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Villreinforum Rondane-Sølnkletten

Formål:

• Større gjennomslagskraft i saker som angår 

villreininteressene

• Få mer ut av spredte virkemidler

• Bedre informasjonsflyt mellom 

villreinaktørene

• Mer utadretta virksomhet

Medlemmer:

• Sølnkletten Villreinområde

• Villreinutvalget for Rondane Nord

• Rondane Sør Villreinutvalg

• Villreinnemnda for Rondane og  Sølnkletten

Leder, nestleder og sekretærer



Kvalitetsnormen

6 av 10 nasjonale villreinområder har
ikke god nok kvalitet

(Rondane, Knutshø, Snøhetta, 

Nordfjella, Hardangervidda og 

Setesdal Ryfylke)

Rondane er analysert samla som ett  

område, dvs. at vi har fått et 

gjennomsnitt for indikatorer som 

varierer mellom nord og sør: 

Lavbeiter, storbukkandel, 

arealutfordringer og kalvetilvekst.



Så hva gjør vi når 60 år med 
nasjonalpark og 30 år med 
regionalplan ikke er nok?

1992
GPS-data fra «dyreposisjoner.no», 2009-2010, 
figur utarbeidet av Kai Rune Baatstad, Sel Fjellstyre



Både restaurering og 
forebygging er nødvendig

Kvalitetsnormen: 

Fokus på restaurering der 
problemer allerede har oppstått

Rondane: 

Svært viktig også å ta vare på de 
«urørte» områdene som er igjen

Fokusområder i Rondane Nord    
https://storymaps.arcgis.com/stories/d8273320f9144bbe9a3d70b3a4585422

https://storymaps.arcgis.com/stories/d8273320f9144bbe9a3d70b3a4585422


Peer Gynt-Spranget

• Toppturer til Bråkdalsbelgen

• Sti fra Peer Gynt til Rondvassbu over Randen

• Parkering Spranget

• Parkering langs vegen inn til Spranget

• Dobbel barriere fra Spranget til Rondvassbu –
bru ved Spranget



Grimsdalen/Haverdalen

• Økende trafikk; bilister og 
syklister. Fare for ny barriere 
og fotråte.

• Vår/forsommer svært viktig for 
villreinen

• Felles initiativ overfor 
vegstyret for å utsette opning 
av Grimsdalsvegen til 
15.juni?(Unntak beitebrukere)

• Parkerings- og campingforbud
langs Haverdalsvegen?



Stier/løyper

• Haverdalen-Høvringen over 
Sletthøe

• Fra Høvringen gjennom 
Kvannslådalen til Dørålen 

• Fra Peer Gynt til Rondvassbu
over Randen

• Ikke stikke løype til Haverdal-
seter når turisthytta er stengt

• Østsida av massivet?

Salteplasser, sau

• Parasittoverføring. jfr. Knutshø



Ca. 400 dyr

Ca. 150 dyr

Ca. 250 dyr



Arealbruk Hemmeldalen

Vinter (nov-mar) Vårtrekk (April) Kalving og oppvekst 
(mai-juni)

Sommer (juli-august) Jakt og brunst  
(september og oktober)



Vi er på overtid for villreinen i Rondane!

Brev fra mer enn 100 jegere til Sel fjellstyre 

i 1983 om økende turisttrafikk

Vi trenger en overordna, helhetlig strategi for 

villreinen før vi begynner å diskutere enkelttiltak

• Nødvendig med samordning mellom ulike 

instanser og prosesser fordi ulike instanser sitter 

med ulike virkemidler 

• Nasjonalparkstyret har en del av de nødvendige 

virkemidlene for å styre ferdsel

Dispensasjonspraksisen er svært viktig!

Brev til Mdir om ferdselsreguleringer positivt!



Utvalgene sliter med å nå bestandsmålet, til tross for 
redusert jakt (…..og inntekter)

Bestandsutviklingen nord for Ula 2011-2022


