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 Sammendrag 

Eidf jord Resort i Sysendalen i Eidf jord kommune planlegges utviklet for både vinter- og sommeraktiviteter. 

Ferdig utbygget vil området ha ca. 1800 senger. Som en del av utbyggingen vil det bli etablert et alpinanlegg 

med tre stolheiser og f lere nedfarter på sørsiden av Sysendalen.. 

På bakgrunn av beste tilgjengelige kunnskap om villreinens habitatbruk og responser på forstyrrelser, er det 

utarbeidet seks vektede egnethetsanalyser (vektede sumanalyser) for villrein i utredningsområdet. 

Egnethetsanalysene kvantif iserer funksjonelt areal for villreinen i utredningsområdet i før- og ettersituasjonen, 

gjennom integrert analyse av ulike datasett (temalag) som har betydning for villreinens arealbruk. Virkningen 

av tiltaket måles som dif feransen mellom før- og ettersituasjonen i funksjonelt areal (habitat) for villrein i 

utredningsområdet. 

Med de forutsetningene som er lagt til grunn i analysene, tyder resultatene på at det vil skje en reduksjon i 

funksjonelt areal for villrein særlig i området nord for øst/vest- aksen Berakupen, Store Allgarden og Store 

Bjoreinuten. Reduksjon i funksjonelt areal i dette området kan knyttes til ef fekten av at utbyggingsområdene 

og aktivitetene i Sysendalen rykker nærmere, og delvis inn i områder sør for Sysendalen som fram til nå har 

vært mindre berørt av ferdsel og forstyrrelser i form av stier, turisthytter mv. Dette gjelder særlig vinter- og 

vårsesongen, da det forventes at dette området vil tas hyppigere i bruk i forbindelse med toppturer på ski mv, 

i tillegg til at det forventes en økning i bruken av det merkede løypenettet innenfor dagsturavstander f ra 

Sysendalen, særlig i retning mot Viveli og Hedlo, og også i nord-vestre del av Bjoreidalen. 

Eksisterende kunnskap om forstyrrelsesef fekter på villrein tilsier at den generelle økningen i ferdsel og 

forstyrrelser i områder innenfor en dagsturavstand f ra Sysendalen vil resultere i at områdene vil brukes mindre 

av villrein. Dette vil gi en reduksjon i funksjonelt areal for villrein i området gjennom hele året, men ef fekten vil 

være tydeligst i vinter- og vårsesongen. Det er dermed viktig å sikre gjennomføring av avbøtende tiltak for å 

redusere disse konsekvensene i størst mulig grad.. 
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1 Bakgrunn 

1.1 Innledning 

Målsettingen med denne utredningen er å synliggjøre mulige virkninger for villrein som følge av utbygging av 

Eidf jord resort i Sysendalen i Eidf jord kommune. Det er en viktig forutsetning for denne utredningen at 

utbyggingen allerede er besluttet gjennomført i henhold til godkjent kommunedelplan for Sysendalen . Det 

foreligger ikke ulike alternativer med hensyn på tiltakets plassering, utforming og omfang , men det er søkelys 

på hvilke avbøtende tiltak som kan gjennomføres for å redusere negative konsekvenser for villreinen. Ettersom 

det ikke foreligger alternativer, er ikke utredningen foretatt som en ordinær konsekvensvurdering etter standard 

metodikk gitt i Statens vegvesen Håndbok V712 (Statens vegvesen, 2018), der hovedgrepet er å rangere ulike 

alternativer med hensyn på individuelle forskjeller i verdien av berørt natur og alternativenes påvirkningsgrad.   

Utredningsområdet er vist i f igur 1-1.Tiltakets virkning for villrein i utredningsområdet er vurdert gjennom 

egnethetsanalyser på landskapsnivå (f igur 1). Dette er en anerkjent metode for å modellere arters funksjonelle 

leveområde basert på økologiske data og data om menneskelige inngrep  og forstyrrelser. Funksjonelle 

leveområder er i denne sammenheng def inert som områder som i liten grad er påvirket av menneskelige 

inngrep og forstyrrelser, og som innehar økologiske funksjoner som villreinen er avhengig av gjennom 

årssyklusen (beiteområder, kalvingsområder mv.). Funksjonell arealutnyttelse (funksjonelt areal) er foreslått 

som en måleparameter i kvalitetsnorm for villrein jf . naturmangfoldloven (Kjørstad & f lere, 2017). Forenklet  

kan det sies at analyseresultatene indikerer hvordan villreinens tilgang til ressursene i landskapet endres 

gjennom økt og endret menneskelig bruk av områdene som følge av utbyggingen av Eidf jord resort.  

