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5 Villrein og menneskelige 
forstyrrelser

Villreinen
 – en overlevelsesmaskin
Ekstreme miljø krever ekstreme tilpas-
ninger. Våre høyfjellsområder repre-
senterer et slikt ekstremt miljø, og det 
er derfor ikke vanskelig å forstå at de 
arter som har fjellet som sitt leveområ-
de har utviklet spesialiserte atferdstrekk 
og levemåter. I særlig grad gjelder dette 
villreinen, og et fåtall andre arter, som 
har høyfjellet som sitt leveområde året 
rundt. Hos slike dyr skal det ikke mye 
rusk til i maskineriet før ting går i stå.

Villreinen kalles ofte fjellets nomade, 
noe som gjenspeiler artens kontinu-
erlige vandringer på leting etter beite. 
Leveområdene er flere tusen kvadratki-
lometer store som følge av både forde-

lingen og mengden av mat i terrenget, og 
størrelsen på villreinflokkene. Spis – men 
ikke bli spist, er leveregel nummer én. I 
store flokker er sjansen for å bli tatt av 
rovdyr mindre, og det er flere øyne og 
neser som kan oppdage farer som truer. 
Begge disse atferdstrekk er viktige spe-
sialiseringer, men har også betydning for 
hvordan menneskelige forstyrrelser vir-
ker inn. Arten trenger store arealer, og 
alle typer aktiviteter som hindrer eller 
påvirker denne arealbruken vil intuitivt ha 
betydning for villreinen. Likeledes vil flok-
katferden medføre at frykt- og fluktat-
ferd som følge av en enkelt forstyrrelse vil 
påvirke et stort antall dyr.

I likhet med moskus, fjellsau og andre 
arter som lever i ekstreme fjellmiljø, 

har villreinen også utviklet en annen 
spesialisering – den er en såkalt ”kapi-
tal” produsent. I høyfjellet følges en 
kort sommer med planteproduksjon av 
en lang vinter uten plantevekst, hvor til-
gangen på beite varierer med snø og 
isingsforhold i fjellet. Om vinteren må 
derfor dyrene ha en kapital å tære på. 
Denne kapitalen i form av store fettre-
server må derfor bygges på barmarks-
beite. Tilgang på gode barmarksbeiter 
er derfor avgjørende for dyr som har 
denne strategien. 

Villreinsimla føder sin kalv opptil en 
måned før våren – med ny plantevekst 
– starter. Dette betyr at i den første 
perioden etter kalving er det simlas 
kroppsreserver – kapitalen – det tæres 
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på for at kalven skal få den energien 
den trenger. Simler som ikke har nok 
kapital når våren kommer føder lette 
kalver og utsetter fødselstidspunktet. 
Det er derfor ikke overraskende at vi 
finner stor variasjon i de ulike villrein-
stammenes vekstevne, og at dette kan 
forklares med mattilgangen gjennom 
året. Villreinens tilpasninger medfører 
derfor at alle forstyrrelser som bidrar til 
å redusere mattilgangen eller som øker 
energiforbruket, kan ha store negative 
konsekvenser

Villrein og forstyrrelser
Hver enkelt villreinstamme har sine 
spesielle særtrekk, noe som gjør 
det vanskelig å trekke konklusjoner 
som gjelder for villreinen som art. 
Forstyrrelsesfrekvens og tetthet av dyr 
i forhold til beitetilbud varierer fra ett 
område til et annet, noe som gir seg 
utslag i varierende vitalitet på villrein-
stammene. Noen områder har gode 
sommerbeiter, andre har gode vinter-
beiter. Bare et fåtall villreinstammer 
finner gode helårsbeiter innenfor sine 
leveområder. Dette medfører at de 

samme typer forstyrrelser kan slå ulikt 
ut fra et område til et annet. Mange av 
våre 23 villreinstammer har ulik grad 
av tamrein-innblanding, og viser også 
ulik grad av skyhet overfor mennesker. 
Dette gir muligheter for en mer diffe-
rensiert forvaltning av områdene med 
hensyn til å redusere påvirkningsgraden 
i de mest sårbare områdene.

Hva vet vi om 
forstyrrelseseffekter?
Det er både nasjonalt og internasjonalt 
gjennomført en rekke studier omkring 
effektene av forstyrrelser på villrein. 
Som følge av svært ulik metodikk, 
der noen studier har sett på individer 
og andre på populasjoner, er det ikke 
overraskende at undersøkelser som er 
foretatt på ulike nivå gir resultater som 
tilsynelatende er forskjellige. Ulik meto-
dikk, og studier på ulike nivå (atferds, 
bestands- og landskapsnivå), bidrar 
imidlertid med komplementær kunn-
skap som til sammen gir mer utfyllen-
de og helhetlig forståelse av effektene 
på villrein. 

Fra norske undersøkelser kan vi kort 
oppsummere:
• Villreinen i Norge har atferdsreaksjo-

ner på menneskelig virksomhet som 
spenner fra svært liten eller mode-
rat reaksjon med kort frykt- og fluk-
tavstand og beskjedne energiutgifter, 
til sterke reaksjoner med dertil lang 
frykt- og fluktavstand og betydelige 
energiutgifter. Det er ferdsel (til fots 
og på ski) som utløser atferdsreak-
sjoner, mens faste installasjoner (høy-
spentledninger, hytter, veier uten tra-
fikk etc.) i liten grad influerer reinens 
atferd lokalt.

• Ut fra naturgitte og historiske forhold 
har ulike villreinstammer ulike for-
utsetninger med hensyn til toleran-
se for menneskelig forstyrrelse, der 
enkelte villreinstammer er mindre 
sårbare enn andre.

• En rekke studier viser at både villrein 
og tamrein opptrer i reduserte tett-
heter i nærheten av forstyrrelseskil-
der, og at utnyttelsen av beiteområ-
dene er høyere i områder langt unna 
forstyrrelseskilder. Tekniske inngrep 
kan også medføre delvise barrierer 
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for reinen, slik at områder fragmenteres og får redusert 
bruk. Dette kan gi seg utslag på bestandsnivå gjennom 
redusert beitetilbud eller andre tetthetsavhengige effek-
ter. Konsekvensene kan være at man kan bli tvunget til å 
redusere bestandstørrelsen for å hindre beiteskader eller 
reduksjon i dyrenes kondisjon.

• Det er dokumentert negative effekter av menneskelig aktivi-
tet på villreinens områdebruk gjennom undersøkelser før og 
etter utbygginger i fjellet. Samtidig er det observert dyr som 
tilsynelatende uberørt oppholder seg tett på inngrep, selv 
om dette kun utgjør en perifer del av dyrenes arealbruk.

Hva trenger vi å vite?
Konsekvenser av menneskelige forstyrrelser på bestander av 
ville dyr er et kontroversielt tema. Mens noen hevder at kon-
sekvensene er omfattende og alvorlige, mener andre at betyd-
ningen av forstyrrelser generelt er overdrevet. Dette er derfor 
helt klart et felt hvor det kreves vitenskapelig sterke verktøy 
for å avklare effektene.

