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Innledning 
Stiftelsen Norsk villreinsenter ble opprettet i september 2006 og har som hovedformål å 
fremme bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinbestandene og villreinfjellene i Norge. 
Stiftelsen har to driftsenheter: Norsk villreinsenter Sør på Skinnarbu i Tinn kommune, og 
Norsk villreinsenter Nord på Hjerkinn i Dovre kommune. Hvert av sentrene har sin definerte 
villreinregion som geografisk ansvarsområde (henholdsvis sør for og nord for Sognefjorden), 
men praktisk og faglig er samarbeidet bredt. 

Styret 
Styret for Stiftelsen Norsk villreinsenter har i 2021 bestått av følgende personer: 

 

Sekretariatsfunksjonen for styret har vært ivaretatt av fagdirektør Vemund Jaren, 
Miljødirektoratet. Det har vært avholdt 3 styremøter, og styret behandlet 25 saker i 2021. 

 

 

 

 

Medlem  Varamedlem  
Stein Lier-Hansen 
(leder) 

Norsk Industri Bente Rønning NINA 

Jørn Langeland Tinn kommune Jan Andresen Tinn kommune 

Astrid S. Ruste Dovre kommune Frode Faksvåg Dovre kommune 

Endre Lægreid Villreinrådet i Norge / 
Villreinnemnda for 
Hardangerviddaområdet 

Jan Olav Solstad Villreinutvalget for 
Rondane Nord 

Torill Olsson MIMIR Mirjam Engelsjord Reiselivsmotivator 

Gunhild Dalaker Tuseth 
(nestleder) 

Statsforvalteren i Oslo 
og Viken 

Astrid Alice Haug Statsforvalteren i 
Trøndelag 

Kristin Prestvold Trøndelag 
fylkeskommune 

Torfinn Rohde Verdensarv-
koordinator Røros 
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Rapportering på stiftelsens strategiske plan 
Gjeldende strategisk plan har varighet fra og med 2021 til og med 2025, og driftsåret 2021 
var første år i denne planperioden. Aktiviteten i 2021 ble styrt etter fem målområder:  

• Naturveiledning og formidling 
• Knutepunktfunksjon 
• Dokumentasjon og rådgivning 
• Verdiskaping 
• Organisasjon og økonomi 

Den strategiske planen er konkretisert i årlige virksomhetsplaner for de ansatte ved 
driftsenhetene. Framdriften i virksomhetsplanene rapporteres til styret to ganger per driftsår, 
og oppsummeres i «Året som gikk», der også økonomiske nøkkeltall inkluderes. 

I løpet av året ble det jobbet med spørsmål om stiftelsens engasjement i FoU arbeid. Dette 
resulterte i et dokument som ansees som vedlegg til gjeldende strategisk plan, og som vil bli 
innarbeidet i strategisk plan ved neste rullering.  

Foto: Rebecca Nedregotten Strand. 

Målområde 1: Naturveiledning og formidling 
Norsk villreinsenter har et stort ansvar for formidling og tilgjengeliggjøring av villreinfaglig 
kunnskap i mange kanaler. Naturveiledning og formidling rettet mot skoleverket, men også 
andre grupper av ulike slag er en viktig arbeidsoppgave for stiftelsens tre naturveiledere. I 
tillegg drives formidling rettet mot turister og utdanningsinstitusjoner ved attraksjonene som 
hører til Besøkssenter villrein. Naturveilederne deltar i flere prosjekter rettet mot spesielle 
grupper eller geografiske områder, samt i utviklingen av nye undervisningskonsepter både 
selvstendig og i samarbeid med andre aktører. Tidene forandrer seg, og Norsk villreinsenter 
har hatt sterkt økende fokus på formidling på nett og i sosiale medier.   
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Naturveiledning  
I 2021 har naturveilederne ved Norsk villreinsenter holdt opplegg for grunnskole, 
videregående skole, universitet, høyskole, folkehøgskole, leirskole, og andre grupper. Både 
som besøk hos villreinsenterne, men også oppsøkende virksomhet der naturveilederne har 
reist ut til skoler ol. og hatt opplegg i deres nærområde. Foruten besøk fra ulike 
utdanningsinstitusjoner har vi også hatt grupper fra Miljødirektoratet, Statsforvalteren i 
Trøndelag, Forsvarets seniorforbund Vest-Oppland, Norsk bremuseum, Reiselivet i Rauma 
og Villreinløypa. I tillegg deltok naturveiledere fra NVS på NINAs 
besøksforvaltningskonferanse, filmfestivalen Ramaskrik Oppdal, åpning av ULU of Norway i 
Vågå og villreindager i regi av verdiskapingsprosjektet i Setesdal. Alt dette innenfor rammene 
for smittevern. 

