde kvota på eit nivå slik ein får noko vekst i 
stammen.  Tilrådinga er lik kvota som blei gitt i 2018. Dette året var fellingsresultatet 33 dyr, ein 
fellingsprosent på 60%.  
Ut i frå naturmangfoldlova sine føresegner er det vurdert at grunnlaget for eit jaktuttak er til stede.  
 

Framlegg til vedtak: 
I tråd med § 28 i hjorteviltforskrifta gjer villreinnemnda følgjande kvotevedtak for Våmur – Roan 
villreinområde: 
  

 Vaksen bukk Simle/ungdyr Kalv SUM 
2019 14 stk 18 stk 23 stk 55 stk 

25% 33% 42% 100% 
 
 

Saksprotokoll, arbeidsutvalet 
Ingen merknad til framlegg til vedtak.  
 

Vedtak i arbeidsutvalet 
I tråd med § 28 i hjorteviltforskrifta gjer villreinnemnda følgjande kvotevedtak for Våmur – Roan 
villreinområde: 
  

 Vaksen bukk Simle/ungdyr Kalv SUM 
2019 14 stk 18 stk 23 stk 55 stk 

25% 33% 42% 100% 
 

Saksprotokoll, Villreinnemnda for Setesdalsområdet  
Det blei informert om at årsmøte i villreinlaget vedtok styret sitt framlegg til kvote.  
Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.  
 



 
 

Vedtak 
I tråd med § 28 i hjorteviltforskrifta gjer villreinnemnda følgjande kvotevedtak for Våmur – Roan 
villreinområde: 
  

 Vaksen bukk Simle/ungdyr Kalv SUM 
2019 14 stk 18 stk 23 stk 55 stk 

25% 33% 42% 100% 
 
 



Villreinnemnda for Setesdalsområdet 

Sak 10/19 

Referatsaker 
 

Møtedato Sakshandsamar: 
Villreinnemnda for Setesdalsområdet 04.04.19  

 
 
 
Økonomi i nemnda 
Per Ketil Omholdt, Fylkesmannen i Agder orienterte om økonomien i nemnda. Budsjettet i år 
er 650.000,-  
Det er viktig at ein etter kvart møte sender inn reiserekningar og krav om honorar.  
 
Status for aktuelle saker i nemnda 
Sekretær i nemnda, Jarle Lunde, gav ein ein PowerPointpresentasjon over status for dei 
viktigaste sakene i nemnda sidan haustmøte 2018, sjå vedlegg.  

 

Vedtak 
Referatsaker blei teke til orientering 
 



Villreinnemnda for Setesdalsområdet 

Sak 11/19 

Eventuelt  
 

Møtedato Sakshandsamar: 
Villreinnemnda for Setesdalsområdet 04.04.19  

 
 
Ingen saker 
 
 
 



Villreinnemnda
for Setesdalsområdet

Rysstad 04.14.19, Jarle Lunde

Saker i nemnda: Status etter haustmøte 2019



Villreinnemnda 
for Setesdalsområdet

Kommunedelplan Vågslid
Områda sør og vest for Vågslid er særs viktige 
vinterbeiteområde.

Villreinen er særs sky ovanfor menneskeleg 
aktivitet og inngrep.

Auka vinterferdsel i området kan bidra til å skuve 
sona med negative verknader vidare innover i 
villreinområdet.

Saka er hjå Kommunal og moderniseringsdep.

GPS-punkt, 4 mnd. juni- sept.

GPS-punkt, 4 mnd. des.-mars



Villreinnemnda 
for Setesdalsområdet

• Haukeliseter, utviding
• E134, stamveg
• Kjela kraftverk
• Vågslid (F11)
• Pressområde Stokketjønn-

Sæsvatn
• Sloarosløypa
• Storenos, hotell

= Sumeffekter

Bit for bit saker i nord, akkurat nå



Villreinnemnda 
for Setesdalsområdet

Klage: 

Maskinpreparering til Sloaros
• AU har på nytt klage på vedtak i SVR om 

maskinpreparering av skiløype til Sloaros
• Vil medføre auka ferdsel i eit sårbart 

vinterbeiteområde
• Må leggje «Føre var prinsippet» 

(naturmangfoldlova §9) til grunn
• Presedensverknadar må vektleggast



Villreinnemnda 
for Setesdalsområdet

Blåfjell pumpe
«Villreinnemda vil rå i frå godkjenning 
av planendringsøknad slik den er lagt 
fram.»



Villreinnemnda 
for Setesdalsområdet



Villreinnemnda 
for Setesdalsområdet



Villreinnemnda 
for Setesdalsområdet



Villreinnemnda 
for Setesdalsområdet

NVE Nasjonal ramme for vindkraft
• Våre villreinområde ligg nå ute av 

ramma



Villreinnemnda 
for Setesdalsområdet

Dialog med turistforeninga
• Øyuvsbu – eigen prosess

Knyt til sti og løypeplan
• Ny mogleg hytte i Melands-Grønahei (STF) (Hjelmeland)
• Ny mogleg hytte ved Knaben, Bergetjødn (Kvinesdal)



Villreinnemnda 
for Setesdalsområdet

E134 Haukelifjell
Tidligare uttale
• Primært bør ein bygge lang tunnel mellom Valldalen til Vågsli.  

- For igjen å bli eit godt beite og trekkområde mellom dei 
nasjonale villreinområda sør og nord for E134. 

• Sekundært må ein sjå på tunnelløysingar som gjer at området 
ved Ståvatn kan oppfattast å vere ein mindre barriere 

Ny rapport 2019
• «en lang tunnelløsning mellom Valldalen og Vågsli være det 

beste for villreinen. Dette vil kunne gi klart forbedrete 
betingelser for å forsterke utvekslingen mellom SR og 
Hardangervidda over trekkområdene på Haukelifjell. Det vil 
også øke bruken av viktige vinterbeiter.»

Kva nå?



Villreinnemnda for Setesdalsområdet 

 

Sekretariat: 
Villreinnemda for Setesdalsområdet, Sandsvegen 122, 4230 Sand. Tlf: 52 79 24 35 (404 18 967) 
E-post: jarle.lunde@suldal.kommune.no. Nettside: http://villrein.no/setesdal-nemnd/ 

MØTE I VILLREINNEMNDA 3. – 4. APRIL 2019, 
SØLVGARDEN  

 

Onsdag 3. april 
 
Arbeidsutvalet: 
16.00 – 19.00 Møte på Sølvgarden.  
 
Villreinnemda med inviterte gjester 
20.00 Middag for Villreinnemnda.  
SNO, SVR, Fylkesmann, villreinlag og andre inviterte må gjerne delta. 

Torsdag 4. april 
 
Felles møte: 
 
08.30  Villreinforvaltninga i eit historisk perspektiv 
 Tor Punsvik 
 
09.00  Nytt frå villreinfjellet 

Peter Hermansen, SNO  
 
09.30  Informasjon frå villreinsenteret:  

Sti og løypeplan i kommunane 
Status for GPS-prosjekta og ferdsel på Haukelifjell 
- Lena Romtveit, Norsk villreinsenter sør 

 
Beinstrekk 
 
10.30  Nytt frå Setesdal Ryfylke villreinlag: 

Forslag til «Bestandsplan for Setesdal Ryfylke villreinområde 2019-2023» 
 Forslag til «Avskytingsplan for Setesdal-Ryfylke villreinområde 2019»  
 - Kristian Eiken Olsen, leiar   
 
11.15  Nytt frå Setesdal Austhei villreinlag: 

Forslag til «Bestandsplan for Setesdal Austhei villreinområde 2019-2023» 
 Forslag til «Avskytingsplan for Setesdal-Ryfylke villreinområde 2019»  
 - Svein Ekre, leiar   
 
12.00  Felles lunsj 
 
 
Villreinnemda: 

mailto:jarle.lunde@suldal.kommune.no
http://villrein.no/setesdal-nemnd/
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13.00 Saker for nemnda 

 
Slutt ca 15.30 

  
 



Orientering frå

Norsk villreinsenter Sør

Villreinnemnda for Setesdalsområdet 

Vårmøte 2019

Lena Romtveit

Lena Romtveit, Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan
lena.romtveit@villrein.no



Sti- og løypeplanar

Lena Romtveit, Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan
lena.romtveit@villrein.no



Sti- og løypeplanar

Lena Romtveit, Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan
lena.romtveit@villrein.no

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1292/m1292.pdf

Plan for friluftslivets ferdselsårer er: 
- Virkemiddel for å identifisere, ivareta og utvikle 

stier, turveier, løyper og leder som er viktige for 
vår utøvelse av friluftsliv

- Viser hvordan temaplaner for slike ferdselsårer 
kan utarbeides på en systematisk og målrettet 
måte. 

- Beskriver arbeidet steg for steg fra oppstart av 
planarbeid, til kartlegging av nå-status, analyse 
og forslag til tiltak, og fram til endelig vedtak.  

- Henvender seg i utgangspunktet til kommunene, 
men skal kunne brukes av alle som har som 
oppgave å lage slike planer. 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1292/m1292.pdf


Sti- og løypeplanar

Lena Romtveit, Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan
lena.romtveit@villrein.no

Heiplanen og besøksstrategien til SVR legg klare føringar for kommunane:

- Skiløyper i høgfjellet skal leggast utanom viktige vinterbeiteområde for villrein og i regelen 
utanom nasjonalt villreinområde. 

- Eksisterande løyper i NVO kan køyrast, men ein skal vurdere å stenga i periodar av omsyn til 
villreinen.

- I sommarbeiteområde skal det ikkje koma nye stiar eller gjere tilrettelegging for organiserte 
sommaraktiviteter.

- Sti- og løypeplan må på plass før ein kan byggje ut nye hytte- og turistområde.
- Stiar og løyper som er i konflikt med viktige funksjonsområder for villrein skal leggast om så 

langt råd er.
- Nye skiløyper og stiar skal som ein hovudregel leggast utanfor verneområda. For vurdering av 

dispensasjon frå verneføresegn for etablering av nye trasear, føreset dette ei forutgåande 
avklaring i ein sti- og løypeplan. Dette stiller krav til prosess og medverknad i sti- og 
løypeplanarbeidet.

- Nye merka stiar, kvista løyper og maskinpreparerte løyper må plasserast utanfor viktige 
villreintrekk, viktige utvekslingsområder mellom ulike villreinområde, viktige 
vinterbeiteområder, viktige kalvingsområder om våren, hi og hekkeplassar for truga dyreartar, 
stader der ferdsla vil medføre slitasje og erosjon.

- Turistforeininga sitt løypenett skal inngå i dei kommunale sti- og løyeplanane. Dei må difor
trekkast med i planprosessane

- NML klare krav til ivaretaking av biomangfald i kommunal 
planlegging. 

- Fokus på villrein og anna biomangfald i den kommunale sti- og 
løypeplanlegginga. 

- Internasjonalt ansvar for å ta vare på villreinen og dens
leveområde. 



Sti- og løypeplanar

Lena Romtveit, Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan
lena.romtveit@villrein.no

Undersøkingar syner at folk flest er glade i gode løyper. I tillegg så held folk seg til 
løypene og stiane, berre eit fåtall går utanom. Difor:

- Gjer tilrettelegginga i randsonene, ikkje inn på fjellet. 
- Lag rundløyper som leier folk attende til utgangspunktet.
- Lag gode løyper – då vil folk bruke dei.
- Sårbare artar, t.d. rovfuglar, set pris på god avstand til folk, særleg i hekketida. 