For å øke forståelsen av reinens atferdsmessige forhold til 
mennesker og vår virksomhet, kreves det kunnskap om artens 
bestandsøkologi med vekt på vekst, kondisjon, reproduksjon 
og dødelighet i relasjon til ulike miljøfaktorer (spesielt reinens 
sommerbeiter vs. vinterbeiter, parasitterende insekter og pre-
dasjon). Denne kunnskapen bør framskaffes på bestands- eller 
landskapsnivå fordi forvaltningen skjer på dette nivået. Dels av 
metodiske og dels av praktiske årsaker er imidlertid mye av 
den tilgjengelige kunnskapen basert på atferdsresponser (for 
eksempel endringer i reinens aktivitetsbudsjett) eller fysiolo-
giske responser (for eksempel endringer i hjertefrekvens). Det 
har derfor vært en forskningsmessig utfordring å skaffe kunn-
skap om effekter av forstyrrelser og menneskelig aktivitet som 
kan knyttes til de demografiske konsekvensene av slike effek-
ter (eksempelvis endringer i vandringsmønster, områdebruk, 
overlevelse/dødelighet og reproduksjon).

Fordeler og begrensninger ved å bruke 
kortsiktige responser
Det meste av litteraturen beskriver kortsiktige responser på 
forstyrrelser. Fordelen med slike undersøkelser er at de kan 
gjennomføres raskt og eksperimentelt. Eksempelvis er det 
gjort studier av frykt- og fluktavstander som viser at villrein 
med tamreinopphav har større toleranse for forstyrrelser 
enn opprinnelig villrein fra områder som Rondane, Snøhetta 
og Hardangervidda. 

I en rekke studier av dyrs respons på forstyrrelser er det 
påvist atferdsmessige og fysiologiske reaksjoner. I hvilken grad 
disse reaksjonene også har bestandsdynamiske konsekvenser 
i form av økt dødelighet og redusert reproduksjon er imid-

lertid uavklart. Vi kan ha situasjoner hvor rein reagerer sterkt 
på en type forstyrrelser, men fordi disse er sjeldne eller bare 
oppleves i kort tid eller innenfor svært begrensa områder har 
de liten effekt på bestanden. Tilsvarende kan reaksjonen på 
andre stimuli være lav, men fordi dette er noe som oppleves 
ofte og over lang tid, kan de ha relativt stor betydning med 
hensyn til energiforbruk, vekst osv. Manglende registrert 
effekt på villreinens bestandsdynamikk kan derfor skyldes 
metodenes evne til å avdekke finere detaljer i de bestands-
dynamiske prosessene eller at forstyrrelsene ikke har noen 
effekter på dette nivået. Det er sjeldent at stress fører til stor 
dødelighet hos store planteetere, med mindre det er tale om 
meget høye forstyrrelsesnivåer.

Hvordan kan forstyrrelser  resultere i redusert 
produksjonsevne?
For å si noe om hvordan forstyrrelser påvirker bestandene, 
må vi være i stand til å måle effekter på fødselsraten og/eller 
dødelighetsraten eller bruken av tilgjengelig habitat dersom 

Metoder ved undersøkelser av forstyrrelseseffek-
ter på villrein
Ved undersøkelser av effekten av menneskelige forstyrrel-
ser på villrein finnes tre anvendte metoder. Hver enkelt av 
disse har sine begrensninger, og de bør derfor anvendes 
komplementært, og ikke uavhengig av hverandre: 
i) Direkte observasjoner av individuelle dyrs respons 

(atferd, fysiologiske reaksjoner) på forstyrrelser, eller 
forekomst av enkeltdyr, mindre grupper eller flokker av 
dyr nær inngrep.

 Begrensninger: Vil ikke nødvendigvis fange opp en 
akkumulert effekt som medfører redusert bruk av 
områder. En slik metode vil heller ikke fange opp 
bestandsmessige forhold. Metoden kan imidlertid være 
et viktig bidrag til å forstå hvorfor det er forskjeller 
mellom områder i reinens toleranse. 

ii) Indirekte og mer regionale observasjoner av villreinens 
bruk av konfliktområder i forhold til restområder.

 Begrensninger: Slike studier må dokumentere at for-
delingen av dyr ikke skyldes naturlig habitatvalg, dvs. 
inkludere undersøkelser av beite, snøforhold, høydelag 
og annet. Videre bør slike studier fortrinnsvis gå over 
flere år.

iii) Studier før og etter intense perioder med menneskelig 
aktivitet eller utbygging, eks. vannkraftutbygging

 Begrensninger: Dette er kostbare undersøkelser som 
krever et langt tidsperspektiv på forskningsaktiviteten, 
men som er den sikreste type undersøkelser
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dette er en begrensende faktor, jf. vinterbeite. Hos alle arter 
er disse variablene tetthetsavhengige. Det vil si at mengden 
dyr på et område påvirker mengden av mat/plass som er  
tilgjengelig, noe som igjen påvirker dyras vekst, reproduk-
sjon og dødelighet. Har vi kunnskap om disse tetthetsavhen-
gige effektene kan vi si noe om forstyrrelsenes innvirkning på 
hele bestanden.

I fravær av tetthetsavhengige prosesser vil det ikke gi noen 
konsekvenser for bestanden at dyr endrer oppholdsområ-
der. Forstyrrelser kan i slike tilfeller betraktes som tap av 
habitat. Bestanden påvirkes bare hvis økt tetthet av dyr med-
fører økt dødelighet eller redusert reproduksjon. I mange til-
feller vil områder med forstyrrelser ikke bli fullstendig unn-
gått, men bli brukt mindre. Dette er da analogt med habitat-
forringelse, og effekten på bestanden vil da avhenge av nivået 
av tetthetsavhengighet.

Studier av andre dyregrupper vedrørende effektene av tap 
av habitat eller habitatforringelse, viser at bestandsresponsen 
påvirkes av den relative styrken av tetthetsavhengighet i for-
hold til de resursene som er begrensende. Hvis for eksem-
pel arten ikke er næringsbegrenset om sommeren, vil tap av 
sommerbeiter ikke ha noen effekt på bestandsnivå. I bestan-
der som er matbegrenset vil derimot tap av viktige beite-
områder forsterke de tetthetsavhengige effektene i bestan-
den. Den samme tankegangen kan benyttes for å undersø-
ke effekten av forstyrrelser på villrein. Først må man doku-
mentere at dyrene unngår forstyrrelseskilden(e) og deretter 
se om dette har tetthetsavhengige konsekvenser. I en rekke 
studier er det vist at reinen bruker områder med ulik grad 
av forstyrrelse mindre enn tilsvarende uforstyrra områder. 
Tilsvarende er effektene av høy tetthet, slitasje på vinterbei-
tene og påfølgende redusert bestandskondisjon (lave vekter 
og reproduksjonsrater) godt dokumentert. En har således 
lyktes å etablere en direkte sammenheng mellom forstyrrel-
ser og reinens arealbruk, og mellom høy tetthet og redusert 
kondisjon, men ennå ingen direkte sammenheng mellom økt 
forstyrrelse og redusert bestandskondisjon. 

Selv om tettheten er høyere i områder med lite forstyrrelser, 
trenger ikke dette å ha noen effekter på bestanden dersom 
habitat/beite er ubegrenset. Gjennomføring av eksperimen-
telle studier for å avdekke slike effekter vil være både kost-
bare og vanskelig gjennomførbare, særlig hvis man skal gjø-
re gjentagne studier. Å sammenligne bestander er en annen 
brukbar tilnærming, men resultatene kan være vanskelig å 
tolke fordi de fleste bestander har forskjellig opphav (utsatt 
tamrein eller opprinnelig villrein), og dessuten er utsatt for 
ulikt jakt og predasjonstrykk.

