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”Det er viktig for Norge – og en internasjonal forpliktelse – å ta vare på
den europeiske villreinen og verdiene den representerer. Men hva er det
egentlig vi skal ta vare på?
Villrein er ikke bare dyret villrein, men også det brede spekter av
økologiske og kulturelle prosesser som vi forbinder med arten som i titusener av år var en nøkkelressurs i europeisk kultur.
En villrein er en villrein når den kan leve i flokker som streifer over
store områder, bruker varierte beiteområder og er en del av menneskers
opplevelse og høsting”

Andersen, R. & Hustad, H. (red.) 2004. Villrein & Samfunn. En veiledning til bevaring og
bruk av Europas siste villreinfjell. NINA Temahefte 27,80 s.
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Sammendrag
Norge forvalter de siste rester av vill fjellrein i Vest-Europa (Andersen & Hustad 2004). Vi
har et internasjonalt ansvar for å ta vare på villreinen. Sikring av villreinens leveområder
ble et nasjonalt resultatmål gjennom St.meld. nr. 21 (2004-2005). Dette ble ytterligere
forsterket i St.meld. 26 (2006-2007), der Miljøverndepartementet (MD) bl. a påpekte at
villreinen skulle sikres en sentral plass i norsk fjellfauna gjennom regionale planer. I 2007
startet arbeidet med disse planprosessene, jf. bestillingsbrev av 12.04.07 fra MD til
fylkeskommunene. Direktoratet for Naturforvaltning (DN) fikk i oppdrag fra MD å sørge
for et tilstrekkelig villreinfaglig kartgrunnlag for planprosessene. Stiftelsen Norsk
Villreinsenter (NVS) ble av DN bedt om å gjennomføre dette arbeidet.
Arealbruken til villrein er i hovedsak styrt av bestandstørrelse og – tetthet, sammen med
krav til viktige funksjonsområder så som trekk, beite, brunst, kalving og predasjon og
menneskelige forstyrrelser. Villrein har en nomadisk livsførsel, hvor ulike typer
beiteressurser utnyttes til ulike tider av året.
NINA har jobbet mye med å utvikle habitatmodeller som forklarer reinens arealbruk med
vekt på utbredelsen av beiter, beitekvalitet, topografi, snømengde og menneskelig aktivitet.
En grunnleggende antakelse er at de områdene som brukes mest av reinen basert på GPSdata også er de mest verdifulle områdene. Beregningene tar utgangspunkt i ulike kart som
bl. a viser beiteressursene, snø og alle andre faktorer som er kartfesta og som kan tenkes å
ha betydning for reinens arealbruk. Dette gir et kartfesta resultat som beskriver
totalverdien av habitatet for reinsdyra, basert på beste tilgjengelige kunnskap. Disse
habitatmodellene er i kartleggingsprosjektet brukt for å lage temakart som viser
kalvingsområder, vinter- og sommerbeite.
Habitatkart med basis i disse modellene og GPS-data har, sammen med andre stedfestede
observasjonsdata og viktig lokal erfaringskunnskap som også avspeiler lengre tidsrom,
dannet grunnlaget for et sett med kriterier for avgrensingen av villreinens biologiske
leveområde på Hardangervidda. Kartet for villreinens biologiske leveområde avgrenser de
områder som er i aktiv bruk per i dag, jfr. Fig. 9, samt de områdene som sannsynligvis er
viktige for villrein også i et lengre tidsperspektiv (potensielt viktige områder).
Kriterier for å fastsette en biologisk fundert yttergrense for villreinens potensielle
arealbruk er basert på tregrense, topografisk tilpasning, stedfestede observasjoner av
villrein og om områdene er omdisponert til andre formål.
Bestandstetthet er også en vesentlig faktor for villreinens arealbruk (Fig. 12). Tette
bestander bruker rand- og reserveområder mer. GPS-data er fra tidsperioden 2001-2010,
hvor bestandstettheten av rein har økt til ca. 10 000 dyr.
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Samme bestandstørrelse vil gi ulik tetthet på tilgjengelig vinterbeite avhengig at
snødekkets utbredelse, tykkelse og tetthet. I lange perioder kan derfor store beitearealer
tilsynelatende ligge ubrukt,.
Villreinens arealbruk på Hardangervidda på et gitt tidspunkt er ikke gitt på forhånd med
sikkerhet. Reinens atferd varierer. Områdene er store og varierte, både beitemessig og
klimatisk. I tillegg påvirker menneskelige inngrep villreinens arealbruk. Observasjoner av
rein gjennomføres ofte ikke systematisk. Dette kan føre til ulikheter mellom modellert
fordeling av ulike funksjonsområder og lokal oppfatning. Disse ulikhetene er beskrevet i
kap. 5.
Resultatet av foreliggende kartarbeid er fire temakart:


villreinens biologiske leveområde med de viktigste trekkområdene (basert på
kvalitative data fra tidligere viltkart og kvalitative data samlet i sammenheng med
dette prosjektet)



kalvingsområder (modellert) innenfor villreinens biologiske leveområde



vinterbeite (modellert) innenfor villreinens biologiske leveområde



sommerbeite (modellert) innenfor villreinens biologiske leveområde
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Forord
Denne rapporten utdyper grunnlag og metode for utarbeidelse av kartene og beskriver
prosessen med oppdatering av det villreinfaglige grunnlaget for den regionale
planprosessen. Arbeidet er bestilt og finansiert av DN, og er et faglig innspill til
planprosessen.
Planprosessen vil fastsette de planfaglige grensene.
Takk til alle som har deltatt i arbeidet. Spesiell takk rettes til prosjektgruppa som har
bestått av Olav Strand, Knut Nylend, Even Knutsen, Olav H. Opedal og Johan Danielsen
(observatør). Takk til Per Jordhøy for gjennomlesing og innspill til rapportskrivingen. Takk
også til alle kommunene for bistand med møter og uvurderlig informasjon gitt av det store
antallet lokale ressurspersoner.

Skinnarbu 18.05.2010
Anders Mossing, fagkonsulent, Norsk Villreinsenter Sør
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Innledning
Norge forvalter de siste rester av vill fjellrein i Vest-Europa (Andersen & Hustad 2004). Vi
har et internasjonalt ansvar for å ta vare på villreinen. Sikring av villreinens leveområder
ble et nasjonalt resultatmål gjennom St.meld. nr. 21 (2004-2005). Dette ble ytterligere
forsterket i St.meld. 26 (2006-2007), der Miljøverndepartementet (MD) bl. a påpekte at
villreinen skulle sikres en sentral plass i norsk fjellfauna gjennom regionale planer. Det er
et mål å gjennomføre regionale planer med dette siktemålet i de ti nasjonale
villreinområdene, jf. bestillingsbrev fra MD til fylkeskommunene av 12.04.07. DN fikk i
oppdrag fra MD å sørge for et tilstrekkelig villreinfaglig kartgrunnlag for disse
planprosessene. Stiftelsen Norsk Villreinsenter (NVS) ble av DN bedt om å være ansvarlige
for gjennomføringen av dette arbeidet.
Denne rapporten beskriver villreinens arealbruk på Hardangervidda og prosessen knyttet
til kartlegging av denne bruken.
I tillegg til å danne datagrunnlaget for biologisk funderte temakart til bruk i de regionale
planprosessene, blir de samme data også brukt til å oppdatere villreinområdene i DNs
Naturbase/Villreinklienten. Naturbasen/Villreinklienten blir sammenhengende over
kommune- og fylkesgrenser og faglig oppdatert i tråd med aktuell kunnskap. Dataene
publiseres på frie innsynsløsninger i Naturbasen/Villreinklienten, se:
http://dnweb12.dirnat.no/wmsdn/villrein.asp.
Leveområdekartet er et faglig arbeid. Avklaring av forholdet mellom villreinens arealbehov
og andre samfunnsinteresser vil skje i den regionale planprosessen. Les mer på
www.fylkesdelplan-hardangervidda.no.
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1. Mandat
DN beskriver mandatet for dette arbeidet i sitt ”bestillingsbrev” til NVS:

