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1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE 
Dette er den sjette bestandsplanen som utarbeides for Våmur-Roan villreinområde. Styret i Våmur-Roan 
villreinlag er ansvarlig for utarbeidelse av planen. Faun Naturforvaltning AS er innleid for faglig bistand og 
har stått for utforming av planen. Våmur-Roan villreinområde er på ca. 375 kvadratkilometer og ligger i 
Fyresdal, Nissedal og Kviteseid kommuner i Telemark. Våmur-Roan villreinområdet er organisert som et 
vald. 

2. PLANPERIODE 
Det er valgt en planperiode på 5 år; 2015 – 2019. Det er noe usikkerhet omkring stammens størrelse og 
struktur, det vil derfor være viktig å følge med på utviklingen i stammen fortløpende, og ved behov endre 
avskytingsstrategi. 
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3. BESTANDSSITUASJON  
 
3.1 Bakgrunn 

Våmur-Roan villreinområde blei oppretta i 1992, samme år ble det felt 10 dyr som et prøveuttak. I den 
første ordinære jakta i 1993 ble det tildelt en kvote på 35 dyr, av disse ble det felt 29 dyr. Fra jakta starta 
og frem til fredninga som kom i 2006, ble det årlig felt mellom 15 og 48 dyr. I 2006 og 2007 ble stamma 
freda, en anslo da stamma til å kunne være nede i rundt 100 vinterdyr. Et årlig jaktuttak på rundt 20 dyr i 
tillegg til en naturlig dødelighet på 7-8 dyr, ville da kunne føre til at stamma ble ytterligere redusert. I 2008 
ble det igjen åpnet opp for jakt og det ble da felt 20 dyr, i 2009 ble det også felt 20 dyr.  
 
I 2010 startet man på en ny bestandsplan, hvor det ble antatt at stammen var oppe i overkant av 200 
vinterdyr. Det ble da besluttet å ha en årlig kvote på 50 dyr i en femårsperiode, men allerede i 2011 ble 
kvoten økt til 60 dyr. I 2012 ble det vedtatt å øke kvoten til 90 dyr. I de to siste årene av planperioden ble 
kvoten satt til 100 dyr i året. I samme tidsrom ble det felt henholdsvis 38, 47, 70, 59 og 74 dyr.  
 
 
 

3.2 Bestandsstørrelse 
 
For å få en bedre oversikt over bestanden i Våmur-Roan ble det utført vintertelling ved hjelp av helikopter i 
2012 og 2014. Under tellingen i 2012 hadde en gode forhold og det ble tatt bilde av flere flokker, største 
flokken som ble observert var på Hestekvævnuten og telte 92 dyr. Det ble også observert en større flokk på 
Borstad, men dette var nede i skogen og det er ikke mulig å få telt nøyaktig antall dyr utfra bilda her, men 
en antok at det var ca 80-85 dyr i denne flokken. Resultatet fra vintertellingen i 2012 er vist i tabell 1. 
 
Tabell 1: Helikoptertelling 30.1.2012 

Sted: Antall dyr: Dyr med gevir:  Kalv:  Anmerkning: 

Sveinshei 9 1  Dyret med gevir ser ut til å være en ung bukk. 

Hestekvævnuten 92 48 28  

Søtdalsvarden 19 14 7  

Røyningsvatn 11    

Kilandsheia 25 16   

Borstad 80-85 (26)  Geir Ufs fotograferte antatt samme flokk 21. 
mars og telte da 49 dyr, av disse hadde 26 gevir. 

Sum: 236 - 241 79 - 105   

   
Utfra helikopter tellinga i 2012 kan man slå fast at en hadde ei vinterstamme på minimum 236 dyr, da med 
en liten usikkerhet knyttet til antall dyr i flokkene ved Borstad og på Kilandsheia. Det ble også forsøkt med 
helikopter telling vinteren 2014, men på grunn av vær og snøforhold ble denne tellinga ikke like vellykka. 
Under tellinga i 2014 ble det observert 91 dyr fra helikopter, i tillegg ble det observert 76 dyr samme 
dagen, som en med sikkerhet kan si ikke er de samme som en så fra helikopteret. Utfra tellinga i 2014 har 
man da et minimumstall på 167 dyr, men her er det stor usikkerhet knyttet til hvor mye av reinen en fant.  
 