Selv om det er gjennomført en rekke gode undersøkelser 
som viser at reinen påvirkes av forstyrrelser, har man ennå 
til gode å vise at disse har konsekvenser for bestandenes 
vekstevne. Det er imidlertid slått fast at tilgjengelige leve-
områder for reinen i praksis er redusert, slik at det ved sam-
me mengde dyr enten blir større beitebelastning eller økt 
konkurranse om knappe ressurser. Norske villreinbestander 
reguleres ved jakt, hvilket betyr at tettheten av rein innen 
de ulike områder i stor grad er en effekt av forvaltningsmes-
sige avgjørelser i henhold til beiteslitasje og kondisjon. I slike 
tilfeller kan effektene av de tetthetsavhengige faktorer være 
vanskelig å påvise.

Mekanismer for hvordan forstyrrelser påvirker en 
villreinbestand
Det finnes i utgangspunktet tre ulike mekanismer for hvor-
dan forstyrrelse kan påvirke en villreinbestand:
(i) Direkte reduksjon i overlevelse eller kalveproduksjon
 Slike direkte effekter kan være en følge av kollisjoner med 

tog eller bil, eller høyere tap av foster hos drektige mødre. 
Kollisjonstap er enkle forhold å holde rede på, og slike 
forhold ansees ikke som et problem i villreinbestander. 
Fostertap som følge av menneskeskapt stress er vanske-
lig å skille fra mer naturlige årsaker som næringsstress og 
effekter av spesielle klimatiske forhold. 

(ii) Redusert energibudsjett med påfølgende redusert over-
levelse eller reproduksjon.

 Forstyrrelser er ofte koblet til større aktivitet hos dyre-
ne som følge av energetisk kostbar fluktatferd samtidig 
med at dyrenes tid til beiting reduseres. 

(iii) Redusert bruk av forstyrrede områder resulterer i økt 
effektiv bestandstetthet i uforstyrrede områder med 
påfølgende økt dødelighet, redusert reproduksjon eller 
redusert bestandstetthet. 

 Unngåelse av områder med forstyrrelser vil nødvendigvis 
medføre økt bruk av uforstyrrede områder. Disse områ-
dene kan være mer marginale med hensyn til beiteres-
surser. Tilsvarende har en rekke studier vist at villreinens 
trekk påvirkes av veier, og at selv veier med moderat 
trafikk kan resultere i redusert trekkaktivitet. Redusert 
trekk mellom delområder og redusert bruk av områ-
der med mye forstyrrelse vil medføre økt tetthet av dyr 
innenfor gjenværende områder med påfølgende økt bei-
tepress. Dette kan i sin tur medføre økt matbegrensning 
slik at forvaltningen må definere nye og lavere forvalt-
ningsmål for å opprettholde tilsvarende vitalitet (vekst og 
reproduksjonsevne) i bestanden.
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6 Villreinfjellet som et 
landskap 

 - utfordringer og muligheter
Utfordringene med å møte samfunnets 
ulike og ofte konkurrerende behov 
innenfor begrensede arealer er ikke 
bare et norsk problem. Denne globa-
le problemstillingen har gitt opphav til 
helt nye måter å tenke forvaltning av 
arealer på – også i Norge. Mens man 
tradisjonelt har forvaltet viltbestander 
og deres leveområder ut fra en en-
arts tankegang – ofte med jegerne som 
eneste fokusgruppe – har man erfart at 
en slik snever måte å tenke forvaltning 
på ikke er i stand til å ta inn over seg 
den variasjonsrikdom av motstridende 
mål samfunnet setter. 

Mulighetene ligger i et paradigmeskifte 
i forvaltningstankegangen. I en helhet-
lig økosystemforvaltning holdes fokus 
ikke kun på arten villrein, men også den 
store variasjonsrikdom av økologiske 
og kulturelle prosesser knyttet til villrei-
nen og villreinfjellene. Dette danner til 
sammen et landskap, som favner både 
kultur og natur. Landskap er person-
lig og inkluderende, fordi vi skaper vår 
egen opplevelse av det på grunnlag av 
minner, assosiasjoner og kunnskap. Det 
er disse personlige opplevelsene som 
gir landskapet dets kulturelle og sosiale 
verdier, i tillegg til de miljømessige og 
økonomiske.

Utfordringene blir derfor å få ”folket 
først”-forsvarerne og ”miljøet først”-
forsvarerne til å respektere og forstå 
hverandres oppfattelse av dette land-
skapet. ”Folket først” mener at naturen 
må tåle noen mindre kutt her og der, 
mens ”miljøet først” hevder at naturen 
dør på grunn av de 1000 kutt. I tablo-
id form blir dette ofte formulert slik: 
Lokalpolitikere, lokale næringslivsfolk og 
lokale brukere av fjell-landskapet hev-
der at folk som bor i tilknytning til res-
sursene må prioriteres først. Folk tren-
ger jobb. Hvis dette betyr noen inngrep 
i form av hyttefelt, turistløyper, snø-
skuterløyver, veier, heisanlegg og opp-
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demte vannmagasin – så får det bare 
bli slik. Bruk er det beste vern, hevdes 
det. ”Miljøet først” hevder imidlertid at 
reinen, som nasjonal ressurs, må prio-
riteres på bekostning av mer eller min-
dre kortsiktig utnyttelse av ressursene 
i fjellet. Vern burde være et aktivum 
for bærekraftig bruk, hevdes det fra 
det hold. Dette blir igjen ofte oppfattet 
som urealistiske og romantiske forestil-
linger av ”folket først”-forsvarerne.

Utfordringene blir derfor å kombinere 
mer kortsiktig ressursutnyttelse med 
en klargjøring av hvilke langsiktige til-
standsmål man har for de norske, les 
europeiske, villreinfjell. Forvaltningen 
må finne ut hvordan vi skal handle i 
dag for å gi oss det fremtidige ønskede 
landskap. Dette arbeidet må fange opp 
det alminnelige ønsket som de fleste av 
oss deler, nemlig å leve i varierte omgi-
velser av høy kvalitet. Samtidig må vi ta 
vare på sporene og den levende kultu-
ren i fjellandskapet slik at vi kan forstå 
og aktivt bevare vår historie, kultur og 

identitet. Og sporene er mange – ingen 
arter i norsk fauna har så mye mennes-
kelig kultur knyttet til seg som nettopp 
villreinen.

Mulighetene ligger derfor i at aktøre-
ne har felles interesser; alle vil at det i 
et langsiktig perspektiv skal være sun-
ne villreinstammer i norske fjell, og 
alle ønsker livskraftige lokalsamfunn i 
tilknytning til disse villreinfjell. Vi må 
her bevare og stimulere til forståelse 
av den tradisjonelle og kulturelle bru-
ken. Omlegging av primærnæringene 
og behovet for å finne nye næringsve-
ger åpner for slike muligheter. Ny ver-
diskapning kan skje der de kulturel-
le verdiene rundt villreinen forsterkes 
gjennom stimulering av kulturbaser-
te næringsveger som gir gode forvalt-
ningsløsninger. Vi ønsker at villreinen 
skal være en ”kvalitetsbudbringer” i 
dette landskapet. De fleste skjønner at 
næringsutvikling, bosetting og miljø er 
gjensidig avhengige av hverandre. Det 
er derfor avgjørende at utviklingen av 

en helhetlig ”fjellmiljøpolitikk” skjer 
i et samspill mellom myndigheter og 
næringslivet i fjellområdene. For å få til 
et godt samspill, må man ha hensikts-
messige spillplasser.

Utfordringene blir således å finne riktig 
form og størrelse på arenaene. Dagens 
administrative grenser følger sjelden 
fjell-landskapets grenser, og for at land-
skapet skal inneholde de elementer vi 
ønsker trenger vi store forvaltningsom-
råder. Arealforvaltningen i villreinfjellet 
utøves av svært mange aktører på flere 
nivåer. Disse vil ha sitt hovedfokus på 
mindre eller større deler av villreinens 
leveområder, men bare unntaksvis iva-
reta villreinhensyn på en helhetlig måte. 
Fjell-landskapet er under stadig endring 
som følge av tilfeldig variasjon i miljø-
forhold, globale klimaendringer og vari-
erende menneskelige behov og påvirk-
ning. 