Totalt har NVS hatt naturveiledning for 1418 skoleelever og lærere i løpet av 2021.  Sammen 
med drop-in naturveiledning på Besøkssenter Villrein og viewpoint SNØHETTA (5529), 
grupper av voksne og andre (790), har totalt 7 919 personer blitt nådd med fysisk 
naturveiledning av naturveilederne ved NVS.  

 

Villreinkunnskap til barn og unge i Nordfjella 

2021 var det andre året prosjektet Villreinkunnskap til barn og unge var operativt. Prosjektet 
ble startet opp med bakgrunn i saneringen av villreinstammen i Nordfjella sone 1 grunnet 
skrantesjuke, og har som mål å opprettholde kunnskapen om villrein og villreinfjell hos barn 
og unge i kommunene Lærdal, Aurland, Hemsedal, Hol og Ål. Etter fjorårets raske avgjørelse 
om å lage et digitalt undervisningsopplegg i stedet for skolebesøk på vårparten, fikk vi så 
gode tilbakemeldinger at vi fortsatte selv om pandemien tillot reising. Dette fordi det digitale 
undervisningsopplegget med videoer og selvinstruerte oppgaver ga lærerne en større 
fleksibilitet for når de ønsket å gjennomføre forberedelser til villreindagene.  

August/september 2021 gjennomførte vi åtte villreindager der seks skoler og 110 elever 
deltok. Grunnet store klasser ble to av skolene delt i to. Prosjektet ble gjennomført med 
overskytende midler fra Miljødirektoratets tildeling i 2020.  

I år som i fjor fikk vi svært gode tilbakemeldinger på opplegget. I tillegg fikk vi svært god 
mediedekning med både lokalavisoppslag og NRK-innslag på både radio og landsdekkende 
TV (Norge i dag). Planen er fremdeles å holde prosjektet gående til villreinstammen i sone 1 
er reetablert, men vi ser også på muligheter for å videreføre prosjektet også etter at villreinen 
er tilbake, da det fremdeles er behov for bevisstgjøring om jaktkultur og villreinens historie i 
flere år før stammen igjen er jaktbar. 
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Naturveiledning i Nordfjella. Foto: Kjell Bitustøyl 

 

Samarbeid med landslinja for natur og miljø 

Samarbeidsavtale mellom Rjukan videregående skole og Norsk villreinsenter, der landslinja 
for natur og miljø mottar et gratis ukeverk undervisning med naturveileder i året, ble 
videreført i 2021. Elevene ved landslinja hadde to heldagsopplegg med tema villrein og 
høyfjellsøkologi med naturveileder i 2021.  

Dag i naturen 

Siden 2018 har Norsk villreinsenter sammen med Nasjonalparkstyret for Rondane og Dovre 
nasjonalparker tilbudt naturveiledning til skoler som sokner til nasjonalparker og 
verneområder innunder styrets forvaltning. Tidligere stod nasjonalparkstyret for finansiering 
av busstransport så elevene fikk en dag i naturen i sitt nærområde, mens NVS bidro med et 
faglig opplegg med fokus på villrein og verneområder.  

Fra 2021 fikk vi finansiell støtte til busstransport av Innlandet fylkeskommune som en del av 
oppfølging av Regional plan for Rondane og Sølnkletten, og kunne gjennomføre opplegg for 
skolene som ville benytte seg av tilbudet. Tilbudet gikk ut til alle kommuner som grenser inn 
til areal villreinen i disse områdene bruker.  