Analysene (modellen) er basert på oppdatert kunnskap om ef fekter av inngrep og fors tyrrelser på villrein, men 

det må understrekes at det ved all modellering og analyse av biologiske og økologiske fenomener er knyttet 

antagelser og usikkerheter til variablene som benyttes i modellen.  Rapporten inneholder informasjon om hvilke 

grunnlagsdata som er benyttet i analysene, og hvordan de ulike variablene er vektet med hensyn på å 

kategorisere arealene ut f ra egnethet for villrein. Usikkerhet i analysene er diskutert i avsnitt 3 og 4. Det 

påpekes også at det er utenfor rammene for denne utredningen å gi en fullstendig gjennomgang og diskusjon 

av det omfattende kunnskapsgrunnlaget som foreligger om ef fekter av inngrep og forstyrrelser på villreinens 

adferd og arealbruk, og det vises til den refererte litteraturen for utfyllende informasjon om dette. 

1.2 Tiltaksbeskrivelse 

Masterplan for Eidf jord resort, med alpinanlegg, f jellandsby og hytteområder er vist i f igur 1-2. Området 

planlegges utviklet for både vinter- og sommeraktiviteter, og det planlegges bygget både hotell, gjestehus  og 

leilighetsbygg, samt ulike typer hytter (enkelthytter, f lerfamilie mv.). Ferdig utbygget vil området ha ca. 1800 

senger. Det vil etableres et handelssentrum ved foten av alpinanlegget sentralt i resortområdet. Alpinanlegget 

er planlagt bygget med tre stolheiser og f lere nedfarter.  

Etter vedtak f ra kommunal- og moderniseringsdepartementet av 8. april 2019 hvor planene for utbygging av 

Eidf jord resort godkjennes, er status for delene av planområdet som faller inn under nasjonalt villreinområde 

endret til «fjell og annen utmark med mulighet for utvikling av alpine aktiviteter».   
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Figur 1-2: Masterplan for Eidfjord resort. 

Figur 1-1: Utredningsområdet omfatter arealer i nordvestre deler av Hardangervidda 
villreinområde. 
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1.3 Kunnskapsgrunnlag 

Høyf jellet er et marginalt økosystem med hensyn på ressurstilgang , og villreinen har tilpasset seg dette 

gjennom et nomadisk levesett med rotasjon i arealbruk både mellom sesonger og mellom år (Andersen,  

Hustad, & (red.), 2004) (Skogland, 1993). Hardangervidda er i en særstilling ved at det er det eneste 

villreinområdet i Norge med tilstrekkelig størrelse og variasjon i leveområder til å opprettholde dette 

opprinnelige adferdsmønsteret. Rotasjonen i arealbruk innebærer at områder med tilsynelatende egnede 

forhold for villreinen kan være ute av bruk i lange perioder (10-30år), før de gradvis tas i bruk igjen. På denne 

måten vil for eksempel sent voksende lavmatter få mulighet til å regenereres etter perioder med høyt beitetrykk 

(Jordhøy & Strand, 2009) (Hagen & f lere, 2006) (Strand & f lere, Veger og villrein. Oppsummering - overvåking 

av Rv7 over Hardangervidda. NINA Rapport 1121, 47s + vedlegg, 2015). Vurderinger av villreinens arealbruk 

og ef fekter av inngrep og forstyrrelser kan derfor ikke baseres direkte på situasjonen sl ik den er i øyeblikket, 

men må ta utgangspunkt i hvilke egnede ressurser som f innes i landskapet, og deretter ta høyde for at 

villreinens bruk av disse ressursene vil endres over tid . 

Tilgang på vinterbeiter (lavmatter i greplyngheier) er den enkeltfaktoren som i størst grad bestemmer 

villreinområdenes bæreevne, da slike lavmatter har langsom vekst og er sårbare for overbeite/slitasje (Hagen 

& med f lere, 2006). Områder med rike lavforekomster er sterkt foretrukket vinterstid. De viktigste 

vinterbeiteområdene på Hardangervidda har tradisjonelt vært områdene lengst øst på vidda, for eksempel 

områdene rundt Møsvatn i Vinje kommune og de østlige delene av Hardangervidda i Nore- og Uvdal 

kommune. En viktig årsak til dette er at disse områdene of te er relativt snøfattige sammenliknet med 

f jellområdene på vestvidda, og at lavmattene dermed er lettere tilgjengelige. Forholdsvis store arealer med 

godt egnede vinterbeiteområder på østvidda har imidlertid gått helt ut av bruk som følge av inngrep og 

forstyrrelser. Dette gjelder blant annet Dagalitangen i Nore- og Uvdal kommune, som er et område med gode 

vinterbeiteressurser som har gått helt ut av bruk som følge av barriereef fekter av Fv. 40 over Dagalif jell, 

hytteutbygginger mv (Jordhøy & Strand, 2009). Utfordringene ved å gjenopprette villreinens bruk av dette 

området er ansett som svært store, og området er derfor besluttet tatt ut av Hardangervidda villreinområde i 

regional plan for Hardangervidda (Buskerud-, Hordaland- og Telemark fylkeskommune, 2019).  

I overgangen f ra vår mot sommer utgjør suksessivt vier, musøre, urter og gras hovedtyngden av sommerbeitet. 