Tilfeldige observasjoner av rein gjort etter jakta 2014, er oppsummert i tabell 2. Dette er observasjoner 
villreinlaget har samlet opplysninger om.  
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Tabell 2: Observasjoner av rein etter jakt 2014 

Sted: Antall dyr: Anmerkning: 

Horgevika 100-120 Observert da de kryssa vegen. 

Greivstad heia 50+  

Solberg 40+  

Kilandsheia 15-20  

Himmelstøyl 20  

Sum: 225-250  

 
Utfra observasjonene gjort etter jakta i 2014, kan det se ut til at en har minimum 225 vinterdyr. Da 
observasjonene i tabell 2 ikke er angitt med dato, er det imidlertid usikkerhet knyttet til om noen av disse 
dyra kan være de samme. (Det er også usikkerhet rundt hvor stor andel av bestanden som er observert.) 

 
3.3 Bestandsstruktur  

Utfra sett rein skjemaene fordeler andelen voksen bukk, simle/ungdyr og kalv seg litt ulikt i åra 2012, 2013 
og 2014, tabell 3. 
 
Tabell 3: strukturen i stamma utfra sett rein skjema. 

 2012 2013 2014 

Voksen bukk 44 % 40 % 25 % 

Simle/Ungdyr 35 % 43 % 51 % 

Kalv 22 % 17 % 24 % 

Kalv per. simle/ungdyr 0,63 0,39 0,46 

 
Det er ikke utført noen egen strukturtelling i Våmur-Roan. For å kunne si noe om strukturen i stamma, har 
en derfor tatt utgangspunkt i sett rein skjemaene som blir fylt ut under jakta. Dette gir ikke en like god 
oversikt over strukturen, som en strukturtelling gjort om høsten under brunsten, men en får en viss 
oversikt. 
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3.4 Fellingsstatistikk 
 
Tabell 4: Oversikt over felte rein i Våmur-Roan i perioden 1993 og frem til 2014. Av tabellen fremgår tildelt 
kvote og fellingsprosent. Storbukken var fredet i 2003 og 2004. I 2006 og 2007 var all rein fredet. 

 
 
 

  
Figur 1 og 2: Oversikt over felte dyr i Våmur-Roan fordelt på alder og kjønn i perioden 1993-2014. 
 

År Kalv 1 1/2 år

Eldre 

bukk

Eldre 

simle Totalt

Tillatt 

felt

% Felte 

Hanndyr

% Felte 

Hunndyr % felt

1993 9 3 9 8 29 35 44,8 55,2 82,9

1994 14 8 14 12 48 55 58,3 41,7 87,3

1995 14 5 12 8 39 70 51,3 48,7 55,7

1996 19 4 17 7 47 70 53,2 46,8 67,1

1997 11 9 10 7 37 70 56,8 43,2 52,9

1998 9 2 6 6 23 70 39,1 60,9 32,9

1999 6 2 8 10 26 77 38,5 61,5 33,8

2000 6 4 3 4 17 40 52,9 47,1 42,5

2001 7 4 4 1 16 40 75,0 25,0 40,0

2002 8 1 5 7 21 40 38,1 61,9 52,5

2003 8 5 1 2 16 36 50,0 50,0 44,4

2004 8 5 3 3 19 37 52,6 47,4 51,4

2005 5 3 4 3 15 20 60,0 40,0 75,0

2006

2007

2008 11 4 2 3 20 30 60,0 40,0 66,7

2009 9 3 6 2 20 30 60,0 40,0 66,7

2010 15 8 5 10 38 50 44,7 55,3 76,0

2011 15 13 9 10 47 60 38,3 61,7 78,3

2012 28 11 13 18 70 90 44,3 55,7 77,8

2013 20 15 10 14 59 100 54,2 45,8 59,0

2014 24 11 13 26 74 100 36,5 63,5 74,0

Fredning

0

20

40

60

80

Felt rein i Våmur-Roan 

Kalv 1 1/2 år Eldre bukk Eldre simle

0 %
20 %
40 %
60 %
80 %

100 %

Felt rein i %, fordelt på alder og kjønn 

Kalv 1 1/2 år Eldre bukk Eldre simle



7 

 

  
Figur 3 og 4: Oversikt over kjønnsfordeling på felte dyr og fellingsprosent for Våmur-Roan i perioden 1993-
2014. 
 

  
Figur 5 og 6: Slaktevekter for eldre dyr og 1,5 åringer i Våmur-Roan i perioden 1993-2014. 
 