”DN har fått i oppdrag fra MD å sørge for et tilstrekkelig villreinfaglig grunnlag for
planprosessene. På oppstartsmøter/arbeidsmøter knyttet til planprosessene har DN
signalisert at vi tar ansvaret for å frambringe dette utenom de bevilgninger som blir gitt fra
MD til fylkeskommunene, samtidig som det er gjort klart at biologisk funderte kart over
villreinens leveområder ikke er gjenstand for politiske vedtak.
Samtlige av disse villreinområdene har i dag kartfestet kunnskap om villreinens
funksjonsområder. Disse er lagret i DNs naturbase og gjort tilgjengelige gjennom en webbasert kartklient: Villreinklienten. Dataene er imidlertid i stor grad samlet inn
kommunevis og det eksisterer også flere lag med data for samme areal i enkelte tilfeller. I
og med at disse er samlet inn kommunevis og ofte av ulike aktører er det i mange tilfeller
åpenbare brudd, både objektmessig og faglig/logisk, mellom kommuner. I en del kommuner
er det åpenbart gjort en litt for lite uttømmende kartfesting av lokal kunnskap. I andre
kommuner er det rimelig å si at det i dag er markert ut for store områder som spesielt
viktige funksjonsområder for villrein. Det er behov for å rette opp disse ulikhetene og
unøyaktighetene.
I tillegg foreligger det store mengder bestands- og individdata knyttet til tellinger og
lokaliseringer av merka villrein. Disse dataene kan brukes i en kvalitetssikrings- og
suppleringsprosess vedrørende arealbruksdata fra naturbasen. Det bør utarbeides rutiner
for denne prosessen. SNOs samarbeidsprosjekt med villreinutvalgene om registrering av
villreinposisjoner via elektronisk feltdagbok bør integreres i arbeidet, slik at både nye data
og historiske data fra oppsynsdagbøker o.l. fra disse villreinområdene samordnes med
andre kvantitative data”.
Videre skriver de:

”Prosjektene bør gjennomføres i regi av Norsk Villreinsenter (NVS). Dette arbeidet er midt i
kjernen av NVS sitt formål. De to driftsenhetene har ansatt personell som vil kunne bidra
med både relevant kompetanse (herunder GIS) og allerede finansierte
arbeidskraftressurser. NVS vil også kunne være vertskap for prosjektstillinger som
eventuelt kan kombineres med andre beslektede oppgaver ved de to sentrene, f. eks
sekretariat/koordinering av GPS-prosjektene for Setesdal og Hardangervidda/Nordfjella”.
”Til hvert delprosjekt bør det opprettes en prosjektgruppe som involveres aktivt i arbeidet
med innhenting, tilrettelegging, sammenholding og kvalitetssikring av data. Forslag til
sammensetning er beskrevet under det enkelte delprosjekt, uten at de fleste personene
ennå er forespurt. DN bør delta i alle prosjektgruppene som observatør bl.a. for å ivareta
koblingene til Naturbase og Villreinklienten”.
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2. Målsetning og gjennomføring
Målsetningen med denne rapporten er å forklare og dokumentere prosess og innhold i
kartene for villreinens biologiske leveområde gjennom å beskrive:
1. Data som dokumenterer villreinens bruk av Hardangervidda villreinområde
2. En ytre grense for villreinens biologiske leveområde, samt definere viktige beiteog funksjonsområder på Hardangervidda

2.1

Bakgrunn og fremgangsmåte

Kartlegging av villreinens arealbruk på Hardangervidda kan brukes til å forutsi hvordan
villreinen sannsynligvis vil bruke ulike arealer til gitte tidspunkt, men ikke alltid sikkert.
F. eks medfører naturlig variasjon i beite, topografi og klimatiske forhold usikkerhet i slike
forutsigelser. I tillegg påvirker menneskeskapte inngrep og forstyrrelser villreinens
arealbruk. I naturen er det sjelden markerte grenser i villreinens bruk av områder. En kan
derfor ikke se grensene og figurene i kartet som klare avgrensninger, men de må sees som
billedliggjøring av reinens arealbruk.
Det har vært mål å kartlegge potensielle og historiske funksjonsområder, i tillegg til dagens
bruk. Dagens bruk av de ulike arealene på Hardangervidda er et øyeblikksbilde, som styres
av en rekke varierende faktorer, som bestandsstørrelse, klimatiske forhold, ulike
beiteforhold gjennom år og mellom år og ulike barriere- og forstyrrelseseffekter. Alle disse
faktorene må derfor beskrives og undersøkes.
Det er et mål at en lokalt skal kjenne seg igjen i de kartene som presenteres, men det kan
som en følge av at kartene er et resultat av en samlet vurdering av alle tilgjengelige
opplysninger, være ulikt syn på enkeltelementer.
Det ble opprettet en prosjektgruppe for å innhente, tilrettelegge, sammenfatte og
kvalitetssikre data. DN deltok i prosjektgruppa som observatør, bl. a. for å ivareta
koblingene til Naturbasen og Villreinklienten.
Prosjektgruppa har bestått av
* Olav Strand, Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)
* Knut Nylend, Statens Naturoppsyn (SNO)
* Even Knutsen, Fylkesmannen i Buskerud (FMBU)
* Olav H. Opedal, leder av Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet
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* Anders Mossing, NVS Sør (prosjektkoordinator)
Observatør: Johan Danielsen, DN.
Prosjektgruppa har gjennomført et oppstartsmøte, samt hatt seks arbeidsmøter.
Prosjektgruppa anser at temakartene er en god sammenstilling ut i fra dagens
kunnskapsnivå og tilgjengelige data. Prosjektet er enda et skritt i retning av bedre data og
villreinøkologisk forståelse.

2.2

Kartstatus

Kartlagt område omfatter Hardangervidda villreinområde (inkludert Grungedalstangen)
med areal i ni kommuner; Tinn, Vinje, Nore & Uvdal, Rollag, Hol, Ulvik, Eidfjord,
Ullensvang og Odda. Datasettet vil bli brukt til å oppdatere Naturbase/Villreinklienten.
Det bør i ettertid også innsamles data fra områder utenfor de eksisterende administrative
grensene for Hardangervidda. Dette gjelder i områdene i nordvest med naturlig geografisk
sammenheng med Hardangervidda i kommunene Aurland, Voss og Granvin.
Kartlegging av biologiske data omhandler i hovedsak to typer data; kvalitative og
kvantitative.

2.3

Kvalitative data

Kvalitative data fremskaffes gjennom intervjuer/samtaler med lokale ressurspersoner og
representerer den lokale erfaringen gjennom lang tid. Det ble gjennomført intervjuer med
lokale ressurspersoner i samtlige kommuner gjennom første halvdel av 2008. Kommunenes
administrasjon, ble bedt om å kalle inn lokale ressurspersoner til disse møtene. I møtene
ble det i tillegg samlet inn opplysninger om ytterligere ressurspersoner som det var viktig å
få innspill fra. I disse møtene ble allerede eksisterende kartgrunnlag diskutert. Tidligere
kartgrunnlag for Hardangervidda (Naturbase/Villreinklienten) inneholdt data fra samtlige
kommuner, men det var i liten grad sammenhengende over administrative grenser og
verdisettingen var heller ikke faglig samordnet (Fig. 1).
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Figur 1: Tidligere kartgrunnlag for Hardangervidda (Naturbase/Villreinklienten) viser liten
sammenheng over kommune- og fylkesgrenser.