I tillegg til vinterbeiteområder, er kalvingsområder og sommerbeitearealer nært kalvingsområdene blant de 

mest kritiske arealene for bestanden (Skogland, 1993). Kalvingsområdene er særlig sårbare med hensyn på 

forstyrrelser i kalvingstida, og i denne perioden foretrekker simlene gjerne høyereliggende arealer med variert 

mikrotopograf i som gir muligheter for skjul (Nellemann & Fry, 1996). Arealene i Eidf jord kommune har egnede 

kalvings- og sommerbeiteområder, men det har i senere år vært observert en dreining i arealbruken i både 

kalvingssesongen og sommersesongen mot mer sentrale og østlige deler av vidda. I henhold til rapporten 

kartlegging av villreinens arealbruk på Hardangervidda (Mossing & Heggenes, 2010) brukes områdene i 

Eidf jord i dag hovedsakelig av småf lokker sommerstid og utover høsten. Vinterstid er det generelt store 

snømengder i Eidf jord og på øvrige deler av vestvidda, og som det påpekes i Villreinsenterets rapport er derfor 

disse områdene mindre aktuelle som vinterbeiter. På grunn av arealbruksrotasjon, langsiktige klimaendringer 

mv. må det tas høyde for at dette bildet kan endres på lengre sikt.  

Indirekte arealbeslag (reduksjon i funksjonelt leveområde) oppstår ved at villreinens bruk av ellers egnede 

leveområder reduseres gjennom unnvikelse av områder i nærhet av menneskelige inngrep og forstyrrelser  

(Vistnes & f lere, Wild reindeer: impacts of  progressive inf rastructure development on distribution and range 

use. Polar Biol. (2001) 24: 531-537., 2001). Funksjonelt leveområde (funksjonell arealutnyttelse) er foreslått 

som en av åtte måleparametere i forslag til kvalitetsnorm for villrein jf . naturmangfoldloven (Kjørstad & f lere, 

2017). Virkningene av indirekte arealbeslag i villreinens leveområder er blant annet avhengig av hvilken 

økologisk funksjon de aktuelle arealene utfyller for villreinbestanden i området og forstyrrelsenes 

intensitet/omfang mv. For eksempel vil det være sterkere unnvikelsesef fekter knyttet til en sti eller skiløype 

med høy bruksintensitet, enn en sti som bare brukes sporadisk (Øian & f lere, 2015). Undersøkelser av hvordan 
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ferdsel påvirker villreinens arealbruk i Rondane, viser for eksempel at hvis ferdselsintensiteten på stier øker til 

mer enn 30 personer/dag vil reinen unngå områdene i tilknytning til stiene. Ved svært høy ferdselsintensitet er 

det observert at stier f remstår som totale barrierer for villreinen (Strand & f lere, Villrein og ferdsel i Rondane.  

Sluttrapport f ra GPS- merkeprosjektet 2009-2014. NINA Rapport 1013. 170 s + vedlegg., 2015)  

Videre vil forstyrrelser virke mer negativt i kalvingsområder i kalvingstida enn i øvrige arealer. Dersom 

forstyrrelser reduserer villreinens bruk av viktige økologiske funksjonsområder, som for eksempel foretrukne 

kalvingsområder, kan dette bidra til å redusere områdets bæreevne og på sikt bidra til å redusere bestandens 

kondisjon og levedyktighet. Indirekte arealtap som følge av unnvikelsesesef fekter og barrierevirkninger dreier 

seg of te om områder med dif fuse avgrensninger, og det er en rekke usikkerhetsmomenter knyttet til 

kvantif isering (arealmessig vurdering) av slike ef fekter. For Hardangervidda sin del er det imidlertid klart at 

fysiske inngrep slik som turisthyttene på sentrale deler av vidda, forstyrrelser knyttet til ferdsel langs vinter- og 

sommerruter og bit-for-bit nedbygging av randområdene har medført reduksjon i- og oppsplitting av et tidligere 

sammenhengende leveområde. Inngrep og forstyrrelser har dermed gitt et landskap som villreinøkologisk sett 

er f ragmentert. Barrierer for trekk og reduksjoner i funksjonelt areal vil redusere tilgang på viktige økologiske 

funksjonsområder (beite, kalving mv.), men vil også medføre store tettheter av dyr i relativt små (uforstyrrede) 

områder. Dette gjør bestanden mer utsatt for smittespredning og gir økt risiko for alvorlige sykdomsutbrudd. 

Foreløpige resultater f ra kalvetellinger i 2019 viser unormalt høy kalvedødelighet som følge av fotråte på 

Hardangervidda (NRK, 2019). Dette kan skyldes en kombinasjon av f uktige værforhold, som er gunstig for 

bakterien som forårsaker sykdommen, og svært høye tettheter av dyr på relativt små, uforstyrrede arealer som 

gir ef fektiv smittespredning i bestanden. 

Det foreligger et omfattende kunnskapsgrunnlag knyttet til ef fekter av forstyrrelser på villreinens arealbruk, 

men graden av villreinens sårbarhet for forstyrrelser har tidligere vært omdiskutert i fagmiljøene. Enkelte 

studier har indikert at villreinen (på individnivå) har evne til å tilpasse seg endringer i ferdsel og f orstyrrelser i 

landskapet. Nyere kunnskap tilsier imidlertid at det of te er vesentlige forskjeller mellom individuelle 

adferdsresponser, og langsiktige responser på bestandsnivå i forhold til for eksempel langsiktige endringer i 

bestandenes arealbruk (Vistnes & Nellemann, Impacts of  human activity on reindeer and caribou: The matter 

of  spatial and temporal scales. The 14th Nordic Conference in Reindeer and Reindeer Husbandry Research.  

