
Stikkord

Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjell

• Organisering
• Den røde tråden
• Status
• Erfaringer
• Livet etterpå
• Ny kunnskap og nye behov



Verneområdestyret for SVR

11 kommuner
2 fylker (Agder og Rogaland)
17 verneområder
3 500 km2

3 verneområdeforvaltere



Organisering
Styringsgruppa (SG)
- Styreleder SVR (Bjørn Laugaland)
- Bykle kommune (Signe Sollien Haugå)
- Kvinesdal kommune (Tor Arne Eiken)
- Fylkesmannen i Agder (Ørnulf Haraldstad)
- Villreinnemnda for setesdalsområdet (Knut Hagen)
- Lysefjorden Utvikling (Åshild Hus)
- Agder fylkeskommune (Ann Camilla Schultze-Krogh)

Sekretær for SG:  Norsk Villreinsenter sør

1 Kunnskapsformidling om villrein og 
villreinfjell til barn og unge
- Statskog (Kristian Eiken Olsen)
- Bygland kommune (Inge Olav Fjalestad)
- Knaben leirskole (Jan Rob)
- Tuva Flor Lien (NVS)
- Jørn Haug (SVR)

2 Møteplass villreinfjellet
- Hjelmeland kommune (Torborg Kleppa)
- Bykle kommune (Sigrid Bjørgum)
- Agder FK (Bjørg Hellem)
- Bjåen turisthytte v/Sondov Bjåen
- Lena Romtveit (NVS)
- Guro Sødergren (SVR)

3 Villreinen og kulturarven
- Snorre Haukalid (Agder FK)
- Suldal kommune (Turi Ottersland 

Tjøstheim
- Arkeologisk museum i Stavanger 

(Astrid Nyland)
- Visit Setesdal (Kirsten Leira)
- Haukeliseter th. (Håkon Aarthun)
- Alf Odden (SVR)

4 Sti- og løypeplan – adaptiv 
løypeforvaltning
- Åseral kommune (Randi Byremo)
- Bykle kommune (Sigrid Bjørgum)
- Fylkesmannen i Agder (Bjørn Loland)
- Jørn Haug (SVR)
- Vinje kommune (?)
- SR Villreinlag (Øyvin Robberstad)
- Agder FK (Øystein Kristensen)

Parter: Åseral kommune, Sirdal kommune, Kvinesdal kommune, Odda kommune, Vinje kommune,  
Hjelmeland kommune, Bykle kommune, Valle kommune, Bygland kommune, Suldal kommune, SR Villreinlag, 
villreinnemnda, Rogaland FK, Agder FK, FM Rogaland og FM i  Agder.



Finnes det en sammenheng?



Satsingsområda i Heiplanen 2013 Kunnskapsformidling om villrein og 
villreinfjell SVR 2017

Besøksstrategi SVR 2019

Helhetlig forvaltning Samarbeid i prosjektet
Heiplansamlinga
Andre møteplasser

Besøksforvaltning; bruk og vern

Kommunal planoppfølging Kommunale sti- og løypeplaner
Fagsamlinger
Plandata til kommunene (temakart 
etc.)

Kommunale sti- og løypeplaner som 
forutsetning for å vurdere nye traseer i 
VO

Bygde og næringsutvikling Vertskapskurs
Idekonkurranse
Fjellreinskulen
Informasjon på kulturminnelokaliteter
Utstilling Kvæven mfl.

Tiltak på innfallsporter
Videreutvikling av utstillinger

Kunnskapsbasert planlegging og prosjekt Formidling
Sluttseminar GPS-merkeprosjektet

Oppdatert kunnskapsgrunnlag
Tiltak for å dempe konfliktnivå

Varslingsrutiner Adaptiv løypeforvaltning SA - rutiner



Smakebiter fra 
prosjektet



Feltdager med 
skoleklasser



Opplæringsjakt



Idekonkurranse



Vertskapskurs



Utstilling 
Kvæven i Sirdal



Fagsamling sti- og løypeplan 



Den lokale villreinhistorien



Naturlosturer



Villreinsertifikatet: 
https://www.villreinsertifikatet.no/



Åpne temamøter

• Villrein og ferdsel
• Villrein og sau
• Den første villreinjeger
• Villreinjakt i Hjelmeland
• CWD
• Bruk av GPS – data fra 

merkeprosjektet



Fjellreinskolen i Bykle



Fra granskningskommisjonen:

• Vi putta kanskje litt mye i gryta..
• Mye aktivitet lokalt som blir lagt merke til
• Tung organisering – samtidig engasjerer det mange
• God synergieffekt med annet vi gjør
• Har ikke fått utnyttet alle mulighetene – vi rekker det vi rekker
• For lite informasjon ut til partene underveis?
• Effektiv pengebruk – lite administrasjon
• Mye bra på gang mht. kommunale sti- og løypeplaner
• En god byråkrat er ikke nødvendigvis en god pedagog



Behov og utfordringer som har 
dukket opp ila. prosjektet

• Hva skal en sti og løypeplan inneholde og omfatte. 
Hvordan kjøre gode prosesser? Hva er godt nok? 
Planform.

• Hvordan få skolene til å bli selvgående på temaet?
• Åpning/stenging av skiløyper – en god ide?
• Mange aktører - hva er en god arbeidsdeling

videre (SVR, FK, kommuner mv.)?



Hva lever videre når prosjektet
er ferdig?

• Mye er laget og produsert (informasjonsmateriell, skilting, 
utstillinger, heimeside)

• Skolene er satt på noen ideer – kontakter er knyttet
• Leirskolene er rustet til å bruke villrein inn i undervisningen
• Fjellreinskolen har kommet for å bli
• Villreinsertifikatet har kommet for å bli
• Får vi etableringer i kjølevannet av idekonkurranse og 

vertskapskurs?
• Har kommet et godt skritt videre med sti- og løypeplaner
• Besøksstrategien gir mulighet til fortsatt innsats
• Samarbeid og samhandling har blitt bedre. 
• Menigheten er utvidet



Takk for meg



Når vi målene?

Sikre at barn og unge i villreinkommunene får kunnskap og eierforhold til villrein og 
villreinfjell, villreinrelaterte kulturminne og lokal heiekultur

Øke kunnskapsnivået og bedre samarbeidet mellom alle involverte parter i 
villreinforvaltningen i regionen

Gjøre tilgjengelig og spre eksisterende kunnskap om villrein som en del av den 
lokale kulturarven

Bidra med økt bevissthet og stolthet over lokal heiekultur

Foredle den eksisterende kulturrelaterte kunnskapen til en form som lokalt reiseliv 
lett kan ta i bruk i sin virksomhet

Styre og kanalisere ferdselen i villreinfjellet gjennom utarbeiding av kommunale sti-
og løypeplaner

Utarbeide modeller for fleksible ordninger mht. preparering slik at dette fungerer i 
praksis
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