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Stiftelsen Norsk Villreinsenter
Styrets årsberetning for  2012 
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 (NVS Sør) på Skinnarbu i Tinn kom-
mune, og Norsk Villreinsenter Nord (NVS Nord) på Hjerkinn i Dovre kommune. Hvert av 
sentrene har sin definerte villreinregion som geografisk ansvarsområde (hhv sør for og nord 
for Sognefjorden).  

Styret

Styret har vært sammensatt slik i beretningsåret:

Medlem Representerer Varamedlem Representerer

Karl J. Baadsvik (leder) NINA Inga Elise Bruteig NINA

Per Lykke Tinn kommune Steinar Bergsland Tinn kommune

Bengt Fasteraune Dovre kommune Inger Lise Vorkinn Dovre kommune

Øystein Landsgård Villreinrådet i Norge Dorthe Huitfeldt Norges Fjellstyresamband

Mirjam Engelsjord Skogbrukets Kursinstitutt Odd Sletten Rørosmuseet

Morten Johannesen (nestleder) Fylkesmannen i Telemark Jan Atle Knutsen Fylkesmannen i Aust-Agder 

Kristin Prestvold Sør- Trøndelag fylkeskommune Hilde Bye Statens Vegvesen, Region Øst

Foto: Brita Homleid Lohne

Forsidebilde:  
Foto: Olav 
Strand og Roy 
Andersen 
NINA

Direktøren i Statens Naturoppsyn (SNO) har vært innkalt til styremøtene som observatør. I 
2012 har det vært avholdt fire styremøter, og styret behandlet 27 saker i beretningsåret.

Sekretariatsfunksjonen for styret har vært ivaretatt av seniorrådgiver Vemund Jaren, 
Direktoratet for naturforvaltning (DN).
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På vei ned Solstien på Rjukan. 
Foto: Brita Homleid Lohne

Foto: Olav Strand og Roy Andersen NINA

Attraksjoner og verdiskaping

Solstien
I tilknytning til Solstien ved Gvepseborg / Rjukan, Tinn kommune, og i samarbeid med verdi-
skapningsprosjektet Vidda Vinn ble tre ulike formidlingsopplegg utviklet og tatt i bruk i 2012. 
Formidlingsoppleggene, som er utviklet av naturveilederne på Skinnarbu, er knyttet til stien i 
form av solsekker, plantebrosjyrer og geocach. Formålet med formidlingsoppleggene er å tilby 
læringsaktiviteter langs Solstien til barn, ungdom og voksne. Ønsket er at formidlingsoppleg-
gene skal føre til god læring om naturen og økt opplevelsesverdi for besøkende i området og 
dermed bidra til verdiskaping i både Tinn og Vinje kommune. Oppleggene er selvinstruerende 
og forvaltes av SNO/NVS.

Stien på Skinnarbu
Stien er et delprosjekt av ”Prosjekt Skinnarbu”, som startet opp i 2009, og som så langt har 
resultert i Steinbua på Skinnarbu og et laboratorium i 2. etasje i nasjonalparksenter bygningen. 
Stien, som er en allerede eksisterende trase, blir ofte brukt i veiledningsaktiviteter. Arbeidet 
med stien omfatter planer om steinsetning av våte partier, etablering av en permanent bålplass 
samt utvikle ulike formidlingsopplegg knyttet til traseen. Disse tiltakene vil være med å bidra 
til at kvaliteten på opplegget som tilbys høynes, både til dem som er med på veiledningsopp-
legg med naturveilederne, men også for besøkende ved nasjonalparksenteret og for hyttefolk 
i området. Tinn kommune godkjente i 2012 disse fysiske tiltakene langs og med stien. Det er 
også, i 2012, knyttet kontakt til  entreprenører  for steinsetning av våte partier og muring av 
bålplass. I tillegg ble det opprettet et samarbeid med verdiskapingsprosjektet Vidda Vinn, som 
også jobber med en sti i området, for å få til et felles uttrykk for og en fysisk sammenheng 
mellom de to stiene. Arbeidet med stien er finansiert av SNO.