I 2021 deltok totalt åtte skoler, derav 220 elever og 20 undervisningspersonell. Det ble søkt 
om og innvilget finansiering til videreføring av dette tilbudet i 2022. 

Reinkassa 

Siden 2018 har NVS jobbet sammen med Rørosmuseet Verdensarvsenteret med prosjektet 
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som heter Reinkassa. Dette bygger på et opplegg kalt Villreinkassa som i sin tid ble utviklet 
av naturveilederne ved NVS. Sammen med Rørosmuseet har vi prøvd å videreutvikle dette 
konseptet og tilpasse det for bruk i områder med enten tam eller vill rein, eller begge. Dette 
blir gjort gjennom å fokusere på likhetene mellom disse og behandle reinen som dyr mest 
mulig felles, for så å skille på vill og tam der dette er nødvendig.  

Prosjektet munner ut i ei fysisk kasse med reineffekter knyttet til dyret rein og bruken av det. I 
denne kassa er det også en perm med bakgrunnsstoff for lærere og pedagoger, samt forslag 
til aktiviteter, håndarbeid og matlaging. Denne skal kunne sendes rundt til brukere som da 
selv skal kunne gjennomføre kortere og lengre undervisningsopplegg om rein ved bruk av 
det de finner i kassa. Med dette prosjektet håper vi å kunne styrke villreinkunnskapen i 
samtlige villreinområder, spesielt de som ligger langt unna villreinsenterne og dermed ikke er 
like enkle å nå med fysisk naturveiledning for senterets naturveiledere. Prosjektet har dradd 
ut i tid, men Reinkassa tas i bruk våren 2022.   

Verdens miljødag 

I 2021 som tidligere år har NVS deltatt i planlegging av et arrangement i Trondheim for 
markering av Verdens miljødag. Tidligere har dette vært arrangert fysisk med et stort antall 
deltakende skoler og barnehager. Årets arrangement ble dessverre avlyst pga. pandemi.  

Besøkssenter villrein 
Besøkssenter villrein består av viewpoint SNØHETTA og ny utstilling med tilhørende 
uteområde på selve senteret. Førstnevnte har vært i drift årlig i sommerhalvåret siden 2011 
og er et etablert og populært turmål. I 2021 hadde viewpoint SNØHETTA i underkant av 
30 000 besøkende. Her hadde vi tre sommervikarer ansatt for å betjene besøkssenteret 
daglig i åpningsperioden. Totalt hadde våre folk inngående villreinrelaterte samtaler med ca. 
6000 av de besøkende i løpet av sesongen. Attraksjonene under Besøkssenter villrein 
brukes flittig til formidling til skoleklasser og turister. En tur gjennom utstillingen, uteområdet 
og til viewpoint SNØHETTA er oftest hovedinnholdet i formidlinga når vi får besøk av 
skoleklasser og grupper på Hjerkinn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viewpoint SNØHETTA ved Besøkssenter villrein. Foto: Martin I. Dalen 
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Digital formidling 
I februar 2020 fikk Norsk villreinsenter egen Instagram-konto som et ledd i sosiale medier-
satsningen vår, og arbeidet med Instagram og Facebook har fortsatt igjennom 2021. Målet 
med kontoene er å nå ut til nye mennesker med villreininformasjon, fakta og nyheter. Dette 
arbeidet bidrar til at vi når ut til flerfoldige tusen med villreinrelatert stoff hver uke. Facebook 
og Instagram ble i 2021 driftet av naturveilederne og informasjonsrådgiver.  

Strategien for sosiale medier har vært å tilpasse villreinkunnskap og –informasjon til et 
publikum som har lite kunnskap fra før. Vi har også brukt humor som et ledd i formidlingen, 
og lyktes godt med det. Kort fortalt er formidling via sosiale medier en form for 
naturveiledning på nett, som potensielt kan nå ut til veldig mange. Trenden er økt følgerskare 
på begge plattformer.  

Statistikk  

I løpet av 2021 ble det over 500 nye følgere på kanalene våre.  

