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Forord
Dette er den tredje strategiske planen for Norsk villreinsenter. I likhet med
forrige plan 2011- 2015 har denne også et tidsperspektiv på fem år.
Den nye planen som nå foreligger følger i alt vesentlig opp de prioriteringer og
oppgaver som ble vektlagt i den forrige strategiplanen. Strategiplanen 20162020 framhever bl.a.
a) senterets rolle som ombud for villreinen og at senteret på eget initiativ
og på rent villreinfaglig grunnlag kan foreslå tiltak for å ta vare på
villreinen og villreinfjella
b) betydningen av å arbeide for at villreinens ve og vel skal angå hele
samfunnet og ikke bare den spesielt interesserte ”menighet”, og
c) at senteret skal engasjere seg sterkere når det gjelder verdiskaping i
villreinfjella, verdiskaping som skal skje på villreinens premisser.
Strategisk plan danner grunnlaget for våre årlige virksomhetsplaner. Den
legger også til grunn at de ansatte ved Villreinsenteret og de tilknyttede
stillingene som naturveiledere ved Statens Naturoppsyn (SNO) utgjør et felles
kompetanseteam. Begge planene er således felles styringsdokumenter for de
ansatte i Stiftelsen Norsk villreinsenter og naturveilederne.
Strategisk plan 2016-2020 ble vedtatt som overordnet styringsdokument i
Villreinsenterets styre den 15. mars 2016, etter at den bl.a. var ute på en
kommentarrunde som har inkludert relevante aktører og samarbeidspartnere.
For styret i Norsk villreinsenter
Karl Baadsvik/s
styreleder
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1. Bakgrunn
Norge forvalter de eneste gjenværende rester av den ville europeiske fjellreinen
i 23 større og mindre fjellområder i Sør-Norge. Dette gir oss et særskilt
internasjonalt ansvar for å ta vare på villlreinen og villreinfjellene. Gjennom
det bredt sammensatte prosjektet «Villrein og Samfunn» ble det i 2005 lagt
fram klare tilrådninger om behovet for en helhetlig forvaltning av både
villreinbestandene og villreinfjellene dersom de skal kunne sikres for framtida.
Disse tilrådningene ble fulgt opp både i St.meld.nr.21 (2004-2005) og St.meld.nr.26
(2006-2007) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, og i behandlingen av
disse i Stortinget. Det er i dag bred politisk enighet om at villreinen og dens leveområder skal
sikres.
Hva er en villrein? Rapporten fra «Villrein og samfunn» gir en klar økologisk
og kulturhistorisk definisjon: «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.» For å ta vare på villreinen som en
sentral del av norsk fjellfauna, må vi først og fremst ta vare på leveområdene.
Mens villreinen inntil for vel 100 år siden levde i mer eller mindre
sammenhengende fjellområder i Sør-Norge, er bestandene i dag oppdelt av
menneskelig infrastruktur (kraftanlegg, jernbane, veier, bygninger m.m) og
ferdsel. De samme områdene har i dag også betydelig og økende press fra
andre brukerinteresser. Dette er hovedutfordringen både for brukere,
forvaltere og forskere.
Med bakgrunn i rapporten fra «Villrein og Samfunn» ble det våren 2005 tatt to
ulike lokale initiativer for å få opprettet informasjons- og kompetansesentre
for villrein - det ene fra Hardangervidda nasjonalparksenter i Tinn, og det
andre fra en initiativgruppe rundt Dovrefjell. Dette fikk positive merknader fra
Energi- og miljøkomiteens flertall i Innst.S.nr.228 (2004-2005); «når det gjelder
lokaliseringen av slike sentre, bør det vurderes å ta i bruk allerede eksisterende
nasjonalparksentre dersom disse skulle ha egnet beliggenhet og lokaliteter».
Miljøverndepartementet anmodet i brev av 24.06.05 om at Direktoratet for
naturforvaltning (DN) skulle følge opp den videre utredning overfor de to
initiativtakerne, og rapportere tilbake til departementet. Dette ble blant annet
gjort gjennom to forstudier for opprettelse av villreinsentrene – for Skinnarbu
i regi av Norsk institutt for naturforskning, og for Hjerkinn i regi av
Dovrefjellrådet.