Hardangerviddasenteret
NVS Sør har også i 2012 bistått Hardangerviddasenteret AS med den nye utstillingen, som 
skal åpne våren 2013. Sammen med utstillingsarkitekten, produksjonsselskapet og den daglige 
lederen for Hardangerviddasenteret AS har vi lagt ned betydelig arbeid med utforming av 
innholdet i utstillingen. Særlig har fagkonsulenten bidratt mye i prosessen, og i samarbeid med 
NINA stått for den faglige kvalitetssikringen.

Gjennom et forprosjekt siden høsten 2010 har Norsk Villreinsenter Sør, i samarbeid med 
Høgskolen i Telemark, vært en viktig del av planene om å søke om en landslinje i natur- og 
miljøfag ved Rjukan VGS i Telemark. Arbeidet er blitt videreført i 2013, og selv om linjen ikke 
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kom inn på statsbudsjettet for 2013, gir svært positive komitemerknader håp om en framtidig 
løsning.

Viewpoint Snøhetta
Utsiktspaviljongen på Tverrfjellet, Viewpoint Snøhetta, har fått stor oppmerksomhet både 
nasjonalt og internasjonalt. Trafikken i sesongen 2012 ble langt større enn forventet med ca 
20 000 besøkende. Det er en fordobling fra 2011. Våren kom sent på Hjerkinn, så da stedet 
åpnet 26. mai var det ennå mye snø i stien opp til toppen. Drift av stedet ble justert noe etter 
erfaringer fra 2011 og som følge av økt trafikk. Naturveiledning knyttet til Viewpoint Snøhetta 
er omtalt i neste kapitel.

Flere reiselivsbedrifter har vist stor interesse for stedet og bruker det aktivt i sin markedsføring 
og drift. NVS har i samarbeid med reiselivsbedrifter tatt i mot grupper både for servering og 
naturveiledning. I diskret avstand til bygget er det bygget en bom for å kunne binde hester, og 
Hjerkinn Fjellstue bruker Viewpoint Snøhetta som et av sine faste turmål i løpet av sesongen. 
Alle reiselivsbedrifter over Dovrefjell melder om økt trafikk for sesongen 2012, og etter nye 
tall for 2013 vil NVS få utarbeidet en ringvirkningsanalyse for stedet.

Fangstminnepark
Reguleringsplan for Hjerkinnhus og fangstminnepark ble sluttbehandlet våren 2012, og 
prosjektering av parkens fase 1 er gjennomført. Etter en anbudsrunde ble det gjennomført 
anleggsstart i september, og arbeidet vil bli videreført våren 2013. Kostnader med opparbeiding 
av områdets infrastruktur ble finansiert i 2012, og det arbeides videre med finansiering av 
parkens innhold.

Utstilling Hjerkinn
Gjennom flytting av kontorer til byggets 2.etasje er hele 1.etasje frigjort til framtidig publi-
kumsattraksjon. Det er inngått avtale med Snøhetta Arkitekter om et forprosjekt for vurdering 
av eksisterende bygg til utstilling/formidling, og dette er et arbeid som gjøres i fellesskap med 
Pilegrimssenter Dovrefjell. Arbeidet skal avsluttes i løpet av 2013.

Befaring og oppmåling av falkfangerhytte i Skåbu, for bygging i den 
kommende fangstminneparken på Hjerkinn. Foto: Runar Hole

Veiledning om fjellrev står sentralt i naturveiledningen 
ved Norsk Villreinsenter, Hjerkinn.  
Foto: Raymond Sørensen
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Viewpoint Snøhetta. Foto: Dennis Alekseev

Viewpoint Snøhetta er blant de 20 
mest besøkte prosjekter g jennom tidene 
i følge det internatinale tidsskriftet 
ArchDaily.
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Formidling og informasjon

Naturveilederne ved NVS Sør har veiledet ca 1100 personer i 2012, hovedsakelig elever i 
barne- og ungdomsskoler, men også videregående skoleklasser. Temaene har vært knyttet til 
høyfjellsøkologi og villrein samt en god del samiske opplegg. Naturveilederne har vært i nye 
områder denne høsten, og har blant annet hatt opplegg ved samtlige skoler i Suldal. 

