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Innspill til høring om regional plan for Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiene og
Setesdal Austhei
Vi ønsker å komme med følgende synspunkter.
Kartet over villreinens leveområde (kalt Hensynssone Nasjonalt Villreinsområde) og
marginale områder (kalt Hensynssone villrein), som er foreslått i planforslaget (s. 15) er
redusert i forhold til kart over biologisk leveområde for villrein (s. 41), som er utarbeidet av
Stiftelsen Norsk Villreinsenter (NVS).
NVS sitt kart er biologisk fundert, dvs viser reinens virkelige områder. Der er både
leveområde og marginalt område for reinen større enn på det kartet som foreslås i
Planforslaget. Dette gjelder spesielt sør-øst i Sirdal. I NVS sitt kart går leveområdet ned til
Bergeheii, nesten rett øst for Tonstad, og i forlengelsen av dette går det sørover et større
marginalt område (øst for Sirdalsvatnet). Vi har i mange år gått i dette området, og vi har flere
ganger sett rein om vinteren inne i det marginale området. Dette området ligger lavere enn
områdene lenger nord, og kan derfor gi lettere tilgang til mat i vintre når is og snø hindrer
reinen i å finne mat i høyereliggende strøk. I planforslaget er reinens leveområde her trukket
et godt stykke nordover og et marginalt område går omtrent dit leveområdet går på NVS sitt
kart. Slik vi forstår rapporten er grensene for leveområde og marginale områder trukket
nordover fordi reinen ikke trekker så lang sør lenger.
Etter vår mening er det en sammenheng mellom det faktum at reinstammen i vest ble sterkt
redusert pga. for høyt uttak i noen år og at man derfor ikke har observert så mange dyr. Ifølge
planforslaget er det nå ca. 1500 dyr, mens det egentlig skal være rundt 3.000 dyr. Det er
forkastelig hvis det er slik at denne utviklingen gir støtte til den politiske oppfatningen at få
observasjoner av rein må føre til reduksjon eller bortfall av marginalområdene i gjeldende
planer. Vi er klar over at sterke økonomiske interesser og prosjektgrupper nå arbeider for å ta
store deler av fjellet til å bygge vindkraftanlegg. Lokal vannkraftutbygging vil etter vår
mening berøre reinsdyrstammen bruk av området i langt mindre grad enn en eventuell
vindkraftutbygging. Vi gjør oppmerksom på at Norge som nasjon er forpliktet av
internasjonale konvensjoner som beskytter reinsdyrstammen. Å minske marginalområdene for
rein for å tekkes store økonomiske vindkraftaktører er feilslått politikk etter vår mening.
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I stedet for å redusere leveområdet for reinen og ta ut viktige marginale områder, bør en etter
vår mening satse på å bevare de områdene som reinen faktisk har brukt når stammen har vært
større. Vi regner med at stammen skal bygges opp igjen til det nivået den egentlig skal ha, og
da trengs også større områder. Dersom det blir mer ustabilt vær i framtiden, vil
sannsynligheten for ising av beiteområdene for reinen høyt til fjells øke, slik at reinen kan få
problemer med å finne mat. Da er det viktig å opprettholde adgangen til områder i lavere
strøk, lenger sør. Dette er områder som har få hytter og lite naturinngrep, det marginale
området øst for Sirdalsvatnet i NVS sitt kart sammenfaller i stor grad med INON-områder
med 1-3 km og 3-5 km fra inngrep. Dette er områder som man bør ta høyde for at reinen også
i fremtiden kan bevege seg i. I marginalt område kan en jo fortsatt drive lokal
næringsvirksomhet og utnytte utmarksressursene en unngår inngrep som hindrer reinen. Å ha
mulighet for reinsjakt er vel også en del av ressursutnyttelsen samtidig som?
Konklusjon: Vi mener at en må legge NVS sitt kart til grunn for reinområdet, både når det
gjelder leveområde og marginale områder, eller kalt Hensynssone Nasjonalt Villreinsområde
og Hensynssone villrein i planforslaget.
Med vennlig hilsen
(1)Fridtjof H. Jaatun og Else Kamsvåg
Bjerkebakken 75F,
0757 Oslo
(2)Sigurd Selmer
Brådet
4440 Tonstad
(3)Gry Iren Josdal
Nedre Høgåsen 12,
4440 Tonstad
(4)John Stangeland
Litleli 41,
4440 Tonstad
(5)Leif B. og Signe Hansen
Bjørneborgveg 4,
4440 Tonstad

2

(6)John Arvid Ousdal
Nedre Høgåsen 2,
4440 Tonstad
(7)Elfrid Ovedal
4440 Tonstad

3