På Facebook la vi i ut 98 innlegg som til sammen nådde 145 333 unike brukere. I snitt når 
hvert innlegg mellom 1000 til 3000 unike brukere, men rekkevidden for de ulike innleggene 
varierer stort. De mest populære innleggene på Facebook nådde henholdsvis over 44 000 og 
22 000 unike brukere. I tillegg har vi også hatt noe annonsering, for eksempel på 
stillingsannonser, som også øker rekkevidden. 

På Instagram publiserte vi 72 innlegg i “feeden”, pluss over 133 “stories”. Innleggene nådde 
til sammen over 20 000 unike brukere. Rekkevidden på hvert innlegg varierer, som på 
Facebook, men jevnt over når hvert innlegg over 1000 personer.  

Villrein.no  

Norsk villreinsenters nettside, www.villrein.no, er utviklet og driftet i et samarbeid med 
Villreinrådet i Norge. Nettsiden ble lansert første gang i 2009 og relansert i ny form i 2014. 
Nettsiden ble i 2021 oppdatert med 87 nyhetssaker. Det var over 71 000 unike besøkende og 
over 257 000 sidevisninger. 

Webredaktøren for nettsiden jobbet med de SOME-ansvarlige, både med utarbeidelse av 
årshjul for publisering, men også løpende vurderinger av hvor og hvordan ulike saker bør 
presenteres. 

 

Grafisk profil 

I 2021 ble arbeidet med ny grafisk profil iverksatt. En omfattende og oppdatert grafisk profil 
er viktig for at NVS skal fremstå som en tydelig og enhetlig avsender på de ulike flatene vi 
kommuniserer på. Etter å ha innhentet tilbud fra tre ulike leverandører ble firmaene 
Trollbinde og Headspin hyret inn for oppgaven, og første workshop med alle ansatte ble 
gjennomført på Hjerkinn 7. september. I løpet av høsten ble det laget utkast til logo og 
designmanual justert etter innspill fra de ansatte. Ferdigstilling og implementering av ny profil 
vil skje i løpet av våren 2022.  
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Media  
Løpende gjennom året får Norsk villreinsenter henvendelser fra pressen der de ber om 
kommentarer og uttaler til saker som handler om villrein og villreinrelaterte tema. Dette 
svares ut fortløpende. 

 

Målområde 2: Knutepunkt 
Det å ha bred kontaktflate mot villreinnemnder og -utvalg, verneområdestyrer, statsforvalter, 
fylkeskommuner og kommuner med villreinareal er en viktig løpende oppgave for Norsk 
villreinsenter. Norsk villreinsenter har vært representert på en rekke møter i løpet av året.  

Norsk villreinsenter er fremdeles attraktiv som møteplass, knutepunkt og kontorfellesskap. 
Begge enhetene har stabile leietakere, og på Skinnarbu var det i 2021, som i 2020, 11 
personer med tilknytning til kontorene. På Hjerkinn har antall kontorplasser økt til 15 i 2021.  

De viktigste aspektene ved dette er at både Hjerkinn og Skinnarbu utvikler seg til stadig 
større og tyngre kompetansesentre, at de fungerer stadig hyppigere og viktigere som arenaer 
for møter og meningsutveksling, og at sentrene er attraktive samarbeidspartnere og har 
fasiliteter som andre brukergrupper etterspør. I tillegg gjør de nyutviklede attraksjonene det 
enda mer attraktivt å legge møter og konferanser til de to sentrene. 

Skinnarbu. Foto: Kjell Bitustøyl 

Reetablering i Nordfjella 
Reinen i Nordfjella sone 1 ble i 2017/2018 sanert som følge av funn av skrantesjuke. Det har 
hele tiden vært et mål at man skal reetablere en villreinbestand etter en 
brakkleggingsperiode. I 2020 nedsatte Miljødirektoratet en ekspertgruppe for å vurdere når 
og hvordan reetableringa skulle kunne gjennomføres. Norsk villreinsenter ble bedt om å 
være sekretariat for arbeidet. 
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Arbeidet ble noe forsinket, både som følge av koronapandemien, men ikke minst som følge 
av funnet av skrantesjuke på en bukk på Hardangervidda i september 2020. I oktober 2021 
møttes imidlertid ekspertgruppa til sin første samling og ytterligere prosess er planlagt for 
2022. Arbeidet er organisert som en dialogprosess med gruppearbeider og 
plenumspresentasjoner. 