Under oppstartsmøtet for villreinnemder i Bø i Telemark, bidro NVS Sør med innlegg både 
fra daglig leder, fagkonsulent og fra naturveilederne, noe som førte til nye kontakter og gjen-
nomføring av flere formidlingsoppdrag. NVS Sør har også deltatt på en rekke møter, både i 
tilknytning til regionale planer, og møter i nemnder og utvalg, og informert om virksomheten.

Vidda Vilt med temaet ”Korleis går det med auren på Hardangervidda?” ved prof. Reidar 
Borgstrøm, ble arrangert i februar og fikk gode tilbakemeldinger fra publikum. 

9.mai gjennomførte naturveilederne ”Opptur” for 8.klassinger i Drangedal, et DNT-
arrangement for ungdom, for tredje år på rad. Ny forespørsel har kommet for 2013.

I et samarbeid med Rauland historielag, arrangerte NVS Sør i juni SPORANES- seminaret, 
med temaet: Hvordan ta vare på de gamle helleristningene på Sporanes? 

Naturveilederne planla og gjennomførte et geologikurs på Fornebu i juni, et kurs som var 
rettet mot SNO- folk og ansatte ved nasjonalpark- og naturinformasjonssentre. Kurset ble tatt 
vel i mot, og tilsvarende kurs skal arrangeres i Rosendal i mai 2013. I tillegg til geologikurset, 
var vi medarrangører under kurset ”Villmat” på Ytre Hvaler i mai, med samme målgruppe som 
geologikurset.

Naturveilederne ved NVS Sør var også med på markeringen av Rondane 50 år i september, der 
vi hadde veiledning av gjester under jubileumsmarkeringen.

“Villreinkassa” er en undervisningskasse som ble utviklet og lansert mot skoleverket og mot 
SNO lokalt av naturveilederne på Skinnarbu i 2012. Kassa er naturveiledernes ”lange arm”, et 
verktøy for å nå ut til flest mulige med kunnskap om villreinen. Kassa er selvinstruerende og 
gratis å låne.  Villreinkassa har i løpet av 2012 sirkulert rundt mellom skoler i Vest-Agder samt 
i Rogaland. Den er også tatt i bruk hos SNO lokalt. I alt tre kasser er utviklet i løpet av 2012 og 
er finansiert av henholdsvis SNO og Norsk Villreinsenter Sør. 

Elever som arbeider med knokler og skjelett av villrein.
Foto: Brita Homleid Lohne

To jenter i gang med oppgaver fra Solsekken. 
Foto: Brita Homleid Lohne
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I sommersesongen prøvde NVS Sør også ut en forsøksordning hvor en naturveileder drev 
aktiv “on-site” formidling på Krossobanen og Solstien, med positive tilbakemeldinger. 
Krossobanen frakter rundt 60.000 passasjerer i løpet av året, og potensialet for å nå et bredt 
publikum med informasjon og veiledning om naturkvalitetene på og rundt Hardangervidda er 
stort.

SNO er med i en nordisk samarbeidsgruppe, med to deltakere fra hvert av de nordiske landene. 
Sist høst arrangerte gruppen en Nordisk workshop i Østersund, finansiert av Nordisk minister-
råd. Tretti nordiske naturveiledere, også fra NVS Sør, møttes og jobbet sammen i tre dager 
med å utvikle innholdet i den nordiske naturveiledningen. 

I april deltok naturveilederne fra begge sentrene på studietur til Skottland. Turen var i regi av 
naturveilederseksjonen i SNO, og ga et godt innblikk i naturforvaltning, veiledning, tilretteleg-
ging og informasjon i Skottland.