2.4

Kvantitative data

Kvantitative data er stedfestede og dokumenterte data, med opplysninger om geografisk
plassering, tidspunkt og som oftest andre utfyllende opplysninger (flokktype, flokkstørrelse
m.m.). Følgende kvantitative data er brukt:


GPS-posisjoner



Sett-rein fra SNO



Andre observasjonsdata

GPS-merking av simler på Hardangervidda har pågått siden 2001. Totalt er det merket 50
simler på Hardangervidda (Fig. 9). Disse dataene gir en kvantitativ oversikt over
villreinens aktuelle bruk av områdene. Et fjernmålingsbasert vegetasjonskart foreligger
også for området (Kastdalen upubl.).
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2.5

Ytre biologisk grense, bakgrunn og metode

Dokumentasjon for biologisk ytre grense og funksjonsområder finnes i form av innsamlede
observasjonsdata (NINA, villreinområder, SNO). I tillegg er lokal kunnskap innhentet
lokalt og regionalt. Det ble ikke satt noen absolutt grense for hvor mange- og evt. hvilken
kategori dyr som måtte være observert i et område, for at dette vil være tilstrekkelig for å
kunne kalle det leveområde. Generelt var det et mål at om området ville kunne betegnes
som leveområde, måtte det i dag eller tidligere tider vært i jevnlig bruk. Den ytre grensen
vil være en tilnærming til biologisk avgrensning av leveområdet. I biologien er det svært
sjelden eksakte grenser, men som regel glidende overganger. For villreinområdene er det
ofte en glidende overgangssone mot ytterkanter (bebodde dalstrøk) i sesongperspektiv.
Likevel ser vi behovet for å trekke en grense i arealplansammenheng.
Prosjektgruppa valgte på et tidlig tidspunkt å arbeide mot et objektivt kriteriesett som
grunnlag for ytre avgrensning av biologisk leveområde. Kriteriesettet er utviklet med
bakgrunn i faglige vurderinger og lokale innspill. Kriteriesettet er fulgt for hele
Hardangervidda villreinområde. Lokale innspill mht. til villreinens arealbruk har generelt
ikke gått utover yttergrensen definert av dette.
Kriterier for å fastsette en biologisk fundert yttergrense for villreinens leveområde har
vært:
1. SatNat-estimat for tregrense
2. Topografiske tilpasninger (sette grense ved > 38 graders helning i randområder)
3. Stedfestede (dokumenterte) observasjoner av villrein
4. Arealer med tette hyttefelt tas ut (> 0,3 hytter/dekar)
Tregrenseestimatet (Fig. 2) er hentet fra SatNat-prosjektet og utarbeidet av Norsk
Romsenter. SatNat-prosjektet hadde som hensikt å hente inn referansedata for
klassifisering av satellittbilder (Mossing et al.2009). Et av prosjektets resultater er et
estimat over tregrense laget ut i fra en funksjon som beskriver endringen i tregrense basert
på avstand fra kysten, en avstand i nordlig retning og en avstand i østlig retning.
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Figur 2: Svart strek viser tregrenseestimatet utarbeidet gjennom SatNat-prosjektet.

Estimatet er laget ut i fra satellittopptak gjort i 2003. Estimatet skiller ikke snaufjell fra
andre åpne områder, så som bart fjell i lavereliggende strøk (Leif Kastdalen pers medd.).
Derfor ble det gjort noen topografiske tilpasninger som søkte å fjerne bratte fjellskrenter
under tregrensenivå, da disse ligger utenfor potensielt villreinområde. Dette ble gjort vha.
en helningsmodell, der man trakk yttergrensen opp til i overkant av områder med > 38
graders helning. Fjellskrenter > 38 graders helning er ustabile og gir ikke grunnlag for
vegetering i spesiell grad og dermed ikke villreinbeite.
Deretter la vi på alle stedfestede (dokumenterte) observasjoner. Til slutt fjernet vi områder
i randsonene med hyttefelt der tettheten var beregnet til > 0,3 hytter/dekar. Slike tette
hyttefelt vil ha en antatt høy unnvikelseseffekt for villrein, og er lite egnet til dekke noen
av villreinens funksjonsbehov.
Til tider kan det forekomme villrein også utenfor yttergrensen. Spesielt kan dette være
tilfelle på våren, da mindre flokker av bukker og ungdyr gjerne søker lavereliggende
områder (også under tregrensen) for å finne næring i avsmeltede områder (Skogland 1994).
Også på høstparten kan man jevnlig treffe på dyr som beiter sopp under tregrensen.
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Sammen med de viktigste trekkdataene (les mer under) presenteres villreinens biologiske
leveområde i et eget temakart (Fig. 19).
Arbeidet er gjennomført med bakgrunn i ”DN-håndbok 11 Viltkartlegging” som beskriver
kartleggingsmetodene. Metoder for viltkartlegging på regionalt nivå innebærer bl. a.
intervjurunder, litteratursøk og evt. egne feltundersøkelser. Håndboken angir også hvilke
funksjonsområder som skal kartlegges og målestokk.

3. Områdebeskrivelse
3.1

Landskap

Hardangervidda er et typisk høyfjellsplatå med lange flyer og bølgende fjellparti. Bare i
vest er fjellene mer dramatiske. Arealmessig dekker det biologiske leveområdet ca. 8600
km2. Hardangervidda er Nord-Europas største høyfjellsslette og store deler av arealet ligger
i høydenivået 1000-1300 m.o.h. Slettekarakteren er særlig framtredende på sentralvidda og
her er høydeforskjellene små. Hardangervidda er leveområde for Europas største
villreinbestand. Hardangervidda nasjonalpark som ble opprettet i 1981 dekker et areal på
3422 km2 og er Norges største nasjonalpark.

3.2

Bergrunn

Geologisk sett domineres Hardangervidda av 3 hovedgrupper av bergarter (Fig. 3);
Grunnfjellsbergarter, kambrosiluriske skifre og overfoldete eruptiver. Grunnfjellet
(gneisser og granitter) er særlig framtredende mot sørøst, fra Songavatnet-Møsvatn og
nordover hele vidda i et bredt belte. Grunnfjellet kommer også fram på vestsida der
næringsrike (kambrosiluriske) bergarter er gjennomskåret (NOU 1974). De eruptive
bergartene (lyse, næringsfattige og mørke, næringsrike) finnes på de høyeste toppene i nord
og vest. Løsmasseforekomstene er små i vest, men tiltar mot øst og er her til dels store. For
det meste utgjøres de av morenemateriale og stedvis synliggjøres disse som eskere (dannet
fra smeltevannsløp under isen) i landskapet (for eksempel ved Normannslågen).
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Figur 3: Forenklet berggrunnskart over deler av Hardangervidda (E. M. O. Sigmond, NGU, 1990-96)

3.3

Klima

Det er en bratt klimagradient på Hardangervidda. Den går fra nedbørrike områder i
vestlige og kystnære deler til kontinentale flyer med lite nedbør i øst. Planteproduksjonen
er dermed størst i vest. Østvidda er langt mindre frodig.

3.4

Beiter

Som følge av ulik berggrunn og klimagradient øst - vest endrer vegetasjonen seg fra de
vestlige til de østlige delene av vidda. Hardangervidda har en for reinen gunstig fordeling
av ulike beiteressurser. Det er en liten overvekt av sommerbeiter (Fig. 4).
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Figur 4: Fordeling av sesongbeiter i norske villreinområder basert på taksering fra fly 1980-1989
(Andersen og Hustad (red.) 2004).

4 Materiale og resultat
4.1

Datafangst

Det forelå fra tidligere ”villreinkart” for hele villreinområdet som et resultat av ulike
fylkes-/kommunevise vilt-/villreinkartlegginger. I slutten av 2007 ble det i tillegg gjennom
litteratursøk og kontakt med fagpersoner etablert en oversikt over den tilgjengelige
kunnskap i form av eldre kartverk o.l.
Alle innspillene fra møter med lokale ressurspersoner og de kommunevise
administrasjonene mht. lokal, erfaringsbasert kunnskap ble gjennomgått i prosjektgruppa.
I august 2008 ble det presentert et arbeidsutkast til temakart. Gjennom dette kunne de
som hadde vært involvert i prosessen og andre, komme med videre faglige innspill. En har
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på denne måten søkt å nå alle som har relevant kunnskap om villreinens arealbruk i
Hardangervidda villreinområde. Innspillene som kom inn etter at utkastet ble lagt ut, ble
på nytt diskutert i prosjektgruppa.
Det ble gjort et valg om å utarbeide objektive og etterprøvbare kriterier for yttergrensen for
villreinens biologiske leveområde på Hardangervidda. Slike kriterier ble utarbeidet på
bakgrunn av lokale innspill og faglige diskusjoner i prosjektgruppa.
I kap. 5 beskrives de lokale prosessene kommune for kommune. Der forklares mer i detalj
og spesielt de områdene der prosjektgruppa har gjort andre faglige vurderinger enn det som
er spilt inn fra lokalt hold.

4.2

Datamaterialet sin karakter og representativitet

Deler av observasjonsmaterialet (kvantitative data) fordeler seg noe ujevnt over året, så
som SNO’s sett-rein. Disse samles inn i samband med annen oppsynsaktitet/feltarbeid. De
representerer videre kun to års innsamling.
GPS-posisjonene registreres derimot hver 3. time gjennom hele året. Disse er samlet inn fra
2001 og frem til i dag og representerer derfor 8 år, noe som likevel er en relativt kort
tidsperiode i villreinsammenheng.
Terje Skoglands flokkobservasjoner fra 1970-73 gir oss en pekepinn på en annen
årstidsbruk enn man har sett i seinere tid, spesielt hva angår arealbruk sommerstid og i
kalvingstida.

