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Høring av retningslinjer og rutiner for
prøveprosjekt «Adaptiv løypeforvaltning» i Bykle
kommune
Vi er gjort kjent med at det nå er en begrenset høring på retningslinjer og rutiner for prøveprosjektet «Adaptiv
løypeforvaltning». På bakgrunn av vårt interessefelt som er naturmangfold og friluftsliv, vil vi komme med følgende
innspill til rapporten;

Generelt om rapporten
Målsettingen med dette prosjektet er «å benytte kunnskap om folk og villrein sin bruk av områdene, å legge til for
utvikling av løypenettet for langrenn i Bykle kommune, uten at dette skal medføre mer belastning på villreinen».
Det er utarbeidet en rapport som beskriver prøveprosjektet og som inneholder analyser og forslag til nye traseer. I
prøveprosjektet ønsker man å utfordre villreinens arealbruk med nye traseer for å hente inn erfaring og avdekke
konsekvenser for villreinen. Selv om dette er planlagt for en kortere tidsperiode over tre år, mener vi dette vil være å
utsette en sårbar art for unødig belastning vinterstid. Heiplanen sier at det på Austheia kan tillates skiløyper i
Nasjonalt villreinområde etter avklaring i forhold til villreininteressene (s.18). Samtidig sier den under «Ferdsel» på
s.17 at lokalisering av nye ferdselsårer skal skje ut fra hensyn til villreinens arealbruk. Når man nå åpner for
vinterløyper i områder man vet fungerer som vinterbeite for villreinen, og når man ikke vet hvilke konsekvenser det
vil få, så er det i strid med Heiplanens delmål om å sikre leveområdene for Europas sørligste villreinstamme.

Kap.2 Analyser og valg av traseer i prøveprosjektet
Når utgangspunktet for prosjektet har vært at man ønsker å åpne opp for kjøring av løyper der det ikke vil påvirke
villreinen negativt, kan vi ikke se at forslaget om å åpne løype over Galteflotti etter Hovden Tour har noe for seg.
Rapporten sier selv at å åpne denne løypa antageligvis vil fremskynde starten av villreinens trekk sørover. Det har
vært drøftet med NINA, og at det ikke er dramatisk dersom dette skjer under forutsetning av at det ikke er
flaskehalser lenger sør. Rapporten peker på passering av Berdalen som en flaskehals, og man er også usikker på
hvilke følger det vil få for passeringen ved Bjørnevatn dersom man fremskynder starten av villreinens trekk sørover
på grunn av løypa over Galteflotti.
Det er positivt at man har justert forslaget til løypetrase i Berdalen på bakgrunn av GPS-merkedata, og det kan se ut
som at den «S-en» som er foreslått kan fungere med tanke på villrein. Vi ønsker likevel et bedre kunnskapsgrunnlag
enn GPS-merkedata før den åpner for denne traseen.
Den foreslåtte traseen «Trekanten» er planlagt stengt eller skal kjøres som en kortere rundløype når «Galteflotti»
åpner. Samtidig foreslås det at DNT-hytta Berdalsbu skal holdes stengt i inntil to uker etter at «Galteflotti» har
åpnet. Allerede i dag er det mange som har Berdalsbu som dagsturmål, og denne trafikken vil nok øke med en
preparert løype i dette området, selv om løypa ikke vil kjøres helt opp til Berdalsbu. Derfor bør denne løypa stenges
helt dersom man velger å åpne «Galteflotti».

Kap.3 Sanntidsdata
Analysen er gjort på historiske data og man ønsker å innhente sanntidsdata/ferske data underveis i prøveprosjektet.
Vi forslår at man ikke åpner «Galteflotti», «S-en i Berdalen» og «Trekanten» i denne tre-års perioden, men at man i
stedet bruker denne tidsperioden til å inngå avtaler med de som bruker områdene mest til å innhente sanntidsdata.
Dette kan være SNO, DNT eller enkelte beboere eller hyttefolk som bruker området til friluftsliv på jevnlig basis. Da
vil man få et bedre kunnskapsgrunnlag for å kunne si noe om villreinens arealbruk der løypene foreslås.

Kap.5 Kort om brukerundersøkelse
Rapporten sier at et av hovedfunnene i en brukerundersøkelse som allerede er gjennomført, er at flertallet av
respondentene er i utgangspunktet tilfreds med dagens løyper. Derfor kan vi ikke se at behovet for å utvide dagens
vinterløyper med flere traseer inn i villreinens leveområder er nødvendig. Hvis målet med å åpne «Galteflotti», «S-en
i Berdalen» og «Trekanten» er å tilfredsstille en mindre gruppe brukere, eller å gjøre Hovden mer attraktiv som
vinterdestinasjon slik at det kan bygges flere hytter, mener vi at dette er spekulativt med tanke på ansvaret for
Europas sørligste villreinstamme.
Vi vil også minne om at for mange som har hytte eller velger Hovden som feriemål vinterstid, så er også mangel på
tilrettelagte løyper av verdi. Uten oppkjørte løyper får man en annen opplevelse av naturen, og for mange er denne
formen for enkelt friluftsliv svært verdifullt.

Konklusjon
Villreinen på Austheia har allerede en rekke utfordringer på grunn av nord-sør migrasjonen, barrieren ved
Bjørnevatn og den ferdselen som allerede er i de nordlige områdene rundt Hovden. Å tilrettelegge for økt ferdsel
gjennom utvidelse av dagens løypetilbud, særlig når flertallet av dagens brukere er fornøyd med eksisterende tilbud,
er ikke forenelig med Heiplanens mål om å ivareta leveområdene til villreinen. Vi mener de tre traseene som
rapporten omhandler vil føre til ytterligere utfordringer for villreinen og vil sterkt anbefale å ikke fremprovosere et
tidligere trekk sørover før man kjenner konsekvensene av dette for villreinen.
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