Prosessen eies av Miljødirektoratet og Mattilsynet, men drives av NINA og NVS 
(sekretariatet). 

 
Målområde 3: Dokumentasjon og rådgivning 

Kvalitetsnorm for villrein 
I 2016 vedtok Stortinget at det skulle utarbeides en kvalitetsnorm for villrein, og i juni 2020 
ble den vedtatt. Hovedformålene med kvalitetsnormen er at alle villreinområdene skal få et 
styrket kunnskapsgrunnlag, den skal bli et solid styringsverktøy for forvaltninga, og den vil gi 
innsikt over utfordringer villreinen møter og den samla belastningen på villreinområdene. 
Norsk villreinsenter har en aktiv rolle, blant annet kursing, koordinering og datainnsamling i 
forbindelse med kvalitetsnormen. 

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har hovedansvar for delnorm 1, der Norsk 
villreinsenter er en viktig samarbeidspartner og underleverandør. Delnorm 1 handler om 
bestandsforhold og inneholder parametere som måler kondisjon, tilvekst, stammestruktur og 
helse. For å kunne klassifisere hvert enkelt villreinområde etter normen er det i mange 
områder behov for et betydelig løft når det gjelder tellinger. Norsk villreinsenter har i 2021 
hatt ansvar/delansvar for gjennomføring av tellinger i en rekke områder (se avsnitt om 
“Feltaktivitet”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavbeitetaksering i arbeidet med delnorm 1 i kvalitetsnorm for villrein. Foto: Siri Wølneberg 
Bøthun 
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Norsk villreinsenter har hatt hovedansvaret for datainnsamling til delnorm 3. Denne 
delnormen handler om reinens arealbruk og eventuelle konflikter mellom hensynet til villrein 
og hensynet til andre samfunnsinteresser. For å kunne klassifisere etter denne delnormen 
trenger man både god kunnskap om hvordan reinen bruker områdene (beiteområder, 
kalvings- og oppvekstområder, trekkpassasjer m.m.) og kunnskap om konfliktområder 
(fokusområder). Vi har i 2021 brukt mye ressurser på innhenting av slik kunnskap for alle de 
ti nasjonale villreinområdene (Hardangervidda, Nordfjella, Setesdal Austhei, Setesdal 
Ryfylke, Forollhogna, Knutshø, Rondane, Sølnkletten, Snøhetta og Reinheimen-Breheimen). 
De nasjonale villreinområdene ble klassifisert i siste halvdel av 2021 og første halvdel av 
2022. De øvrige villreinområdene skal klassifiseres i 2023. 

Lokale bidrag og lokal kunnskap i det enkelte område har vært helt essensielt for at vi skulle 
få på plass et så godt og riktig kunnskapsgrunnlag som mulig. Prosessen for delnorm 3 ble 
organisert i flere arbeidstrinn. Norsk villreinsenter og NINA gjennomførte innledningsvis et 
forarbeid/gjennomgang av eksisterende kartgrunnlag. Gjennom dette arbeidstrinnet, som i 
realiteten var en “prøveklassifisering” etter kvalitetsnormen, identifiserte vi sentrale 
problemstillinger. Deretter ble det gjennomført digitale oppstartsmøter med bred deltakelse 
for hvert enkelt område. Dette for å gi informasjon om kvalitetsnormen og arbeidet som 
ventet, men også for å diskutere sammensetning av en eller flere mindre arbeidsgrupper, 
som skulle jobbe med de identifiserte problemstillingene. 

Det ble gjennomført en rekke digitale møter i disse mindre arbeidsgruppene, for å få på plass 
et kunnskapsgrunnlag som kvalitetsnormen krever. I dette kunnskapsgrunnlaget ligger en 
visuell og tekstlig beskrivelse av både reinens arealbruk til ulike årstider og tidsepoker 
(funksjonsområder) og av områder der det er konflikt mellom hensynet til villrein og hensynet 
til andre samfunnsinteresser (fokusområder). Arbeidet er sluttrapportert som interaktive 
karthistorier (publisert på villrein.no) og overlevert Miljødirektoratet sammen med oppdaterte 
kartfiler. Målsettingen var at alle områder skulle vært sluttrapport innen 1. september 2021. 
Arbeidet viste seg mye mer ressurskrevende enn først antatt og enkelte områder ble levert 
etter avtalte datoer utover høsten 2021. 