4.3

Observasjonsmaterialets hovedkilder og geografiske fordeling

Knut Nylend (SNO) har fremskaffet sett-rein registreringen (Fig. 18). Det har vært et
betydelig antall ressurspersoner som har bidratt med lokal kunnskap for den enkelte
kommune. For detaljer, se kapittel 5.

4.4

Tidligere aktuelt arbeid på Hardangervidda

I litteraturen finner en mye informasjon og holdepunkter om reinens arealbruk på
Hardangervidda, så som ”Villrein. Fra urinnvåner til miljøbarometer” (Skogland 1994) og
NINA Rapport 131 (Strand et al. 2006, ). Gjennom årboka ”Villreinen” er det formidlet mye
kunnskap om reinens arealbruk i området (f. eks Bevanger et al. 2006 og Strand et al.
2007).

4.5

Kunnskapsgrunnlaget om reinens arealbruk over tid

Arealbruken til villrein er i hovedsak styrt av bestandstørrelse og –tetthet, krav til viktige
funksjonsområder så som kalving, trekk, brunst, beite og predasjon og menneskelige
forstyrrelser. Villrein bruker langt større arealer enn andre hjorteviltarter (Hjeljord 2007,
Punsvik & Jaren 2006) (Fig. 6). Bakgrunnen er at villrein er et flokkdyr og at beitene i
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fjellet varierer med sesong, styrt av temperatur, klimagradienter og geologi. I tillegg gjør
den langsomme tilveksten særlig i vinterbeitene at reinen må ha tilgang på store arealer av
denne typen beiter. Villrein er derfor tilpasset en nomadisk livsførsel, hvor beiteressursene
utnyttes til forskjellige tider av året og forskjellige år (Fig. 5). På Hardangervidda ligger de
gode sommerbeitene på sentral og vestvidda og vinterbeitene i hovedsak i øst og på de
østlige tangene, samt sentrale områder i snøfattige vintre. Dette skyldes naturlig
klimagradienter.

Figur 5: De store sammenhengende arealene på Hardangervidda gjør at villreinen kan opprettholde
en stor bestand gjennom å utnytte sesongvise beiter gjennom lange vandringer (Strand et al. 2006).

Hardangervidda er det siste villreinområdet hvor villreinen har et større naturlig,
tilnærmet intakt vandringsmønster.
Villreins flokkatferd medfører at den må flytte jevnlig mellom beitearealer slik at det til
enhver tid er tilstrekkelig beite til hele flokken (Fig. 6).
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Figur 6: Enkeltindivider av rein har pga. flokkstruktur og beitenes sesongvise fordeling, mye større
hjemmeområder enn skoglevende hjortevilt (Andersen & Hustad 2004).

Villreinens arealbruk på Hardangervidda om vinteren er styrt av to naturgitte faktorer,
snøforhold og lavbeitetilgang og – kvalitet. Dette modereres sannsynligvis i perioder sterkt
av menneskelige forstyrrelser.
Arealbruken kan også variere fra år til år my avhengig av snøforhold. Et eksempel på ulik
bruk mellom år er at vinteren 2000 var f. eks. snørik og tilgjengelig beite var atskillig mer
begrenset enn den snøfattige vinteren 2003 (Fig. 8) (Jordhøy og Strand 2009). Over tid
endrer villreinens vinterbruksmønster på Hardangervidda seg i etter vinterbeiteslitasje og
snøforhold (Bevanger og Jordhøy 2004). De rådende faglige vurderingene tilsier at det
særlig er tilgjengelig vinterbeite (lavbeite) (Fig. 7) som begrenser størrelsen (antall) på
reinbestanden på Hardangervidda.
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Figur 7: Utbredelse og forekomst av lavrabber på Hardangervidda etter beregnet lavbiomasse.
Mørk grønn farge viser områder med mest biomasse (Strand et al. 2008).

Figur 8: Eksempler på variasjon i snømengde (blå skravur viser snømengder over 2 m) og
tilgjengelig beite vinterstid. Vinteren 2000 var snørik og med relativt lite beite tilgjengelig
(venstre). Vinteren 2003 var snøfattig med tilsvarende mye beite tilgjengelig (høyre) (Jordhøy og
Strand 2009).

Fra og med 2001 har villreinens arealbruk på Hardangervidda blitt dokumentert gjennom
bruk av GPS-GSM halsbånd (Strand et al. 2004, 2005, Strand 2009). Det registreres
posisjoner fra hver 3. time til hvert 15. minutt, alt etter faglig behov. Totalt har 50 simler
blitt merket og fulgt i perioden 2001-2009 (Fig. 9) Ettersom det ikke er merket bukker
beskriver ikke disse dataene hvordan hele bestanden bruker Hardangervidda. Ved tilgang
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til GSM-nett lastes disse posisjonene ned i form av tekstmeldinger til en database. Disse
dataene er tilgjengelige for alle gjennom en internettbasert innsynsløsning
(http://www.dyreposisjoner.no/).

Figur 9: Posisjoner fra 50 GPS-merkede simler (ca. 10 per sesong) på Hardangervidda i perioden
2001-2009. Posisjoner sendt hver 3. time.

Dataene fra disse halsbåndene viser at simlene over tid, med unntak av randområdene,
spesielt i vest, praktisk talt bruker hele Hardangervidda (Fig. 9). De krysser sjelden
barrierer som veier og tettere bebyggelse, for eksempel Rv. 7, Rv. 37 over Møsstrond, Rv. 40
over Dagali og Fv. 755 over Lufsjåtangen (Strand et al. 2006, Jordhøy & Strand 2009).
NINA utviklet modeller for å forklare reinens arealbruk med utbredelsen av beiter,
beitekvalitet, topografi, snømengde eller menneskelig aktivitet (habitatmodeller). I
analysene som ligger bak ”legges” ulike temakart oppå hverandre (Fig. 10). Hensikten med
denne øvelsen er at vi ønsker å kartlegge ressursene for rein på Hardangervidda samlet.
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Figur 10: Eksempel på hvordan ulike datalag (fra nederst til øverst; topografi og referansedata,
beitekart, estimert biomasse i lavbeitene, snømengde, samla menneskelig påvirkningsgrad og GPS
data fra radiomerka reinsdyr) legges sammen i modeller som brukes for å estimere verdien av ulike
årstidshabitat for villrein

En helt grunnleggende antagelse i disse analysene er at de områdene som brukes mest av
reinen, også er de mest verdifulle områdene. Beregningen som er gjort, tar utgangspunkt i
ulike kart som viser beiteressursene, snø og alle andre variabler som er kartfesta og som
kan tenkes å ha betydning for reinens arealbruk.
Sluttresultatet fra beregningene er kart som viser den beregna habitatverdien av de ulike
områdene på Hardangervidda om vinteren, i kalvinga og om sommeren. For å forstå
bruksverdien av disse resultatene er det viktig å være klar over at de beregna
habitatverdiene er summen av mange faktorer, og at vi ved hjelp av modellen kan
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gjenkjenne og kartlegge bidraget fra hver enkelt faktor som påvirker reinens arealbruk.
Datasettet fra Hardangervidda viser for eksempel at reinen oppsøker områder hvor
tykkelsen på lavmatta er stor, og at reinsdyra samtidig unngår områder med mye snø og
mye menneskelig aktivitet (Strand 2007).
Avstand til veg har for eksempel en negativ effekt slik at kort avstand til vei gir mindre
bruksintensitet og dermed lavere habitatverdi. Tilsvarende finner vi at tykkelsen på
lavmatta har en svak positiv effekt om sommeren, at høyde over havet har en positiv effekt
når det er varmt, og at avstand til turistforeningens løypenett på samme vis som veier har
en negativ effekt (Fig. 11). I og med at modellene har disse egenskapene, kan vi også
utforske effektene av for eksempel å endre snømengden, noe som er særs aktuelt for å
forstå mulige effekter av klimaendringer. Det store poenget med disse modellene er at vi får
et kartfesta resultat som beskriver verdien av habitatet for reinsdyra. Disse
habitatmodellene er i kartleggingsprosjektet brukt for å lage temakart som viser
kalvingsområder, vinter- og sommerbeite (Fig. 16-18).