Vantaa, Finland, 20th - 22nd March 2006. Rangifer Report No. 12 (2007): 47-56., 2007). Undersøkelser av 

direkte lokale virkninger av forstyrrelser underestimerer of te de kumulative/samlede ef fektene som følge av at 

dyr som er sensitive for forstyrrelser of te unngår store områder rundt eksisterende inf rastruktur eller mye brukte 

ferdselsårer (REF).  Det er klare sammenhenger mellom størrelsen på tilgjengelige (funksjonelle) leveområder 

for en bestand og områdets bæreevne. Unnvikelsesef fekter som følge av økt ferdsel og annen forstyrrelse kan 

derfor resultere i negativ bestandsutvikling på sikt. 

Følgende generelle oppsummering av kunnskapsgrunnlaget om villrein og forstyrrelser som er gitt i rapporten 

villrein og samfunn – en veiledning til bevaring og bruk av Europas siste villreinfjell   (Andersen, Hustad, & 

(red.), 2004) vurderes å gi en balansert f remstilling av kunnskapsgrunnlaget også sett i lys av ny kunnskap 

som har tilkommet etter at rapporten ble skrevet i 2004: 

• «Villreinen i Norge har adferdsreaksjoner på menneskelig virksomhet som spenner fra svært liten 

eller moderat reaksjon med kort frykt- og fluktavstand og beskjedne energiutgifter, til sterke reaksjoner 

med dertil lang frykt- og fluktavstand og betydelige energiutgifter. Det er ferdsel (til fots og på ski) som 

utløser adferdsreaksjoner, mens faste installasjoner (høyspentledninger, hytter, veier uten trafikk etc.) 

i liten grad influerer reinens atferd lokalt». 

• «Ut fra naturgitte og historiske forhold har ulike villreinstammer ulike forutsetninger med hensyn til 

toleranse for menneskelige forstyrrelser, der enkelte villreinstammer er mindre sårbare enn andre».  

• «En rekke studier viser at både villrein og tamrein opptrer i reduserte tettheter i nærheten av 

forstyrrelseskilder, og at utnyttelsen av beiteområdene er høyere i områder langt unna 
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forstyrrelseskilder. Tekniske inngrep kan også medføre delvise barrierer for reinen, slik at områder 

fragmenteres og får redusert bruk. Dette kan gi seg utslag på bestandsnivå gjennom redusert  

beitetilbud eller andre tetthetsavhengige effekter. Konsekvensene kan være at man kan bli tvunget til 

å redusere bestandsstørrelsen for å hindre beiteskader eller reduksjon i dyrenes kondisjon».  

• «Det er dokumentert negative effekter av menneskelig aktivitet på villreinens områdebruk gjennom 

undersøkelser før og etter utbygginger i fjellet. Samtidig er det observert dyr som tilsynelatende 

uberørt oppholder seg tett på inngrep, selv om dette kun utgjør en perifer del av dyrenes arealbruk».  
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2 Metode 

På bakgrunn av beste tilgjengelige kunnskap om villreinens habitatbruk og responser på forstyrrelser, er det 

utarbeidet seks vektede egnethetsanalyser (vektede sumanalyser) for villrein i utredningsområdet (tabell 2-1). 

Egnethetsanalysene kvantif iserer funksjonelt areal for villreinen i utredningsområdet i før- og ettersituasjonen 

for henholdsvis vinter-, vår-, og sommersesongen (tabell 2-1) gjennom integrert analyse av ulike datasett 

(temalag) som har betydning for villreinens arealbruk i utredningsområdet . Virkningen av tiltaket måles som 

differansen mellom før- og ettersituasjonen i funksjonelt areal (habitat) for villrein i utredningsområdet. 

Tabell 2-1: Definisjon av «førsituasjon» og «ettersituasjon». 

Analyse Beskrivelse 

Førsituasjon (vinter, vår og 

sommer) 

Nåværende funksjonelt leveområde for villrein i utredningsområdet i aktuell sesong, med 

eksisterende utbyggingsnivå og nåværende grad av bruk og forstyrrelser i nærområdet. 

Ettersituasjon (vinter, vår og 

sommer) 

Framtidig funksjonelt leveområde for villrein i utredningsområdet i aktuell sesong, med framtidig 

utbyggingsnivå og antatt framtidig grad av bruk og forstyrrelser i nærområdet. 

