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Hardangervidda villreinnemnd 

Hardangervidda villreinutval 

Miljødirektoratet  

1. februar 2022 

 

Informasjon om tiltak for villreinen på Hardangervidda 2022 

Det vises til møte 7. januar i år om en felles dugnad for villreinens beste. Den Norske Turistforening 

er positiv til dette initiativet og er glad for at det legges opp til kunnskapsutveksling om aktuelle 

tiltak. På vegne av DNT Oslo og Omegn, DNT Drammen, DNT Telemark, Bergen og Hordaland Turlag 

og Stavanger Turistforening ønsker vi med dette å informere om tiltak for å bedre villreinens 

situasjon på Hardangervidda i 2022. Foreningene ønsker å gå ut med informasjon så tidlig som mulig 

i år av hensyn til våre gjester og alle som planlegger tur på Hardangervidda. Informasjon vil legges ut 

i våre kanaler, bla. på UT.no.  

Pågående arbeid med klassifisering etter kvalitetsnormen, felles sti- og løypeplan for 

Hardangervidda og besøksstrategi for nasjonalparken er viktige prosesser for å sikre et felles 

kunnskapsgrunnlag og en helhetlig tilnærming til bruken av Hardangervidda. Dette arbeidet vil ikke 

være ferdig før tidligst om 1 til 2 år, og i lys av villreinens situasjon er DNT oppfordret til å gjøre tiltak 

allerede i år. 

I DNTs vedtatte handlingsplan for natur, kulturarv og miljø har vi slått fast at DNT skal jobbe for en 

bærekraftig villreinforvaltning og tilrettelegge for friluftsliv som tar hensyn til villreinen. Vi som 

organisasjon ønsker å ta vår del av ansvaret for å sikre gode levevilkår. DNT bidrar allerede ved å 

redusere ferdsel i sårbare områder gjennom merking av ruter og kanalisering ferdsel, og 

åpningstidene for hyttene er begrenset i perioder ut fra hensynet til villreinen.  

For å bidra til at villreinen får ro i en sårbar periode og kan ta i bruk et større område til beiting og 

kalving, vil foreningene gjennomføre følgende tiltak i 2022: 

Den Norske Turistforening vil stenge sine hytter på Hardangervidda for overnatting i 

kalvingsperioden fom. 1. mai tom. 10. juni 2022. Dette gjelder i området sør for Rv 7 og nord for E 

134. I tillegg vil hyttene være stengt for overnatting i perioden fom. 15. oktober 2022 tom. 1. mars 

2023.  

 

Dette omfatter følgende hytter:  

Hadlaskard 

Helberghytta 

Hellevassbu 

Kalhovd 
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Litlos 

Lufsjå 

Lågaros 

Middalsbu 

Mogen 

Mårbu 

Rauhelleren 

Sandhaug 

Stavali  

Stordalsbu 

Torehytta 

Tyssevassbu 

 

Solheimstulen er under rehabilitering og vil ha åpent i perioden 1. juli til 15. oktober 2022. 

 

Vi håper andre aktører, som tidligere signalisert, tar del i den felles dugnaden som er nødvendig 

for å sikre villreinen bedre levevilkår, og ikke minst at plan- og konsesjonsmyndigheter i større 

grad vektlegger hensyn til villreinen i utbyggingssaker som berører villreinen. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Dag Terje Klarp Solvang      

Generalsekretær 

 

 

 

      

Kopi 

Norsk Institutt for Naturforskning 

Norsk Villreinsenter Sør 

Statsforvaltaren i Vestland 

Statsforvalteren i Oslo og Viken 

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 

Tilsynsutvalget Telemark for Hardangervidda Nasjonalpark 

Tilsynsutvalet Vestland for Hardangervidda Nasjonalpark 

Tilsynsutvalget Viken for Hardangervidda Nasjonalpark 