For at kunnskapsinnhentingen knyttet til delnorm 3 skulle bli så ensartet som mulig for alle 
villreinområdene ble NVS Notat 8/2020, «Kartlegging av villreinens funksjonsområder og 
fokusområder», et viktig dokument. Dette notatet ble utarbeidet i 2020 som mal for 
gjennomføring av nye kartlegginger samt revideringer av eksisterende kartgrunnlag. 

Feltaktivitet 
Vi har i 2021 gjennomført en rekke feltoppgaver knyttet til ulike prosjekter. Som del av GPS-
merkeprosjektet i Brattefjell-Vindeggen og Setesdal Austhei, har vi hovedansvar for 
feltmessig oppfølging av merkede dyr. Dette medfører månedlige ettersyn av merkede dyr 
gjennom vintersesongen. 

Vi hadde delansvar for årets strukturtelling på Hardangervidda, i samarbeid med NINA. Dette 
medførte både organisering og gjennomføring av bakketelling i midten av oktober, samt 
etterarbeid (opptelling på skjerm og rapportering). 

Vi hadde også ansvar for kalvetelling i Norefjell-Reinsjøfjell, Brattefjell-Vindeggen, Blefjell, 
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Skaulen Etnefjell og Setesdal Ryfylke i juni måned.  

Videre har vi deltatt i utførelsen av kalvetellinger i Reinheimen-Breheimen, Snøhetta, 
Kuntshø, Forollhogna og Rondane nord. Vi deltok også på strukturtelling i Snøhetta vest. 

 

Fra kalvetelling. Foto: Anders Mossing 

 

Sekretariat for FoU-prosjekter 
I Rondane har det pågått forskning på villrein og ferdsel siden 2009. «Følgeprosjekt i 
Rondane villreinområde; Villrein, ferdsel og forvaltning» skulle i utgangspunktet pågå ut 
2021, men som følge av 6 merkede simler vinteren 2021 blir prosjektet forlenget til 2023 
siden det forventes at GPS-halsbåndene varer tilsvarende tid. Det ble avholdt ett 
styrinsgruppemøte i 2021, og datainnsamlinga har gått som planlagt. 

Norsk villreinsenter har siden 2009 hatt sekretariatet for de ulike GPS-merkeprosjektene på 
villrein både på Hardangervidda og i Nordfjella, i Setesdalsheiene og i Brattefjell-Vindeggen. 
På Hardangervidda har referansegruppa startet på dialogen om dette prosjektets form 
fremover, etter at merkingen av villrein nå inngår i et større merkeprogram på hjortevilt. 
Klassifiseringen av området i henhold til kvalitetsnorm for villrein vil være et viktig grunnlag 
for den videre organiseringen av prosjektet, og arbeidet med dette vil gå videre så snart 
klassifiseringen foreligger.  

Tilsvarende gjelder for villreinprosjektet i Setesdal-Ryfylke der man har gått videre med en 
organisering av flesteparten av de samme aktørene, for å følge opp anbefalingene fra det 
forrige prosjektet som gjelder avbøtende tiltak i villreinområdet. Også i dette området vil 
klassifiseringen i henhold til normen være viktig for å samkjøre prioriteringen av avbøtende 
tiltak og videre arbeid i villreinområdet. 

I GPS-merkeprosjektet i Setesdal-Austhei og Brattefjell-Vindeggen ble det vinteren 2021 
merket 2 nye simler i Brattefjell-Vindeggen etter at 3 av totalt 4 sendere var gått ut av drift 
som følge av teknisk feil og felling i jakta. I tida som kommer skal man etter hvert inn i 
arbeidet med analyser. I den delen som omhandler reinens arealbruk og beiter i 
skogområder jobbes det med videoanalyser fra kamerasendere. Videre skal styringsgruppen 
samles for å komme frem til hvilke andre typer analyser som bør kjøres for å få frem mest 
mulig kunnskap i henhold til målet med prosjektet. 
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Kartframstillinger  
I likhet med foregående år framstiller vi kart over blant annet villreinen sin arealbruk på 
forespørsel fra forvaltninga. Dette gjelder blant annet for Norman-prosjektet (overvåking av 
villreinens arealbruk) i Rondane. 