Mulighetene ligger i at vi kan danne uli-
ke knutepunkt for en helhetstenkning 
hvor både erfaringsbasert og viten-
skapsbasert kunnskap kan utgjøre en 
basis for forvaltningen. Forvaltningen 
av et landskap er ingen egen øvelse for 
eksperter alene. Alle må få en klar for-
ståelse av hva som skaper og påvirker 
omgivelsene. 

En landskapstilnærming i forvaltningen 
av våre fjellområder må betraktes som 
en måte å tenke på, og ikke en nøyaktig 
oppskrift på hva som skal gjøres. Det 
må utvikles arenaer for forvaltningen 
hvor man kan ta avgjørelser som balan-
serer de ulike verdier og mål. Samtidig 
må det settes noen overordnede mål 
og grenser innenfor landskapet. De 
enhetene som forvaltes må gis en stør-
relse som reflekterer arealbruken hos 
de vitale elementene i dette landska-
pet, slik som villreinen.
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Del II
TILRÅDNINGER
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7  Hovedutfordringer 
Man kan stå støtt med begge beina på jorda, men et byggverk på to pilarer er ikke spesielt stabilt. I 
løpet av ViSa - prosessen har rådgivningsgruppa blitt enige om fem pilarer som forvaltningen av nor-
ske villreinfjell skal stå på i fremtiden. Hovedutfordringen er at vi lykkes med å forankre samtlige 
pilarer slik at byggverket står støtt. Tilrådningene om ulike problemfelt i de etterfølgende kapitlene 
i temaheftet representerer ulike initiativer og strategier for hvordan vi kan få til dette.
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Pilar 1
Løfte villreinen fra ”menighet” til samfunn
De store og globale utviklingstrendene i samfunnet har innhen-
tet også villreinfjellene, gjennom et endret mønster av økono-
misk, kulturell og sosial utvikling i Distrikts-Norge. Distriktene 
har utviklet seg til sammensatte lokalsamfunn, hvor nye grup-
per ofte har nye måter å se bruken av naturen på. En villrein-
forvaltning med et ressursutnyttingsperspektiv ensidig rettet 
inn mot ca. 10 000 reinjegere, vil raskt finne ut at den opere-
rer i et vakuum med manglende forankring og legitimitet hos 
øvrige brukergrupper av naturen, både på landsbygda og i bye-
ne. I utgangspunktet har ”by og land” sammenfallende inter-
esser i å bevare villrein, noe som gjør det både realistisk og 
avgjørende å skape en bred opinion for villreinen. Velfunderte 
forvaltningsstrategier utviklet av brede allianser vil stå bedre 
rustet til å møte de nye utviklingstrekkene i samfunnet, der 
villreininteressene skal være med på å sette premisser i for-
kant av utviklingen fremfor å være en bremsekloss i etterkant. 
Villreinforvaltningen må vekk fra en situasjon der den oppfat-
tes som en egen ”menighet” i forhold til den øvrige politikk og 
samfunnsplanlegging.

Pilar 2
Sterkere fokus på arealforvaltningen  
Tradisjonelt har mye av oppmerksomheten rundt villreinfor-
valtning vært rettet mot hvordan vi løser utfordringene innen 
bestandsforvaltningen, det vil si forvaltningen av stammenes 
sammensetning, vekst og utvikling, fortrinnsvis gjennom jakt. Vi 
har etter hvert lyktes relativt bra med å utvikle et standardisert 
og felles forankret opplegg for bestandsforvaltning, selv om det 
finnes forbedringspunkter. Den største utfordringen i fremti-
den handler imidlertid om hvordan vi håndterer mangfoldet 
av utfordringer knyttet til eksisterende og fremtidig arealbruk 
i og omkring villreinens leveområder. Det er et klart behov for 
en standardisert og felles forankret strategi for hvordan vi skal 
angripe spørsmål om arealdisposisjoner i villreinfjellene, som 
både imøtekommer hensynet til villrein og hensynet til forut-
sigbarhet for lokal næringsutvikling og verdiskaping. Av særlig 
betydning vil det være å ha verktøy og prosesser på plass for 
å møte nye bruksmønstre i fremtidens fjell, jf. blant annet de 
politiske signalene om økt vektlegging av lokal næringsutvikling i 
tilknytning til store verneområder. Det er behov for et enhetlig 
dokumentasjonssystem for arealinformasjon i forvaltningen av 
villrein, slik man i flere år har hatt for bestandsinformasjon gjen-
nom overvåkingsprogram og standardiserte undersøkelser.

Pilar 3
Slutt på ”bit for bit”-forvaltningen
Et betydelig problem innen forvaltningen av villreinens leveom-
råder er en utvikling der arealdisposisjoner gjøres isolert på 
hver sin kant av fjellområdene uten tilstrekkelig tanke på det 
helhetsperspektivet som forutsettes av en av Norges mest 
arealkrevende arter. Enkeltvis kan mange av inngrepene se 
ubetydelige ut, men summen av effekter som villreinen møter 
ved å bruke så store arealer kan gi utslag i redusert livsgrunn-
lag. Det er et klart behov for en felles og omforent virkelighets-
forståelse og helhetlig tilnærming til fjellforvaltningen mellom 
ulike aktører og områder. Dette kan redusere og helst få slutt 
på den ”bit for bit”-forvaltningen som i stor grad kjennetegner 
dagens situasjon.

Pilar 4
Større sammenhengende leveområder for villrein
Villreinen må sikres bedre muligheter til å ta i bruk ulike og til-
strekkelig store områder slik at den samlede resurstilgangen for 
reinen økes. Vandring har vært selve kjernen i villreinens tilpas-
ning for å overleve med et marginalt og ustabilt ressursgrunnlag 
så lenge den har eksistert. Samtidig endres villreinens ramme-
betingelser kontinuerlig gjennom naturlige og menneskeskap-
te miljøforandringer. Derfor ønsker vi bedre funksjonalitet og 
sammenheng innen og mellom leveområdene innenfor større 
regioner. Dette vil sikre villreinens overlevelse i et langt per-
spektiv, og innenfor en økologisk og kulturell ramme der reinen 
får utfolde sin nomadiske  samtidig som den er en del av men-
neskers opplevelse og høsting. I arbeidet med å sikre større 
sammenhengende leveområder vil det være nødvendig å fore-
ta en differensiering mellom villreinområdene ut fra kunnska-
pen vi har om tidligere tiders utveksling mellom områder, samt 
om de ulike stammenes opphav og historikk. I noen områder 
bør det prioriteres særlige tiltak for å sikre leveområder med 
tilstrekkelig størrelse, kvalitet og vandringsmuligheter.