Figur 11: Habitatmodellen for sommerbeite uten (venstre) og med (høyre) datalag for menneskelig
aktivitet.

Habitatkartene og GPS-data har, sammen med andre stedfestede observasjonsdata og
viktig lokal erfaringskunnskap som også avspeiler lengre tidsrom, dannet grunnlaget for et
kriteriesett for avgrensingen av villreinens biologiske leveområde på Hardangervidda (Fig.
17, Mossing 2009). Prosjektgruppa anser at kriteriesettet avgrenser de områder som er i
aktiv bruk per i dag, jfr. Fig. 9, samt de områdene som sannsynligvis er viktige for villrein
også i et lengre tidsperspektiv (potensielt viktige områder).
Reinens arealbruk, særlig i ytterkantene av villreinområdet, styres også av
bestandstørrelse (Fig. 12) i tillegg til beitetilgang, snøforhold og forstyrrelse. Høy tetthet,

Norsk Villreinsenter
www.villrein.no

25

NVS RAPPORT 7/2010
nedbeitede beiter sentralt i området og vanskelige snøforhold i sentrale områder, medfører
at reinen i større grad bruker randsoner og tanger. I perioder med relativt liten, til moderat
bestand, slik som fra 2000 og til nå, generelt gunstige snøforhold og store områder med bra
lavmatte, ser vi at reinen i mindre grad utnytter randsoner og tanger i øst. Randsoner og
tanger i øst vil bli ekstra viktige for villreinbestanden på Hardangervidda i perioder med
større bestand og/eller vanskeligere snøforhold (Fig. 8). Når bestanden nærmer seg
bestandsmål og anslått bæreevne på Hardangervidda som er 11 000 dyr (Strand et al. 2004,
2006), vil østlige tanger og randområder få en stadig større betydning.

Figur 12: Antall rein (svarte sirkler), kvoter (hvite sirkler) og felt rein (søyler) på Hardangervidda
1960-2003. Antall rein er basert på minimumstellinger om sommeren. Bestanden har været relativt
liten, men voksende, på 2000-tallet. (Strand et al. 2004).

4.6

Fangstminner

Det er gjort en rekke funn av kulturminner (jakt- og fangstkarakter) som viser at den
menneskelige utnyttingen av villreinen på Hardangervidda har vært omfattende over svært
lang tid. Disse funnene forteller oss indirekte om villreinens bruk av området (Bakke 1984,
Indrelid 1994).
Arkeologiske undersøkelser og registreringer har gitt holdepunkter om hvor det har vært
drevet jakt og fangst av rein (Clemetsen 1998, Bakke 1984). Omfang av undersøkelsene
varierer geografisk. Særlig de nordvestlige delene av vidda er relativt grundig undersøkt
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for forekomst av fangstminner (Hardangerviddaprosjektet for tverrfaglig kulturforskning
1969-1974, NOU 1974, og her er da også mengden av funn betydelige (Blehr 1972, NOU
1974). Andre deler av vidda kan ha større forekomst av slike kulturminner enn de som er
registrert til nå. I områda mot øst, er det også registrerte kulturminner fra villreinfangst.
Der er det funnet flere fangstrelaterte steinalderboplasser, f. eks ved Reksjå, Mårbu,
Kalhovd og den kjente Rikulvshellaren ved Stegaros. Møddinger (avfallsdynger med bein),
flintavslag og ulike gjenstander som kan knyttes til jakt på villrein, er funnet på og ved
flere av boplassene. Lengre nord, ved Sønstevatn, er det også registrert flere slike boplasser
(nå neddemt) (NOU 1974). Det store antallet fangstgroper på Østvidda og konsentrasjonen
av disse, er den største som finns sør for Jotunheimen (Fig. 13). Storparten av
fangstgropene ligger i høydelaget 1200-1400 m.o.h. og er hovedsaklig steinmurte groper.

Figur 13: Registerte fangstgroper i innfallspartiene til Lufsjå- og Dagalitangen på Østvidda.
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4.7

Tamreindrift

Fra slutten av 1700-tallet tok man til med tamreindrift på Hardangervidda, først i liten
skala og seinere i stort omfang. Med varierende mengde og utbredelse varte tamreindriften
frem til midten/slutten av 1950-tallet (Jordhøy og Strand 2009).

4.8

Villreinområdet – fremstilling på kart.

4.8.1 Kartdefinisjoner
Leveområde (ytre biologisk grense):
Ytre grense for villreinens arealbruk over tid.
Sommerbeite (vår-, sommer- og høstbeite):
Bruksperiode ca. 1. mai til 1. november.
Vinterbeite:
Bruksperiode ca. 1. november – 1. mai.
Kalvingsområder:
Områder med kalving, bruksperiode for simler i mai til medio juni måned.

4.8.2 Kartfesta observasjonsdata
Endel kartfestede observasjonsdata er innsamlet gjennom prosjektet som grunnlag for
fastsetting av ytre grense for det biologiske leveområdet. Vi har fokusert innsamlingen på
data fra randområdene. Data fra ulike tellinger (struktur-, minimums- og kalvetellinger) er
ikke med da disse i alle tilfeller lå innenfor tregrenseestimatet (kriterie 1). Stedfestede
observasjoner som brukt i kriterie 3 omfatter 289 punkter fra SNOs sett-rein 2006-2007
(Fig. 14), 462 punkter fra Skoglands flokkobservasjoner 1970-73 fordelt på sesong (Fig. 15).
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Figur 14: Statens Naturoppsyns sett-rein registreringer fra 2006-2007.
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Figur 15: Flokkobservasjoner fra Skogland 1970-73.

4.8.3 Funksjonsområder og avgrensninger på Hardangervidda
Arbeidet har fokusert på:
1. Faglig gjennomgang av særlig viktige funksjonsområder
2. Oppdatering av kvalitative data (intervjubaserte) med lokal prosess
3. Bruk av kvantitative data (stedfestede) for supplering og kvalitetssikring av
kvalitative data (viltkartobjekter)
4. Fastlegging av en biologisk fundert ytre grense for villreinens leveområde
I arbeidet har man pga. dataenes beskaffenhet utarbeidet fire temakart:


villreinens biologiske leveområde med de viktigste trekkområder
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kalvingsområder



vinterbeite



sommerbeite

Temakartene skal fange opp villreinens arealbruk i et historisk perspektiv, nåværende
situasjon og fremtidige scenarioer med tanke på klima- og bestandsendringer. Et sett
temakart vil ikke gi et eksakt bilde av hvordan villrein bruker et gitt område, da de ulike
områdene er store og henger sammen på ulike måter. Arealbruken er knyttet opp mot
ressurstilgang og bestandsnivå, og er i tillegg påvirket av menneskelige inngrep og
forstyrrelser. Temakartene som er utarbeidet er allikevel en god sammenstilling ut i fra
dagens kunnskapsnivå.
Funksjonsområder
Funksjonsområdene kalvings- og beiteområder (vinter- og sommerbeite) er stedfestet vha.
habitatmodeller som beskrevet i 4.5.
Kalvingsområder (Fig. 16), vinter- (Fig. 17) og sommerbeite (Fig. 18) presenteres i tre ulike
temakart.