2. Stiftelsen Norsk villreinsenter
Etter at det ble gitt oppstartsbevilgning for de to sentrene gjennom revidert
nasjonalbudsjett i 2006, opprettet DN den 25.09.2006 Stiftelsen Norsk
villreinsenter med fastsatte vedtekter. Stiftelsen skal ha to driftsenheter med
ansvar for hver sin region, Norsk villreinsenter Sør i Tinn og Norsk
villreinsenter Nord i Dovre. Stiftelsen skal ledes av et felles styre, og den
løpende virksomheten skal ivaretas av en daglig leder for hver av enhetene.
Det er videre fastlagt at hvert senter skal ha naturveiledere ansatt i SNO, som
skal ha sine arbeidsoppgaver særlig innrettet mot skole- og publikumsrettet
informasjonsarbeid.
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Stiftelsen Norsk villreinsenter har følgende formålsparagraf (vedtektene § 2):
Stiftelsens hovedformål er å fremme bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinbestandene
og villreinfjellene i Norge. Villreinen er en viktig del av vår natur- og kulturarv, og Norge
har et særlig internasjonalt ansvar for å sikre framtiden for villreinstammene og deres
leveområder. Stiftelsen skal bidra til dette gjennom å:
-

Tilrettelegge og formidle informasjon på høyt faglig nivå til alle aktuelle brukere og
til publikum
Fremme samarbeid og kompetanseheving i forhold til alle aktører som berører
villreinen og dens leveområder
Være en arena for kommunikasjon mellom villreinforskere og brukere
Fungere som brobygger og møteplass for å fremme tradisjonell og ny
næringsutvikling på villreinens premisser
På eget initiativ foreslå tiltak overfor ansvarlige myndigheter og berørte parter for å
sikre bærekraftig forvaltning av villreinen og det økosystem den er en del av

Miljøvernminister Helen Bjørnøy foretok den offisielle åpningen av Norsk
villreinsenter 12.januar 2007 på Hardangervidda nasjonalparksenter,
Skinnarbu.

3. Visjon, verdier og rolle
3.1 Visjon
Dette er visjonen til Norsk villreinsenter:
«Villreinfjella – en europeisk arv, vårt felles ansvar»

3.2 Verdier
Norsk villreinsenter har et klart prioritert verdigrunnlag. Det er to
hovedårsaker til dette:
 Prioriterte kjerneverdier skal skape vår organisasjonskultur
 Omverdenen skal oppfatte oss på den måte som uttrykkes i disse
kjerneverdiene
Dette er Villreinsenterets kjerneverdier:




Samarbeidsorientert
Faglig sterk
Uavhengig
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«Samarbeidsorientert» fordi Villreinsenteret skal
 skape gode møteplasser for aktører i villreinområdene, lokalt, regionalt
og nasjonalt
 trekke inn lokale og regionale aktører i sitt arbeid
 bidra til å etablere samarbeid mellom andre
«Faglig sterk» fordi Villreinsenteret skal
 være anerkjent blant brukerne som en faglig autoritet på spørsmål om
villrein og fjelløkosystemer
 være dyktige på formidling
 ha god kommunikasjon og faglig respekt i forhold til aktuelle
forskningsmiljøer
«Uavhengig» fordi Villreinsenteret skal
 være et fritt og uavhengig ombud for villreinens interesser
 ha troverdighet og legitimitet hos alle aktører
 basere sin virksomhet på best tilgjengelig faktakunnskap