Pilar 5
Tilrettelegge for bærekraftig verdiskapning
Bevaring av villrein trenger ikke gå på bekostning av muligheten 
for å opprettholde og utvikle levende bygder omkring våre vill-
reinfjell. Tvert i mot skal bevaring av villrein kunne virke som en 
forsterker og en kvalitetsbudbringer for verdiskapingen i leven-
de lokalsamfunn. Det er et klart behov for kvalitetskriterier for 
verdiskaping som ivaretar hensynet til de biologiske rammene 
for villrein, og som synliggjør verdiene knyttet til villreinen og 
kulturen rundt den. Villreinhensyn skal være innarbeidet som 
premiss ved utvikling av initiativer for næringsmessig bruk av 
fjellområdene, på en måte som forsterker både kvaliteten og 
attraktiviteten på produktene. Dette til forskjell fra dagens situ-
asjon der initiativer ofte utvikles uten tanke på villreinen (gjer-
ne ubevisst som følge av kunnskapsmangel), og villreinaktørene 
kommer inn i etterkant på en måte som oppfattes som brem-
sekloss mot alt som er nytt. 
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Som vi har sett i første del i dette tema-
heftet, er det ett stikkord som mer enn 
noe annet sammenfatter villreinens nøk-
kel til å overleve i skrinne norske fjell, 
nemlig areal. Samtidig er arealkreven-
de virksomhet en viktig forutsetning for 
deler av den lokale næringsutviklingen 
i norske fjellbygder, og for storsamfun-
net. Det er altså ikke tilfeldig at en sam-
let rådgivningsgruppe i løpet av ViSa-
prosessen har trukket frem arealforvalt-
ningen i og rundt våre fjellområder som 
den overordnede og største utfordrin-
gen for å sikre livskraftige villreinstam-

mer i framtiden. Nedenfor gjennom-
gås rådgivningsgruppas tilrådninger om 
hvilke hovedgrep som bør gjøres innen 
arealforvaltningsverktøyene. 

Arealplanlegging etter plan- og 
bygningsloven
Arealplanlegging eller områdevern?
I flere av de viktigste villreinområdene 
er det i dag nasjonalparker, eller kon-
krete planer om opprettelse av slike, i 
kjernen av fjellområdet. Nasjonalparker 
er opprettet i områdene Forollhogna, 
Knutshø, Snøhetta, Rondane og 

8 
Arealforvaltningen

- det viktigste miljøpolitiske verktøy
Hardangervidda, og det arbeides i 
tråd med den gjeldende nasjonalpark-
planen med opprettelse av nye par-
ker i Ottadalen og Nordfjella. Det har 
i seinere år også blitt opprettet stør-
re landskapsvernområder i flere av vill-
reinområdene. Denne verneformen 
har ofte blitt brukt på mer mennes-
kepåvirkede arealer omkring nasjonal-
parkene, men i Setesdal-Ryfylke har 
den blitt brukt som hovedverneform 
sammen med biotopvernområde etter 
viltloven. Felles for alle former for vern 
i tråd med naturvernloven er at det 
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Det sentrale lovverket for styring av arealbruk i 
villreinfjellene 
Områdevern i henhold til særlov – naturvernloven og viltloven
Staten kan i medhold av naturvernloven §§ 3 og 5 oppret-
te nasjonalparker og landskapsvernområder etter nærmere 
bestemmelser. Fordelen med denne sikringsmåten er at en 
derved kan sikre relativt store arealer mot tekniske inngrep 
som er skadelige for villreinen. I medhold av naturvernloven § 
8 (naturreservat), § 9 (biotopvern) og i noen grad § 14 (arts-
vern) kan staten verne områder etter nærmere bestemmelser 
gitt i disse. Vern i tråd med disse lovhjemlene kan imidlertid 
bare omfatte mindre områder. Det er gjennom § 22 i natur-
vernloven gitt anledning til å regulere ferdselen i områder ver-
net etter overfor gitte bestemmelser.  

Viltloven § 7, 2. ledd gir hjemmel til å opprette særskilte bio-
topvernområder der det kan nedlegges forbud mot bygge- og 
anleggstiltak, ferdsel m.v. For villrein kan det være aktuelt å 
gjøre bruk av denne til vern av særlig viktige deler av villrein-
området. Særlig aktuelle biotoper for bruk av denne bestem-
melsen er kalvingsområder og trekkområder som er klart 
avgrenset. I noen tilfeller kan det være aktuelt å verne andre 
viktige funksjonsområder, f.eks. sentrale vinterbeiteområder. 
Hittil er denne bestemmelsen blitt relativt lite brukt, men det 
har de siste årene blitt opprettet slike biotopvernområder i 
Snøhetta (i tilknytning til Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonal-
park) og i Setesdal-Ryfylke (i tilknytning til landskapsvern-
område). Denne verneformen kan også brukes til å ta vare 
på viktige funksjonsområder for villrein, som ikke tilfredsstil-
ler kriteriene for vern etter naturvernloven. Det vil oftest være 
aktuelt å la eventuelle ferdselsrestriksjoner innenfor biotop-
vernområder gjelde i bare deler av året. Begrensningen for 
denne lovbestemmelsen ligger først og fremst i forhold til stør-
relsen på området som kan vernes. Det synes klart at den 
bare kan brukes i mindre områder og får en begrenset verdi, 
dersom ikke hele villreinområdet trekkes inn som en helhet i 
et større planarbeid.

Biomangfoldlovutvalget la 7. desember 2004 frem sin utred-
ning med forslag til en helt ny naturmangfoldlov1. Denne 
utredningen skal sendes på en bred høring før det eventuelt 
blir lagt fram et lovforslag til behandling i Stortinget, tidligst i 
2006/2007. Dersom forslagene fra utvalget blir vedtatt vil de 
lovbestemmelsene i Naturvernloven og Viltloven som er omtalt 
ovenfor kunne forsvinne, og bli erstattet med andre og endre-
de bestemmelser i en ny naturmangfoldlov. 

Arealplanlegging etter plan- og bygningsloven
Plan- og bygningsloven er den viktigste samordnende loven 
for arealforvaltningen, og samordning er nettopp et av hoved-
formålene med planleggingen etter denne loven. Samordning 
omfatter både saksbehandling og gjennomføring av planar-
beid, og politisk aktivitet der makt spiller en viktig rolle for 
hva som prioriteres. Mange sektorlover er ikke formelt koplet 
til planer og vedtak etter plan- og bygningsloven. Plan- og byg-
ningsloven og sektorlovene gjelder derved ved siden av hveran-
dre, og både planvedtak og sektorvedtak gjelder etter sitt inn-
hold. I arbeidet med ny plan- og bygningslov har det vært lagt 
vekt på å videreføre arbeidet med å samordne sektorlover 
med planprosesser etter plan- og bygningsloven.  

For arealplaner på kommunenivå (kommuneplanens arealdel/ 
kommunedelplaner, reguleringsplaner, bebyggelsesplaner) vil 
disse etter dagens plan- og bygningslov være rettslig binden-
de, mens fylkesplanleggingen er retningsgivende. For en del av 
fjellområdene er det utarbeidet arealrettede fylkesdelplaner. 
Plan- og bygningsloven hjemler også at regjeringen gjennom 
rikspolitiske retningslinjer eller bestemmelser kan sette skran-
ker for kommunenes og fylkeskommunenes planlegging eller 
pålegge dem å omhandle bestemte tema i planene.

Det er lagt til kommunene å gjøre endelig planvedtak så len-
ge det skjer innenfor de rammer og retningslinjer som er gitt 
fra nasjonalt og regionalt nivå. Bestemmelsene om innsigelse til 
kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og bebyggelsesplan 
er kompetanseregler som begrenser kommunens myndighet. 
Adgangen til å gjøre innsigelse omfatter bare viktige konfliktsa-
ker som ledd i planprosessen, etter at ordinær medvirkning 
er gjennomført. Berørte statlige fagorgan, fylkeskommune og 
nabokommune har adgang til å gjøre innsigelse der kommunale 
planer er i strid med nasjonale og viktige regionale interesser. 
Behandlingen av plansaken starter ikke på nytt ved innsigelse, 
men myndigheten til å gjøre bindende planvedtak flyttes opp til 
øverste planmyndighet. Innsigelsesordningen må ikke forveksles 
med klageordningen, som først kan nyttes når kommunen har 
gjort planvedtak med rettsvirkning. Miljøverndepartementet har 
lagt opp til et system med mekling i innsigelsessaker med sik-
te på at planspørsmål så langt det er mulig kan bli løst lokalt. 
Fylkesmannen er bedt om å stå for meklingen. 