Viewpoint Snøhetta har vært sentral i aktiviteten for naturveilederne på Hjerkinn. Interessen 
for å besøke NVS på Hjerkinn har økt både fra skoleklasser og andre grupper. Det samme er 
tilfelle for sommerturisten på Dovrefjell. Naturveilederne har gjennomført turer til Viewpoint 
Snøhetta for en rekke skoleklasser både fra regionen og for skoler utenfor regionen.
 
I 2012 har NVS Nord hatt en naturveileder i sommersesongen (6 uker) som har betjent 
Viewpoint Snøhetta 5 dager i uka. Naturveilederen har gjennomført enkle driftsoppgaver i til-
legg til naturveiledning. Tilbakemeldingene fra besøkende har vært svært positive og bidrar til 
å bekrefte viktigheten av personlig formidling. En ferdselsteller har registrert antall besøkende 
til Viewpoint Snøhetta. Dette har vært et samarbeid med SNO og NINA.
 
Naturveilederne ved NVS Nord har også drevet naturveiledning for skoler ute i kommuner med 
villreinområder. Dette er opplegg som går over flere år, eller faste opplegg for enkelttrinn. 
I 2012 har naturveilederne ved NVS Nord videreutviklet samarbeidet med deler av reiselivet i 
Dovrefjell og Rondane. Dette gjelder reiselivsbedrifter langs E6 over Dovrefjell som har benyttet 
seg av Viewpoint Snøhetta, og det gjelder reiselivsbedrifter på Høvringen i Rondane. På Høvringen 
er det gjennomført en rekke foredrag for gjester ved flere reiselivsbedrifter. I samarbeid med 
Nasjonalparkriket Reiseliv AS, gjennomførte NVS Nord et seminar der FoU prosjektene i regionen 
og villreinen som kulturbærer var tema. Seminaret dannet grunnlag for at bedriftene utviklet turer i 
området der villreinen er et viktig tema.

www.villrein.no

Norsk villreinsenters nettside, www.villrein.no, er utviklet og driftes i samarbeid med 
Villreinrådet i Norge. Nettsiden har siden oppstart i 2009 hatt en meget positiv utvikling. 
Hvert år har vi opplevd en økning i antall besøkende og sidevisninger. I 2012 hadde hjemmesi-
den 64.072 besøkende. Sammenlignet med driftsåret 2011 er dette en økning på ca. 9 prosent. 
Nettsiden hadde totalt 192.596 sidevisninger, noe som i snitt gir 526 sidevisninger hver dag året 
igjennom. Nettsiden ble oppdatert med 50 nyhetssaker i løpet av driftsåret.

I 2011 ble det nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra både NVS og Villreinrådet som 
skulle arbeide med videreutvikling av nettsiden og bruk av sosiale medier. Gruppen har i 2012 
jobbet frem et forslag til enkel re-design, som vil bli ferdigstilt i starten av 2013. Redesignet vil 
gjøre det lettere å skape dialog mellom nettsiden og sosiale medier. En viktig del av arbeidet 
har også vært å utarbeide en tydeligere webstrategi og definere målgrupper i større grad. 

Som resultat av gruppens arbeid ble det i desember 2012 inngått en ny avtale mellom NVS og 
Villreinrådet om nett-samarbeid.
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Når det gjelder bruk av sosiale medier, opprettet vi en Facebook-side i 2011. Vi opplever at 
utviklingen på denne siden har vært meget positiv. Antallet personer som ”liker” denne siden 
øker stadig, noe som gir oss mulighet til å nå ut til enda flere og forhåpentlig nye målgrupper.

Rådgivning og opplæring

Det er en viktig løpende oppgave for Norsk Villreinsenter å ha bred kontaktflate mot villrein-
nemnder, – utvalg og fylkeskommuner og kommuner med villreinareal. Både NVS Sør og 
NVS Nord har deltatt på flere møter med innlegg om villreinrelaterte tema. Nye villreinnemn-
der ble konstituert våren 2012 og NVS var sentral i planlegging og gjennomføring av de kon-
stituerende oppstartsmøtene. Allerede i 2011 begynte vi planlegging av videre kursing. Høsten 
2012 gjennomførte NVS Sør et to-trinns kursopplegg for villreinnemnda for Setesdalsheiene. 
Begge driftsenhetene fortsetter dette arbeidet med de andre villreinnemndene i 2013.

