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Innspill til høring om regional plan for Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiene og
Setesdal Austhei
Naturvernforbundet i Vest-Agder tolker bestillingsbrevet fra Miljøverndepartementet av
12.04.2007 til å være et overordnet politisk ønske om en helhetlig og bærekraftig forvaltning,
og at hensynet til villreinens behov her skal tillegges avgjørende betydning i dette sydlige
heilandskapet. Dette sammenfaller med det særlige ansvaret Norge har, ikke minst også i
henhold til internasjonale avtaler (Bern-konvensjonen)for å forvalte villreinen i et langsiktig
perspektiv.
Naturvernforbundet vil her vise til de faglige anbefalinger som fremkommer fra Norsk
Villreinsenter som tar utgangspunkt i de biologiske leveområdene for villreinen. Dette
fremkommer på side 41 i planforslaget og blir betegnet som ”marginale områder” – også kalt
”hensynssoner villrein”.
Dette er områder som under spesielle forhold kan bli viktige for villreinen og vil derfor kunne
få stor betydning som sikringsområder. Ved særlig vanskelig beiteforhold i høyfjellet (ising)
og ved de klimaendringene som pågår, kan disse arealene vise seg å få stor betydning. Når det
imidlertid sies i planforslaget at man ikke har nok kunnskap om betydningen av villreinens
bruk av randsonene / de marginale områdene i syd, bør dette nettopp tale til villreinens fordel.
Vi viser her til naturmangfaldslovens føre-var-prinsipp. Det bør tillegges vekt her.
Naturvernforbundet kan ikke akseptere at disse områdene med en politisk begrunnelse endres
fra å være biologiske leveområder for reinen til å bli bygdeutviklingssoner. Randsonene og
såkalt marginale områder er tatt bort som villreinens leveområde her i sør. Også uberørte områder
som ligger direkte tilknyttet og i forlengelsen av de sentrale heieområdene og som er sentrale og
lett tilgjengelige leveområder for villreinen, er fjernet og tatt ut av heieplanen. De enkelte
kommunene og særinteresser har stikk i strid med intensjonene for planarbeidet fått gjennomslag
for at villreinens leveområder skal innskrenkes og de siste store og til nå urørte randsonene delvis
frigis til vilkårlig og fragmentert planlegging. En form for planlegging som i høy grad langt på vei
er i ferd med å ødelegge de siste verdifulle randsonene til de sentrale heieområdene i denne delen
av landet. Om kort tid kan randsonene og lavereliggende heieområder bli bygget ned eller helt
avskåret fra de sentrale heieområder pga. fritidshus, kraftanlegg, diverse infrastruktur m.m..
Fra en pressemelding fra Miljøverndepartementet, 21.12.09 fremgår det at tapet av inngrepsfri
natur i perioden 2003 til 2008 er på 1 million dekar. For å illustrere omfanget kan vi her nevne

at dette er mer enn hele Kvinesdals areal! I forhold til perioden 1998 – 2003 er dette en
økning på 30%! I forbindelse med fremleggelsen av pressemeldingen uttalte
miljøvernminister Erik Solheim dette:
”Resultatene som nå legges fram, er alvorlige og viser at utbyggingspresset på norsk natur
øker. Urørt natur uten tekniske inngrep er en viktig kvalitet som også våre etterkommere har
rett til å oppleve. Bevaring av slik urørt natur er også viktig for Norge som reisemål og
turisttradisjon.”
Erik Solheims uttalelse er en understrekning av Stortingets forpliktelser gjennom en rekke
stortingsmeldinger for å sikre urørte naturområder med den verdien de har i seg selv, for
biologisk mangfold og av hensyn til våre muligheter for rekreasjon og naturopplevelser.

Det er viktig å bevare adgangen for villreinen til disse lavereliggende områdene også fordi de har
få hytter og lite naturinngrep ellers – flere områder er nettopp INON-områder, for eksempel
viddene øst for Sirdalsvannet.
Vi vil her også her nevne betydningen av å ta disse områdene ut som bygdeutviklingsområder
fordi de har andre rike biologiske verdier, og at de slik framstår som intakte naturområder.
Istedenfor å redusere leveområdene for villrein ved å ta ut viktige marginale områder, bør disse
områdene bevares også med henblikk på å bygge opp igjen villreinstammen til en større bestand
enn dagens med de behov dette vil kreve for nye beitearealer.
Avslutningsvis vil vi her referere til og slutte oss til betraktninger professor emeritus Sigmund
Hågvar kom med i radioens P2 ”Verdibørsen” 20.11. - noe fritt gjengitt.
Norge beskytter bare natur i verneområder, utover dette ligger naturen ubeskyttet for nedbygging
og ødeleggelse. Vi har god oversikt over tap av natur, men vi tar ikke nødvendige grep for å
stoppe nedbyggingen og forringelse og overlater reduserte naturverdier til våre etterkommere.
Naturvernforbundet i Vest-Agder vil be om at de områdene som Norsk Villreinsenter anbefaler
som marginale områder, side 41 i Heiplanen ikke omdefineres, men skal være sikringsområder for
villreinen.
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