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Avbøtende tiltak

• Brokke Suleskard, flytte Øyuvsbu, endre løypenettet
• Blåsjø – med Storsteinen og løypenett
• Svartevassmagasinet bygging av terskel
• Store Urar – stenge vei, mm

Tar ut de lavt hengende fruktene først.
Ferdsel på vei til Urar- er i gang



Ny organisering
• GPS-styret har svart på mandatet mht merkeprosjektet. 

GPS villreinprosjekt i Setesdal Ryfylke – avbøtende tiltak, NINA rapport 
1457

• Hvem skal ta ansvar for prioritere avbøtende tiltak , koordinere 
avbøtende tiltak, ta ansvar for at de avbøtende tiltak blir gjennomført

• Hvordan bør videre samhandling, dialog, erfaringsutveksling foregå på 
tvers av forvaltningsleddene, SVR, kraftverk, rettighetshavere, 
villreinnemd, organisasjoner, villreinsenteret mfl? 

• Nytt merkeprosjekt i lys av CWD. Ca 20 bukker i nordområdene av 
Setesdal – utveksling  Hardangervidda. Utnytte situasjonen til å få data til 
andre utfordringer

• Kvalitetsnorm for villreinfjellet, gjennomføring



Konklusjon

• Det opprettes et  gruppe, med følgende mandat:
Pkt. 1: Lage et forslag til liste med alle  avbøtende tiltak. Foreslå hvordan 
de kan realiseres og med ansvar for å dra gjennomføringen.
Pkt. 2: Foreslå en organisering der kommuner, fylkeskommunene, 
fylkesmannen, SVR, villreinnemd, rettighetshavere, organisasjoner, 
kraftverk, villreinsenter mfl kan delta for sikre samhandling, dialog, 
erfaringsutveksling. 
Pkt.3: Vurder om organiseringen skal gjelde for hele Heiplanområdet eller 
deler. Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei, eller som en 
todelt organisering.



Konklusjon fortsetter

Pkt. 4: Hvor ofte og når bør personer samles?
Pkt. 5: Er det behov for et sekretariat, og hvem skal ha det?
Pkt. 6: Eventuelle økonomiske konsekvenser av ny organisering.
Gruppen er satt sammen av følgende:
Fylkesmannen i Agder, v/ Per Kjetil Omholt
SVR v/ Jørn Haug
Villreinnemnda v/ Jarle Lunde
Villreinsenteret v/ Lena Romtveit
Frist for utredningen er våren 2021, gjerne før.



Takk for oppmerksomheten!
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