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Høringssvar. Besøksstrategi for Reinheimen.
Vi har lest gjennom besøkstrategien til Reinheimen Nasjonalpark. Vi tror at det er mye fornuftig i den
nye strategien, og tror det er bra at mye av verdiskapninga skal skje i bygdene som omkranser
verneområda. Strategien gir i all hovedsak en god samhandling mellom fjellvandring/ferdsel og
hensynet til villrein og øvrig vilt, og viktigheten av å beholde store inngrepsfrie naturområder
generelt.
Vi ønsker likevel å belyse forholdet mellom menneskelig ferdsel og villreinens vandringsmønster, som
er sentralt i besøksstrategien, sett fra vår side.
Nå er det slik at ÅST og DNTOA har sitt virkeområde inni fjellet, og inni nasjonalparken og
verneområda. Dette kan spores tilbake til da Pyttbua blei bygget i 1925, og også før det.

Hvor stor er ferdselen i området?
Det er umulig å få eksakte tall på ferdselen til fjells. Vi kan legge til grunn hvem som skriver seg i
besøksprotokollen på våre selvbetjente hytter, noe alle gjester skal gjøre enten de er på dagsbesøk
eller overnatting. I protokollen skal det fylles ut hvor man kommer fra, og hvor man skal til.
Hvor mange som går ellers av teltere, fiskere osv. er vanskelig å ha tall på.

Sommersesongen kan regnes å vare i ca. 100 dager fra midten av juni, til midten av september, med
en topp fra midten av juli til midten av august.

Telling av protokoll på Veltdalshytta for sommersesongen 2018 gav følgende tall på bruk av stiene.
Denne skal fange opp trafikk både til og fra hytta. Veltdalshytta er valgt da man fanger opp gjester
både fra Torsbu, og den mer besøkte Pyttbua. Reindalseter ligger lavere og lenger vest, men tall der
er tatt med for å vise hvor ferdselen kommer fra. 2018 var et godt besøkt år i fjellet.
Veltdalshytta-Billingen: 132 personer. Rundet opp til 2 stk. pr. dag.
Veltdalshytta-Torsbu: 168 personer. Rundet opp til 2 stk. pr. dag
Pyttbua- Veltdalshytta: 582 personer. Rundet opp til 6 stk. pr. dag
Reindalseter-Veltdalshytta: 1166 personer. Rundet opp til 12. pr. dag

Dessverre har ikke DNT Oslo og Omegn rukket å finne fram sine protokoller fra Torsbu, og ferdselen
fra Torsbu-Billingen da er selvsagt noe høyere enn vist her, men likevel langt lavere enn 30 pr. dag.
Torsbu-Pyttbua er relativt lite gått, og trolig mindre enn 150 passeringer totalt i sommersesongen.

Kun to dager var det registrert ca. 30 passeringer. Begge mellom Reindalseter og Veltdalshytta, der
det attpåtil er to ruter å velge mellom, men der nok de fleste velger Nedre Veltdalen.

Hvor er reinen i dag?
Erfaringer fra Rondane viser at reinen vegrer seg for å passere hvis det er 30 passeringer pr. dag, og
dersom det er 200 pr. dag er det en stor barriere for reinen. Det er også påvist redusert bruk av
området innenfor 10 km. fra hyttene. Disse tallene kan ikke uten videre gjøres gjeldene for
Reinheimen. Reinen i Rondane er genetisk reinere enn reinen i Ottadalsområdet, og er mer sky.
Turisthyttene i Rondane har også mange ganger flere besøk enn hyttene i Reinheimen, og har en helt
annen infrastruktur rundt seg enn lille Torsbu med ca. 400 besøk årlig.
I følge kartet på settrein er det relativt få observasjoner av rein vest for Gråhø, og da er man allerede
langt over 15 km. fra Torsbu, som er turisthytta lengst øst. Torsbu kan derfor umulig ha noen
innvirkning på dette. ÅST har ingen problem med å se at det kan være utfordringer knyttet til
reinsdyr og mye folk i fjellet, men at problemstillinga i dag er svært lite aktuell i Reinheimen. Om
problemstillinga skulle bli mer aktuell med større ferdsel rundt Pyttbua, Torsbu eller Veltdalshytta, og
at reinen trekker lenger vest, så vil vi selvsagt være med å se på løsninger som gjør at både reinsdyr
og folk kan bruke fjellet også i fremtiden.
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