Planlovutvalget har lagt fram forslag til endringer i plande-
len av plan- og bygningsloven2. Flere av disse kan, om de blir 
gjennomført, ha betydning for plan- og arealforvaltningsgrep 
for fjellområdene. Blant annet vil det kunne gis særlige retts-
virkning av arealplan ved statlige vedtak.

1 NOU 2004: 28 Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold
2 NOU 2003: 14 Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven
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forutsetter en stor grad av urørthet.  I 
mange områder med stor viktighet for 
villrein er ikke dette kriteriet oppfylt, og 
områdene som vernes blir i mange tilfel-
ler av for begrenset utstrekning til å dek-
ke villreinens behov for å kunne benytte 
sesongbeiter og ulike funksjonsområder 
innenfor hele fjellområdet. Dertil kom-
mer at det som oppfølging av den såkal-
te ”Fjellteksten” i Revidert nasjonalbud-
sjett for 2003 nå legges opp til en økt 
bruk av verneområdene og særlig rand-
områdene omkring disse med tanke på 
næringsutvikling og verdiskaping i lokal-
samfunnene som er berørt av område-
vernet. Rådgivningsgruppa mener derfor 
at det er et klart behov for å gjøre spe-
sielle grep gjennom arealplanlegging etter 
plan- og bygningsloven dersom en skal 
kunne oppnå målsettingen om å beva-
re funksjonelle områder med livskraftige 
villreinstammer i framtida.

Trender i arealplanleggingen 
Trendene vi ser i dag peker i retning av 
desentralisering av myndighet, at det 
offentlige har avtagende ambisjoner om 

å styre deler av markedet, økt spesiali-
sering og sektorisering. Samtidig synes 
det å være bred erkjennelse om at 
mange viktige utfordringer, blant annet 
miljøspørsmål, er sektorovergripende 
og krever samarbeidsløsninger på tvers 
av myndighetsgrenser og profesjoner 
og mellom offentlig og privat sektor. 
Planprosesser etter plan- og bygnings-
loven er viktig for å etablere arenaer 
for slik samhandling. 

Plan- og bygningsloven har i dag en rek-
ke virkemidler for å ivareta styring av 
arealbruk i form av bygge- og anleggs-
tiltak. Spørsmålet er i hvilken grad plan-
myndigheten (kommunestyrer og fyl-
kesting) ønsker å bruke virkemidlene, 
og hvor sterke sektorene og interesse-
ne er som påvirker prosessen. Generelt 
er utbyggingsinteresser sterkt på banen 
i arealplanleggingen, og det kan være 
krevende å få fram miljøhensyn som en 
likeverdig interesse.

Arealforvaltning knyttet opp mot vill-
rein reiser også spørsmål som ikke 

handler om byggetiltak, men ferdsel 
i villreinområdene. Reelt sett er det 
ingen direkte virkemidler for styring av 
ferdsel for denne type områder i plan- 
og bygningsloven. Styring av ferdsel er 
også et spørsmål som kan komme i 
konflikt med viktige prinsipper i friluft-
sloven (ferdselsretten). Planprosesser 
etter plan- og bygningsloven vil imidler-
tid kunne bringe aktører sammen for å 
avklare og legge til rette for privat og/
eller offentlig gjennomføring av tiltak 
knyttet til ferdsel.

Det interregionale perspektivet
Villreinens leveområder går på tvers av 
kommune- og fylkesgrenser; de er inter-
regionale. Dette stiller store krav til orga-
nisering og koordinering av planverktøy 
og forvaltningspraksis. Fylkesdelplaner, 
dels på tvers av fylkesgrensene, har til 
nå vært det viktigste verktøyet for å 
etablere helhetlige forvaltningsgrep. 
Erfaringene viser at slike planer, på tross 
av at de ikke gir direkte rettsvirkning, 
fungerer godt, jf. for eksempel fylkes-
delplan for Rondane. Det kreves imid-

Fylkesdelplan for Rondane
Fylkesdelplan for Rondane er utarbeidet i samarbeid mellom 
Hedmark og Oppland fylkeskommuner samt de berørte kom-
munene. Planen dekker området mellom Østerdalen/Atndalen 
i øst og Gudbrandsdalen i vest. Første versjon av planen ble 
utarbeidet tidlig på 1990-tallet og er seinere revidert (2000). 
Målsettingen for Fylkesdelplan for Rondane er å ivareta leve-
området for villreinen slik at den sikres overlevelse i livskraf-
tig bestand, samt å sikre øvrige store naturverdier i området. 
Planen skal sikre villreinens trekkområder inn og ut av tilgren-
sende villreinområder. 

Planområdet omfatter villreinens leveområde og influ-
ensområdet der tiltak kan påvirke villreinen. I leveområdet 
skal det ikke etableres nye hytter, turistbedrifter eller andre 
virksomheter. I influensområdet er avstanden til leveområ-
det avgjørende for hvor strenge regler som gjelder, men gene-
relt gjelder at ny – og også til dels eksisterende aktivitet, for 
eksempel løyper – skal trekkes lengst mulig vekk fra leveom-
rådet. Dette innebærer at ny hyttebygging er trukket lenger 
ned mot bygda i en del områder.

For at fylkesdelplanen skal få rettsvirkning må retningslinjene 
innarbeides i kommunenes arealplaner. Planrådet for vill-
rein i Rondane er etablert som er et rådgivende organ i for-
hold til gjennomføring og håndhevning av planen. Planrådet 
består av representanter fra fylkeskommunene, Kommunenes 
Sentralforbund og fylkesmennene i begge fylker – til sammen 
6 representanter. Fylkeskommunene har sekretariatet. 
Planrådet får alle kommuneplaner til behandling, samt andre 
saker som er prinsipielle eller kompliserte.

Østlandsforskning har undersøkt virkninger av fylkesdelplan 
for Rondane. Foreløpige resultater fra en spørreundersøkelse 
viser at kommunale politikere mener fylkesdelplanen i middels 
til stor grad har ført til en mer samordnet styring av arealbru-
ken i og nær villreinens leveområde, og færre nye inngrep/for-
styrrelser der. De mener også at planen i måtelig grad har 
bedret leveforholdene for villreinen. Dette, og andre data, indi-
kerer at fylkesdelplanen har fungert positivt for å ivareta vill-
reinens arealbehov.  
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lertid et godt oppfølgingsapparat som 
holder planen levende og sørger for at 
fylkesdelplanen følges opp i kommuna-
le planer. Planlovutvalget har foreslått at 
fylkesdelplanene kan gjøres juridisk bin-
dende, noe som vil forenkle oppfølgin-
gen av dem. 

Kommuneplanens arealdel er i dag den 
viktigste helhetlige planarena for fjell-
områdene. Her avklares arealbruk med 
tilstrekkelig presisjonsnivå og rettsvirk-
ning, og den er direkte bindende for 
privatpersoner. Kommuneplanens are-
aldel vil fortsatt være en svært viktig 
planarena og planform for villreinens 
leveområder. Kommuneplanens areal-
del har imidlertid begrensninger i for-
hold til å sikre et langsiktig perspektiv 
(jf. dagens 4-årig rullering og skiftende 
politikk), og reell samordning på tvers 
av kommunegrensene. 