3.3 Villreinsenterets rolle
Villreinsenteret er villreinens ombud
Den overordnede rollen til Norsk villreinsenter er å være et ombud som taler
villreinens sak, på et rent villreinfaglig grunnlag. I samsvar med
formålsparagrafen skal senteret bl.a. på eget initiativ foreslå tiltak overfor
ansvarlige myndigheter og berørte parter for å sikre bærekraftig forvaltning av
villreinen og det økosystem den er en del av.
En møteplass for samarbeid og et kraftsentrum for
kompetanseheving
Villreinsenteret befinner seg mellom kunnskapsprodusentene og brukerne. Vi
skal ha en tydelig brukerorientering, og en viktig rolle er å få tilgjengelig kunnskap
formidlet til våre brukere. Det dreier seg om formidling/informasjon både om
forskningsbasert kunnskap og tradisjonskunnskap. Viktige brukere er
skoleverket, myndigheter, næringsliv/rettighetshavere og allmennheten. Vi skal
legge stor vekt på å bidra til kompetanseheving i kommuner, på fylkesnivå og hos
rettighetshavere.
Villreinsenteret skal være en møteplass der ulike synspunkter og meninger kan
komme fram, samtidig som vi skal bidra til å løfte villreinen «fra menighet til
samfunn». Samarbeid og brobygging er viktige stikkord for vår rolle.

En nasjonal og internasjonal kunnskapskilde
Villreinsenteret skal arbeide for å framskaffe all relevant kunnskap om
villreinen og dens leveområder, til bruk nasjonalt og internasjonalt.
Kunnskapen skal være oppdatert, av høyest mulige kvalitet og lettest mulig
tilgjengelig for alle aktuelle brukere. Slik skal Villreinsenteret være det naturlige sted
å henvende seg til når det gjelder kunnskap om villreinen og villreinfjellene.
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Vi skal også være en pådriver for at det blir satt fokus på behovet for ny
kunnskap.

En uavhengig aktør
Vi skal være uavhengig og faglig objektiv i forhold til de interesser og
samfunnssektorer som har ansvaret for å fatte beslutninger om forvaltning av
villreinstammene og villreinfjellene. Det er en kritisk suksessfaktor at
kunnskapen som blir formidlet både er og blir oppfattet som uavhengig og
med faglig integritet i forhold til beslutningstakerne.
Brobygger mellom vitenskap og samfunn
Norsk villreinsenter er ikke et forvaltningsorgan og skal ikke drive
myndighetsutøvelse, men skal gi faglige råd, bl.a. basert på forskningsresultater, til
forvaltningsorganer/beslutningstakere, slik at beslutninger tas på et best mulig
kunnskapsgrunnlag.
Villreinsenteret skal samarbeide tett med relevante forskningsmiljøer, og vi kan
stille våre fasiliteter til rådighet for arbeid med forskning, kartlegging og
overvåking. Vi skal peke på behov for ny forskningsbasert kunnskap, men vi
skal selv ikke være en forskningsinstitusjon.

Tilrettelegge for verdiskaping på villreinens premisser
Villreinsenteret skal arbeide med bred verdiskaping, med mål om å skape vekst
innenfor bærekraftige rammer. Med bred verdiskaping menes miljømessig,
sosial, kulturell og økonomisk verdiskaping som gjensidig er avhengig av
hverandre. Dette vil bli en naturlig del av og må sees i sammenheng med det
pågående arbeidet på departementsnivå med etablering av «Europeiske
villreinregioner». Arbeidet skal fremme verdiskapingsaktivitet i fjellbygdene og
randområdene til villreinfjella, og skal skje på villreinens premisser.

