Alf Odden/ Saksbehandler,
Denne henvendelsen er stilet på vegne av HAG Invest AS, som grunneier i deler av det område som
omfattes av Verneområde for «Setesdal Vest-hei, Ryfylke-heiane samt Frafjord-heiane.
Vi er berørt i to (2) ulike deler av dette område.

«OMRÅDE 1»
Dette område gjelder g.nr. 8, b.nr. 1 i Åseral kommune. Område grenser i nord-vest mot Bygland
Kommune, og den delen som er vist på vedlagte figur, inngår i «Verneområde» - ref.;

Som vist ligger område i randsonen av SVR.
Utover at dette inngår som en del av det vedtatte verne-område, anser grunneier dette å ha
betydning for en langsiktig/ fornuftig forvaltning av bestanden av hønsefugl.
Sammen med tilgrensende naboer i nord, har vi gjennom flere år gjennomført taksering av
hønsefugl/ rype i det aktuelle område. Takseringen har alle år vist en god tetthet, og helt i øvre
enden av skalaen, sammenlignet med de øvrige områdene som takeres av samme gruppe.
Følgende er resultatene for takseringen i perioden 2014 - 2017;

Som det går fram av vedlagte figur ligger bestanden «stabilt» med en tetthet over 30 ryper/ km2.
Dette er ansett som et fornuftig nivå.
Grunneier har også god erfaring hva gjelder bestanden av rype/ hønsefugl fra andre/ ulike områder i
Sør-Norge, og anser det aktuelle område å være stabilt i forhold til å inneha en robust bestand av
rype/ hønsefugl.
Område i og rundt Finndalen anses å være sentralt i så måte. Spesielt i inneværende sesong/ år, med
langvarig tørke i hekkesesongen, har våt-område i Finndalen vært avgjørende. Våt-område har
tilrettelagt for bedre tilførsel av innsekter, som er helt avgjørende for kyllingene i den første kritiske
tiden etter klekking.
Økt trafikk i dette område er ikke ønskelig/ frarådet fra denne side.
Selve løypenettet (sommer som vinter) er etter grunneiers synspunkt allerede godt utbygd. Både
eksisterende skiløyper samt Turistforeningens løyper går over deler av eiendommen. Løypene er
godt traffikerte, og det er godt synlige slitasjer/ trasséer i terrenget etter disse.

Kart som viser eksistrende løypenett på «Bortelid».

«OMRÅDE 2»
Dette område gjelder g.nr. 50, b.nr. 6 m.fl. i Valle kommune, og særskilt det fellesområde som
utgjøres av g.nr. 50, b.nr. 68.
Tillater å innlede med et kort sitat fra Verneområde-styrets egen nettside;

Grunneierne som disponerer/ eier dette fellesområde, har fra inneværende sesong besluttet å
gjennomføre flere tiltak som berører villreinstammen i dette område. Basert på historiske erfaringer
samt «føre var prinsippet», er det inntil videre besluttet å begrense jakt-tiden til å omfatte kun
september måned. Videre opphørte all «samjakt» fra inneværende sesong. Antall jegere og antall
tiilatelser til felling av dyr i det aktuelle område, begrenses dermed i vesentli grad.
Vi tror dette har vært/ er nødvendig for å gi dyrene en forlenget mulighet til å opparbeide et godt
næringsgrunnlag, og for å kunne tåle perioden gjennom kritiske vintermåneder, med begrenset
tilgang på føde.
Videre har vi opplevd at aktivitet, som eksempelvis økt trafikk m.m. har bidratt til å gjøre reinen
urolig.
Som grunneiere ønsker vi å bidra til en forsvarlig forvaltning, og vi tror disse tiltak vil være postive til
denne prosessen.
Deler av DNT sitt løypenett går gjennom det aktuelle område. Bl. annet løype fra Berg til Stavskar og
Bossbu, som er blant DNT siine mest besøkte steder/ hytter. Det er til tider stor trafikk på
løypenettet. Dette framkaller etter denne sides oppfatning, at man er spesielt varsom med tanke på
effekten dette utgjør på den stammen av reinsdyr som befinner seg i samme område.
Vi vil derfor sterkt fraråde at det etableres nye ruter/ stier utenfor det allerde etablerte løypenettet.
Vi vil derfor be Utvalget som nå utreder «Besøksstrategien for SVR 2019-2025, om å ta hensyn til
dette i den videre saksutredningen.
Utover forvaltningen av vår sørligste villreinstamme, er også hensyn til andre arter, både dyr- fuglerog planter- av betydning.
Uten at jeg kjenner til om det er «konkrete planer» rundt ulike former for «ekstremsport» og
utøvelse av dette i det aktuelle område, vil jeg fraråde å åpne opp for slike aktiviteter. Det er vaskelig
å se at dette vil bidra i positv retning sett i forhold til det som er ført i pennen over.
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