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Hvorfor Heiplan?

• Miljøverndepartementet ba alle 

fylkeskommuner med 

leveområder for  villrein i Norge 

om å lage en regional plan i 2007.

• Rogaland, Hordaland, Vest-

Agder, Aust-Agder, Telemark 

fylkeskommuner sa alle ja til 

oppdraget.



Heiplanen



Vi er stolte av å ha Nord Europas sørligste villreinstamme i 

våre heiområder og vi er i fellesskap, gjennom vedtak av 

Heiplanen, blitt enige om hvordan vi skal ta vare på 

leveområdene for villreinen. 



Ulike interesser i heiområdet
• 18 kommuner (17), 5 (4) fylker

• Berggrunn og kvartærgeologi

• Landskap, sørligste høyfjell i Norge

• Vannkraftressurser 

• Kulturminner

• Fiske, vilt og jakt

• Beite, landbruk

• Friluftsliv

• Veier

• Fritidsbebyggelse

• Villreinens leveområder

• Med flere



Konsekvensutredning og naturmangfoldloven

«Vår vurdering er at kunnskapsgrunnlaget som 

foreligger er svært godt og relevant i forhold til 

planarbeidet. Med de virkemidlene plan- og 

bygningsloven gir, blir ikke alle utfordringer 

knyttet til villrein og menneskelig aktivitet løst 

gjennom regionalplanen. Det er viktig at 

innhenting av kunnskap fortsetter i sammenheng 

med videre oppfølging av Heiplanen.»

”Mangel på kunnskap skal ikke brukes som 

begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 

forvaltningstiltak” - da trer føre-var prinsippet 

inn og skal brukes i naturmangfoldloven.



Konsekvensutredningen

Planen sikrer viktige trekkområder, kalvingsområder, 

vinterbeite, sommerbeite, generelt leveområde mm 

også utenfor verneområdene, med deriblant følgende 

sett av retningslinjer knyttet til hensynssonene: 

• innføring av byggeforbud for nye fritidsboliger i 

nasjonalt villreinområde 

• krav om konsekvensutredninger med vekt på villrein i 

arealplanleggingen 

• planmessig styring av ferdsel og annen aktivitet 

gjennom sti- og løypeplaner 

• kommunale motorferdelsplaner

• Heiplanen gir grunnlag for en helhetlig 

forvaltningspraksis, og dermed reduksjon av 

mulighetene for en bit for bit nedbygging av 

heiområdene



Oppdatert kunnskap 

Viktigste planforutsetningene for 

arealbruksdisponeringer er at de er 

kunnskapsbasert.

Villreinens biologiske leveområde 

er et temakart m.fl. som er brukt i 

avgrensinger av hensynsonene i 

Heiplanen

En rekke utrednings- og 

forskningsprosjekter ble 

gjennomført i forbindelse med de 

regionale planprosessene

• Og innhenting av kunnskap 

fortsetter

• Kulturminneregistreringer

• GPS-prosjekter

• Rapporter fra Norsk institutt for 

naturforskning 

• Norsk villreinsenter Sør

• Dyreposisjoner 

• Skiløyper osv.



Hva viser GPS dataene
- GPS-merka villrein siden 2006-2007 i heiområdene rundt Setesdalen

- NINA har som kjent gjennomført merkingen i flere prosjekt 

- To omganger i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene og en periode på 

Setesdal Austhei. 

- Nytt prosjekt nå, i 2021,  pga CWD 

Dyrene logges med en posisjon hver 3. time

- (I avgrensa områder hyppigere logging)

- Skjev fordeling mellom bukk og simle – færre bukker. 

- Bukker benytter randsone i større grad en simler

- Merka simler representere større flokker –

spesielt i vinterhalvåret

- Simler mest sårbare

• Ingen registreringer betyr ikke nødvendigvis at et 

områder ikke brukes av villrein

• Kjent at villrein har syklisk områdebruk

• Bestandsstørrelse

• Bukker





GPS data og Heiplanen

Berdalen

Nasefjell

Botsvatn

Sandavatnet

Hartevatnet



Generelle prinsipper for soneinndeling og 

retningslinjer- fra regional plan til kommuneplan
• Hensynsone Nasjonalt villreinområde.

Deler av området er vernet.  

Egne retningslinjer for forvaltning

• Hensynsone villrein

Noen felles retningslinjer og noen      

spesifikke.

• Hensynsone trekkveier

Spesifikke retningslinjer

• Hensynsone bygdeutvikling

Avklart i forhold til villrein



Handlingsprogram til Heiplanen
• Vedtatt handlingsprogram i 2012/13

• Nytt handlingsprogram 2015-2018

• Forslag til nytt handlingsprogram var til høring

i 2019 og ble vedtatt i de 4 fylkestingene i juni 2020.

Tema som behandles:

• Helskaplig arealforvaltning

• Kommunal planoppfølging

• Bygde- og næringsutvikling

• Kunnskapsbasert planlegging og prosjekter



Utfordringer, noen! 
• Ting tar tid- i alle fall når det vi forvalter leveområdene til villreinen.

• Klimaendringer og sykdom påvirker villreinen og dens arealbruk

• Avbøtende tiltak, ikke flere på en gang. Må se virkningen av de ulike tiltakene-

• Og vi setter fokus på levedyktige bygder og grender rundt heia , nytt med tilskuddsordning  

• Forståelse av at det er regional retningslinjer, som ikke alltid kan overføres til PBL sine 

bestemmelser om LNF-områder.

- Stedbunden næring, er det behov for støls- og høybuene? Eller er det fritidshytte det blir? –

Fritidshytter er ikke tillatt.

- Blir byggene lik de gamle stølsbuene? Bilder som dokumenterer stølsbuene, har vi de?

- Utmarksnæringer – økonomi- som tillegg til landbruksdriften, men en del av LNF-formålet

- Konflikter mellom vei, hytter og trekk, får konsekvenser for villreinen

- Flere i fjellet? 

- Sti- og løypeplaner, kommer de, og leder de gående ut eller inn i fjellet? 



Takk for oppmerksomheten!