Norsk Villreinsenter
www.villrein.no

31

NVS RAPPORT 7/2010

Figur 16: Temakart kalvingsområder på Hardangervidda.
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Figur 17: Temakart vinterbeite på Hardangervidda.
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Figur 18: Temakart sommerbeite på Hardangervidda.
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Trekkområder
Den tidligere kartlegging av trekkdata har gitt et resultat som er omdiskutert i dag. I dag
framstår resultatet av foregående kartlegginger som usammenhengende og uten
verdisetting av enkelttrekkområder. DN-håndbok 11 Viltkartlegging sier relativt lite om
differensiering av slike data.
Det er viktig å kunne differensiere trekkdata mht. både intensitet og sesong. Reinens trekk
på Hardangervidda følger til en viss grad faste mønster. Imidlertid avviker de til tider fra
dette av naturlige og topografiske årsaker.
Trekkdata fra tidligere kartlegging samt vårt arbeid er i liten grad differensiert mellom
sesonger og bruksintensitet. Datatilfanget er ujevnt fordelt. I noen områder er nok dataene
av relativt god kvalitet, mens de i andre områder ikke er tilstrekkelig gode.
Det jobbes med å utarbeide en bedre metodikk for trekkdata. I temakartet presenteres
derfor bare de aller viktigste trekkdata som er av en slik karakter at de bør gis fokus
(utveksling, flaskehalser). Temakartet viser derfor et grovmasket bilde (Fig. 19). Dette er
trekkområder over Rv. 7, over E. 134 over Haukeli (utveksling mellom Hardangervidda og
Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiene), ut på Lufsjåtangen over Fv, 755 (viktige vinterbeiter),
samt over Bergensbanen og Rv. 50 (utveksling mellom Hardangervidda og Nordfjella).
I vedlegg 1 presenteres tidligere data for trekk, men som ikke inngår i temakartet. Dette
for å visualisere en mulig fremtidig fremstillingsmåte av denne typen data (Fig. 20), etter
at en bedre og mer systematisert metodikk er på plass. Vedlegget har også en tekst som
forklarer trekkategoriene.
I andre villreinområder kan situasjonen være en annen. Eksempelvis Rondane-Sølnkletten
(Jordhøy et al. 2008), som er et annet nasjonalt villreinområde der man nå setter i gang
samme type prosjekt, er av en helt annen geografisk beskaffenhet. Der har man en
topografi og kunnskap som gjør det enklere å angi trekkområder (Jordhøy pers medd.).
Den ytre grensen for leveområdet
Den ytre grensen for Hardangervidda (Fig. 19) er laget ved hjelp av et kriteriesett som
beskrevet i 2.5. Kriteriet som har hatt mest betydning for grensens plassering er estimatet
på tregrense. Det er også svært sannsynlig at reinen i perioder kan ha opphold i
grensesonen og til og med utenfor denne. Dette er helst bukkeflokker som trekker langt ned
i beitegradienten om våren på søk etter groe og proteinrikt beite.
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Figur 19: Temakart biologisk leveområde med trekkdata på Hardangervidda.
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5. Kommunevis gjennomgang av grensene for villreinens
biologiske leveområde
Som beskrevet i 2.5 har den ytre avgrensning for villreinens biologiske leveområde sin
bakgrunn i et sett objektive kriterier. Dette kapitelet beskriver detaljert prosessene i de
ulike kommunene (møter, innspill m.m.). I tillegg gis en grovmasket beskrivelse av hver
kommunes funksjonalitet i forhold til villreinens arealbruk. Se 4.8.3 for kartfremstilling.

5.1

Tinn kommune

Store deler av Tinn kommune er meget viktig som vinterbeite for villrein. Relativt små
snømengder og gode forekomster av lav er grunn til dette. Viktig vinterbeite finner man
både på østlige tangeområder og mer sentrale deler, så som områdene rundt Mår og
Kalhovd og helt sørover mot Gvepseborg. Det bør også nevnes at det ved Frøystul har vært
registrert utveksling mot Brattefjell-Vindeggen (hovedsakelig når bestanden på
Hardangervidda har vært atskillig høyere enn den er pdd., jf. Fig. 12 og 19).
Gammelt datasett for kommunen besto i all hovedsak av enkeltstående, funksjonsområder
(beiteområder). Innspill innkommet gjennom lokalt møte 10.04.08 (tilstede Olav Dale
Traaen, Bjørn Bjørnsen, Oddmund Olesrud, Sigmund Holte, Hølje Ållykja, Gjermund
Geirsta, Jon Lilleland, Jonny Marumsrud, Asgeir Midtbøen og Gaute Midtbøen), e-post fra
Fylkesmannen i Telemark, brev fra Gøyst Utmarkslag av 08.05.08, møter med enkelte
utmarkslag og telefonisk kontakt med ulike personer.
Innspill/diskusjoner i lokalt møte: Ingen konkrete innspill på nøyaktig avgrensning av det
biologiske leveområdet. Generelt oppfattes imidlertid tregrensa som riktig.
Lokalt har det i Tinn kommet motforestillinger mot tidligere fremstilling av trekkdata.
Innspillet er at dette i større grad enn tidligere bør differensieres mht. intensitet og sesong.
Dette innspillet er prosjektgruppa enige om, som i samband med regional planprosess kun
har angitt viktige utvekslingstrekk (Fig. 19).
Andre innspill: Innspill om at avgrensningen på Mælsåsen kanskje er trukket litt langt øst.

5.2

Vinje kommune

Vinje kommune innehar en rekke viktige funksjonsområder for villreinen på
Hardangervidda, spesielt bør kalvingsområder og sommerbeite trekkes frem, selv om deler
av kommunen også innehar gode vinterbeiter. I seinere tid har mesteparten av kalvingen
foregått i områdene rundt Songavatn og østover helt mot Møsvatn. Fostringsflokkenes
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arealbruk sommerstid har i all hovedsak vært sør for Kvennavassdraget. Noe bruk som
vinterbeite i områdene Hamrefjell-Skipafjell-Juvikfjellet. Det bør også nevnes at det i Vinje
kommune har vært registrert utveksling mot Brattefjell-Vindeggen over Vierli og
Møssvasstangen (hovedsakelig når bestanden på Hardangervidda har vært atskillig høyere
enn den er pdd., jf. Fig. 12 og 19).
Vinje kommune manglet i tidligere kartgrunnlag en ytre avgrensning for villreinens
biologiske leveområde. Datasettet for kommunen besto av noen enkelte, mindre
funksjonsområder (beiteområder og kalvingsområder). Innspill innkommet gjennom lokalt
møte 28.04.08 (tilstede Lasse Mathisen, Lotte Ness, Jon Torvetjønn, Magne Torvetjønn,
Guro Lien og Odd Heggenes), e-post fra Halvor Loftsgarden, Lasse Mathisen, Helge
Bitustøyl og Fylkesmannen i Telemark, brev fra Vinje HG av 02.09.08, møte med Vinje HG
og telefonisk kontakt med ulike personer.
Innspill/diskusjoner i lokalt møte: Innspill om at ytre avgrensning av biologisk leveområde i
all hovedsak bør følge tregrensa i kommunens areal (950-1000 m.o.h.) da man antar at
bruken utenfor dette er marginal. F. eks rundt Raulandsfjell, fra Bitdalen til Skinvatnet og
videre rundt hele Møsvatn. Prosjektgruppa mener det generelt er feil å legge et biologisk
leveområde ”slavisk” på en gitt høydekote og har fulgt kriteriesettet. I områdene mellom
veien til Kråmviki og Eggetjørni observeres inni mellom rein på soppbeite (høst) og noe på
vårbeite (også øst for veien til Kråmviki i retning Bjortjønn). I samme område har man
stedfestede observasjoner av villrein.
Likeså mener man lokalt at selve Bordalsvatn ikke bør inngå i det biologiske leveområdet.
Det observeres dyr nesten hvert år i områdene sør for vannet (Vågsliheii). Prosjektgruppa
mener det dermed blir feil å trekke Bordalsvatn ut av det biologiske leveområdet.
Det biologiske leveområdet på Grungedalstangen oppfattes lokalt som mindre enn det
reelle og man mener dette bør strekkes nordvestover mot Rv. 362 og i strandkanten mot
Totak. Prosjektgruppa har fulgt opp dette innspillet. Samme kriteriesett er brukt for
Grungedalstangen.
Andre innspill:
Lokalt oppfattes trekkområdene mellom Hardangervidda og Brattefjell-Vindeggen over
Vierli og Møssvasstangen som misvisende. Lokal oppfatning er at disse er historisk kjent,
men at de per dags dato er ute av bruk. Lokal forståelse av disse er at de i all hovedsak har
vært brukt når bestanden på Hardangervidda har vært mye større enn den er per dags dato
(som på 1960-tallet). Innspillet er at temakartet skal gjenspeile dette, noe prosjektgruppa
også har fulgt opp (Fig. 17).
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Selv om avgrensningen i det nye datasettet stort sett følger tregrensa skiller det seg fra
lokale innspill i noen områder. Dette gjelder blant annet mellom Skinvatnet og veien til
Kråmviki. Pga. stedfestede observasjoner har prosjektgruppa trukket avgrensningen ut til
å inkludere Kråmøyi, Mellomøyi og Hovden. Lokalt menes at to stedfestede observasjoner
er for tynt grunnlag til å inkludere alle tre øyene. I tillegg er den sørøstlige avgrensningen i
dette området trukket mot Bjortjønn og Englandsmo av samme grunn. Lokalt oppfattes det
nye datasettets avgrensning rett øst for Bitdalsdammen som feil. Innspillet er at en mer
naturlig avgrensning er Kråmvikvegen fra Møsvatn til Bitdalskrysset, deretter 900 meters
kote rundt Raulandsfjell, alternativt en avgrensning øst for dammen fra Sveigefjell til
Englandsmo. Innspill også om å trekke ytre avgrensning rundt Skinvatnet helt ned til
strandkanten av vannet.
Innspill om at Møssvasstangen bør inn i datasettet som utvekslingsareal mellom
Hardangervidda og Brattefjell-Vindeggen. Dette er ikke fulgt opp av prosjektgruppa, jf.
ovennevnte kriteriesett.