4. Målområder
4.1 Naturveiledning og formidling
Hovedmål: Villreinsenteret skal gjennom formidling og naturveiledning spre
kunnskap og bygge holdninger som bidrar til å sikre villreinen og høyfjellsøkosystemer.
Strategi I: Samarbeide med videregående skoler, høyskoler og universiteter.
Tiltak 1 Følge opp samarbeidsavtalene med universiteter og høyskoler gjennom for
eksempel å tilby feltkurs ved sentrene, veiledning for masterstudenter,
laboratoriefasiliteter, gjestekontor etc.
Tiltak 2 Bidra med undervisning i kurs ved videregående skoler, høyskoler og
universiteter
Tiltak 3 Bidra til undervisning på Landslinje for natur- og miljøfag
Tiltak 4 Utvikle feltstasjon for videregående skoler, høyskoler og universiteter
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Strategi II: Tilrettelegge opplegg for skoleverket, forankret i
kompetansemålene i læreplanverket.
Tiltak 1 Tilby undervisningsopplegg til skoleklasser
Tiltak 2 Opprettholde samarbeid med utdanningsinstitusjoner
Tiltak 3 Utarbeide veiledere med naturveiledningsopplegg og -materiell, særlig til
bruk for lærere
Strategi III: Drive aktiv formidling
Tiltak 1 Drifte og videreutvikle nettstedet www.villrein.no
Tiltak 2 Publisere ny kunnskap slik at den blir allment tilgjengelig
Tiltak 3 Videreutvikle bruken av sosiale medier
Tiltak 4 Drifte nye databaser og formidlingsløsninger knyttet til bl.a. regionale
planer
Tiltak 5 Delta i den offentlige debatten, bl.a. i form av faglige kronikker
Strategi IV. Drive opplæringsvirksomhet innenfor villrein- og arealforvaltning.
Tiltak 1 Tilby kurs og opplæring i villrein- og arealforvaltning for kommuner,
verneområdestyrer, fjellstyrer, villreinnemnder og villreinutvalg, i
samarbeid med Miljødirektoratet, Villreinrådet i Norge og andre
samarbeidspartnere
Tiltak 2 Ta i bruk nye digitale verktøy i formidling av bærekraftig
arealforvaltning
Tiltak 3 Stille datagrunnlag, kunnskap og kompetanse til rådighet for
kommunale og regionale planprosesser i villreinområdene, herunder de
regionale handlingsprogrammene
Strategi V: Drive veiledning og informasjonsarbeid for besøkende ved sentrene
Tiltak 1: Utvikle informasjon for besøkende
Tiltak 2: Veilede besøkende
Tiltak 3: Samarbeide med reiselivsnæringen
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4.2. Knutepunktfunksjonen
Hovedmål: Villreinsenteret skal være det naturlige knutepunktet for
diskusjon, dialog og samhandling om villreinspørsmål.
Strategi I: Styrke rollen som fagsenter
Tiltak 1 Utvikle senteret til å være en god faglig møteplass
Tiltak 2 Bruke kursvirksomhet/foredrag i kontaktbygging
Tiltak 3 Samarbeide tett med aktuelle forskningsmiljøer, med sikte på å bidra til
økt relevans, forankring og formidling av forskningen
Strategi II: Villreinsenteret skal på eget initiativ reise viktige villreinspørsmål
Tiltak 1 Nytte ulike medier aktivt i villreinfaglige saker
Tiltak 2 Arrangere åpne temasamlinger/seminarer/fagdager hvert år
Strategi III: Arbeide for å få lagt relevante funksjoner til senteret
Tiltak 1 Utvikle og drifte et attraktivt kontorfellesskap, og tilby det til relevante
samarbeidspartnere
Tiltak 2 Utvikle sentrene til attraktive feltstasjoner. Stille fasiliteter og
støttefunksjoner til disposisjon for forsknings- og overvåkingsprosjekter
Tiltak 3 Påta oss sekretariats- og koordineringsoppgaver for relevante prosjekter