  

Målområde 4: Verdiskaping  
Norsk villreinsenter arbeider med verdiskaping blant annet gjennom å etablere attraksjoner 
som bidrar til å trekke folk til oss, som vi igjen kan formidle vårt budskap om å ta vare på 
villreinen til. Vi deltar også direkte i flere pågående verdiskapingsprosjekter. 

Besøkssenter villrein 
Norsk villreinsenter sine publikumsrettede attraksjoner, viewpoint SNØHETTA og ny utstilling 
på selve senteret, utgjør «Besøkssenter villrein». Villrein og mennesker har begge hatt 
tilknytning til Dovrefjell i lang tid. Ved besøkssenteret gir vi våre besøkende et innblikk i vår 
felles historie med villreinen, utviklingen i fjellet og de utfordringer for villreinen som denne 
utviklingen har ført med seg. Vi ønsker og gi mye kunnskap, men også å utfordre våre 
besøkende til selv å reflektere om aktuelle løsninger for villreinens utfordringer. 

Ved Besøkssenter villrein ønsker vi å skape holdninger, bevissthet og verdier hos våre 
besøkende, som gjør at de får et forhold til dyret villrein som igjen gjør at de vil ta vare på 
villreinen og dens leveområder.  

Sommeren 2021 hadde vi tre sommervikarer ved Besøkssenter villrein, og viewpoint 
SNØHETTA var bemanna hver dag i høysesongen, mens den nye utstillingen var bemannet 
deler av uka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Martin I. Dalen 
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I 2021 var viewpoint SNØHETTA åpent fra 1. juni til 17. oktober. På dagtid var det hele 
sesongen minst én naturveileder til stede for å gi veiledning til de besøkende. 
Sommervikarene leverte aktiv naturveiledning for både enkeltpersoner og grupper i tillegg til 
å være tilgjengelige for å svare på spørsmål folk måtte ha.  Den menneskelige formidlingen 
er høyt verdsatt av våre besøkende. Barn og voksne får svar på sine spørsmål, og de kan 
ofte se moskus, og av og til villrein. Siden åpningen i 2011 har ferdselen opp til viewpoint 
SNØHETTA blitt registrert, og i 2021 hadde vi i underkant av 30.000 besøkende igjennom 
sesongen. 

Besøkssenter villrein har de siste årene vært under utvikling. En del elementer, som for 
eksempel kart og turforslag, kom på plass allerede i 2019. Det samme gjorde den steinmurte 
«Ura» hvor de besøkende kan slappe av og fyre bål. Høsten 2020 stod enda en del av 
innholdet i Fjellportalen klart til bruk. Også i 2021 har vi jobbet med og testet ut innhold i 
utstillingen vår. Dette er en prosess hvor vi ser for oss hvert år komme med justeringer og 
nyheter til publikum.  

Villreinfjellet som verdiskaper 
Miljødirektoratets program "Villreinfjellet som verdiskaper" har som formål å stimulere til bred 
verdiskaping knyttet til de ti nasjonale villreinområdene, særlig innrettet mot ulike deler av 
reiselivet. Programmet skal bidra til en god gjennomføring av de regionale planene for 
nasjonale villreinområder, og til å utvikle og spre kunnskap om villreinen og villreinfjellet til 
ulike målgrupper.  

I tillegg til å ha en overordnet rolle som rådgiver og praktisk tilrettelegger er begge 
driftsenhetene direkte involvert i flere av prosjektene, både i styringsgrupper og 
arbeidsgrupper, og også som partner. 

Det er etablert egen nettside for programmet på villrein.no: http://nvs.villrein.no/oversikt, der 
de ulike prosjektene er beskrevet. I tillegg er det etablert egen Facebookside for programmet. 