- Legg løypene minst 500 meter vekk frå hekkeplassar til hubro og kongeørn.
- Andre rovfuglar: hold ein avstand på minst 200 meter.

Tips til arbeidet frå Åseral og Bykle kommunar:
- Grunneigarar, hyttelag, reiseliv, DNT, friluftsråd, SVR, villreinnemnda med fleire må vere med i 

arbeidet, viktig med ein god prosess.
- Lag ein arbeidsplan og følg planen.
- Lag eit godt planprogram og sei kva de vil ha innspel på. Legg føringer for kor det er aktuelt 

med trasear
- Kommunedelplan er ein formålstenleg plantype.
- Bruk gjerne eksterne folk til å skriva konsekvensutredning – dei er nøytrale.
- Færre, men gode løyper er betre enn mange dårlige.
- GIS-kompetanse inn i kartarbeidet!



Villreinprosjektet i Setesdal Vesthei-
Ryfylkeheiane

Lena Romtveit, Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan
lena.romtveit@villrein.no

Bukk merka i Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane i 2014. Foto: Roy Andersen (NINA)©

Sluttrapport

Sluttseminar saman med 
Verdiskapingsprosjektet

Renrein-analyser –møte 
styringsgruppa 4. juni

Framtida for villreinprosjekt i 
Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane



Nytt villreinprosjekt i Setesdal Austhei
& Brattefjell-Vindeggen 

Lena Romtveit, Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan
lena.romtveit@villrein.no

Styringsgruppe
med leiar

Arbeidsgruppe 1:
Beite og skogsbruk

Arbeidsgruppe 2:
Bjørnevatn & 

ferdsel

Arbeidsgruppe 3:
Brattefjell-
Vindeggen

Prosjektleiing
(Elisabet Rui FMVT 

(Leiar interimstyre), 
Olav Strand, NINA, 

Lena Romtveit, NVS)



Bakgrunn nytt prosjekt
- Drøftingar om vidareføring av GPS-prosjekt på Setesdal-Austhei alt i 2013 –utsett til 2018 etter avslutting i Setesdal-

Vesthei.

- Lokalt Initiativ frå villreinutvalet i Brattefjell-Vindeggen i 2014 (?)

- Innspel frå NVS til NINA om kunnskapsbehov om reinens bruk av skogareal.

- Relevant forskingstema er sentralt for å kunne legitimere merking!

- Nytt prosjekt på Setesdal-Austhei frå 2018, parallelle problemstillingar mellom områda om skogsbruk..

- Oppfølgjande arbeid til NVS` arbeid med kartlegging av villreinens leveområde i Brattefjell-Vindeggen.

Lena Romtveit, Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan
lena.romtveit@villrein.no

Foto: NINA, autokamera



GPS-prosjekt Setesdal-Austhei og Brattefjell-Vindeggen 
– merking 19. mars 2019

Lena Romtveit, Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan
lena.romtveit@villrein.no Foto: Roy Andersen



GPS-prosjekt Setesdal-Austhei og 
Brattefjell-Vindeggen

Lena Romtveit, Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan
lena.romtveit@villrein.no

Foto: Lena Romtveit
Foto: Lena Romtveit



GPS-prosjekt Setesdal-Austhei og 
Brattefjell-Vindeggen

Lena Romtveit, Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan
lena.romtveit@villrein.no Foto: Anders Mossing



GPS-prosjekt Setesdal-Austhei og 
Brattefjell-Vindeggen

Lena Romtveit, Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan
lena.romtveit@villrein.no Foto: Anders Mossing



GPS-prosjekt Setesdal-Austhei og 
Brattefjell-Vindeggen

Lena Romtveit, Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan
lena.romtveit@villrein.no Foto: Anders Mossing



GPS-prosjekt Setesdal-Austhei og 
Brattefjell-Vindeggen

Lena Romtveit, Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan
lena.romtveit@villrein.no Foto: Anders Mossing



GPS-prosjekt Setesdal-Austhei og 
Brattefjell-Vindeggen

Lena Romtveit, Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan
lena.romtveit@villrein.no Foto: Anders Mossing



GPS-prosjekt Setesdal-Austhei og 
Brattefjell-Vindeggen

Lena Romtveit, Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan
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BEFORE

INDUSTRIAL REVOLUTION

• Hovedveger

• Jernbane

• Vannkraft

• Kraftlinjer

• Mindre veger

• Turisthytter

• Private hytter

• Merkete stier

• … og bruken endrer
seg

Moderne tid

Rask pågående
habitatfragmentering

Etter ca. 1900-50



Strava; døme frå 
Setesdalsheiane



< ca. 20 personer/dag
…denne er ok!

> ca. 100 personer/dag
Stort hinder!

> ca. 30 personer/dag
Kan være vanskelig å 

passere



Haukeliseter - Hellevassbu



Dato

Lokaliteter
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n

ta
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p
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se
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n
ge

r 
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er
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ag

Blått=<100 passeringer per dag

Tinnhylen bru

Haukeliseter
Falkeriset

Snæro/Sandhaug

Hjølmoberget



Blått=<40 passeringer per dag



DNT statistikk påsken 2018

Prosjektet har tellere i 44 lokaliteter.
De fleste med to tellere for å teste 
presisjon i data!



Tellere vinter –påske 2018 (44 tellere) 





911 passeringer
0.6 %152 092 passeringer



Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan
lena.romtveit@villrein.no



Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan
lena.romtveit@villrein.no



Lena Romtveit, Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan
lena.romtveit@villrein.no

Takk for meg!



Setesdal Ryfylke villreinområde 
Ny bestandsplan 2019-2023

Vårmøte 2019 villreinnemd og lag.
Kristian Eiken Olsen.



Hva ønsker villreinlaget?

Alle vil ha god jakt. Akkurat passe med kort. Mye 
dyr «over alt» i god kondisjon, og med god 
kalveproduksjon. Særlig mer dyr, der de normalt 
ikke er så ofte. Mange vil ha mer bukk i heia enn 
i dag. Alle vil skyte mer bukk enn de gjør i dag. 

Krevende arbeid å jobbe frem noe som alle er fornøyd 
med og har troa på. Viktig å holde orden på mål –
virkemiddel. Det vil nødvendigvis bli noen 
kompromisser. 



Arbeid med ny bestandsplan

• Omfattende arbeid – selve skrivingen er langt 
på vei det «enkleste».

• Styret lager et forslag til plan - høringsrunde i 
lokallag – styret vurderer forslag – korrigerer –
sendes for behandling i årsmøtet. 

• Samme gjelder avskytningsplan. Sammenheng 
mellom avskytningsplan og målsetning i 
bestandsplan.



Målsetninger

HOVEDMÅL: 
Bestandsforvaltningen av villreinen i Setesdal Ryfylke skal i planperioden bidra til at 
dyrene skal bruke en større del av villreinområdet 
- En forventa bestandsøkning må møtes med tiltak som sikrer og forbedrer beitetilgang og 
trekkmuligheter. Det er et felles ansvar for alle aktører innen villreinforvaltningen å bidra til 
slike tiltak. 
 
DELMÅL: 
Bestandsstørrelse: Antallet villrein i nordområdet stabiliseres på ca. 2000 dyr. Antall 
villrein i sørområdet skal gradvis økes fra antatt 1300 dyr vinteren 2018-2019 til ca 2000 
dyr. Samlet for Setesdal Ryfylke skal ikke bestanden overstige 4000 dyr.  
 
Delmål kondisjon:  Kondisjon og kalvetilvekst skal opprettholdes innenfor et akseptabelt 
nivå. 
Bestandsstruktur:  Storbukkandelen (minst 3,5 år) økes opp mot 25% i løpet av 
planperioden 



Vurderinger

• Forrige plan gikk «bra». Traff nesten på alle 
mål.

• Videreføring av de viktigste prinsippene. 
• Ytterligere økning av dyr i sørområdet. 
• Vurdert oss selv mot Miljøkvalitetsnorm for 

villrein. Skårer bra (minus på fragmentering).
• Betyr at vi gjør mye riktig. 



Bestandsstørrelse

• Evig diskusjonstema.
• Årlige kalvetellinger og strukturtellinger.
• Mangler formelle tellinger som gir gode tall på 

totalbestand.
• Observasjoner fra jakta i 2017 styrker estimatene.
• Generell bestandsmodell for villrein, utviklet av 

NINA, understøtter våre estimater (Nilsen & Strand 
2017). «I overkant av 3000 dyr vinteren 2018»



Naturlig avgang

• Dyr som av en eller annen grunn blir borte etter jakta 
er ferdig og før kalving.

• Tidligere brukt 5 %, nå 6,5 %. Samme som HV.
• Gir en «bestandsreduksjon» på ca 800 dyr 

sammenlignet med 2013.
• Bidrar til at tidligere estimat «rimer» bedre med 

dagens oppfatningen av dyretall.
• Bidrar til et lavere fellingsmål.



Bukkenandel

• Vi vet at bukkene utnytter randområdene bedre enn 
fostringsdyrene.

• Mer dyr i randområdene har vært et viktig mål for 
villreinlaget, og for villreinområdet generelt.

• Allikevel ønske om å skyte mer eldre bukk.
• Prøvde en reduksjon av Simle / ungdyrkortene i 

2018. Gav utslag som forventet.
• Fra 2019 tildeles ingen S / U kort. 



Arbeid med avskytningsplan



Avskytningsplan 2019



Kortfordeling 2019



Avskytingsplan 2018



Kortfordeling 2018
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FORORD 

Foreliggende bestandsplan er den 5. i rekken fra Setesdal Ryfylke Villreinlag. Den første 
bestandsplanen gjaldt 1999-2003, og den foregående for 2014-2018. En 5-årig bestandsplan 
er viktig som styringsverktøy for de årlige avskytingsplanene, og sikrer et lengre perspektiv i 
forvaltningen.  

Styret i SRV har vært ansvarlig for utarbeidelsen av planen. Kurt Jerstad (Jerstad 
Viltforvaltning), har utarbeidet bestandsanalysen. Planen er skrevet av Kurt Jerstad (kap. 6) 
og SRV’s sekretær Svein Olav Stegarud. Som for tidligere planer har utarbeidelsen skjedd i 
nært samarbeid med styret.  

Planen har vært organisatorisk behandlet på styremøter i 2018 og 2019. 

Planarbeidet er finansiert av egne midler.  

Styret i Setesdal-Ryfylke Villreinlag, 

Kristian Eiken Olsen                     Sondov Bjåen        Kristian Steine 
             sign    sign    sign 

  Arve Aasemoen      Knut Nomeland Øivin Robberstad 
             sign   sign sign 

     Svein Olav Stegarud 
    sign 

       (Kurt Jerstad) 
sign 
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SAMMENDRAG 
 
1. Innledning 
Setesdal Ryfylke villreinområde er avgrenset av Haukeliveien i nord og Rv42 i sør, av 
Setesdalen i øst og av fjordene mot vest. Området har et samlet tellende villreinareal på 6156 
km2 og er det nest største villreinområdet i landet. Heiplanprosessen definerte soner for 
arealforvaltningen, og presenteres i kartform i planen. 
 