NVS får en del henvendelser om rådgivning i konkrete saker, både fra offentlige forvaltnings-
myndigheter på lokalt og regionalt nivå, og fra ulike konsulentselskaper med utredningsopp-
gaver. Vi bidrar i disse tilfellene med å legge til rette for at den nyeste og mest oppdaterte 
kunnskapen blir benyttet. NVS Sør har i visse tilfeller utarbeidet villreinfaglige vurderinger 
av spesifikke saker. Selv om vi utfører dette på forespørsel, er vi ikke et høringsorgan og avgir 
ikke høringsuttalelser, med mindre det dreier seg om helt spesifikke villreininteresser.

En viktig del av villreinsenterets arbeid er rettet mot arealplanleggingen ute i villreinområdene. I den 
forbindelse deltar vi aktivt med tilrettelegging av kunnskap inn de pågående prosessene med regionale 
planer for de nasjonale villreinområdene. I tillegg til å bistå de ulike planprosessene, har NVS også i 
2012 deltatt på Miljøverndepartementets fellesforum og samlinger knyttet til planarbeidet. 

Dokumentasjon

Kartleggingsprosjekter
Norsk Villreinseter Nord har i 2012 ferdigstilt det siste av i alt 4 kartleggingsprosjekter i 
tilknytning til regionale planer for de nasjonale villreinområdene. Våren 2012 ble det levert en 
felles rapport fra dette kartleggingsprosjektet og villreindelen av det pågående FoU-prosjektet 
i Snøhetta. Norsk Villreinsenter Nord har hatt prosjektansvaret og har ledet en bredt sammen-
satt prosjektgruppe for dette arbeidet. Prosjektene har blitt utført på oppdrag fra Direktoratet 
for naturforvaltning.  

Fra Norsk 
Villreinsenters
Facebook-side
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Sekretariat for FoU-prosjekter:
Sekretariatsfunksjon for relevante forskningsprosjekt er et av flere viktige virkemiddel for å 
være knutepunkt mellom forskning og brukergruppene. NVS Sør har også i 2012 vært sekreta-
riat for GPS-merkeprosjektene på villrein i Langfjella, som faglig ledes av NINA. NVS Nord 
har hatt tilsvarende funksjon for FoU-prosjektene i Snøhetta, Knutshø og Rondane.

Prosjektet i Setesdalsheiene ble avslutta i 2010, men i 2012 ble det satt i gang et arbeid 
på nytt FoU prosjekt på villrein, denne gangen bare for Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane. 
Bakgrunnen for dette var at en så at det var behov for å gå videre med et mer spissa prosjekt, 
av forvaltningsmessige grunner. Dette ble derfor initiert av Fylkesmannen i Vest-Agder i 2012 
og NVS Sør overtar formelt ansvaret for sekretariatet for dette nye prosjektet vinteren 2013. 
GPS-merkeprosjektet på Hardangervidda og i Nordfjella går imot sitt siste ordinære driftsår 
på FoU-delen i 2013. Dette medførte at det i 2012 var et sterkt fokus på plan for analyser, 
publisering og formidling i styringsgruppa i 2012. NVS har i forbindelse med dette bidratt med 
et arbeid mot en formidlingsplan for prosjektet, som skal vedtas endelig våren 2013.

FoU-prosjektet i Snøhetta har i 2012 vært inne i den siste prosjektfasen, dvs at datainnsamling har 
blitt avsluttet og sluttrapporter skrevet. Sluttrapportene skal presenteres på et seminar 6. mars på 
Hjerkinn. FoU-prosjektene i Knutshø og Rondane har et år igjen, og skal rapporteres ved utgangen 
av 2013. I 2012 har villreinsenteret på Hjerkinn organisert flere møter, blant annet et fellesmøte for 
alle de 3 pågående prosjektene, samt holdt en rekke foredrag med disse prosjektene som tema.

