Reinheimen

Breheimen
Villreinutvalg

Besøksstrategi for verneområda i Reinheimen - høringsuttale.
Villreinstammen i Reinheimen er sårbar for øket ferdsel og forstyrrelser som kan bidra til
ytterligere fragmentering av villreinens leveområder her. Stier, turisthytter og hyttefelt i
vestlige deler av villreinområdet har ført til at villreinen omtrent er fraværende i disse
områdene.
Fylkesgrensen mellom Oppland og Møre & Romsdal er nærmest en grense for villreinens
områdebruk. På Opplandssida må en bevare dagens områdebruk for villreinen, mens på
vestsida av fylkesgrensa er utfordringen å re-etablere skikkelige levekår for villreinen.
På Opplandssida skjærer Finndalen og Lordalen seg dypt inn i Reinheimen og skaper lett
tilgjengelighet til villreinens kjerneområder.
Liafjellet og indre deler av Finndalen er veldig viktige vinterområder, mens Lordalen og
tilliggende områder her er de mest benyttete og viktigste kalvingsområdene.
Disse områdene må sikres til fordel for villreinen, og en må unngå profilering av disse
områdene som utgangspunkt til turer lenger inn i villreinens leveområder; spesielt i perioder
hvor dyrene er sårbare for forstyrrelser.
Dette gjelder for så vidt også for Aursjoområdet i Skjåk, de siste vintrene har villreinflokkene
utvidet «Liafjell-tangen» vestover til Nørdre Døkte, like øst for Aursjoen.
På vårparten trekker fostringsflokkene ofte nordover på vestsida av Horrungen (like øst for
Aursjoen) på sin vei til kalvingsområdene i Lesja.
I månedsskiftet mai/juni 2019 trakk forøvrig fostringsflokkene uvanlig tidlig ut av kalvingsområdene i Lesja, de vandret sørover og spredte seg utover: fra Aursjoområdet i vest til
Skaihøområdet (på Liafjellet) i øst.
Asbjørnsdalen, med tilliggende områder, er også et viktig fokusområde. Dette området er
fredet for jakt i en femårs-periode (2016-2020), i et forsøk på å få villreinen til å ta området
skikkelig i bruk igjen. 20. juni 2019 ble det observert 41 bukker i området (E. Bø, SNO).
For øvrig støtter Reinheimen-Breheimen villreinutvalg følgende av rapportens hovedmål:
•Reinheimen skal beholde sitt særpreg som et urørt område med lite besøk.
•Villreinen sitt leveområde skal styrkes, slik at villrein i større grad tar i bruk vestområdene.
•Sentrale deler av Reinheimen nasjonalpark skjermes mot framtidig besøksøkning.
•Besøkende skal i hovedsak kanaliseres til områdene utenfor verneområdene.
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