2. Status i bestandsforvaltningen  
Bestanden har hatt jevne og gode parametere for kvalitet og kalvetilvekst i foregående 
planperiode. Målet fra forrige plan om å øke bestandsstørrelsen til 3500 dyr er ifølge våre 
anslag oppnådd. Det har ikke vært dokumenterte trekk av flokker av dyr mellom Setesdal 
Austhei og Setesdal Ryfylke. Enkelte flokker fra Austheia har trukket over veien nord for 
Hovden, men deretter snudd og reist østover igjen. Mellom Setesdal Ryfylke og 
Hardangervidda er det kjent at bukkeflokker i noen grad trekker over til Hardangervidda, og 
noen Setesdalsbukker felles nord for E134 under jakta.    
Målet har vært en stabilisering av den delen av bestanden som er i nordområdet og med et 
mål om å holde kondisjonen innen et akseptabelt nivå. Sør for Blåsjø (sørområdet) ønskes en 
fortsatt vekst i bestanden med målsetting om økt arealbruk.  
 
3. Organisering 
Organisasjonsmodellen for Setesdal Ryfylke Villreinlag er basert på kommunevise lokallag, 
samt Statskogs eiendom i Njardarheim. Området består av 64 vald. Pr. januar 2019 
representerer villreinlagets medlemmer 60% av tellende areal.  
 
4. Økonomisk grunnlag for bestandsforvaltningen 
Medlemskontingent og offentlige viltfondsmidler er de to viktigste kildene til finansering av 
lagets aktivitet. Laget har hatt god økonomi i foregående periode. Kontingenten har i 
perioden blitt redusert fra 40 til 25 kr per km2. 
 
5. Virkemidler og registreringer 
Det vil som i tidligere planperioder bli utarbeidet årlige avskytingsplaner. Kalve- og 
strukturtellinger videreføres som hovedverktøy i beregning av bestanden. Laget ønsker økt 
bruk av samjakt i vårt område. Dette fordeler jakt- og høstingsmuligheter mellom 
rettighetshaverne, og gjør bestandsforvaltningen mer treffsikker.  
 
6. Bestandsstatus 
Bestandsstørrelsen vinteren 2018-2019 er beregnet til 3300 dyr. Dyrenes kvalitet mht 
kalvetilvekst (antall kalv pr 100 simle / ungdyr) er god og stabil. Andel av simle og kalv har 
holdt seg stabilt. Storbukkandelen er også stabil og ligger anslagsvis på 20-22 %. 
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7. Forvaltningsmål for perioden 2019-2023 
For den nye planperioden er det satt følgende hoved- og delmål: 
 
HOVEDMÅL: 
Bestandsforvaltningen av villreinen i Setesdal Ryfylke skal i planperioden bidra til at 
dyrene skal bruke en større del av villreinområdet 
- En forventa bestandsøkning må møtes med tiltak som sikrer og forbedrer beitetilgang og 
trekkmuligheter. Det er et felles ansvar for alle aktører innen villreinforvaltningen å bidra til 
slike tiltak. 
 
DELMÅL: 
Bestandsstørrelse: Antallet villrein i nordområdet stabiliseres på ca. 2000 dyr. Antall 
villrein i sørområdet skal gradvis økes fra antatt 1300 dyr vinteren 2018-2019 til ca 2000 
dyr. Samlet for Setesdal Ryfylke skal ikke bestanden overstige 4000 dyr.  
 
Delmål kondisjon:  Kondisjon og kalvetilvekst skal opprettholdes innenfor et akseptabelt 
nivå. 
Bestandsstruktur:  Storbukkandelen (minst 3,5 år) økes opp mot 25% i løpet av 
planperioden 
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1 Innledning 
1.1 Setesdal Ryfylke villreinområde 
 
Setesdal Ryfylke villreinområde er avgrensa av Haukelivegen i nord og Rv42 i sør, av 
Setesdalen i øst og av fjordene mot vest. Området har et samla tellende villreinareal på 6156 
km2 og er det nest største villreinområdet i landet. Heiene omfatter deler av 5 fylker og 13 
kommuner. Setesdal Ryfylke ble i 2005 utpekt av regjeringen som et av de 10 nasjonale 
villreinområdene i Norge. Dette innebærer at området skal ha spesielt høy prioritet med tanke 
på å bevare leveområdene for fremtiden. 
  

 
 
Fig 1.1 Kartet viser nasjonalt villreinområde og hensynssone villrein vedtatt i Heiplanen,         
            vist samlet som lysegrønn sone. I denne sonen skal villreinhensyn ha prioritet i  
            leveområde-forvaltningen (arealforvaltningen).  
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1.2 Begrepsbruk  
 
Bæreevne 
I planen bruker vi uttrykket i forhold til bestandsstørrelse, og det menes da at bæreevnen er er 
det antall vinterdyr vi kan ha i heiene over tid uten at beitet forringes. (Underforstått at så 
lenge beitetilgangen ikke forringes vil dyrene holde seg i akseptabel kondisjon). En bestand 
under dette nivået er selvsagt også bærekraftig, men er under bæreevnen. Bæreevnen er i 
denne sammenheng bestemt av tilgjengelig beite, dyreantall og påvirkning fra ulike faktorer 
som regulerer reinens faktiske tilgang til beitene. (Disse faktorene er forklart i vedlegget til 
forrige bestandsplan, se www.villreinlag.no). 
 
Fellingsmål er det faktiske antall dyr vi ønsker å felle i jakta.  
 
Kvote er det antall kontrollkort/fellingstillatelser som tildeles. 
 
Bestandsstørrelse er det samme som antall vinterdyr. 
 
Tradisjonsbærere er dyr om har fått en vane for å bruke et bestemt område, eller bestemte 
trekkveier. 
 

2a - Status etter forrige bestandsplan   
 
Hovedfokuset de siste 5 årene har vært å stabilisere stammen i nordområdet, og å øke 
stammen i sørområdet.   
 
Sentrale utfordringer for bestandsforvaltningen ble i forrige bestandsplan definert slik: 

- Øke bestanden, men samtidig opprettholde kvaliteten på dyrene innen et ”akseptabelt 
nivå” 

- Håndtere en situasjon der et større antall dyr trekker over fra et villreinområde til et 
annet, altså mellom henholdsvis Setesdal Austhei, Setesdal Ryfylke og 
Hardangervidda 

- Sikre / videreutvikle organisering og engasjement på grunneiersiden, herunder det 
økonomiske grunnlaget 

- Videreutvikle verktøy, metoder og organisering / gjennomføring av 
bestandsregistreringene. Det har vært fokus på å få gode bestandsdata 

- I et noe mer langsiktig perspektiv avklare nærmere hva som er å anse som ”akseptert 
kvalitet” for dyrene i vårt villreinområde 

- Økt fokus på storbukkandelen 
 
De konkrete målene var en vinterbestand på 3500 dyr og en storbukkandel opp imot 25 %. 
Bestandsmålet er etter våre beregninger nådd, og antatt storbukkandel ligger på ca. 20-22 %.  
 

2b - Fokus for denne planperioden 
 
Utfordringene framover: 

• Stabilisere på dagens nivå den delen av bestanden som er i nordområdet, både i 
kondisjon og antall 

• Øke den delen av bestanden som står sør for Blåsjø (sørområdet) opp mot 2000 
dyr 
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• Bestandens utvikling i kondisjon, kalveproduksjon og andre kvalitetsparametere 

må følges nøye 
• Forsøke å tilrettelegge for økt bruk av randområdene 
• Håndtere en eventuell større forflytning av dyr, spesielt gjelder dette forflytninger 

mellom ulike villreinområder 
• Forsøke å tilrettelegge for bedre trekkmuligheter i definerte fokusområder (disse 

er definert i GPS Merkeprosjektet, se villreinlag.no) 
• Høyt fokus på gjennomføring av gode tellinger 
• Fortsatt fokus på storbukkandelen 
• Opprettholde og øke medlemsandel og interesse i villreinlaget 

 
Mål om økt bestand og opprettholdelse av kvalitet på dyrene er målsettinger som videreføres 
med denne planen. Det har vist seg vanskelig å finne sikre tall for anslag av 
bestandsstørrelsen. I tillegg til bestandsstørrelse har vi fokus på kvalitetsparametere, som er 
en viktig “rettesnor” i bestandsforvaltninga. Den nye miljøkvalitetsnormen for villrein har 
kategorisert viktige kvalitetsparametere i et ”trafikklys-system”, med inndeling i dårlig, 
middels og god kvalitet. Les mer om den lenger ned i planen.   

3 Setesdal Ryfylke Villreinlag 
3.1 Rolle og oppgaver 
 
Villreinlagets hovedansvarsområde er bestandsforvaltningen. De seinere år har laget også 
engasjert seg med innspill i særlig viktige arealinngrepssaker. 
 
Bestandsforvaltningen har i oppgave å forvalte villreinstammen slik at den i antall og 
kondisjon ligger tett opptil områdets bæreevne. Områdets bæreevne er påvirket av de øvrige 
arealbruksinteresser / samfunnsinteresser, og laget engasjerer seg derfor også i saker som 
angår dette. 
 
Villreinlaget er rettighetshavernes frivillige forvaltningsorgan som tar seg av den utøvende 
bestandsforvaltningen. Laget bistår NINA i den årlige kalvetellinga og samarbeider med SNO 
om strukturtelling om høsten. Kurt Jerstad (Jerstad Viltforvaltning) utarbeider de årlige 
avskytingsplanene i samarbeid med styret. Medlemmer betaler gjennom sine lokallag inn 
kontingent etter areal, for tiden 25 kr/km2.  
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3.2 Organisering og valdstruktur 
 
Organisasjonsmodellen for Setesdal Ryfylke 
villreinlag er basert på kommunevise lokallag, 
samt Statskogs eiendom i Njardarheim. Området er 
inndelt i 5 geografiske regioner med 2-4 lokallag / 
kommuner i hver (fig 3.1). Hver region har en 
representant i SRV’s styre. 
 
Figur 3.2 viser fordelingen av tellende villreinareal 
på de ulike kommunene innen villreinområdet.  
Tabellen viser også gjeldende valdstruktur.  Etter 
at organisasjonsprosessen skjøt fart på midten av 
1990-tallet ble antall vald i SR villreinområde 
redusert med 2/3 fra 189 til 69 fram til 2003. I 
årene etter dette har det kun skjedd mindre 
endringer i valdstrukturen, og det er nå 64 vald i 
villreinområdet.  
 
Det pågår for tiden en oppdatering av størrelse og 
avgrensning på valdene, samt en digitalisering av 
kartgrunnlaget. Dette skjer i regi av 
villreinnemnda.  
 