Hardangervidda nasjonalparksenter 
Norsk villreinsenter Sør er samlokalisert med Besøkssenter nasjonalpark Hardangervidda. 
Gjennom 2021 har det vært gode samarbeidsoppgaver, spesielt innenfor naturveiledning. 
Besøkssenteret var også i 2021 påvirket av koronapandemien. 
	

Steinbua, Oldemorstien og servicebygget 
Steinbua med tilhørende servicebygg ble benyttet i naturveiledningsøyemed flere ganger i 
2021. Både som en del av aktiviteten til landslinja, men også for grupper utenfra.  

Oldemorstien står åpen og er til fri benyttelse. Det er vanskelig å si noe om bruken, men den 
er et populært turmål i barmarksesongen. Norsk villreinsenter benyttet seg av stien i 
forbindelse med ulike arrangement i 2021. Hardangervidda nasjonalparksenter benytter også 
stien til naturveiledning. 
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Målområde 5: Organisasjon og økonomi 
Arbeidsmiljøet ved NVS er godt, preget av trivsel, arbeidsglede og høy produktivitet. Dette er 
godt forvaltet gjennom 2021 og fokuset på å utnytte synergier mellom driftsenhetene er 
videreført. 

Personale 
Stiftelsen Norsk villreinsenter hadde i 2021 tolv faste medarbeidere. Av disse er to personer 
ansatt i 50 % stilling, en i 80 % stilling, og resten i 100 % stilling. I tillegg har man i 2021 hatt 
tjenestekjøp av nettredaktørfunksjon tilsvarende 50 % stilling. Daglig ledelse er delt mellom 
Raymond Sørensen på Norsk villreinsenter Nord og Peter C. A. Köller på Norsk villreinsenter 
Sør.  

Ved utgangen av 2021 var det ansatt 6 kvinner og 6 menn ved stiftelsen.  

Den tette kontakten og samarbeidet mellom de to sentrene er videreført i 2021. Daglig 
kontakt mellom kontorstedene er vanlig. 

Det er gjennomført medarbeidersamtaler og lønnssamtaler med samtlige ansatte ved 
stiftelsen. Det ble i 2021 også gjennomført oppstartsevalueringssamtale mellom nytilsatte og 
daglige ledere. Det er generelt lagt stor vekt på kommunikasjon og trivsel.  

I 2021 ble det for første gang gjennomført lønnsforhandlinger etter nytt avtaleverk.  

Økonomi  
Stiftelsen hadde i 2021 et underskudd på kr 233 000,-. Egenkapitalen ved utgangen av året 
var på kr 19 669 000,-. Stiftelsen har ikke langsiktig gjeld. Økonomien vurderes som god, og 
forutsetninger for fortsatt drift anses å være til stede. 

Driftsinntektene utgjorde til sammen kr 14 362 000,-. Den største posten var på kr 8 816 
000,- i årlig driftstilskudd fra Miljødirektoratet. I 2021 er verdien av tilførte aktiverte eiendeler 
kr 501 952,-. 

Helse, miljø og sikkerhet 
Stiftelsen regnes ikke å ha negativ innvirkning på det ytre miljø. Arbeidsmiljøet er godt, og 
det har ikke vært skader, ulykker eller høyt sykefravær i virksomheten. Stiftelsen Norsk 
villreinsenter har hatt en operativ og revidert HMS-plan siden 2009. 

Perspektivene framover  
Etter styrets oppfatning har 2021 vært et godt år for Stiftelsen Norsk villreinsenter, med høy 
aktivitet til tross for en pandemi som påvirket samfunnet kraftig. Staben består av dyktige og 
høyt motiverte medarbeidere. Man drar stor nytte av det felles større fagmiljøet som er 
etablert ved begge driftsenhetene og den økte kontakten og samarbeidet man har fått til i 
løpet av de siste årene. Naturveiledning/formidling, kurs/foredrag, kontaktskapende 
virksomhet, informasjon gjennom nettside og sosiale medier, og arbeid med dokumentasjon i 
villreinområdene har tatt et godt steg videre. Arbeid med kvalitetsnormen satte sitt preg på 
2021 og vil også gjøre det de neste årene. 