4.3. Dokumentasjon og rådgivning
Hovedmål: Villreinsenteret skal bidra til å dokumentere status og
utviklingstrender i villreinområdene og -bestandene. Denne kunnskapen skal
gjøres allment tilgjengelig, og Villreinsenteret skal drive aktiv rådgivning.
Strategi I: Få fram nødvendig dokumentasjon om status og utviklingstendenser
i villreinfjella
Tiltak 1 Drive påvirkningsarbeid for at relevante undersøkelser blir gjennomført
Tiltak 2 Søke å bli representert i styringsgrupper og referansegrupper for relevante
prosjekter
Tiltak 3 Oppdatere løpende informasjon om hvert villreinområde på
www.villrein.no, i samarbeid med Villreinrådet
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Strategi II: Sammenstille og formidle relevante data i villreinområdene
Tiltak 1 Innhente, sammenstille og formidle villreindata i forbindelse med
kartleggingsarbeider
Tiltak 2 Videreutvikle kompetanse for sammenstilling og formidling av data og
kartgrunnlag
Tiltak 3 Sørge for at oppdatert kunnskap om villreinområdene er tilgjengelig på
www.villrein.no
Strategi III: Villreinsenteret skal drive et målbevisst rådgivingsarbeid
Tiltak 1 Drive rådgiving på overordnet nivå om bærekraftig arealforvaltning og
oppfølging av regionale planer for villreinfjella
Tiltak 2 Etablere Villreinsenteret som en god samarbeidspartner og
kunnskapsleverandør for arealplanlegging i fylker og kommuner, særlig
knyttet opp mot regionale planer
Tiltak 3 Drive rådgiving i konkrete saker om arealdisponering i villreinområdene

4.4. Verdiskaping
Hovedmål: Villreinsenteret skal bidra til verdiskaping på villreinens premisser,
gjennom tilrettelegging, formidling, opplæring og samarbeid med
reiselivsaktører.
Strategi I: Fremme villreinfjella som verdiskaper
Tiltak 1 Profilere og markedsføre «Besøkssenter villrein» i samsvar med
Miljødirektoratets merkevarestrategi
Tiltak 2 Bidra i arbeidet med Europeiske villreinregioner
Tiltak 3 Delta aktivt i arbeidet med å fremme Villreinfangsten som verdensarv
Tiltak 4 Samarbeide med relevante aktører
Strategi II: Bygge fysisk infrastruktur i senteret og dets nærområder
Tiltak 1 Tilrettelegge uteområder til bruk for besøkende/turister, og utvikle
attraksjoner som forsterker opplevelse av natur og kultur
Tiltak 2 Utvikle informasjon som i form og innhold er lett tilgjengelig
Strategi III: Forvalte og drive eiendom
Tiltak 1 Etablere rutiner for «forvaltning – drift – vedlikehold» av eiendommer
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Strategi IV: Utvikle produkter og tjenester med basis i villrein og fjell
Tiltak 1 Utvikle produkter for salg
Tiltak 2 Utvikle tjenester for salg

5. Organisasjon og økonomi
Villreinsenteret skal ha et arbeidsmiljø preget av trivsel, arbeidsglede og høy
produktivitet. Vi skal ha fokus på kompetanseutvikling hos de ansatte og sørge
for å utnytte synergier mellom driftsenhetene. Senteret skal ha en sunn
økonomi som gjør det i stand til å fylle sin rolle.
Strategi I: Prioritere kompetanseutvikling hos de ansatte
Tiltak 1 Motivere ansatte til kompetanseheving og etterutdanning
Tiltak 2 Prioritere nødvendige midler til kurs, etterutdanning og studieturer
Strategi II: Fremme synergier mellom de to driftsenhetene
Tiltak 1 Utveksle kompetanse og kapasitet mellom sentrene
Tiltak 2 Gjennomføre kurs for forvaltning og politiske miljøer i fellesskap, og
utnytte ressurser på tvers av sentrene
Tiltak 3 Bruke felles planer og budsjetter som styringsdokumenter
Strategi III: Senteret skal ha en sunn økonomi
Tiltak1 Senteret skal ha kostnadseffektive økonomiske og administrative rutiner
Tiltak 2 Styret og ledelsen skal arbeide for å sikre senteret en årlig bevilgning på
dagens nivå med indeksjustering
Tiltak 3 Senteret skal aktivt søke andre inntektsmuligheter
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