 
 
 
 
Kommune  a) Areal, km2  b) Andel, % Ant. Vald  b) Medl. SRV  c) %, org. 
Vinje 227 3,7 11 147 65 
Bykle inkl. 
fjellstyret 793 12,9 1 212 26,7 
Valle 480 7,8 2 293,4 61 
Bygland 544 8,8 18 89 16,4 
Åseral 394 6,4 3 2,5 0 
Hægebostad 76 1,2 3 0 0 
Kvinesdal 441 7,2 1 441 100 
Sirdal 746 12,1 4 584 83 
Gjesdal 40 0,6 1 40 100 
Forsand 305 4,9 5 0 0 
Hjelmeland 515 8,3 1 515 100 
Suldal 802 13,0 7 673 84 
Odda 159 2,6 6 52          33 
Njardarheim 634 10,3 1 633 100 
 TOTAL 6156 100 64 3682 60 
 
Fig 3.2  Tellende villreinareal pr. kommune, valdstruktur og status for  
organisering i Setesdal Ryfylke villreinområde pr. januar 2019. 
 
a) Njardarheim separat, b) Info fra villreinnemda jan09, c) årsmøte SRV 2018 
NB! Tabellen bygger på talldata fra 2008 og det tas forbehold om unøyaktighet på 
tallene. Villreinnemnda er i gang med en gjennomgang av dette.    
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4 Økonomisk grunnlag for bestandsforvaltningen 
 
4.1 Finansieringskilder 
 
Bestandsforvaltningen i Setesdal Ryfylke villreinområde finansieres av flere kilder. Årlige 
tilskuddsmidler til villreintiltak baseres på innbetalte fellingsavgifter året før, og tildeles fra 
Miljødirektoratet til de enkelte nemndsområdene. Disse fordeles og utbetales hos oss via 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder etter søknad. I tillegg kommer egeninnsats / økonomisk 
bidrag fra laget. Ordinær flytid (ca 4 timer) under kalvetelling dekkes av NINA / midler fra 
det nasjonale overvåkingsprogrammet for hjortevilt. NINA dekker også en fast andel av 
strukturtellinga. 
 
4.2 Viltfondsmidler/ midler til villreintiltak 
 
Tildelingen av viltfondsmidler var nedadgående i en periode fram til 2009, i sammenheng 
med lav villreinbestand og tilsvarende lav felling. Fra 2002 til 2008 ble bidraget av offentlige 
viltfondsmidler til villreinlagets arbeid med bestandsforvaltningen redusert med 80%. Det var 
endringen i tildeling av viltfondsmidler som medførte den negative utviklingen. Overgangen 
til etterskuddsvis innbetaling av fellingsavgift kom rett etter en situasjon med nedskyting av 
bestanden og en rekke påfølgende år med reduserte kvoter / jaktuttak. Etter 2009 har 
fellingene, og dermed tildeling av viltfondsmidler, vært økende. Den store nedgangen i 2018 
skyldes en intern prioritering i nemndsområdet, og vil trolig jevnes ut igjen i 2019.  
 
 

 
 
 
 
4.3 Villreinlagets egenfinansiering, kontingentordningen 
 
Finansieringsgrunnlaget for villreinlagets egen drift og bidrag til bestandsforvaltning / 
registreringsarbeid er en arealrelatert medlemskontingent som innkreves av de kommunevise 
/ områdevise lokallagene og viderebetales til SRV. Kontingenten ble holdt på 50 kr / km2 
over flere år og ble i 2007 redusert til 40 kr / km2 relatert til reduserte jaktmuligheter. Den ble 

0	

20000	

40000	

60000	

80000	

100000	

120000	

140000	

160000	

2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	

Tildeling	av	Viltfondsmidler	2008	-	
2018	

Fig 4.1 Tildeling av viltfondsmidler i perioden 2008-2018  



Setesdal Ryfylke Villreinlag Bestandsplan  2019-2023 

Side 11

hevet til 50 kr igjen i 2011 pga den økonomiske situasjon, for så å bli satt ned igjen til 40 kr i 
2012. Pga en styrket økonomi i laget ble kontingenten redusert igjen i 2016, til 25 kr /km2.  

En del basiskostnader (møtegodtgjørelse, andre møtekostnader, kjøring, sekretærbistand, 
regnskap / revisjon, mm) dekkes av villreinlagets egenfinansiering. Årlig tildeling av 
tiltaksmidler for villrein har dekket feltinnsats på kalvetelling, strukturtelling og utarbeidelse 
av årlige avskytingsplaner. Villreinlaget har tatt administrativt ansvar for innleie av 
deltidsoppsyn etter samme modell som de siste årene. Oppsynsaktiviteten finansieres av 
midler fra Miljødirektoratet. Utgifter til deltakelse i pågående prosjekter har vært finansiert 
av prosjektene selv. 

4.4 Generelt om økonomien 

Økonomien i laget har i foregående planperiode vært stabil og god, med solid egenkapital. 
Økonomien tar greit unna hovedoppgavene med årlige avskytningsplaner, tellinger, møte- og 
kjørekostnader mm. Utgifter til ekstra oppgaver utover den faste aktiviteten har vært dekket 
ved ekstra søknad og tildeling, gjennom viltfondsmidlene.  

5 Aktuelle virkemidler 

5.1 Kvotesammensetning - korttyper 

Det viktigste virkemiddelet for å oppnå fellingsmålet er fastsettelse av kvotestørrelse.  
I Setesdal Ryfylke blir normalt bare en liten andel av kortene utnyttet til felling. 
Fellingsprosenten kan variere noe fra år til år. Erfaringene fra tidligere års kortutnyttelse er 
viktig i fastsettelsen av den årlige fellingskvoten. 
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Det er fire korttyper som kan benyttes: Valgfritt dyr, simle, simle/ungdyr (simle og ettårig 
bukk kan felles) og kalv. Det kan felles kalv på alle kategorier kort. For å styre uttaket av 
ulike kategorier dyr kan vi fra år til år justere prosentfordelingen av disse korttypene. 
Valgfritt dyr kortene utnyttes i større grad enn de andre kortene. For å anslå antall voksne 
bukker (2 år eller eldre) som kommer til å bli felt om høsten antar vi at bukkekortene utnyttes 
1,3 ganger så ofte som gjennomsnittet for alle kortene. Dette har vist seg å være nokså riktig i 
vårt område. 
 
I avskytingsplanen for 2018 ble kategorien simle/ungdyr redusert fra å utgjøre 14% av 
kontrollkortene, ned til 7%. Samtidig ble andel kort for valgfrie dyr økt fra 5 til 7%. Vi 
ønsket med dette å spare flere yngre bukker for å sikre god rekruttering av voksen bukk. 
Og samtidig tilgodese et ønske fra jegerne med en økning i fridyrkortene. 
Vi ønsker å se an hvordan denne endringen gir seg utslag i fellingstallene, og evaluere dette 
underveis i planperioden. Det kan bli aktuelt å fjerne simle/ungdyr kortene helt, og erstatte de 
med andre korttyper. Styret ønsker å videreføre fjorårets endring for å se den videre effekten  
før en eventuelt bestemmer å fjerne simle/ungdyr kortene helt.    
 
5.2 Merking av dyr og tellinger/registreringer 
 
I dette kapittelet kommenteres kort en del forhold knyttet til virkemidler og gjennomføring av 
registreringsarbeidet i bestandsforvaltningen. 
 
GPS merking 
Det er pr. 01.01.2019 to simler i vårt område som fortsatt har GPS sender. Dette er dyr som 
har vært merket i regi av det avsluttede GPS Merkeprosjektet / villreinprosjektet. Merka dyr 
gir forskningen nyttig grunndata, og er svært nyttig i lokalisering av hvor dyrene står under 
kalve- og strukturtellinger. 
Det skal ikke merkes flere dyr i vårt område da pågående forskningsprosjekt er avsluttet. Det 
er ikke aktuelt å merke dyr for forvaltningsformål i Norge, kun i forskningsøyemed. Det 
medfører dessverre at flokkene vil bli vanskeligere å lokalisere under tellinger.  
 
Kalvetellinger 
Disse gjennomføres i juli måned hvert år i regi av NINA, som bærer ansvaret for 
gjennomføringen. Villreinlaget bidrar med personell. Kalvetellingene er viktig for å finne 
årets kalveproduksjon, som er en god parameter på stammens kondisjon. En god kalvetelling 
kan også benyttes som grunnlag for beregning av totalbestand. 
 
Strukturtellinger 
Strukturtellinger blir førsøkt gjennomført hvert år, primært i første uka etter jaktslutt. Dette er 
reinens brunstperiode og den eneste tiden på året hvor vi kan registrere sammensetningen av 
ulike kategorier i bestanden. Hvis vi i snitt får til en god strukturtelling annet hvert år har vi 
en god oversikt over stammens kjønns- og alderssammensetning.  
 
Minimumstellinger 
Vintertelling / minimumstelling har vært lite brukt i vårt villreinområde. Tidligere forsøk 
viste at gjennomføringen av dette var vanskelig. Områdets størrelse, utfordrende topografi og 
klima skaper utfordringer. Det vurderes å gjøre et nytt forsøk med en vintertelling / 
totaltelling i planperioden. 
 
Årlige avskytingsplaner 
Som i forrige planperiode vil det bli utarbeidet årlige avskytingsplaner. 
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5.3 Miljøkvalitetsnormen 
 
Bestandsstørrelse og kvalitetsparametere 
 
I vårt område har det vist seg vanskelig å få gode tellinger ofte nok. 
I tillegg til fokus på antall dyr i bestanden, legger vi vekt på vurdering av kvalitetsparametere. 
Parameterne vi kan måle gir oss konkrete verdier for bestandens kondisjon, og er dermed et 
viktig supplement til bestandsestimatet. 
 
De viktigste parameterne vi kan måle etter er: 

- Kalv pr simle/ungdyr 
- Kjevelengder 
- Slaktevekt på kalv 
- Storbukkandel 

 
Hva er Miljøkvalitetsnormen?  
Miljødirektoratet har etter oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) oppnevnt en uavhengig 
ekspertgruppe som har utviklet en miljøkvalitetsnorm for villrein. Norge er pålagt et spesielt internasjonalt 
ansvar for bevaring av villrein. Det overordnede målet er at villreinen, og de 23 ulike delbestandene, 
forvaltes på en slik måte at internasjonale forpliktelser overholdes, og at nasjonale målsettinger oppnås, 
om ivaretagelse av levedyktige bestander innen økologisk fungerende leveområder. 
 
Villreinlaget ser det som naturlig å bruke den utarbeidede normen som en rettesnor.  
Vi vil bruke miljøkvalitetsnormen sammen med egen opparbeidet kunnskap i vurdering av 
bestandens kondisjon / tilstand.  
Det er viktig å bruke gjennomsnitt over flere år (minimum 5 år) i vurderingene. For eksempel 
kan spesielle klima/ værforhold gi store utslag enkelte år som ikke er representativt for den 
generelle tilstanden.  
 
Vurdering av bestanden utifra kvalitetsparametere 
Miljøkvalitetsnormen for villrein deler inn verdier for hver kategori i Dårlig, Middels og God 
kvalitet. Denne klassifiseringen kan brukes i vurderingen av kvalitetsparametere. Følgende 
parametere er aktuelle (avsnitt fra Miljøkvalitetsnormen for villrein, NINA rapport 1400) :  
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“Trafikklys-systemet” i miljøkvalitetsnormen gir et grunnlag for vurdering av stammens 
kondisjon. Hva som anses som “akseptabel kvalitet” varierer også fra villreinområde til 
villreinområde. Hardangervidda har f.eks blitt vant med at dyrene der er mindre i størrelse og 
med dårligere kondisjon enn f.eks i Forelhogna, som er viden kjent for store dyr i god 
kondisjon. Over tid innarbeider det seg en “normal” for hvert område, og slik er det også i 
Setesdal Ryfylke. Vi er blitt godt vant med dyr i god størrelse og med god kondisjon, og vil 
ikke akseptere at kvaliteten skal senkes ned mot “Hardangervidda-nivå”.  
Styrets subjektive vurdering basert på tilgjengelig kunnskap vil være avgjørende i 
bestemmelsen av hva som er “akseptabel kvalitet” i vårt område. Det er derfor vanskelig å 
komme med en mer nøyaktig definisjon av dette. Stammen er for tiden i et antall som står i 
godt samsvar med tilgjengelig beite (men med ønske om økning i sør), og er i god kondisjon. 
Det er et godt utgangspunkt for den kommende planperioden. 
 