 
Figur 7: Slaktevekter for kalv i Våmur-Roan i perioden 1993-2014. 
 
Slaktevektene for rein felt i Våmur-Roan ser ut til å holde seg på et jevnt høyt nivå. For voksne dyr ligger 
slaktevektene for voksen bukk på omkring 70 kg og for voksen simle ligger vekta i underkant av 40 kg. 
Slaktevektene for ungdyr ligger på mellom 30 og 35 kg, for kalv så ligger vektene mellom 20 og 25 kg. 
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Konklusjon bestandssituasjon  
Det er vanskelig å anslå et sikkert bestandsestimat for reinsstamma i Våmur-Roan, men utfra flytellingen 
30.1.2012, så kan en med stor sikkerhet slå fast at vinterstamma vinteren 2011/2012 var på minimum 240 
dyr. Det ble også forsøkt med en telling vinteren 2013/2014, utført den 28.3.2014. Under tellinga i 2014 
var det for dårlige snøforhold til å få til en bra telling og det ble da også kun funnet 91 dyr fra lufta. Det ble 
imidlertid samtidig sett 20 dyr på Tjostovshei og 56 dyr på Fjone. Til tross for stor usikkerhet i hvor stor 
andel av dyra som ble funnet, kan en likevel anta at det vinteren 2013/2014 var minimum 170 dyr i 
området. 
 
For å beregne størrelsen på stamma i dag, er det tatt utgangspunkt i tellinga som blei gjort i 2012. Det er 
lagt til grunn en kalveproduksjon på 0,5 kalv per simle/ungdyr og en naturlig dødelighet på 10 % for kalv og 
5 % for voksne dyr per år. Etter gjennomgang av bildene som ble tatt i 2012, kom en fram til at det var ca 
150 simle/ungdyr, ca 20 bukk og ca 71 kalv. Disse talla er nokså usikre i og med at det kan være noen eldre 
bukker med i fostringsflokkene, likedan har en ikke muligheter til å se hvor mye kalv som er med i flokkene 
som er observert ved Borstad og Kilandsheia. Her har en lagt som forutsetning at det er en like stor andel 
kalv i nevnte to flokker, som i de to andre fostringsflokkene en har gode bilder av. 
 
Det er gjort forsøkt på å beregne utviklingen i stammen frem til i dag, med bakgrunn i kjente fellingstall og 
forutseninger om produksjon og naturlig dødelighet som nevnt over. Da kommer en frem til at stamma 
etter jakt 2014 er i størrelsesorden 170 til 200 dyr. Dette er minimums tall og forutsetter at alle dyr ble 
observert under tellingen i 2012. Dersom det er rett, har i tilfelle jaktuttakene de siste åra medført en 
bestandsredusksjon. 
 
Ut fra minimumstalla berekna fra flytellingen i 2012 kommer en da frem til at bestanden før jakt 2015 
teller 220 til 230 dyr, av disse er 40 til 50 kalv. Strukturen i stamma ser fra gjennomførte beregninger ut til 
å være rundt 40 % voksen bukk, 40 % simle/ungdyr og 20 % kalv. Med bakgrunn i registrerte vekter så ser 
stamma ut til fremdeles å ha en god kondisjon og det er heller ingen ting som tyder på at stamma har vært 
for stor i forhold til tilgjengelig beite. 
 
Villreinlaget antar med bakgrunn i observasjoner av rein etter jakta 2014, at en har flere dyr i området enn 
hva beregnede minimumstall antyder. Villreinlaget antar med denne bakgrunn at vinterbestanden per 
2014/2015 teller rundt 240 dyr, noe som er lagt til grunn som startbestand i foreliggende bestandsplan.  
 
 
Det bemerkes at det fremdeles er knyttet usikkerhet til stammens faktiske størrelse.  
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4. MÅLSETTING FOR PLANPERIODEN 
4.0 Måloppnåelse  

I forrige planperiode hadde en mål om en stabil vinterbestand på ca 200 dyr. Utfra flytellingen i 2012 så 
det ut til at en hadde nådd dette målet, men observasjoner etter jakta 2014 kan tyde på at antall dyr 
fremdeles er noe høyt.  
 