I tillegg til de prosjektene som NVS allerede er involvert i, ble vi i 2012 bedt om å gi en uttale 
til Villreinnemnda for Nordfjella og Fjellheimen om et mulig FoU-prosjekt der. Nemnda fikk 
derfor et NVS Notat (NVS Notat 6/2012)om organisering og erfaringer med sekretærtjenesten 
fra de prosjektene NVS har sekretariat for i dag.

Andre oppdrag
Norsk Villreinsenter Nord har i 2012 påbegynt et arbeid med revidering av bestandsplan for 
Knutshø villreinområde på oppdrag fra villreinutvalget i Knutshø. Dette arbeidet skal ferdigs-
tilles i løpet av første kvartal 2013. Norsk Villreinsenter Nord har også påbegynt et arbeid med 
en gjennomgang av tellende areal i Snøhetta villreinområde, på oppdrag fra villreinutvalget i 
Snøhetta. Dette arbeidet skal ferdigstilles i løpet av 2013. Høsten 2012 ble det i samarbeid med 
NINA gjort en fullstendig gjennomgang og systematisering av kulturminner brukt i de ulike 
kartleggingsprosjektene som har vært underlagt NVS Nord. Alle disse dataene er nå levert 
Direktoratet for naturforvaltning som eier av dataene, med anmodning om at dette materialet 
blir lagt inn i den nasjonale basen for kulturminner, Askeladden.  

Viewpoint Snøhetta som konsertlokale med gruppa ”Sol i skuggeskog”. Foto: Jo Skorem
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Villreinsenteret som knutepunkt 

Ved Villreinsenteret på Hjerkinn er det nå 9 helårs kontorplasser. Disse er fordelt på Norsk 
Villreinsenter (2), Statens naturoppsyn (2+1), nasjonalparkforvaltere (3) og Pilegrimssenter 
Dovrefjell (1). I løpet av høsten og vinteren har deler av andre etasje blitt gjort om til attraktive 
kontorlokaler, slik at alle kontorplassene blir samlet på et sted. Dette har frigjort første etasje 
for en framtidig publikumsattraksjon. 

Også i 2012 har NVS Nord fungert som feltstasjon. Dette er knyttet opp mot studenter og 
forskere fra NTNU, UMB og NINA.  

NVS Sør har i 2012 vært vertskap for en rekke møter og samlinger, ofte i samarbeid med 
Skinnarbu Høgfjellshotell.

For å kunne fylle rollen som knutepunkt, er det viktig å tilby gode lokaliteter og et godt 
fagmiljø. NVS Sør gjennomførte i 2012 en mindre ombygging som resulterte i tre nye kontor-
plasser, hvorav en brukes av verneområdeforvalter for Brattefjell/Vindeggen, og to har vært 
disponert av gjesteforskere og prosjektarbeidere. 

Sekretariatsfunksjon for relevante forskningsprosjekt er også et av flere viktige virkemiddel for 
å være knutepunkt mellom forskning og ulike brukergrupper.

Personale og organisasjon

Stiftelsen hadde ved årets slutt fire faste medarbeidere og to på tidsavgrenset kontrakt.

Daglig ledelse er delt mellom Jo Skorem ved NVS Nord og Marianne Sinsaas ved NVS Sør.  
Ved villreinsenteret arbeider også fire naturveiledere som er ansatt i Statens Naturoppsyn. 
Regnes disse med, er det fire kvinner av til sammen åtte fast ansatte.

NVS Nord har hatt en stabil bemanning gjennom hele året 2011. Ved NVS Sør sluttet Jan 
Heggenes i sin lederfunksjon ved årsskiftet 2011/2012. Marianne Singsaas tiltrådte som ny 
daglig leder ved NVS Sør 1. mars 2012. 

Samhandling og teambygging i organisasjonen har utviklet seg videre i positiv retning, og 
staben framstår som et enhetlig team. For å videreføre samkjøringen av personale og oppgaver 
har det i 2012 blitt gjennomført ytterligere to fagsamlinger, i samarbeid med DN.