For Antall kalv per 100 simle og ungdyr ligger tallene for vårt område i kategori middels til 
god. Hva gjelder slaktevekt for kalv så har vi lite nøyaktige data på dette foreløpig. Generelt 
kan vi si at dyrene er i god kondisjon og størrelse. Det er dermed grunn til å anta at slaktevekt 
for kalv ligger iallefall på et middels nivå. For andel eldre bukk per simle ligger vi i kategori 
God. Setesdal Ryfylke ligger godt an og det er ikke grunn til å gjøre noen brå endringer i 
forvaltningen på grunnlag av kvalitetsdataene.   
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5.4 Samjakt 
 
Med samjakt menes muligheten til å bruke fellingstillatelser som er utstedt på et vald til jakt i 
et annet vald etter avtale rettighetshaverne imellom. Samjakt bidrar til en bedre fordeling av 
jakt- og høstingsmuligheter mellom rettighetshaverne. Bruk av samjakt øker 
fellingsprosenten, som igjen bidrar til økt presisjon i bestandsforvaltninga. 
 
I årene med redusert bestand og små kvoter har omfang og andel av samjakt vært lav. 
Behovet for samjakt er større nå ettersom stammen har økt. Reinen vil aldri være jevnt fordelt 
innen villreinområdet, og behovet for samjakt vil slik sett alltid være der. 
 
Mulighet for samjakt var en av grunnene til at laget ble stiftet i 1997. Lagsorganiseringen gir 
grunnlag for å få til gode samjaktsordninger. Å få til fungerende ordninger for samjakt kan bli 
avgjørende for å oppnå en høyere fellingsprosent og for å klare å styre jaktuttaket dit det 
primært er ønsket. Vi oppfordrer medlemmer til å tillate overgangsjakt med kort fra 
medlemmer i villreinlaget for å bedre kortutnyttelsen. 
 

6 Bestandsdata 
 
Bestandsstørrelse 
 
Målsettingen i forrige bestandsplan var å stabilisere bestandsstørrelsen i nordområdet av S-R 
på ca 2000 dyr i planperioden. Samtidig var det et mål å øke bestanden i sørområdet fra antatt 
800 vinterdyr til 1500 i planperioden. Beregninger av bestandsstørrelse ut fra kalvetellinger 
og strukturtellinger fra 2009 viser at bestanden i Setesdal Ryfylke trolig har vært i vekst 
nesten hvert år i planperioden (Figur 6.1). Unntaket er 2015 hvor det var en svært lav 
kalveproduksjon. Ut fra disse beregningene har vi nå en vinterbestand på minst 3000 dyr. 
Beregningene av bestandsutviklingen gjøres ved å kombinere resultatene fra kalvetellingen 
og siste brukbare strukturtelling. Det er antatt at 25% av åringsbukkene er i fostringsflokkene 
når kalvetellingene gjennomføres. Det er ikke lagt inn verken innvandring eller utvandring 
når beregningene er gjennomført, men vi har nå lagt inn 6,5% naturlig dødelighet. 
 
 

 
 

Figur 6.1 Beregnet bestandsutvikling i Setesdal-Ryfylke fra 2009, samt observasjoner fra 
jakta 2017. 

 
Den bestandsutviklingen som er vist i figuren ovenfor er en beregning. Dersom vi bruker 
antall simle-ungdyr som er funnet ved kalvetellingene finner vi en tilsvarende utvikling. 
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Dette er altså direkte tellinger uten at det er gjort noen beregninger. Resultatene fra disse er 
vist i Figur 6.2. nedenfor og utviklingen støtter opp om beregningene fra Figur 6.1. 
  

 
Figur 6.2 Antall simle-ungdyr funnet ved kalvetellinger. Kurven er glattet. 

   
 
Vi sliter med å få regelmessige gode bestandstall fra tellinger. Dette er hovedårsaken til at 
den  grønne kurva i Figur 6.1. ovenfor er basert på gamle tellinger. Bestandsnivået i S-R har 
opp gjennom årene gjennomgått store svingninger. Dette har i perioder ført til mye 
diskusjoner om bestandsstørrelse og bestandsforvaltningen. Ofte har dette handlet om hvor 
mange dyr det til enhver tid er i nord og sør. Ved utarbeidelse av denne bestandsplanen har vi 
også muligheter for å vurdere bestandsstørrelsen i disse delområdene. På grunnlag av 
kalvetellinger i 2013 kan vi gjøre en beregning av bestanden i sør. Dette er vist i Figur 6.3 
nedenfor. 
 
 

 
  
Figur 6.3. Beregnet bestandsutvikling i sørområdet fra kalvetelling i 2013. 
 
 
Under jakta i 2017 ble det talt over 1000 dyr i sørområdet. Dette var tidlig i september. Vi vet 
da at det utenom disse fostringsflokkene finnes 2-3 hundre bukker. Vi legger derfor til grunn 
at det var 1300 dyr i sørområdet høsten 2017. Dette gir akkurat samme bestandsnivå som vist 
i Figur 6.3. I slutten av jakta 2017  ble det i nordområdet estimert 2500 dyr i 3-4 store 
flokker. Siden disse dyrene ikke er talt skikkelig er vi litt forsiktige og legger til grunn at vi 
hadde 2000 dyr. Vi vet imidlertid at det omtrent alltid finnes småflokker og mindre 
bukkeflokker spredt omkring i tillegg til de større flokkene. To tusen dyr i slutten av jakta 
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2017 i nordområdet medfører at vi også har det samme antallet nå. Beregningene fra figur 1 
baserer seg på gamle tellinger og er derfor mer usikre. Vi legger derfor til grunn at vi denne 
vinteren har 3300 dyr samlet i Setesdal Ryfylke. Dette er basert på tallene fra 2017. 
 
Ved kalvetellingen i 2018 ble det funnet 552 kalver. Vi felte 341 dyr under jakta. 
Overskuddet på 211 kalver tilsvarer akkurat 6,5% naturlig dødelighet hvis vi har en bestand 
på 3300. Vi kan derfor være sikre på at bestanden ikke er redusert i 2018. 
 
 
Kondisjon – kalvetilvekst 
 
I dette avsnittet har vi brukt glattede kurver. Det vil si at hver verdi i figurene er et 
gjennomsnitt av tre år. Året før, det gjeldende året og året etter. Dette reduserer ”støyen” fra 
årsvariasjoner og gjør det lettere å se trender og er en anerkjent metode for å vise utvikling 
over tid. 
 
De årlige kalvetellingene viser at kalveproduksjonen, målt som antall kalv per 100 
simle/ungdyr, de siste årene har vært betydelig høyere enn på 80- og 90-tallet (Figur 6.4). I 
forrige planperiode var det et mål at kvaliteten på dyrene skulle opprettholdes på akseptabelt 
nivå. Tellingene viser at kalveproduksjonen i gjennomsnitt var omtrent uendret i siste 
planperiode i forhold til forrige. Det har imidlertid vært større svingninger mellom år. 
Spesielt gjorde den harde vinteren 2014-2015 med påfølgende ekstremt sein vår negativt 
utslag. 
 
 

 
 

Figur 6.4 Antall kalv registrert per 100 simle/ungdyr ved kalvetellinger. Figuren er 
glattet. Dvs at hver søyle er gjennomsnittet av verdien for tre år. 

 
Også kjevelengde og slaktevekter for felte kalver og åringer har tidligere vist en klart 
stigende tendens. Alle tre parametrene for kvalitet på dyrene har altså vist en betydelig 
økning. Dette tyder på at kondisjonen til bestanden i Setesdal Ryfylke de siste årene har vært 
betydelig bedre enn tidlig på 90-tallet. Det svært lave fellingstallet som vi har hatt de siste 
årene gjør imidlertid at situasjonen nå blir mer usikker.  
 
Det tar imidlertid lang tid å forbedre et vinterbeite som er nedslitt på grunn av overbeite. Selv 
om situasjonen nå er rimelig bra er det derfor for tidlig å si hvor høy bestand området kan tåle 
uten at kvaliteten på dyrene igjen går nedover. I en lengre periode har det vært en betydelig 
større tetthet av dyr i nordområdet enn i sørområdet. I Figur 6.5 nedenfor ser vi at i mer enn ti 
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år har kalveproduksjonen i sørområdet vært på et betydelig høyere nivå enn i nord. Dette kan 
vanskelig forklares med annet enn at beitet har utviklet seg bedre i sørområdet. Det kan 
derfor tyde på at bestanden i nord er stor nok, mens den i sør kan økes noe. I figuren kan det 
se ut til at forskjellen mellom nord og sør er delvis utjevnet det siste året. I slike glattede 
kurver er det imidlertid alltid det siste året som er mest usikkert. 
 
 

 
 

Figur 6.5  Utviklingen i kalveproduksjon i nord og sør, målt som kalv per 100 
simle/ungdyr. Kurvene er glattet. 

 
Avskyting 
 
Det har vært et mål å øke avskytingen gradvis i forrige planperiode for å holde bestanden i 
nord noenlunde stabil. Samtidig som det skulle være rom for å øke bestanden i sør gradvis. 
De første årene økte også avskytingen, men de to siste årene har den igjen gått nedover. Dette 
til tross for at de tildelte kvoter ikke er redusert i denne perioden. Felte dyr er vist i Figur 6.6 
nedenfor. 
 

 
 
Figur 6.6 Utviklingen  av felte dyr i Setesdal Ryfylke. 
 
I Figur 6.7 nedenfor er avskytingen vist for Setesdal Austhei og Setesdal Ryfylke samlet. 
Avskytingen har variert mye. Midt i planperioden forsvant tilsynelatende halvparten av 
dyrene på Austheia. De siste to årene har derfor avskytingen vært svært lav med formål å 
nærme seg bestandsmålet på 1500 dyr.  
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Figur 6.7 Antall felte dyr i Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei samlet 
 
 
Andelen felte dyr av ulike kategorier har variert en del i planperioden. For å øke andel 
storbukk i bestanden har vi holdt andel fridyrkort lav. For å bidra ytterligere til dette har vi i 
2018 omtrent halvert andelen S/U-kort. Dette medførte, som vi håpet, at uttaket av 
åringsbukk sank betydelig. Andelen kalv har også i denne planperioden i gjennomsnitt vært 
høyere enn det som tidligere var vanlig i området og var ca 30%. Dette bidrar til å heve 
gjennomsnittsalderen i bestanden og til å øke kalveproduksjonen. 
 