 

Datagrunnlaget for egnethetsanalysene er hentet f ra det of fentlige kartgrunnlaget (DOK- data). Aktuelle DOK- 

data foreligger på både raster og vektorformat, mens egnethetsanalyser er basert på raster/pixelanalyser. Alle 

datasett (linjer og f later) er derfor konvertert til egnet rasterformat med identisk oppløsning (pixelstørrelse) på 

30X30 meter (analyseenheter). For å relatere grunnlagsdataene (temalagene) til økologisk relevante 

parametere for villrein, og for å kunne foreta vektet egnethetsanalyse med ulike temalag med ulike 

egenskaper, er alle datasettene reklassif isert til en felles, relativ skala (tabell 2-2). Den relative skalaen, og 

vektingen av de ulike temalagene ved hjelp av denne, er gjort på grunnlag av kunnskap om villreinens økologi 

(krav til sesongbeiter, kalvingsområder mv.), og adferdsresponser på forstyrrelser (endringer i arealbruk). For 

eksempel vil analyseenhetene i vegetasjonsdatasettet som inneholder viktige sommerbeiteressurser 

reklassif iseres til høyeste verdi (1- godt egnet) i sommeranalysen, og 4 (uegnet) i vinteranalysen.  

Egnethetsvurderingene for de enkelte temalagene (vegetasjon, stier, bebyggelse mv.) vil  deretter nyanseres i 

den integrerte analysen av alle temalagene (vektet egnethetsanalyse).  Se tabell 2-3.  

Tabell 2-2: Beskrivelse av vektenheter benyttet i egnethetsanalysene. 

Vektenhet Økologisk funksjon for 

villrein 

Beskrivelse 

4 Uegnet  Områder uten økologisk funksjon for villrein (før/etter) 

 

3 Mindre egnet  Områder med svekket eller uklar økologisk funksjon for villrein i aktuell sesong og 

situasjon (før/etter). 

 

2 Egnet  Områder med tydelig økologisk funksjon for villrein i aktuell sesong og situasjon 

(før/etter), men der villreinens bruk av arealene kan være redusert som følge av 

ferdsel/forstyrrelser. 

 

1 

 

Beste tilgjengelige  Beste tilgjengelige habitat for villrein i aktuell sesong og situasjon. 

 

Vektingen av de ulike temalagene i den integrerte analysen går f ram av tabell 2-3.  Datasettene for vinter-, vår 

og sommerbeiter er avledet f ra satveg- data (Johansen & f lere, 2009), og følger beskrivelsene av prefererte 

vegetasjonsklasser for sesongbeiter gitt i (Hagen & f lere, 2006). Terrenghelling og mikrotopografi er avledet 

f ra Kartverkets høydemodell DTM10, og reklassif isert i henhold til kunnskap om villreinens arealbruk. Her er 
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for eksempel områder med variert mikrotopograf i (kuperte områder) gitt vektenhet 1 i kalvingssesongen, da 

eksisterende kunnskap tilsier at simler foretrekker slike områder i kalvingstida. Videre er terreng med høy 

solinnstråling (sør/sørvest) vektlagt over terreng med lav solinnstråling (nord/nordøst) i våranalysen, da disse 

områdene vil ha tidligere tilgjengelige beiteressurser om våren. Svært bratt terreng er gitt vektenhet 4 (uegnet) 

i alle analysene, mens skredutsatt terreng (>30 grader) er gitt vektenhet 3 (mindre egnet) i vinteranalysen, da 

eksisterende kunnskap tilsier at villreinen unngår slike områder vinterstid  (Faldorf , 2013).  

Forstyrrelses/unnvikelsessoner rundt bebyggelse og ferdselsårer (veier, stier og skiløyper) er vist i tabell 2-4. 

Unnvikelsessonene er satt med utgangspunkt i eksisterende informasjon i relevant litteratur. Ferdselsdata for 

sommersesongen er tilgjengeliggjort av NINA (Gundersen, V.  pers. med.). Det understrekes at det i analysen 

av ettersituasjonen er lagt til grunn en høyere ferdselsintensitet på stier og skiløyper innenfor normale 

dagsturetapper f ra Eidf jord resort enn i førsituasjonen. Stier og skiløyper i større avstand f ra Eidf jord resort 

enn normal dagsturavstand vurderes ikke å få vesentlig høyere bruksintensitet som følge av utbyggingen.  

Tabell 2-3: Vekting av de ulike temaene i den integrerte analysen av de separate temalagene (vektet sumanalyse). 

Datasett Datakilde Vekt vinteranalyse 

(før/etter) 

Vekt våranalyse  

(før/etter) 

Vekt 

sommeranalyse 

(før/etter) 

Vinterbeite Satveg (MDIR/NORUT) 20% 0% 0% 

Sommerbeite Satveg (MDIR/NORUT) 0% 0% 20% 

Vårbeite Satveg (MDIR/NORUT) 0% 20% 0% 

Terrenghelling/solinnstråling DTM10 (Kartverket) 0% 5% 0% 

Mikrotopografi 

(«ruggedness») 

DTM10 (Kartverket) 0% 5% 0% 

Merkede skiløyper  Tur- og friluftsruter (Kartverket) 

 

25% 20% 0% 

Merkede stier Tur- og friluftsruter (Kartverket) 

Ferdselsundersøkelser (NINA) 

0% 0% 25% 

Bebyggelse Bebygde områder (SSB) 

Gjeldende planer for tiltaket 
(Ecosign) 

20% 20% 20% 

DNT- hytter ØK (Kartverket) 10% 10% 10% 

Rv7 Elveg (Statens vegvesen) 25% 20% 25% 

Total vekt 100% 100% 100% 
 

Tabell 2-4: Egnethetssoner for villrein (simler) i vårsesongen (kalving) rundt aktuelle kilder til forstyrrelser i 
utredningsområdet. 

