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Villreinen i heia – hvordan går det?

Avbøtende tiltak i Setesdal Vesthei Ryfylke. 
Reorganisering av samarbeidsarena

Per Ketil Omholt – leder av interimgruppe ny organisering Villreinen i heia –

hvordan går det?

Villreinen i heia –

hvordan går det?

Avbøtende tiltak i 

Setesdal Vesthei

Ryfylke. Reorganisering 

av

samarbeidsarena



2© Statsforvalteren i Agder

- Prosjektet avsluttet i oktober 2020.

- levert en avsluttene rapport og en 
tabell med mulige avbøtende tiltak

- 3 ulike arbeidsgrupper som har 
jobbet med 4 ulike problemstillinger

- «Blåsjøområdet»

- Brokke-Suleskar-veien

- Villreinforvaltning

- Ferdsel

Dialogseminar:

De ulike gruppene jobbet med aktuelle 
problemstillinger

drøftet utfordringer og mulige avbøtende 
tiltak

Og prøvde å gjennomføre tiltak / 
simuleringer for å se på effekter av 
tiltaky.

Avslutning av GPS-prosjektet i SVR  - Avbøtende tiltak

22.10.2
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Vi har hatt GPS-prosjekt i SVR siden 
2006.

Disse prosjektene har vært en 
samhandlingsarena, kunnskapsutvikling 
og formidlingsarena og dialogforum?

Utgangspunktet er at GPS-prosjektene 
ikke videreføres nå.

Vi må gå fra forskning til handling / 
utprøving av tiltak.

Hva gjør vi nå?
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Bestilling fra styret i avsluttet GPS-prosjekt:

Det opprettes et  gruppe, med følgende mandat:

Pkt. 1: Lage et forslag til liste med alle  avbøtende tiltak. Foreslå hvordan de kan realiseres og 
med ansvar for å dra gjennomføringen.

Pkt. 2: Foreslå en organisering der kommuner, fylkeskommunene, fylkesmannen, SVR, 
villreinnemd, rettighetshavere, organisasjoner, kraftverk, villreinsenter mfl kan delta for 
sikre samhandling, dialog, erfaringsutveksling. 

Pkt.3: Vurder om organiseringen skal gjelde for hele Heiplanområdet eller deler. Setesdal 
Vesthei og Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei, eller som en todelt organisering.
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Pkt. 4: Hvor ofte og når bør personer 
samles?

Pkt. 5: Er det behov for et sekretariat, 
og hvem skal ha det?

Pkt. 6: Eventuelle økonomiske 
konsekvenser av ny organisering.

Gruppen bestod av:

SVR v/ Jørn Haug

Villreinnemnda v/ Jarle Lunde

Villreinsenteret v/ Lena Romtveit

Statsforvalteren i Agder: PKO

Levere et forslag til organisering i løpet 
av våren 2021.
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Utkast til prosjektskisse ble forelagt den 
gamle styringsgruppa i møte 14. juni 
2021. Enkelte mindre justeringer etter 
dette

Invitasjon til konstituerende møte 
20.10.2021 sendt ut

Hva ble konklusjonen på møtet i går?

22.10.2021



Avbøtande tiltak 
for villrein i 
Setesdal Ryfylke

Interimstyret sitt arbeid og 
hovedinnhold i prosjektskissa



Mål for prosjektet

• Gjennomføre tiltak for å betre levekåra for villreinen og sikre villreinens 
leveområde for framtiden.

• Prosjektet skal ha en sentral rolle i å sikre at tiltak som iverksettes er godt 
faglig begrunnet og er mulig å etterprøve.

• Samarbeidsutvalget har ansvar for å sikre at kunnskap fra andre relevante 
prosjekt blir brukt i arbeidet og prioriteringene. Eks. det tidligere GPS-
merkeprosjektet, FoU-prosjekt (ReinRein) og kvalitetsnorm for villrein. 