 
 
Figur 6.8 Felte villrein i Setesdal-Ryfylke fordelt i % på alder og kjønn. 
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Bestandsstruktur 
 
I løpet av forrige bestandsplan var det et mål å øke andelen storbukk (3,5 år+) i bestanden 
opp mot 25%. Vi klarte bare å få til brukbare strukturtellinger de tre første årene i perioden. 
Den siste av disse (2016) viste for første gang over 20% storbukk, så vi legger til grunn at 
andelen storbukk øker. Det er et mål å holde andel simle i bestanden på minst 40%. Denne 
andelen har de siste årene vært på 45-50%. 
 

 
 
Figur 6.9         Prosentfordeling av ulike kategorier alder og kjønn funnet ved 

strukturtellinger i Setesdal Ryfylke. 
 
 

 
 
Figur 6.10 Prosentandel voksen bukk funnet ved strukturtellingene i Setesdal Ryfylke. 
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7 Forvaltningsmål for perioden 2019-2023 
 
Setesdal Ryfylke er sterkt påvirket av større menneskelige inngrep som vannkraftutbygging, 
veier og utbygging av større hytteområder. Disse store inngrepene skaper barrierer eller 
innsnevrer vandremulighetene for dyrene. I tillegg blir området i økende grad påvirket av 
ferdsel, andre menneskelige aktiviteter og små enkeltinngrep. Villreinen unngår helst 
områder med menneskelig aktivitet. Disse forholdene har derfor ført til at dyrene i dag bruker 
en vesentlig mindre del av området enn tidligere.  
 
I den foregående planperioden har det pågått et større prosjekt med GPS merking av dyr. 
Dette prosjektet har forsøkt å identifisere flaskehalser og problemområder for villreinen. En 
del av planen var å prøve ut tiltak og måle effekter, og forsøke å finne løsninger. Med en 
økende villreinbestand skulle det være lettere å identifisere problemområder. Prosjektet er i 
avslutningsfasen. Den viktige sluttrapporten med sammenfatninger, konklusjoner og 
anbefalinger blir dessverre forsinket og vil etter planen være ferdig først i 2020.  
 
Villreinprosjektet / GPS Merkeprosjektet (2013-2017) beskrives utfyllende på 
www.villreinlag.no 
 
7.1 Hovedmål 
 
Hovedmål:  
Bestandsforvaltninga av villreinen i Setesdal Ryfylke skal i planperioden bidra til at 
dyrene bruker en større del av villreinområdet.  
 
7.2 Delmål 
 
Bestandsstørrelse 
 
Både bestandsstørrelse og beitegrunnlag er vanskelig å tallfeste eksakt i Setesdal-Ryfylke. 
Det har vært en vedvarende forskjell i dyretallet nord og sør for Blåsjø. Områdene nord for 
Blåsjø har ved slutten av forrige planperiode et bestandstall på et nivå som vi vurderer å være 
akseptabelt i forhold til mattilgang. Sørområdet er i areal vesentlig større enn nordområdet og 
har en tynnere bestand. Vi ønsker derfor fortsatt en gradvis økning av bestanden i sørområdet.  
 
Delmål bestandsstørrelse: 
Antall villrein i nordområdet skal stabiliseres på ca. 2000 dyr. Antall villrein i 
sørområdet skal gradvis økes fra antatt 1300 dyr vinteren 2018-2019 til ca 2000 dyr. 
Samlet for Setesdal Ryfylke skal ikke bestanden overstige 4000 dyr.  
I den grad det er nødvendig for å oppnå målene i bestandsplanen kan det i avskytingsplanen 
differensieres mellom minsteareal og kortfordeling i ulike soner. Dette medfører at den årlige 
avskytingsplanen er fleksibel og kan tilpasses ulike bestandssituasjoner. 
 
Delmål kondisjon 
 
En målsetting med denne planen, som er en videreføring fra forrige planperiode, er å øke 
bestanden for å bidra til at dyrene skal bruke en større del av området. Vi innser derfor at vi 
kanskje må akseptere en viss reduksjon i kondisjon og kalvetilvekst. Vi kan imidlertid ikke 
akseptere at denne reduksjonen i kvalitet på dyrene skal være vesentlig. 
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Delmål kondisjon:  
Kondisjon og kalvetilvekst skal opprettholdes innenfor et akseptabelt nivå. 
 
For en utdyping av ”akseptabelt nivå”, se avsnitt 5.3 Miljøkvalitetsnormen. 
 
Bestandsstruktur 
 
Både jegere og rettighetshavere er opptatt av bukkeandelen i Setesdal Ryfylke. Det har vært 
en vedtatt målsetting for de siste tre planperiodene at storbukkandelen skulle utgjøre minst 
20% av bestanden. Dette målet ble endelig nådd i forrige planperiode. Som i tidligere planer 
velger vi derfor å opprettholde et sterkt fokus på storbukken. Vi ønsker å videreføre 
målsetting om å øke storbukkandelen opp mot 25 %. En høy andel storbukk er det mest 
virkningsfulle grepet vi kan ta for å få økt arealbruk i villreinområdet.  
 
Storbukken har stor betydning på flere vis i en villreinbestand: 
 

• Storbukken er et ettertraktet jaktobjekt og representerer en stor verdi for 
rettighetshaver og jeger. En stor andel storbukk i bestanden gir også muligheter for å 
felle mange storbukker. 

• Storbukken utnytter gode sommerbeiter i randområdene og gir dermed rom for å ha 
en større bestand uten at beitepresset økes vesentlig i sentralområdene. 

• Hvis det er en del bukker i randområdene øker sjansen for at folk flest ser villrein. 
Dermed øker sjansen for at arealene opprettholdes som villreinareal. En høy 
bukkeandel i bestanden vil derfor bidra til at leveområdet ikke reduseres i areal. 

• Nyere forskning har vist at bukkene i langt større grad enn fostringsflokkene våger å 
utnytte beiteressursene inntil menneskelige installasjoner eller aktivitet. I forhold til 
andre villreinområder i Norge er Setesdal-Ryfylke sterkt påvirket av inngrep og 
menneskelig aktivitet.  

• Forskning tyder på at mye storbukk i bestanden medfører tidligere brunst hos simlene. 
Dette fører igjen til tidligere kalving, høyere kalve- og simlevekter og dermed lavere 
kalvedødelighet. 

 
 
Delmål storbukkandel: 
Storbukkandelen (minimum 3,5 år) skal i løpet av planperioden økes opp mot 25 %. 
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FORORD 
Dette er den sjuende bestandsplanen som utarbeides for Setesdal Austhei villreinområde. Den 
omhandler i utgangspunktet bare bestandsforvaltningen. Styret i Setesdal Austhei villreinlag, 
SAVL, har vært ansvarlig for utarbeidelsen av planen. Kurt Jerstad, Jerstad Viltforvaltning 
har vært innleid som faglig bistand i prosessen. Planen er skrevet av Kurt Jerstad i samarbeid 
med styret. 

Planen er organisatorisk behandlet i form av innledende møte mellom Kurt Jerstad og styret i 
SAVL. Målsettinger ble diskutert og fastsatt på styremøte i SAVL 22. januar. Et utkast til 
bestandsplan og avskytingsplan ble gjennomgått på samme møte.   
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SAMMENDRAG 
I planen gjennomgås bestandsstatus og grunnlaget for målsettinger i en ny planperiode 
diskuteres. Utkast til planen har vært til gjennomgang hos styremedlemmene. For den nye 
planperioden, 2019 - 2023, er det definert følgende målsettinger. 

Hovedmål: 
Villreinbestanden i Setesdal Austhei villreinområde skal holdes på et nivå som ikke 
reduserer beitegrunnlaget og forvaltes på en måte som gir sunne og livskraftige dyr. 

Delmål bestandsstørrelse: 
Vinterbestanden i Setesdal Austhei skal i planperioden økes opp mot 1500 vinterdyr. 

Delmål storbukkandel: 
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Storbukkandelen i Setesdal Austhei skal holdes på minst 20% 
 
I planperioden vil det bli utarbeidet årlige avskytingsplaner. Disse vil bygge på eksisterende 
kunnskap om bestandsutviklingen og utformes slik at målene i bestandsplanen kan oppnås. 

Innledning 

Bestandsforvaltningens oppgave er å forvalte villreinstammen innenfor de rammer som settes 
av beitesituasjonen og øvrige samfunnsinteresser. I forrige planperiode fikk vi flere bra 
kalvetellinger, en minimumstelling på vinteren 2017, samt en strukturtelling i 2017. Ved 
starten på denne planperioden har vi derfor et bra beslutningsgrunnlag. Kvaliteten på dyra i 
SA er god og med eit bestandsmål på1500 vinterdyr vil ein neppe forringe beitegrunnlaget. 
 
De fleste er i dag enige om at hovedutfordringene ved villreinforvaltningen er knyttet til 
arealforvaltningen. Dette innbærer at villreinlaget skal bidra til å hindre utbygging og andre 
aktiviteter som hindrer reinens bruk av trekkveier og tilgang til beiteressurser. Villreinlaget er 
kjent med at det pågår et prosjekt angående adaptiv løypekjøring i sårbare områder for villrein 
rundt Hovden. Laget er bekymret for at det ikke tas nok hensyn til villreinen i denne saken. 
 
I nordområdet har Setesdal Austhei i stor grad en felles villreinbestand sammen med Setesdal 
Ryfylke. I perioder har det tidligere vært stor aktivitet av dyr mellom disse områdene. Det er 
derfor spesielt viktig at reinens trekkveier mellom de to villreinområdene ikke ødelegges og at 
det er en god kommunikasjon mellom de ulike aktørene i villreinforvaltningen i de to 
områdene.  
 
GPS-sendere på en del simler har i en årrekke vist at en stor andel av bestanden regelmessig 
krysser Rv 45 ved Bjørnevatn, sørover om våren og nordover om høsten. Høstflyttingen har 
variert mye i tid mellom de ulike årene. I november 2018 var det registrera om lag 200 dyr sør 
for RV45 på Torvikheia. 
. 

Bestandsstatus 

 Bestandsstørrelse 
Villreinbestanden i Setesdal Austhei er ikke fysisk atskilt fra naboområdene Setesdal Ryfylke, 
Hardangervidda og Våmur-Roan. Det foregår i perioder betydelig utveksling av dyr med disse 
naboområdene. Selv med regelmessige og gode tellinger vil det derfor til enhver tid være tvil 
knyttet til bestandstørrelsen. I tillegg er det et problem at dyrene i sørområdet i store deler av 
året oppholder seg i skogen og av den grunn er vanskelig å registrere. Dette medfører at det er 
vanskelig å gjennomføre regelmessige gode tellinger. 
 
Ved beregningene av bestandsutvikling i den forrige bestandsplanen brukte vi 5% naturlig 
dødelighet (all avgang utenom lovlig jakt). En del har ment at dette kanskje har vært for lite. 
På Hardangervidda og i Setesdal-Ryfylke har de nå valgt å bruke 6,5%. Vi velger nå å gjøre 
det samme. Dette gir en litt flatere kurve når bestanden er i vekst og oppfattes som mer riktig 
av mange innen villreinforvaltningen.  
 