Forstyrrelseskilde 0-250m 250-500m 500-1000m 1000-3000m 3000-5000m >5000m 

Skiløyper ved resort 4 4 4 3 2 1 

Øvrige skiløyper 4 3 3 2 1 1 

Bebyggelse 4 4 4 3 2 1 

DNT- hytte 4 4 4 3 2 1 

Rv7 4 3 3 3 2 1 

Sti  < 5 personer/time 3 3 2 1 1 1 

Sti 6-16 personer/time 4 4 3 3 2 1 

17-32 personer/time 4 4 4 3 2 1 

 



Utvikling av Eidfjord resort 

 
Analyse av virkninger for villrein 
Oppdragsnr.: 5126850   Dokumentnr.:     Versjon: C01 

  

2020-03-13  |  Side 12 av 21 x:\nor\oppdrag\eidfjord\513\68\5136850\4 resultatdokumenter\41 rapporter\420 

villrein\5136850_villreinutredning_eidfjord_resort_c01.docx 

 

3 Resultater 

Figur 3-1 til f igur 3-6 viser endring i funksjonelt habitat for villrein henholdsvis før- og etter utbygging av Eidf jord 

resort. Røde områder er kategorisert som uegnet areal for villrein, mens den gradvise overgangen f ra rød til 

grønn farge viser gradvis bedring i de økologiske forholdene for villrein, og gradvis reduksjon i negative ef fekter 

av inngrep og forstyrrelser. Grønne områder symboliserer beste tilgjengelige sesonghabitat i 

utredningsområdet. Det understrekes at den vektede sammenveiingen av økologiske beting elser og 

menneskelig påvirkning er basert på kvalitativ tolkning av den eksisterende kunnskapen om habitatkrav og 

responser på forstyrrelser, og det vil være nyanseforskjeller i resultatene med en annen 

parametersetting/vekting i analysen.  

I analysene av situasjonen etter utbygging er det lagt til grunn at hovedtyngden av økt bruk vil komme i 

nærområdet til Eidf jord resort (turer i nærområdet, toppturer mv.), og at utbyggingen ikke vil gi en vesentlig 

økning i bruken av områder som ligger i større avstand f ra Sysendalen enn normale dagsturavstander. Det er 

for eksempel vurdert at utbyggingen ikke vil gi en betydelig økt bruk av DNT sitt nettverk av merkede 

sommerruter sørover mot de sentrale delene av Hardangervidda (Hedlo, Hadlaskard mv.), da det antas at 

hovedtyngden av beboere/hytteeiere er fastboende i de periodene de oppholder seg ved Eidf jord resort.   

Tabell 3-1 viser dif feransen i funksjonelt habitat mellom situasjonen før- og etter utbygging i Sysendalen. 

Analysene indikerer at utbyggingen vil gi størst ef fekt for villrein i vinter- og vårsesongen, med en reduksjon i 

godt egnet habitat på henholdsvis 57 km2 (vinter) 55 km2 (vår). Det understrekes at denne reduksjonen i areal 

gjelder for hele utredningsområdet sett under ett. I analysene er det lagt til grunn en vesentlig økning i ferdsel 

i nærområdet til Eidf jord resort (rundt toppunktet i alpinanlegget) og i tillegg en økning i ferdsel og forstyrrelser 

i området nord for øst/vest- aksen Berakupen, Store Allgarden og Store Bjoreinuten i forbindelse med toppturer 

mv. Høysesongen for toppturer på ski er senvinter/vår. Som nevnt i avsnitt 2 er ikke ef fekter av stenging av 

toppheisen i alpinanlegget i mai tatt inn i modellen. Ferdselsundersøkelser har vist at 80-90% av ferdselen i 

f jellet skjer langs etablerte stier i sommersesongen (Gundersen & f lere, Linking visitor motivation with attitude 

towards managemnt restrictions on use in a national park. Journal og Outdoor Recreation anf  Tourism, Volume 

9, april 2015, pp. 77-86., 2015). I analysene for sommersesongen er det derfor lagt til grunn at den økte 

ferdselen i stor grad er knyttet til det eksisterende stinettet i nærområdet til Eidf jord resort (dagsturavstander), 

og forskjellen mellom før- og ettersituasjonen i indirekte arealbeslag som følge av ferdsel er derfor ikke like 

markant i sommersesongen som i vinter- og vårsesongen. 

Tabell 3-1: Endring i funksjonelt habitat for villrein i utredningsområdet som følge av utbygging av Eidfjord resort.  