En hadde også et mål om å få til tellinger og registreringer som førte til at en fikk god oversikt over 
stammens størrelse, struktur og kondisjon. Dette ser det ut til at en har fått til ved hjelp av sett rein, 
nøyaktige kontrollveiinger og en vellykket vintertelling i 2012. 
 
Det tredje hovedmålet som en hadde, var å se til at stammen skulle ha en sunn alders- og 
kjønnssammensetning. Her var det ideelle målet etter jakt ca. 20 % kalv, 45 % simler 1,5 år og eldre, 20 % 
yngre bukk 1,5 til 2,5år, samt minst 15 % bukk 3,5 år og eldre. Dette er vanskelig å anslå siden en ikke har 
hatt noen strukturtelling om høsten etter jakta, men utfra beregninger som er utført så antar en at en 
etter jakta i 2014 hadde ca 45 % simle/ungdyr, 40 % voksen bukk (>2,5 år) og 15 % kalv. 
 

4.1 Mål 2015 – 2019 
 
Her ønsker en å videreføre måla fra forrige planperiode: 
 

Hovedmål: 
 Holde en stabil vinterbestand på ca 200 dyr. 
 
 Gjennom tellinger og innsamling av ulike registreringer, holde seg best mulig informert om 

reinstammens størrelse, sammensetning og kondisjon.  
 
 Bestanden skal ha en sunn alders- og kjønnssammensetning. Etter jakt skal bestanden ideelt bestå 

av ca. 20% kalv, 45% simler 1,5 år og eldre, 20% yngre bukk 1,5 til 2,5år, samt minst 15% bukk 3,5 år 
og eldre.   

 
Delmål: 
●  Fortsette med obligatorisk innlevering av sett-rein skjema. 
● Gjennomføre tellinger av rein med mål om å finne antall dyr og struktur.  
● Fortsette med kontrollveiing og innlevering av kjever fra alle felte dyr. 
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5. PLANLAGT UTTAK I PERIODEN 
Utfra usikkerhet om stammen størrelse og et ønske om ikke å få for mye dyr i området, legges det opp til 
en kvote på 80 dyr første året i planperioden. Deretter reduseres uttaket noe de påfølgende årene 
fordelt på 41 % kalv, 41 % simle/ungdyr og 18 % frie dyr. Med en forventet felling på rundt 70 % skulle 
dette gi uttak på mellom 50 og 60 dyr første året. Tilsvarende reduseres uttaket ned til rundt 40 dyr i 
slutten av planperioden. Sammen med naturlig dødelighet antar en at dette uttaket vil føre til en 
redusert bestand, og at en vil komme ned til bestandsmålet på 200 vinterdyr mot slutten av perioden.  
 
Følgende retningslinjer gjelder for årlig uttak i planperioden: 
● Istedenfor voksne dyr kan det felles kalv. 
● Det blir fortsatt viktig å samle inn kjevene fra alle felte dyr for å kunne registrere de  

reelle 1 ½ åringene. 
● Gjennomføre vektkontroll og obligatorisk innlevering av sett-rein skjema tilsvarende det som har 

blitt praktisert frem til nå; NB - få med antall jegerdager på sett-rein skjema.  
 

NB-VIKTIG: 
Som følge av usikkerhet i forhold til vurderingene av rett bestandsstørrelse og struktur, er 
det svært viktig å følge nøye med på bestandsutviklingen fra år til år. Store endringer, 
eventuelt ny kunnskap om bestandsstørrelsen og struktur, kan medføre behov for å 
endre strategi i løpet av planperioden.  
 

PLANLAGT KVOTE FOR REIN  
2015 - 2019 

VÅMUR-ROAN VILLREINOMRÅDE 
 

År Kalv Simle/ungdyr Frie dyr Sum 

2015 33 33 14 80 
2016 28 28 12 68 

2017 23 23 10 56 

2018 23 23 10 56 

2019 23 23 10 56 

Sum: 130 130 56 316 

% fordeling: 41 %  41 % 18 % 100 % 
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 6. FULLMAKT 
Lederen i Villreinlaget har, på vegne av årsmøtevedtak i laget, fullmakt til å sende inn bestandsplanen til 
godkjenning av Villreinnemnda. 
 
 
 
 
  Sted:   Dato:    
 
 
 
         
                                Leder Villreinlaget 
 
 
 
 
                                         
Bestandsplanen er godkjent: 
 
 
 
---------------------- ------------------ ------------------------------------------ 
 sted           dato           For Villreinnemnda 
 
 