Det gjenstår fortsatt en del arbeid før vi fullt ut har utnyttet alle de synergimuligheter som 
ligger i samspillet mellom de to driftsenhetene. Dette er en prioritert oppgave i tiden framover.

Økonomi

Stiftelsen hadde i 2012 et overskudd på kr. 2.687.676,-, inkl. kr. 229.079,- i netto finansinntekt, 
som er overført til fri egenkapital. Egenkapitalen ved utgangen av året var på kr. 4.104.676,-. 
Stiftelsen har ikke langsiktig gjeld, og økonomien vurderes som god. Driftsinntektene utgjorde 
til sammen kr 10.239.347,-. Den største posten var kr 6 000 000 i årlig driftstilskudd fra 
Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Kontor Hjerkinn, kontor NVS Sør og Fangstminnepark er i 2012 aktivert med til sammen kr. 
3.814.269,-
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At driftsinntektene og overskuddet er vesentlig høyere enn tidligere år skyldes i all hovedsak at en 
del av tidligere års bevilgninger til øremerkede prosjekter ikke er brukt opp og av regnskapsmessige 
årsaker må føres som inntekt i 2012. Prosjektene har ennå ikke blitt fullt ut realisert p.g.a behovet for 
lang planlegging samt kapasitetsproblemer, men de vil i det alt vesentlige bli gjennomført  i 2013.

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift, og det bekreftes at forutsetningene 
er til stede.

Perspektivene framover 

Etter styrets oppfatning har 2012 vært nok et godt år for Norsk Villreinsenter. Staben består av 
dyktige og motiverte medarbeidere, og det gode felles kompetansemiljøet med naturveilederne 
er videreført. Naturveiledning/formidling, kurs/foredrag, kontaktskapende virksomhet og 
arbeid med dokumentasjon i villreinområdene har tatt et godt steg videre. Samtidig har senteret 
i 2012 hatt fokus på å bygge ut besøksattraksjoner, og arbeidet med å bidra til verdiskaping på 
villreinens premisser har skutt fart I 2012.

I 2012 har villreinsenteret også tatt betydelige skritt framover i å fylle rollen som knutepunkt 
og tverrfaglig kompetansesenter. Dette understrekes ikke minst av at 9 personer nå har kon-
tor- plass ved hver av driftsenhetene Skinnarbu og Hjerkinn. Det er også framover en sentral 
oppgave for Norsk Villreinsenter å være et kraftfullt tyngdepunkt i kunnskapsinnhenting og 
formidling om villreinfjella, samtidig som vi ha rollen som villreinens ombud

Norsk Villreinsenter har imidlertid stadig en utfordring i å nå ut til bredere grupper i samfun-
net, i å gå “fra menighet til samfunn”.  Styret tror at utviklingen av besøksattraksjoner og 
bidrag i verdiskaping vil være viktige virkemidler for å skape bredere interesse og større fokus 
på villreinen og villreinfjella.

Det er betydelig interesse for Norsk Villreinsenter, både hos miljømyndighetene og politikere, 
bl.a. på Stortinget. En viktig grunn til dette er at vi utgjør en konkret og  synlig merverdi i 
forhold til andre aktører i villreinfjella.

Det er av uvurderlig betydning at vi arbeider slik at denne goodwill opprettholdes også i årene 
som kommer. 

Veiledning på 
Dovre av studenter 
ved Høgskolen 
i Hedmark, 
med fokus på 
arealforvaltning i 
norsk høg fjell.  
Foto: Raymond 
Sørensen



Kontaktinformasjon:

Norsk Villreinsenter Nord: NO-2661 Hjerkinn | Telefon: +47 95 05 47 55 | E-post: post.nord@villrein.no
Norsk Villreinsenter Sør: NO-3660 Rjukan | Telefon: +47 35 08 05 80 | E-post: post.sor@villrein.no
Stiftelsen Norsk Villreinsenter: NO-2661 Hjerkinn | Telefon: +47 48 10 10 48 

Org.nr: NO 990 697 809 MVA
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