Tiltak
• Ei samla tiltaksliste m/referanser basert på anbefalingene i NINA Rapport 1457

• I tillegg tiltak i to nye fokusområde: Nord i Setesdal Ryfylke – Hardangervidda + Rv. 9 
utvekslingsområde mellom SR og SA

• For noen tiltak foreslår interimstyret forsterka prioritering. Det gjelder tiltak som fyller et eller 
flere av følgende kriterier:

➢ Liten økonomisk kostnad og med forventa stor positiv effekt for villreinen

➢ Stor semje blant involverte aktørar om gjennomføring

➢ Tiltaket heng nøye saman med eitt eller fleire andre tiltak og der disse må sjåast i samanheng

• For hvert tiltak er det satt opp en ansvarlig aktør og forslag til arbeidsgruppe

NB! Det er referansegruppa som til sist må gjøre en endelig prioritering.

NB! Tiltakene er basert på frivillighet. Ingen myndighet til å gi pålegg.

NB! Geografisk avgrensing til Setesdal Ryfylke. Vurderes på nytt når GPS-prosjektet på austheia 
er avslutta



Organisering
Referansegruppa som favner «alle». Kan utvides etter behov. Opp til aktørene selv om det 
skal være politisk og/eller adminstrativ deltagelse. 

Referansegruppa møtes på formiddagen før oppstart Heiplansamling (hvert år)

Samarbeidsutvalg satt sammen av aktører som favner bredt i forvaltninga av 
villreinområdet. Forslag: villreinutvalg, statsforvalter, fylkeskommunen, villreinnemnd, og 
forvaltningssekretariat SVR. 

Arbeidsgrupper for de enkelte tiltakene

Faglig ledelse NINA v/ Olav Strand

Sekretariat for referansegruppe og arbeidsutvalg:Norsk Villreinsenter Sør

Miljødirektoratet som observatør



Finansiering
• Deltakere i referansegruppa og arbeidsutvalg dekker selv kostnadene til deltaking

• Har startkapital på kr. 125 000 til mindre løpende utgifter. Supplering etter behov

• Det er tiltakene som vil koste. Arbeidsgruppene må selv sørge for finansiering av disse. Eksempelvis 
fra:

➢ Fylkeskommunane gjennom midla dei har fått knytt til avbøtande tiltak

➢ Vilttiltaksmidlar eller anna frå Miljødirektoratet og Stasforvaltarane

➢ Midlar gjennom vilkårsrevisjonar om slike kjem

➢ Eigenfinansiering frå problemeigar ref. matrisa 

➢ Eigeninnsats



Mandat
Referansegruppa

• Legge rammene for prosjektet inkludert prioritere og koordinere mellom tiltakene. 

• Samhandlingsarena for arbeidet med kvalitetsnorm for villrein nevnt som «lokal gruppe» i 
kvalitetsnormen

Samarbeidsutvalg

• Ansvar for det praktiske arbeidet mellom møtene i referansegruppa

• Formidling av kunnskap som har kommet fram i GPS-merkeprosjektene i regionen

• Nyttiggjøre seg av kunnskap som framkommer som følge av CWD-merking 

• Koordinering av prosjektets oppgaver opp mot arbeidet med kvalitetsnormen i SR

Arbeidsgrupper og ansvarlig part

• Ansvar for å dra prosessen med å iverksette tiltak inkl. skaffe finansiering
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Prosjektorganisering som skissert i 
rapport. 

Samarbeidsutvalget opprettet. Består av 
representanter fra villreinutvalg, 
Statsforvalteren i Agder, Agder 
fylkeskommunen, Villreinnemnda for 
Setesdalsområdet og 
forvaltningssekretariat SVR.

Leder av samarbeidsutvalget velges på 
første møte i referansegruppa etter 
levert rapport kvalitetsnorm for villrein. 
Går inn i samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalget utformer forslag til 
mandat for utvalget til neste møte.

Hva ble vedtatt?


