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HEIPLANEN - HØRINGSUTTALE
Villreinkartet som ble utarbeidet av Norsk Villreinsenter har vært underlag for Heiplanen og den
avgrensing Nasjonalt villreinområde og hensynssone villrein har fått i planen. En del ”politiske
justeringer” av grensene er i planforslaget gjort på tvers av villreinhensyn og kartfesta biologisk
leveområde.
Villreinnemnda har vært mindre involvert i arbeidet med Heiplanen enn nemnda så for seg da
bestillingsbrevet fra MD kom, og nemnda har underveis ofte hatt inntrykk av at planen er mer lagt
opp med tanke på lokal næringsutvikling enn med tanke på å ivareta villreinen.
Først om noen gjennomgående redaksjonelle ”skrivefeil” som må rettes
Villreinområdet på ”Vestheia” heter Setesdal-Ryfylke villreinområde – dvs. Vesthei skal IKKE være
med i navnet. Det samme med forkortelsen SVR om villreinområdet – det må endres til SR (eller
Setesdal-Ryfylke) Dette må rettes slik at det definerte villreinområdet ikke sammenblandes med
SVR; som er Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde
Har sett denne feilen flere steder.
På i kap.2.2 henvises det til Setesdal-Ryfylke villreinnemnd men denne ble nedlagt for 4 år siden.
Nå heter villreinnemnda her Villreinnemnda for Setesdalområdet.
NEMNDA HAR FØLGENDE MERKNADER TIL HEIPLANEN:
Vi mener at områdene på Austheia i Bygland bør har en buffer med hensynssone villrein mellom
NVO og ”leveområdegrensa” fastsatt av Villreinsenteret. Også for området ved Nesjen i Kvinesdal
bør det være hensynssone Villrein, eller at FMVA’s avtalte tekst tas inn som vilkår her.
Vi savner også at villreininteressene – enten det gjelder lag eller nemnd - ikke er nevnt som
samarbeidspartnere i forvaltningssammenheng.
Generelle retningslinjer for NVO
 Reinen har større toleranse for ferdsel i områder med skogsterreng, spesielt gjelder dette Setesdal
Austhei. Dette og villreinens sesongmessige bruk av området skal tillegges vekt ved behandling av
søknader.
…villreinens sesongmessige bruk av området skal tillegges vekt (…) Dette mener vi er et
smutthull for å tillate tiltak innen NVO på Austheia, dette til tross for at det er presisert at begge
villreinområdene i Heiplanen sees under ett og det er ikke definert noen egen hensynssone her
(men et fokusområde). Dette punktet er kommet i stedet for en egen og lempeligere sone som ble
forsøkt innført i dette området tidligere i planprosessen.
Setesdal Austhei er et villreinområde om brukes hele året og sjøl om mange dyr drar til
nordområdet vinterstid er ikke sørområdet tomt – dette er en feilaktig oppfattning av
villreinområdets funksjon som en helhet.
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Vllreinnemnda mener at dette punktet må tas ut/ endres og at NVO på Setesdal Austhei skal
ha samme regler som på Vesrtheia.
 Når det gjelder avsnitt om Ferdsel mener nemnda at det også bør fokusere på, og arbeide for
en økt bruk av leiekjøring med snøscooter framfor et stort antall enkeltløyver til hyttekjøring.
Faste traseer/ motorferdselplan bør i alle fall ligge som bakgrunn, og det bør utarbeides
kommunale motorferdselplaner.
 Når det gjelder ferdsel langs anleggsveger og på reguleringsmagasiner bør det også reguleres
der dette har negative virkninger på villreinens områdebruk og trekk.
Avsnittet Sti- og løypeplaner har et punkt:
 For utviding/ forbedring av eksisterende eller nye hytte-/ turistområder (…)
Vi stusser svært på dette med nye hytteområder da det tidligere utrykkelig står at nye
fritidsbygg tillates ikke i NVO og et hytteområde oppfattes som et område med
fritidsbebyggelse.
Håper dette bare er en skrive-glipp som nemnda her påpeker og regner med at dette rettes
opp,
Flere steder er teksten i planforslaget er ”utvidet” og gjort mer lempelig enn det som var
avtalt etter møter med kommuner og FMAA. Vi mener avtalt tekst må brukes.
Hensynssoner
Innen Setesdal-Ryfylke villreinområde er flere kalvingsområder gjennom verneforskriften sikra
med ferdselsrestriksjoner i kalvingstida. På Setesdal Austhei er det ikke fokusert på
kalvingsområder i det hele tatt. Vi mener det burde være definert hensynssone kalving, for å
framheve et spesielt viktig område. Et ferdselsforbud ser vi ikke behov for slik situasjonen er i dag,
men dersom en har en kalvingssone vet en mer konkret hva en har å forholde seg til.
Nemnda foreslår derfor at det tas inn en hensynssone kalvingsområde på Setesdal Austhei
på lik linje med trekkområder, eller i det minste som et fokusområde for nærmere
undersøkelser
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