5.3

Odda kommune

I områdene innerst ved Valldalsvatn i Odda kommune har det i seinere år vært noe
kalving. Odda kommune er lite viktig som vinterbeite hovedsakelig pga. store snømengder.
Sommerstid brukes spesielt sentrale deler av Odda kommunes andel på Hardangervidda en
del.
Innspill innkommet gjennom lokalt møte 16.04.08 (tilstede Siv Eilertsen, Magnus
Solbakken, Ove Løining og Terje Nesse) og telefonisk kontakt.
Innspill/diskusjoner i lokalt møte: Innspill om å trekke ytre avgrensninga lenger ut i noen
områder. I området rundt øvre og nedre Bersåvatn og ut mot Raudnuten-SkjelviknutenMogelielvi har det vært observert til dels store flokker i nyere tid. Rundt Ljosavatn er det
en del bruk spesielt av bukker og mindre flokker på våren. Rundt Valldalsvatn og spesielt
innerst langs vannet har det vært kalving i seinere år. Innspillet lokalt er at man trekker
ytre avgrensning av det biologiske leveområdet ned til vannkanten langs hele Valldalsvatn.
Alle disse innspillene er fulgt opp gjennom bruk av kriteriesettet.

5.4

Eidfjord kommune

Kalvingen på Hardangervidda foregikk inntil de siste år i områdene rundt Hårteigen, men
år om annet også helt østover og inn i Eidfjord (Smågrananutene) (Skogland 1994).
Kalvingsområdene har i seinere år vært i Vinje kommune. Men både areal i Eidfjord og
Ullensvang er potensielt viktige for kalving i fremtiden. Utover dette brukes Eidfjord
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hovedsakelig av småflokker sommerstid og under jakta. Som en følge av jevnt over store
snømengder er kommunens arealer lite aktuelle som vinterbeite. Det bør også nevnes at
Eidfjord har to av de antatt mulige trekkområdene over Rv. 7 (Fig. 17), henholdsvis
Våkavaet-Dyranut og Høgdestein-Skiftesjøen (Strand et al. 2006).
Innspill innkommet gjennom lokalt møte 23.04.08 (tilstede Bergljot Maria Veivåg, Gunnar
Elnan, Arne Skår og Olav Lægreid), brev fra Eidfjord fjellstyre av 15.09.08 og fra Eidfjord
kommune av 18.12.08, e-post og telefonisk kontakt med ulike personer.
Innspill/diskusjoner i lokalt møte: En del innspill om å trekke ytre avgrensning av det
biologiske leveområdet lenger ut. I Skytjedalen til vestenfor Skytjedalsvatnet, Træledalen,
Leirvatnet og ned til vannlinja rundt Sysenvatnet (8-10 dyr observert i 2007), SkitseteRundehaugen, Vivelid-Veig-Berastølen (flokker på inntil 200 dyr i 20003), HæreidsvedalLangedalen (5 dyr observert i 2008) Stigaberg-Buadalane og Busetevatnet mot Stigen (dyr
observert i 1992 og 2007). Innspillene er fulgt opp gjennom bruk av kriteriesettet.
Dyr fra Nordfjella (antakelig) brukte arealer i Eidfjord sørover mot Skiftesjøen på 2000tallet.
Andre innspill: Kopi av brev fra Eidfjord kommune til Buskerud fylkeskommune av
18.12.08 med noen påpekninger av avvik mellom vårt presenterte datasett og grensene for
tellende areal.

5.5

Ullensvang herad

Ullensvang herad har flere viktige funksjonsområder for rein. Tidligere foregikk
mesteparten av kalvingen på Hardangervidda i områdene rundt Hårteigen, samt at
villreinen fant viktige vårbeiter nordover mot Veig (Skogland 1994). I dag har mesteparten
av kalvingen flyttet seg sør og østover. Fortsatt er Veig viktig vårbeite for bukker og
ungdyr. Ullensvang er potensielt viktige for kalving i fremtiden. Utover dette brukes
områdene hovedsakelig av småflokker sommerstid og under jakta. Pga. det betydelige
snømengdene årlig er kommunens arealer lite aktuelle som vinterbeite.
Innspill innkommet gjennom lokalt møte 16.04.08 (tilstede Olav H. Opedal, Tone Tveito
Eidnes og John Ove Rørnes).
Innspill/diskusjoner i lokal møte: Generelt innspill om at kartene bør inneholde graderte
soner med bruksintensitet, da randområder oppfattes som mindre viktig enn sentrale
områder. Ingen konkrete innspill på ytre avgrensning av det biologiske leveområdet.
Ullensvang herad har generelt vært lite brukt av rein siden 1994.
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5.6

Ulvik kommune

Ulvik kommune har hatt lite rein i nyere tid. Frem mot midten av 1960-tallet da bestanden
på Hardangervidda var atskillig høyere enn dagens bestandsnivå var det mye
observasjoner. De siste årene tas gamle områder igjen i bruk, hovedsakelig antas dette å
være dyr fra Nordfjella.
Innspill innkommet gjennom lokalt møte 22.04.08 (tilstede Terje Systad, Olav Rundestveit,
Edvald Jone, Magnar Helland, Knut Sygnestveit og Kristoffer Ullern Hansen), e-post fra
Fylkesmannen i Hordaland og telefonisk kontakt.
Innspill/diskusjoner i det lokalt møte: Ytre avgrensning i tidligere datasett oppleves som
riktig lokalt. Med unntak av at man mener områdene vest for Kvannjolvatnet (Sveigsfjellet,
Skorafjellet, Mjølfjellet, Vesetfjellet, Fessanuten og Hestestodnuten) bør inn som en del av
villreinens biologiske leveområde. Mindre flokker observert i dette område. Ubekreftet
observasjon av ca. 100 dyr ned mot Slondalsvatnet for noen år siden.
I tiden rundt 1958-62 var det mye Hardangerviddarein i Ulvik kommune. I nyere tid tas
områdene igjen i bruk, men antatt hovedsakelig av dyr fra Nordfjella.
Andre innspill: Inkludere en del arealer i Aurland kommune (fra norøstlige hjørne av Ulvik
herad mot Kårdal, sør for Reinungvatnet og Seltuftvatnet, vest for Klevavatnet og sørover
mot grensa til Ulvik herad. I forbindelse med regional planprosess for Hardangervidda skal
arealer i Aurland ikke tas med. Innspillet kan være aktuelt i forbindelse med oppdatering
av Naturbasen/Villreinklienten.