Den framtidige organiseringen av ”det 
regionale Norge” (fylkeskommuner og 
regionale statlige organer) er under dis-
kusjon. Bruk og forankring av regional 
planlegging vil måtte tilpasses denne 
utviklingen. 

Tilrådninger om framtidig 
arealforvaltning
En av de mest sentrale problemstillin-
gene det må tas stilling til i forhold til 
bruk av arealplan- og arealforvaltnings-
verktøyene er om det skal legges til 
grunn en sektoriell eller helhetlig tilnær-
ming. Med sektoriell tilnærming menes 
at det etableres og brukes planverktøy 
med sikte på å behandle villrein som en 
egen sektor, og et planbehov ut over 
andre brukerinteresser i fjellområdene. 
Med helhetlig eller flerdimensjonal til-
nærming menes at villrein sees i sam-
menheng med andre brukerinteresser i 
fjellområdene, og at planverktøyene må 
brukes ut fra et helhetlig perspektiv.

For å forankre de fem pilarene presen-
tert i forrige kapittel, vil det kreves en 
helhetlig tilnærming. De videre vurde-

ringer og anbefalinger bygger på en slik 
tilnærning.

Det foreslås 6 hovedstrategier for 
arealforvaltningen av villreinens leve-
områder. Jamført med behovet for 
en prioritering av visse områder med 
hensyn til å bedre funksjonalitet og 
sammenheng innen og mellom dagens 
villreinområder innenfor større regio-
ner, foreslås en differensiering av stra-
tegiene innenfor og utenfor nærmere 
angitte fjellområder, se avgrensning i 
siste kapittel i temaheftet.

Hovedstrategier i arealforvaltningen:
• Helhetsperspektiv for villreinfjellene i 

Sør-Norge. 
• Statlig ansvar og koordinering - rikspoli-

tiske retningslinjer og fastsetting av vill-
reingrenser for nærmere angitte fjell-
områder

• Lokal mobilisering og oppfølging - regi-
onal arealplanlegging gjennom fylkes- 
og kommuneplanlegging

• Styrket rolleforståelse og bedre samar-
beidsrutiner mellom aktørene 

• Bedre og målrettet kunnskapsgrunnlag 
i forhold til samfunnsmessig arealfor-
valtning

• Større fokus på tilrettelegging av ferd-
sel i arealplanleggingen 

→ Helhetsperspektiv for villreinfjellene i 
Sør-Norge 
Helhetsperspektiv vil være nødvendig 
for å flytte villreinforvaltningen fra et 
endimensjonalt villreinperspektiv til et 
flerdimensjonalt samfunnsperspektiv 
der villrein inngår som et viktig funda-
ment og indikator på sunnheten i fjell-
områdene. Dette helhetsperspektivet 
vil være grunnlaget for å få fram et bre-
dere samfunnsperspektiv tilpasset vir-
keligheten i det 21. århundre, og dialog 
og forståelse i forhold til andre bruker-
interesser.

Områdene er allerede i dag flerbruks-
områder med mange og varierende 
brukerinteresser. Måten disse brukerin-

teressene møtes på vil også være av stor 
betydning for å få til gode løsninger som 
ivaretar hensynet til villreinen. Dette kan 
også bidra til politisk gjennomslag i kon-
fliktsaker som kan være av stor betyd-
ning for villreinen. Helhetsperspektivet 
vil derfor også være avgjørende for å få 
nødvendig dialog og forståelse i forhold 
til samfunnet for øvrig. 

Fokus på helhetsperspektiv vil kreve at 
planverktøyene brukes på en helhetlig 
måte og ikke sektorisert mot villreinen 
som en egen interesse. Det anbefales 
derfor at fokus settes på villreinf jellene, 
og ikke på villreinen isolert.

→ Statlig ansvar og koordinering – rikspo-
litiske retningslinjer og fastsetting av villrein-
grenser for nærmere angitte fjellområder. 
En av dagens utfordringer er at det er 
ulik praksis i arealplanlegging og areal-
forvaltning i de enkelte villreinområde-
ne i landet. Videre er villreinens area-
ler under press. De nasjonale førin-
gene for arealplanlegging er i varier-
ende grad avklart, og det er behov 
for koordinering av statlige interesser, 
blant annet knyttet til miljø og moder-
nisering av landbruket, jf. blant annet 
Landbruksdepartementets satsingsom-
råde ”Landbruk pluss”. Det er der-
for viktig at det blir lagt klare statlige 
føringer som sikrer mer ensartet areal-
forvaltning, og som sikrer villreinen til-
strekkelig arealgrunnlag for å overleve i 
livskraftige bestander. Samtidig må det-
te skje på en måte som gir gode lokale 
prosesser og reduserer konflikter mel-
lom villrein og andre interesser. Dette 
kan gjøres gjennom en ny form for riks-
politisk retningslinje (RPR) utformet 
etter intensjonene fra Planlovutvalget.
For å sikre villreinens leveområder, må 
det utarbeides regionale planer; enten i 
form av fylkesdelplaner for ett eller fle-
re fylker, eller interkommunale kommu-
nedelplaner på tvers av kommune- og 
fylkesgrenser. Det er imidlertid viktig at 
det blir gitt klare og entydige bestillinger 
fra sentralt statlig nivå om at slik regio-
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nal planlegging skal gjennomføres. I den-
ne bestillingen må det også ligge klare 
føringer for hvordan statlige interesser 
skal koordineres i forhold til den regi-
onale planleggingen. Bestillingen (RPR) 
må sette en ny dagsorden i arealforvalt-
ningen der introduksjon av en lokalt for-
ankret villreingrense for nærmere angitte 
fjellområder er et virkemiddel. Denne 
grensen bør gi klare føringer for hva som 
tillates av arealbruk innenfor grensen (jf. 
markagrensen for Oslomarka og noen 
andre bymarker, og grensen for villrei-
nens leveområde i fylkesdelplanen for 
Rondane). Bestillingen må også gi ram-
mer for planleggingen og minimumskrav 
om hva som må avklares gjennom regi-
onale planprosesser, herunder om virk-
somhet og tiltak i villreinområdets rand-
soner, der aktivitet kan påvirke området 
innenfor villreingrensen. RPR må være 
tydelig på hvilke fjellområder som (som 
minimum) skal underlegges slik regional 
planlegging og hvilke kommuner/fylker 
som blir berørt.  

RPR må ha et substansielt innhold knyt-
tet til arealforvaltning, krav til regio-
nal planlegging, og organisering/sam-
arbeidsplikt i plan- og driftsfaser (for 
eksempel oppfølging etter planvedtak). 
Lokal medvirkning i prosessen med å 
utvikle en rikspolitisk retningslinje vil 
være en forutsetning.

Når det foreligger regionale planer som 
avklarer grenser for villreinen, kan RPR 
benyttes til å gi rettsvirkning til disse 
grensene. Hensikten med dette er å 
unngå omkamper når planer skal rulle-
res etter 4 år og å veie opp manglende 
direkte rettsvirkning i fylkesdelplaner.

Rikspolitiske bestemmelser kan benyttes 
som verktøy for å sikre reell oppfølging 
gjennom regionale prosesser for eksem-
pel ved at dispensasjonsadgang etter § 7 
i plan- og bygningsloven løftes oppover i 
forvaltningssystemet i områder der det 
ikke foreligger regional plan.