Sesong Situasjon Godt egnet habitat Mindre egnet/uegnet habitat 

Vinter Før utbygging 935 km2 31 km2 

Etter utbygging 878 km2 62 km2 

Endring  57 km2 reduksjon  31 km2 økning 

Vår Før utbygging 963 km2 25 km2 

Etter utbygging 908 km2 42 km2 

Endring  55 km2 reduksjon 17 km2 økning 

Sommer Før utbygging 505 km2 61 km2 

Etter utbygging 498 km2 82 km2 

Endring 7 km2 reduksjon 21 km2 økning 
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Figur 3-1: Egnethetsanalyse for vintersesong - før utbygging. 

 

Figur 3-2: Egnethetsanalyse for vintersesong - etter utbygging. 
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Figur 3-3: Egnethetsanalyse for vårsesong - før utbygging. 

 

Figur 3-4: Egnethetsanalyse for vårsesong - etter utbygging. 



Utvikling av Eidfjord resort 

 
Analyse av virkninger for villrein 
Oppdragsnr.: 5126850   Dokumentnr.:     Versjon: C01 

  

2020-03-13  |  Side 15 av 21 x:\nor\oppdrag\eidfjord\513\68\5136850\4 resultatdokumenter\41 rapporter\420 

villrein\5136850_villreinutredning_eidfjord_resort_c01.docx 

 

 

Figur 3-5: Egnethetsanalyse for sommersesongen - før utbygging. 

 

Figur 3-6: Egnethetsanalyse for sommersesongen - etter utbygging. 
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4 Konklusjon 

Med de forutsetningene som er lagt til grunn i analysene, tyder resultatene på at det vil skje en reduksjon av i 

funksjonelt areal for villrein særlig i området nord for øst/vest- aksen Berakupen, Store Allgarden og Store 

Bjoreinuten. Tap av funksjonelt areal i dette området kan knyttes til ef fekten av at utbyggingsområdene og 

aktivitetene i Sysendalen rykker nærmere, og delvis inn i områder sør for Sysendalen som fram til nå har vært 

mindre berørt av ferdsel og forstyrrelser i form av stier, turisthytter mv. Dette gjelder særlig vinter- og 

vårsesongen, da det forventes at dette området vil tas hyppigere i bruk i forbindelse med toppturer på ski mv, 

i tillegg til at det forventes en økning i bruken av det merkede løypenettet innenfor dagsturavstander f ra 

Sysendalen mot Viveli og Hedlo, og også i nord-vestre deler av Bjoreidalen. 

Figur 4-1 viser en forenklet illustrasjon av tap av funksjonelt areal for villrein på våren (i kalvingssesongen) 

som følge av etablering av Eidf jord resort. Det vises til f igurene i avsnitt 3 for mer detaljert f ramstilling av 

situasjonen. Det understrekes at tapene av funksjonelt areal som er beregnet i denne utredningen er basert 

på gitte forutsetninger og antagelser (beskrevet i avsnitt 2) og at resultatet ville blitt et annet dersom andre 

forutsetninger ble lagt til grunn. Beregningene som er foretatt her er basert på eksisterende kunnskap om 

villreinens økologi og adferd, og vurderes å gi en noenlunde realistisk f ramstilling av det indirekte arealtapet 

for villrein som følger av etableringen av Eidf jo rd resort. 

Eksisterende kunnskap om forstyrrelsesef fekter på villrein tilsier at den generelle økningen i ferdsel og 

forstyrrelser i områder innenfor en dagsturavstand f ra Sysendalen vil resultere i at områdene vil brukes mindre 

av villrein. Dette vil gi en reduksjon i funksjonelt areal for villrein i området gjennom hele året, men ef fekten vil 

være tydeligst i vinter- og vårsesongen. Det er dermed viktig å sikre gjennomføring av avbøtende tiltak for å 

redusere disse konsekvensene i størst mulig grad. Mulige avbøtende tiltak er drøf tet i avsnitt 5 
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Figur 4-1: Forenklet illustrasjon av tap av funksjonelt areal for villrein ved utbygging av Eidfjord resort. 
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5 Drøfting av avbøtende tiltak 

Som følge av at prosjektet f ra starten av strakte seg innenfor grensene av villreinområdet har det hele tiden 

vært søkelys på villreinproblematikken knyttet til utbyggingen. Det ble derfor allerede tidlig i planprosessen 

gjort f lere tiltak for å redusere de negative konsekvensene for villreinen. De viktigste tiltakene i denne fasen 

var: 

• Toppunktet for heis A (mot Vesle Algaren) ble trukket betydelig ned i forhold til opprinnelig plan. 