 
I løpet av forrige planperiode skjedde det en brå bestandsnedgang. Ved å kombinere tall fra 
kalvetellingen i 2014 med tall fra strukturtelling kunne vi beregne at bestanden den 
etterfølgende vinter var i overkant av 1600 dyr. Ut fra kalvetelling i 2016 ble det beregnet at 
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vinterebestanden bare var ca 800 dyr. Dette ble støttet av en vintertelling i 2017 hvor det ble 
funnet litt over 700 dyr. I løpet av 1-2 år har vi altså mistet halvparten av bestanden. Dette er 
vist i Figur 2 nedenfor. De to siste årene har det derfor vært et mål å øke bestanden igjen. Ved 
kalvetellingen i 2018 ble det fotografert og talt opp 218. Det ble felt 61 dyr. Vi kan derfor 
være sikre på at bestanden nå er i vekst. 
 

 
 

Figur 1.  Beregnet bestandsstørrelse i Setesdal Austhei. 
 

 Kondisjon – kalvetilvekst 
I forrige planperiode ble det gjennomført flere gode kalvetellinger. Det vil si at det fra 
helikopter blir funnet og fotografert fostringflokker i juni-juli. Figur 2 nedenfor viser at 
kalveproduksjonen har holdt seg høy.  Ca 50 kalv per 100 simle/ungdyr er på høyde med de 
beste villreinområdene i Norge bortsett fra Forollhogna.  
 
De siste par årene har det blitt felt veldig få dyr. Vi har derfor ikke registrert kjevelengder  
disse årene. 
 

 
 

Figur 2.  Antall kalv per 100 simle/ungdyr funnet i Setesdal Austhei 
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 Avskyting 
I 2002 ble det ikke felt noen dyr i SA og de nærmeste par årene før og etter dette ble det skutt 
svært få dyr. I nordområdet ble de i praksis nesten ikke skutt dyr i denne perioden. Etter det 
har avskytingen økt ganske jevnt og fort fram til en topp i 2012. Deretter gikk det jevnt 
nedover til 2016 (Figur 3). De to siste årene har det blitt skutt få dyr for å bidra til vekst i 
bestanden. Figur 4 viser at de siste 15 årene har  en gradvis større andel av dyrene har blitt felt 
i nord. 
 
 

 
 
Figur 3.  Antall felte dyr i Setesdal Austhei fordelt på nord og sør. 
 

 
 

Figur 4. Andel i prosent av dyr felt Setesdal Austhei fordelt på nord og sør. 
 
 
I Figur 5 er avskytingen vist for Setesdal Austhei og Setesdal-Ryfylke samlet. Avskytingen 
har variert mye. S-R ønsker fremdeles å øke bestanden i sør, mens det er et mål å stabilisere 
bestanden i nord.  
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Figur 5. Felte dyr samlet for Setesdal Austhei og Setesdal-Ryfylke 
 
 
Fordelingen på alder og kjønn blant de felte dyrene i SA er vist i Figur 6 nedenfor. Det har 
ikke skjedd noen særlige endringer på denne fordelingen for Setesdal Austhei totalt før de to 
siste årene. Disse to siste årene er det felt svært få dyr. Da kan det være tilfeldigheter som gjør 
at andelen i uttaket av kalv og bukk har variert mye. 
 

 
Figur 6.  Felte dyr i Setesdal Austhei fordelt i prosent på kjønn og alder. 
 
 
Det har siden fredningen i 2002 vært stor forskjell i fordelingen av ulike kategorier dyr 
mellom nord og sør. Det har hele tiden blitt felt en større andel bukker i nord, mens det har 
blitt felt en større andel simler og kalver i sør. Figur 7 viser imidlertid at andelene i sør har 
variert mye de siste to årene. 
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Figur 7. Fordelingen i prosent av felte dyr for nord og sør i Setesdal Austhei.  
 

 Bestandsstruktur 
For at strukturtellinger skal gi et sikkert bilde av sammensetningen i bestanden bør ca 50% av 
dyrene inngå i tellingene. I 2017 ble det gjennomført strukturtelling i SA (Figur 8). Vi antar at 
denne tellingen omfattet omtrent halvparten av bestanden. Det ble da registrert 15% storbukk. 
Dette er betydelig lavere enn det som ble funnet i 2013, og også mindre enn målsettingen om 
minst 20%.  
 

 
 
Figur 8.  Strukturtellinger i Setesdal Austhei 
 

Forvaltningsmål 

 Hovedmål 
Ved forvaltningen av en villreinbestand er det svært viktig at bestanden holdes på et nivå som 
ikke reduserer beitegrunnlaget. Hvis bestanden blir for høy blir beitene nedslitt og bestanden 
må senere reduseres betydelig i lengre tid for at beitene igjen skal ta seg opp. 
 
Hovedmål: 
Villreinbestanden i Setesdal Austhei villreinområde skal holdes på et nivå som ikke 
reduserer beitegrunnlaget og forvaltes på en måte som gir sunne og livskraftige dyr. 
 



Setesdal Austhei villreinlag                                   Bestandsplan SA villreinområde 2019-2023 

 

Jerstad Viltforvaltning                                                       8 

 Delmål 
 
  Bestandsstørrelse 
Både bestandsstørrelse og beitegrunnlag er vanskelig å tallfeste i Setesdal Austhei. Bestanden 
er nå antatt å være på nesten 1000 vinterdyr. Dette er betydelig lavere enn det bestandsmålet 
på 1500 dyr som ble satt i forrige bestandsplan.  
 
Det er derfor et mål å øke bestanden fra dagens nivå og opp mot 1500 dyr. Radiomerking av 
en del simler har vist at det regelmessig foregår en forflyttning av en stor del av bestanden 
over Rv 45. Som i forrige bestandsplan velger vi derfor å se hele villreinområdet samlet når 
det gjelder målsettinger og ikke gjøre et skille mellom nord og sør. 
 
Delmål bestandsstørrelse: 
Vinterbestanden i Setesdal Austhei skal i planperioden økes opp mot 1500 vinterdyr. 
 
  Bestandsstruktur 
Bukkeandelen i bestanden og andel fridyrkort i kvoten er et stadig tilbakevendende 
diskusjonstema. Selv om de fleste jegerne vil ha en stor bukkeandel i jakta er det ofte 
vanskelig å følge dette opp i praksis ved å ha et begrenset bukkeuttak. 
 
Storbukken har stor betydning på flere vis i en villreinbestand: 
 

 Storbukken er et ettertraktet jaktobjekt og representerer en stor verdi for 
rettighetshaver og jeger. En stor andel storbukk i bestanden gir også muligheter for å 
felle flere storbukker. 

 Storbukken utnytter gode sommerbeiter i randområdene til oppbygging av 
kroppsstørrelse. Dette bidrar til å øke ressursgrunnlaget for bestanden. 

 Ved å ha en stor bukkeandel i bestanden kan man derfor ha en høyere bestands-
størrelse uten at beitepresset økes vesentlig i sentralområdene. 

 For å kunne bevare villreinen i Setesdal Austhei er det svært avgjørende at 
randområdene blir tilgjengelige for reinen i tiden framover. For at ikke randområdene 
fortsatt skal bli bygget ned bit for bit er det viktig at ”folk flest” oppfatter at disse 
områdene faktisk blir brukt av reinen. Det er først og fremst bukkeflokkene som 
utnytter randområdene og som blir observert av mennesker. En høy bukkeandel i 
bestanden vil derfor bidra til at leveområdet ikke reduseres i areal. 

 Forskning har vist at bukkene i mye større grad enn fostringsflokkene utnytter 
beiteressursene inntil menneskelige installasjoner eller aktivitet. Med tanke på å 
utnytte de totale beiteressursene vil der derfor ha stor betydning å ha en stor 
bukkeandel. 

 Forskning har tydet på at mye storbukk i bestanden medfører tidligere brunst hos 
simlene. Dette fører igjen til tidligere kalving, høyere kalve- og simlevekter og dermed 
lavere kalvedødelighet. 

 
På bakgrunn av strukturtellingen som ble gjennomført i SA i 2017 er det grunn til å anta at 
storbukkandelen i dag er under målet på 20%. Det er et mål å holde storbukkandelen på et 
høyt nivå og målsettingen holdes derfor uforandret fra forrige planperiode. 
 
Delmål storbukkandel: 
Storbukkandelen i Setesdal Austhei skal holdes på minst 20% 
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Virkemidler og registreringer 

 
For å tilpasse avskytingen til målsettingene vil det årlig bli utarbeidet en avskytingsplan for 
Setesdal Austhei villreinområde. Det vil i planperioden være aktuelt med differensiert 
minsteareal innenfor villreinområdet. 
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Foto: Svein Ekre 
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AVSKYTINGSPLAN SETESDAL AUSTHEI 2019 
 
Innledning 
 
Årets avskytingsplan har framkommet som et resultat av diskusjonene om bestandsstatus, mål 
og virkemidler. Målene i bestandsplanen ligger selvfølgelig i bunnen, men det er også forsøkt 
å ta hensyn til de signaler som er kommet fra rettighetshavere og andre med interesser i 
villreinforvaltningen. Prosessen er gjennomført som et samarbeid mellom Jerstad 
Viltforvaltning og styret i SAVL.  
 
 
Avskyting 
 
I 2018 ble det totalt felt 61 dyr. Dette tilsvarer 81% av fellingsmålet på 75. Dette er en litt 
høyere andel enn året før med samme kvote. 
 

 
Figur 1.  Felte dyr i Setesdal Austhei fordelt på nord og sør. 
 
 

  
 
Figur 2.  Fordelingen av ulike kategorier dyr felt i nord og sør. 
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Figur 2 viser at det er stor forskjell i fordelingen av ulike kategorier dyr mellom sørområdet 
og nordområdet. Andelen felt bukk har vært betydelige høyere i nord, mens det for kalv og 
simle har blitt felt en betydelig større andel i sør. De to siste årene har andel dyr felt av ulike 
kategorier variert svært mye i sør. Dette skyldes trolig tilfeldigheter på grunn av at det bare er 
felt noen få dyr. 
 
Bestandsstørrelse 
 
På grunn av områdets størrelse, skogdekke og topografi er det svært vanskelig å få nøyaktige 
tall for bestandsstørrelsen i Setesdal Austhei. De siste årene har vi imidlertid vært heldige og 
fått flere relativt gode tellinger. Selv om tellingene bare gir minimumstall har vi i dag et mye 
bedre grunnlag for å forvalte bestanden enn vi hadde for bare få år siden.  
 
I siste planperiode har vi opplevd brå endringer i bestandsnivået. Ut fra kalvetelling i 2014 
hadde vi den følgende vinter i overkant av 1600 dyr. Ut fra kalvetelling i 2016 og vintertelling 
i 2017 var bestanden imidlertid halvert. Det ble derfor plutselig et mål å øke bestanden igjen. 
Sterkt redusert avskyting de to siste årene har ført til en vekst i bestanden (Figur 3). Vi legger 
nå til grunn at vi har en bestand på 900-1000 dyr. 
 
 

 
 

Figur 3.  Bestandsstørrelse beregnet ut fra tellinger. 
 