→ Lokal mobilisering og oppfølging – regio-
nal arealplanlegging gjennom fylkes- og 
kommuneplanlegging.
Gjennomføringen av den konkrete regi-
onale arealplanleggingen skjer i dag gjen-
nom to planverktøy – fylkes(del)plan 
og kommune(del)plan. Begge verktøy-
ene kan benyttes; det viktigste er å 
sikre gode planprosesser som ivare-
tar bred medvirkning fra berørte par-
ter, både private og offentlige. Videre er 
det viktig at myndigheter på alle nivå-
er engasjerer seg aktivt i planproses-
ser slik at nødvendige avklaringer blir 
gjort. Denne samarbeidsplikten og inn-
holdet i den bør institueres gjennom 
RPR. Planlovutvalget foreslår endringer 
i plantypene der blant annet område-
plan vil kunne være et aktuelt planverk-
tøy (kommunedelplan slik vi kjenner 
den i dag vil kunne falle ut). 

Planlovutvalgets innstilling har foreslått 
en del endringer i forhold til dagens 
planverktøy. Blant annet foreslås en 
endring av tidsperspektivet for rullering 
av kommune- og fylkesplaner fra 4 år 
til 10 år. Videre foreslår utvalget at fyl-
kesplaner kan gjøres juridisk bindende 
under forutsetning av at kommunene 
har deltatt aktivt i planprosess og får 
innsigelsesrett. Begge disse forslagene 
er svært relevante i forhold til planleg-
ging i alle våre villreinområder. For nær-
mere angitte villreinområder forutset-
ter rådgivningsgruppa at det fastsettes 
en RPR som forankrer denne type end-
ringer hos kommunene.

→ Bedre rolleforståelse og samar-
beidsrutiner mellom aktørene
Villrein er utgangspunkt for flere kon-
flikter i arealplanleggingen i fjellområ-
dene. Konfliktene har mange og ulike 
dimensjoner. Reelle målkonflikter, alt-
så at ulike aktører vil ulike ting, er en 
naturlig del av all arealplanlegging, og 
er noe av årsaken til selve behovet for 
planlegging. Plansystemet har derfor 
gode mekanismer for å løse reelle mål-

konflikter fra tidlig fase fram til even-
tuell innsigelse, mekling og eventuell 
avgjørelse i Miljøverndepartementet. 
Samarbeidsproblemer og mistillit opp-
står imidlertid i første rekke omkring 
andre konfliktdimensjoner, slik som rol-
leforståelse, kulturforskjeller, lite for-
utsigbarhet i planprosessene og uenig-
het om beslutningsgrunnlag, ofte i 
kombinasjon med reelle målkonflikter. 
Utspringet for denne type konflikter er 
også ofte av en slik karakter at de van-
skeliggjør samarbeid tidlig i planproses-
sene. For å styrke samarbeidsrutinene 
mellom aktørene og sile vekk uønskede 
konfliktdimensjoner tidlig i planproses-
sene, må det legges vekt på:
• klarere rolleforståelse i de ulike 

delene av forvaltningen
• reelle målkonflikter må betraktes 

som en naturlig del av all arealplan-
legging der det også er legitimt å få 
prøvet/avklart spørsmål som kan ha 
negative konsekvenser for villreinen

• spillereglene i plan- og bygningsloven 
må følges og knyttes opp mot rolle-
forståelse

• opplæring, styring og kvalitetssikring i 
de ulike delene av forvaltningen

• sikring av de økonomiske mulighete-
ne til å gjennomføre planprosessene 
etter intensjonene

→ Bedre og målrettet kunnskapsgrunnlag i 
arealplanleggingen
Kunnskap om hva som er viktige hensyn 
og konsekvenser for villrein er en forut-
setning i arealplanleggingen. Samtidig er 
det med villrein som med mange andre 
biologiske ressurser vanskelig å gi klare 
svar om konsekvenser innen det rela-
tivt korte tidsperspektivet som øvri-
ge samfunnsinteresser opererer med. 
Ansvaret for å få fram et relevant kunn-
skapsgrunnlag i plansaker ligger i dag 
hos planmyndigheten (kommunene), 
dersom sakene ikke gjelder tiltak som 
utløser plikt om konsekvensutredning. 
Utredningsplikten ligger da hos tiltaks-
haver.
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Fra 01.04.05 kommer det nye bestemmelser i plan- og bygningslo-
ven. Bestemmelsene om konsekvensutredninger integreres i plan-
bestemmelsene og det blir utredningsplikt knyttet til planer og ikke 
bare tiltak. Det er ikke utredningsplikt til planer som utarbeides etter 
plan- og bygningsloven i dag. De nye bestemmelsene innebærer at 
all overordnet arealplanlegging, og reguleringsplaner med vesentlige 
virkninger, skal ha planprogram og dokumentasjon av konsekvenser 
når planen legges ut til høring og offentlig ettersyn. Det vil være for-
slagstiller av plan som må bekoste utredningene. Kriterier for regule-
ringsplaner med vesentlige virkninger vil bli satt i forskrift.

Beslutningsunderlag ved planlegging og konsekvensutredning skal 
være utredningsarbeid og ikke forskning. Dette er en særlig utfordring 
knyttet til villreinspørsmål, fordi enkeltplaner kan utløse et kunnskaps-
behov som krever arbeid langt ut over de områdene den enkelte pla-
nen berører. I tillegg har mye av det utredningsarbeidet som har vært 
gjennomført i stor grad gitt ”føre-var svar”, der dette blir begrunnet 
med at det vil kreves betydelige midler og langsiktig forskning for å gi 
mer presise svar.

Det er behov for et mer målrettet kunnskapsgrunnlag om villrein i 
forhold til samfunnsmessige arealforvaltningsspørsmål og ulik bruk av 
fjellområdene.  Dette grunnlaget må også kunne gi premisser for plan-
legging – ikke bare brukes til å vurdere konsekvenser. Sentrale myn-
digheter må ta et ansvar for å få et slikt kunnskapsgrunnlag på plass. 

→ Større fokus på tilrettelegging av ferdsel i arealplanlegginga.
Svært mange arealkonflikter har oppstått i saker der det planlegges for 
hytter og reiselivsanlegg utenfor villreinens leveområder. Ofte er det 
manglende kunnskap om årsak-virkningskjeden plan/tiltak/utbygging 
 effekter(ferdsel)  konsekvenser for villrein, som krever signifikan-
te utslag på ferdsel før det kan vurderes om plan/tiltak har konsekven-
ser for villrein. Det er også ulike oppfatninger mellom ulike aktører om 
hvor mye ferdsel som genereres inn i leveområdene, hvor kritisk dette 
er for villreinen, og hvilke effekter tilretteleggingstiltak som løypekjø-
ring og merking har.

En årsak til at det fokuseres mye på styring av bygg og areal kan være at 
man her finner virkemidler gjennom innsigelsessystemet i plan- og byg-
ningsloven. Tilrettelegging og styring av ferdsel krever et mer komplisert 
virkemiddelapparat der arealsonering, oppfølgingsavtaler med grunnei-
ere og næringsdrivende er viktige virkemidler. Det setter også krav til 
årlig løpende finansiering, noe som er en stor utfordring i mange kom-
muner. Kommunene vil sitte med en nøkkelrolle i tilretteleggingen.

Det bør skje en strategisk nyorientering som innebærer større fokus 
i arealplanleggingen på virkemidler og samarbeidsopplegg for tilret-
telegging av ferdsel som kan redusere konfliktnivået i arealer som 
viktige for villreinen. Tilrettelegging av ferdsel av villreinhensyn, blant 
annet gjennom sti- og løypeplaner, bør fremgå av kommunenes are-
alplaner.
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