• Planene om et Amundsen Viewpoint ved toppstasjonen ble skrinlagt (f lyttet ned til alpinlandsbyen) 

• Toppunktet for heis B (vest for Drølstølbekken) ble f lyttet f ra toppen av Rundehaug og ned til kote 900 

• Det samlede arealet til nedfarter som lå i det opprinnelige villreinområdet ble redusert med 600 daa  

Under er det gitt en gjennomgang av andre mulige avbøtende tiltak : 

Stenging av toppheis heis A i kalvingsperioden 

Stenging av toppheisen (heis A) innenfor alpinanlegget SA2 i perioden f ra første helg etter 1. mai og til 15. juni 

er fastsatt som et avbøtende tiltak for å redusere negative ef fekter av ferdsel rundt toppunktet i alpinanlegget 

i kalvingssesongen. Dette er i samsvar med KMD sitt vedtak (av 8.4.2019) og § 3.2 i Regionalplan for 

Hardangervidda. Tiltaket vil redusere omfanget av forstyrrende aktiviteter rundt toppunktet i perioden hvor 

heisen er stengt, men ef fekten av dette tiltaket når det gjelder reduksjon av funksjonelt areal for villreinen i 

områdene sør for Sysendalen er imidlertid usikker.  

Fysiske sperringer rundt topppunktet for heis A 

Kanalisering av ferdselen rundt toppunktet i vintersesongen, med gjerder som leder ferdselen f ra toppunktet 

og ned i nedfartene i alpinanlegget vil kunne gi en liten positiv ef fekt når det gjelder å redusere forstyrrelser 

knyttet til f rikjøring mv. i nærliggende områder til alpinanlegget. Dette vil også være positivt  ved eventuell 

tilrettelegging for sykling i alpinanlegget sommerstid , ved å redusere sykling østover, vestover og sørover f ra 

toppunktet. Det bør legges inn en bestemmelse som krever etablering av hindringer for ferdsel f ra topp -punktet 

til skiheisen innover nasjonalt villreinområde. Hindringene kan utformes som fastmonterte gjerder som 

suppleres med midlertidige sperringer/gjerder i skisesongen. For å begrense faste og dominerende 

gjerder/tiltak, kan merking også skje med skilt og band som gjør oppmerksom på at ferdsel ikke skal skje 

utenfor grensen. 

Justering av toppunkt for heis B 

Topp-punkt for heis B ligger ca. 24 høydemeter (kote 924) over avgrensingen av villreinområdet, som er satt 

til ca. kote 900. I planforslaget ligger topp-punktet for heis B ca. 100 m (horisontalt) sør for grensen og har en 

bredde på ca. 250 m pga. tre aktuelle nedfarter. Arealet innenfor villreinområdet utgjør ca. 25 daa av 1600 

daa vist til alpinanlegg i planforslaget. Med hensyn på å redusere negative konsekvenser for villrein, 

vurderes det å være svært små/ingen gevinster å hente i å eventuelt trekke toppunktet for heis B til rett 

under kote 900.  

Ikke tilrettelegge for tur- og langrennsløyper fra toppstasjonene.  

Det er et viktig tiltak at det ikke legges opp til tilrettelegging for ferdsel innover i villreinområdet. I denne 

sammenheng bør det nedfelles i vilkårene at det er forbud mot etablering av langrennsløyper/turløyper f ra 

toppstasjonene, med mindre disse fører direkte ned i skogbeltene i Sysendalen. I denne sammenheng bør det 

også være fokus på lokal promotering av turmål for toppturer, fotturer mv . som i minst mulig grad gir negativ 

påvirkning på viktige funksjonsområder for villrein innenfor villreinområdet.  
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God tilrettelegging av sti- og løypenett nede i Sysendalen 

Erfaring tilsier at en svært stor andel av turgåere (sommer som vinter) foretrekker merkede/tilrettelagde løyper. 

Det er derfor et viktig tiltak for å redusere ferdselen inn i villreinområdet at det er et svært godt tilrettelagt sti - 

og løypenett nede i Sysendalen. Dette vil i tillegg til å redusere ferdselen f ra personer f ra Eidf jord Resort, inn 

i villreinområdet, også fange opp personer f ra de eksisterende hyttene i dalen. Disse personene er det 

forventet at også i stor grad vil benytte ski-, løype-, og stianlegg som bygges ut som følge av etableringen 

Eidf jord Resort.    

Tilrettelegging av andre tilbud 

Av samme grunn som for godt tilrettelagt sti- og løypenett vil også god tilrettelegging for andre aktiviteter 

som klatrepark, sykkelløyper, akebakker, kurs, arrangementer, med mer ha samme ef fekt. Det vil «fange 

opp» personer både f ra Eidf jord Resort og f ra eksisterende hytteområder i dalen, - og dermed bidra til å 

redusere ferdsel i tilstøtende leveområder for villrein. 

Informasjon 

Gode informasjonstiltak, både ved toppunktet og i selve resortområdet vil kunne øke bevisstheten til 

brukerne av området. Så langt tyder forsøk på at slik informasjon og slike skilt respekteres i stor grad. Andre 

tiltak som patruljering av Statens Naturoppsyn etc. kan vurderes uavhengig av reguleringsplanen som del av 

forvaltningen av Hardangervidda Nasjonalpark. Det bør videre settes krav til at det skal utarbeides en 

informasjonsplan som skal sikre best mulig informasjon til brukerne, og som skal ha som målsetting å bidra 

til redusert ferdsel inn i villreinområdet. Utarbeiding av planen skal skje i samråd med villreinfaglig 

kompetanse.   
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