5.7

Hol kommune

Hol kommune har god tilgang på viktige vinterbeiter, pga. relativt små snømengder og gode
lavmatter. Spesielt kan man trekke frem områdene Ryltesteinbrotet-Synsnuten østover mot
Søterdalen, men også områdene nord for Osjøen mot Ustevatn brukes år om annet. Det bør
også nevnes at Hol kommune har tre av de antatt mulige trekkområdene over Rv. 7,
henholdsvis øst for Ørteren, Fagerheim-Lappesteinen og Halnekollen-Båtstjønn (Strand et
al. 2006).
Innspill innkommet gjennom lokalt møte 22.04.08 (tilstede Kjell Mykkeltvedt, Per Aksel
Knudsen, Svein Eriksen, Emil Steira og Arne Brandberg), telefonisk kontakt og e-post,
samt befaring rundt hyttefelt sør for Ustevatn med Kjell Mykkeltvedt (miljøvernrådgiver
Hol kommune).
Innspill/diskusjoner i lokalt møte: En del konkrete innspill på ytre avgrensing av det
biologiske leveområdet. F. eks ved Kikut der man lokalt oppfatter Grødalen som naturlig
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avgrensning (Grødalstjørnan/Nattetjørne/Damtjørne). Avgrensning sør for Sæterdalen bør
etter lokal forståelse legges fra Perstul vestover på baksida av Smiohovda, nord for
Djupeskard og deretter tregrensa rundt Osjøen. I etterkant av møtet ble det sendt inn et
kart med inntegnet forslag til avgrensning.
Noen observasjoner utenfor tidligere avgrensning av biologisk leveområdet. 1000-1500 dyr
mot Hestehovda i 1984. Starten/midten av 1980-tallet også en del dyr mot Sangefjellet. En
tid da bestanden på Hardangervidda var betraktelig høyere enn bestandsmålet.
Man er generelt enig i at tregrensen i all hovedsak beskriver det biologiske leveområdet på
en god måte. Som tidligere beskrevet er en estimert tregrense fra SatNat brukt. Denne
oppfattes som feil i en del av områdene i Hol kommune. Dette gjelder spesielt vest for Kikut
og sør for Ustevatn, spesielt i området mellom Ustebergstølen og Verpestølan.
Prosjektgruppa har ikke fulgt opp innspillet om å fravike fra å bruke SatNat-estimtate for
tregrense.

5.8

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune har også mye vinterbeiteareal på grunn av lite snø og utbredte
lavmatter. Både sentrale deler av kommunens areal på Hardangervidda og ytre østlige
områder brukes intensivt som vinterbeite. Østlige tanger, så som Lufsjåtangen og
Dagalitangen har store potensielle vinterbeiteressurser, som pdd. brukes i liten grad
(Jordhøy og Strand 2009).
Innspill innkommet gjennom lokalt møte 21.04.08 (tilstede Lars Egedahl, Leif Bj. Skogen,
Svein Erik Lund, Mette Bjørnsen Saur, Grete Blørstad og Sverre Heimdal), telefonisk
kontakt, brev fra Nore og Uvdal kommune av 29.09.08 og 06.01.09 og brev fra Nore og
Uvdal HG av 20.09.08 og e-post.
Innspill/diskusjoner i lokalt møte: En av de generelle konklusjonene var nødvendigheten av
objektive kriterier i avgrensning av det biologiske leveområdet. Dette innspillet kom tidlig i
prosessen med kartlegging av Hardangervidda. Prosjektgruppa fulgte opp med å lage et
objektiv kriterisett som beskrevet i 2.5.
Dagalitangen var et sentralt tema. Siste gang man vet at denne tangen har vært brukt av
rein var i 1987. Ubekreftet observasjon av en mindre bukkeflokk som muligens krysset
veien nord for Torsetvatnet for noen år siden. Lokalt er antakelsen at bruk kun vil være
aktuelt ved høy bestand og dårlig vær (som stopper brøyting, trafikk og ferdsel). Området
har godt utviklete lavmatter og var tidligere brukt som vinterbeite for tamrein. Innspill om
å ta ut Dagalitangen som del av det biologiske leveområdet. Innspill også om at ytre
avgrensning bør ligge vest for Rv. 40 i området Løytetjønne/Skrivenuten/Syningtjønne.
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Prosjektgruppa har fulgt kriteriesettet for Dagalitangen og anser ikke at å ta ut slike store
fjellområder ligger i prosjektets mandat.
Når det gjelder Imingfjell er innspillet at bjørkeskoggrensen er naturlig avgrensning. Dette
vil også sammenfalle med avgrensning for tellende areal. Observasjoner av ca. 60 dyr i
Killingdalen (utenfor avgrensning av biologisk leveområde i tidligere datasett) rundt 197980. Innspill også om at det er lite aktuelt for rein å bruke området sør og øst for Skirveggen.
Innspill om at ytre avgrensning av det biologiske leveområdet bør trekkes utenom (ca. 1
km) tette hyttefelt, f. eks rundt Sønstevann. Prosjektgruppa har ikke fraveket
tetthetsangivelsen på tette hyttefelt.
Andre innspill: Lokal forståelse om at SatNat-estimatet på tregrensa ikke er reell i området
Smihaug-Syningan og nord for Torsetvann. Avgrensningen av biologisk leveområde synes
”rar” rundt Vasstølvatnet, nordøst for Sønstevanndammen og i Beltestjønndalen. Lokale
motforestillinger mot avgrensningen rundt Holmevatn og Veavatnet på Hallandsfjell 0,3
hytter per daa som mål på tette hyttefelt oppleves som for høyt for å beskrive og fjerne tette
hyttefelt. Prosjektgruppa har ikke fulgt opp innspillet om å fravike fra å bruke SatNatestimtate for tregrense. Prosjektgruppa har heller ikke senket tetthetsangivelsen for tette
hyttefelt.

5.9

Rollag kommune

Etter 1970-tallet har det kun vært sporadiske observasjoner av villrein i Rollag kommune. I
hovedsak har dette vært begrenset til midten av 1980-tallet da bestanden på
Hardangervidda var atskillig høyere enn dagens bestandsnivå. I kommunen har man en
”villreinkorridor” mellom Hardangervidda og Blefjell (i området rundt KillingskardetDaggrønuten-Slettefjell-Vardefjell, jf. Fig. 17). Dette er en viktig korridor, hvis utveksling
skal foregå i fremtiden.
Innspill innkommet gjennom lokalt møte 21.04.08 (tilstede Trygve Bergan, Sigurd
Stormoen, Even Oterholt, Hege Jaren, Helge Jensen og Alfred Rauland).
Innspill/diskusjoner i lokalt møte: Ingen konkrete innspill lokalt om nøyaktig avgrensning
av villreinens biologiske leveområde.
Etter 1970-tallet har det kun vært sporadiske observasjoner av rein i Rollag kommune.
Noen dyr observert 1980-1985 da bestanden på Hardangervidda var stor. Blant annet i
området rundt Søre Skavlemsetre. Lokalt oppfattes det som feil å ha dette med som en del
av det biologiske leveområdet. Dette området er da heller ikke med i det nye datasettet.

Norsk Villreinsenter
www.villrein.no

43

NVS RAPPORT 7/2010
Alltid usikkert om rein som observeres i Rollag kommune kommer fra Hardangervidda
eller Blefjell.
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Vedlegg 1: Tidligere trekkdata
Dette kartet (Fig. 20) er utarbeidet vha. innsamling av kvalitative, intervjubaserte data.
Dataene stammer både fra tidligere kartgrunnlag i Naturbasen/Villreinklienten, samt vårt
arbeid. Før vår revidering fantes kun definert trekkveier, dvs. streker som angivelse av
trekk. Disse var av en videre ukjent kvalitet og ujevnt fordelt over Hardangervidda. Vha.
av de gamle dataene samt intervjurunder i alle kommunene, omdefinerte vi og skapte fire
kategorier for trekk. Kvaliteten er likevel usikker. Det er ikke differensiert mht. intensitet
og sesong i god nok grad, samt at det er liten sammenheng over hele området. En forklaring
til de fire kategoriene følger her.
Trekkområder
Denne kategori ble laget for å angi de antatt mest brukte trekkene, og de som gjerne brukes
årvisst, dvs. de ”store linjene” i trekkmønsteret, f. eks. trekk mellom ulike beite- og
kalvingsområder.
Trekkområder for utveksling
Denne kategori er en direkte oppfølging av MDs fokus på utveksling mot tilgrensende
villreinområder. Trekkene har oppvist en relativ lav faktisk bruk i seinere tid, selv om en
og annen utveksling forekommer. Dette er korridorer som vil være viktig hvis utveksling
skal kunne finne sted i fremtiden.
Trekkveier
Dette gjenspeiler trekk av mer lokal karakter, og er antatt mindre brukt enn trekkområder.
Trekkveier er i all hovedsak trekk med færre antall observasjoner.
Historiske trekkveier
Disse gjenspeiler historisk kjente trekkveier som pga. menneskelig utvikling
(infrastruktur), har vært inaktive i nyere tid. Det er meget liten sjanse for at de noensinne
vil bli aktive såfremt ikke større tiltak med sanering av menneskelige inngrep settes i verk.
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Figur 20: Mulig fremstilling av trekkdata på Hardangervidda.
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