 
I siste planperiode ble det gjennomført en bra strukturtelling i 2017. Resultatene fra denne 
tellingen tyder på at andelen storbukk er noe lavere enn målsetting på 20% (Figur 4). 
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Figur 4.  Strukturtellinger for Setesdal Austhei 
 
 
Forutsetninger 
 
Ved utarbeidelse av årets avskytingsplan for Setesdal Austhei villreinområde er følgende 
hovedpunkter lagt til grunn: 
 
 Det legges til grunn at bestanden denne vinteren er 900-1000 dyr. 
 Ved kalvetellingen sist sommer ble det funnet 218 kalver. Det ble felt 61 dyr. Vi har altså 

en dokumentert tilvekst på 157 dyr. 
 På grunnlag av tellinger og beregninger legges det til grunn at det blir en produksjon i 

2019 på ca 250 kalver. 
 Det antas at jaktuttaket i 2019 vil ta ut mindre enn tilveksten slik at bestanden vil vokse 

med ca 100 dyr til neste år. 
 Det legges til grunn at storbukkandelen kan være lavere enn målsettingen på 20%. 
 For å øke rekrutteringen til voksen bukk reduseres andel simle/ungdyr fra 25 til 20%. 

Andelen kalvekort økes tilsvarende. 
 Forventet felling settes til 25% for hele området. 
 Kortfordelingen holdes uendret fra i fjor. 
 Kortfordeling og minsteareal skal være lik i hele området.  
 
Avskytingsplanen 
 
Dersom punktene ovenfor sammenholdes med målsettingene i bestandsplanen tilsier dette at 
avskytingen i 2019 bør holdes noenlunde på samme nivå som i fjor. Dette vil sikre at det tas 
ut mindre enn tilveksten slik at antall vinterdyr nærmer seg bestandsmålet på 1500 dyr.  
I 2018  brukte vi et minsteareal på 8 km2 i hele området. Dette medførte en kvote på 300 dyr 
og vi hadde et fellingsmål på 75 dyr. Vi oppnådde 81% av målet. Vi opprettholder dette 
minstearealet og med en økende bestand forventer vi at fellingsmålet oppnås i 2019. 
 
Strukturtellingen i 2017 tyder på at storbukkandelen i bestanden kan være lavere enn 
målsettingen. Vi ønsker derfor å øke rekrutteringen til voksen bukk. Vi velger derfor å 
redusere andelen simle/ungdyr-kort fra 25 til 20%. Andelen kalvekort økes tilsvarende. 
Kortfordelingen blir da som følger: 15% frie dyr, 20% simle, 20% simle/ungdyr og 45% kalv. 
Kortfordelingen settes som i fjor lik i hele villreinområdet. 
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Avskytingsplan Setesdal Austhei
2019

Kortfordeling: Frie dyr: 15 %
Simle: 20 %

Simle/ungdyr: 20 %
Kalv: 45 %

Minsteareal km2
8,00

SA-nordomr. Tellende areal
Bykle 266280
Tokke 337650 Forventet Forventet 
Vinje 174950 Kvote Nord fellings-% felling

778,8 km² 778880 97 25 24

SA-søromr.
Valle 424750
Fyresdal 642000
Åmli 156000 Forventet Forventet 
Bygland 395900 Kvote Sør fellings-% felling

1618,7 km² 1618650 202 25 51

Tell.
Totalt areal Totalt Sum

2397,5 km² 2397530 300 75



  
 
Jerstad Viltforvaltning                                                                 Setesdal Ryfylke villreinlag 

 

AVSKYTINGSPLAN FOR SETESDAL-RYFYLKE  2019. 
 
Innledning 
 
Årets avskytingsplan har framkommet som et resultat av diskusjonene om bestandsstatus, mål 
og virkemidler. Målene i den nye bestandsplanen som starter med dette året ligger 
selvfølgelig i bunnen, men det er også forsøkt å ta hensyn til de signaler som er kommet fra 
rettighetshavere og andre med interesser i villreinforvaltningen. Prosessen er gjennomført 
som et samarbeid mellom styret i SRV og Kurt Jerstad ved Jerstad Viltforvaltning. Det 
tradisjonelle figurgrunnlaget er også i år ajourført og er integrert i bestandsplanen..  
 
Bestandsstørrelse 
 
På grunn av områdets størrelse og topografi er det svært vanskelig å få nøyaktige tall for 
bestandsstørrelsen i Setesdal-Ryfylke. Kalvetellingene i juni-juli, hvor det telles antall dyr i 
fostringsflokker fotografert fra helikopter, er derfor viktige for å vurdere bestanden. Ved hjelp 
av kalvetellinger og strukturtellinger kan vi beregne bestandsutviklingen. Ved alle beregning-
ene har vi tidligere brukt en naturlig dødelighet på 5% per år. Vi har nå valgt å følge 
Hardangervidda og bruke 6,5%. Dette gir en beregnet bestandsstørrelse som er lavere enn 
tidligere beregninger. Dette er hovedårsaken til at vi reduserer fellingsmålet til 450 dyr fra 
650 i fjor. Vi legger nå til grunn at vi har en vinterbestand på 3300 dyr, 2000 dyr i nord og 
1300 i sør. Hele bakgrunnen for dette er nøye beskrevet og vist ved figurer i bestandsplanen. I 
tabellen nedenfor er det vist hvordan vi fra dette kommer fram til et fellingsmål for 2019 og 
en antatt bestandsstørrelse neste vinter. 
 
 
Vinter 18-19 3300 Antatt vinterbestand denne vinteren 
Derav s/u 1856 Beregnes fra andelen i siste brukbare strukturtelling 
Kalvetilvekst 872 = 1856 x 0,47 (47 er antall kalv per 100 s/u i 2018) 
Høstbestand 4172 = Vinter 18-19 + Kalvetilvekst 
- Jakt 450 = Antall dyr som planlegges felt 
- Irregulær avgang 242 = 6,5% av Høstbestand etter Jakt (Alt svinn utenom lovlig jakt) 
   
Vinter 19-20 3480 = Høstbestand minus  Jakt og minus Irregulær avgang 
 
 
Ved å felle 450 dyr vil vi få en bestandsvekst til neste vinter på 180 dyr. Det aller meste av 
veksten vil skje i sør. Dette ser fint og nøyaktig ut fra regnearket. Det er imidlertid knyttet 
usikkerhet til tallene. Det er alltid muligheter for inn- og utvandring. Det er likeledes ikke 
sikkert at kalveproduksjonen vil bli den samme som i fjor. Oppsettet ovenfor kan derfor 
gjerne sammenlignes med et budsjett. Det er det beste vi har å styre etter fram til vi får nye 
tall. 
 
 
 
 
 



Jerstad Viltforvaltning                                                             2  

Forutsetninger 
 
Ved utarbeidelse av årets avskytingsplan for Setesdal Ryfylke er følgende hovedpunkter lagt 
til grunn: 
 
• Det ble dokumentert 552 kalver ved kalvetellingen i 2018 (502 i 2017), mens den antatte 

produksjonen var 800 kalver. Avskytingen var 341 dyr.  
• Det er lagt til grunn at det har vært en økning i bestanden på ca 200 dyr det siste året. 
• Vi kan forvente en produksjon på ca 800 kalver også i 2019. 
• Det er et mål å øke bestanden opp mot 2000 i sør og samtidig stabilisere den på 2000 dyr i 

nord. Derfor må minstearealet også i år være forskjellig i sør og nord.  
• I tråd med dette settes fellingsmålet til 450 dyr, 350 i nord og 100 i sør. 
• For å øke rekrutteringen til voksen bukk, og dermed øke andel storbukk i bestanden, 

fjernes simle/ungdyr-kortene helt. Disse overføres til fridyrkort. 
• Kortfordelingen settes lik i nord og sør. 

 
Avskytingsplanen 
 
Ved jakta i 2018 ble det oppnådd ca 12% felling (ca 8% i sør og ca 15% i nord), mens det i 
avskytingsplanen var lagt til grunn 22 % felling. Vi oppnådde dermed 52 % av fellingsmålet 
på 650 dyr.  
 
Siden vi nå har forskjellig mål for bestandsutvikling i nord og sør for Steinsbuskaret må vi 
fortsatt operere med to ulike minsteareal. I sør ønskes det en fortsatt bestandsvekst. For å 
nærme oss bestandsmålet litt raskere økes minstearealet fra 3,0 til 3,5 km2. I nord ønsker vi å 
opprettholde bestanden på ca 2000 dyr. Samlet fellingsmål reduseres i forhold til i fjor. Det 
har vært et uttalt ønske fra flere lokallag i nord å redusere det store kortantallet og redusere 
antall jegere. Dette kan redusere forstyrrelse og øke jakteffektiviteten. Minstearealet i nord 
økes derfor fra 1,25 km2 i fjor til 2,0 km2 i 2019. Dette gir en samlet kvote i Setesdal Ryfylke 
på 2170 kort. Dette er en reduksjon på ca 780 fra i fjor. 
 
Det er fortsatt en klar målsetting å øke andelen av storbukk i bestanden for å få mer dyr ut i 
randområdene. Dette vil føre til at flere kan observere villrein, samtidig som det gir jegerne 
mulighet for å felle litt flere voksne bukker. For å redusere uttaket av ungbukker, og dermed 
øke rekrutteringen til voksne bukker, halverte vi i 2018 andelen simle/ungdyrkort fra 15 til 
7%. Dette ga god effekt under jakta. Vi har derfor valgt å fjerne andelen simle/ungdyr helt i 
2019. De kortene som fjernes legges på frie dyr. 
 
Kortfordelingen fastsettes i % som følger: 
  

Frie dyr Simle/ungdyr Simle Kalv 
14 0 36 50 

 
 
Samjakt 
 
Dersom fellingsprosenten blir som forutsatt vil den kvoten som er fastsatt medføre en 
bestandsvekst i sørområdet. Det vil imidlertid være en stor fordel dersom en betydelig andel 
kort flyttes fra sør til nord. Villreinlaget oppfordrer sterkt til at lagets medlemmer legger til 
rette for å flytte kort fra sør til nord. 
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Avskytingsplan for Setesdal - Ryfylke villreinområde
2019

Forutsetninger avskytingsplan 2019:

Fellingsmål: Totalt: 450 Nord: 350 Sør: 100

Minsteareal: 2,0 km2 3,5 km2

Kortfordeling: F 14 % 14 %
S/U 0 % 0 %

S 36 % 36 %
K 50 % 50 %

Forventet felling: 21 %

Tildelte dyr S-R 2019   Forventet felt
Lag Areal km2 Sum F S/U S K Tot. Bukk

Odda 159 79 11 0 29 40 17 3
Suldal 802 401 56 0 144 201 84 15
Vinje 227 113 16 0 41 57 24 4
Bykle 688 344 48 0 124 172 72 13

Sum Nord 1877 937 131 0 338 469 197 36

Bykle 105 30 4 0 11 15 6 1
Valle 480 137 19 0 49 69 29 5
Sirdal 746 213 30 0 77 107 45 8
Forsand 305 87 12 0 31 44 18 3
Hjelmeland 515 147 21 0 53 74 31 6
Gjesdal 40 11 2 0 4 6 2 0
Bygland 544 155 22 0 56 78 33 6
Åseral 394 112 16 0 41 56 24 4
Kvinesdal 441 126 18 0 45 63 26 5
Hægebostad 76 21 3 0 8 11 4 1

Njardarheim 634 194 27 0 70 97 41 7
60 574
Sum Sør 4279 1233 173 0 445 618 259 47

Sum S-R 6156 2170 304 0 783 1087 456 83

Nord Sør
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