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 ANGÅENDE UTVIDELSE AV AREAL I GLOPPEN 
 

1. Styret i NJFL sone 4 går i mot videre utvidelse av villreinområdet med flere 
grunneiere fra Gloppen. Det har ved tidligere anledninger blitt foreslått utvidelse (også 
i Naustdal) som ikke ble gjort den gang med vektige motargument. 

2. Begrunnelse for dette standpunktet er at løyvefordelingen til dags dato har vært 
arealavhengig, noe som vil medføre at de øvrige kommuner vil ende opp med så liten 
tildeling av fellingsløyver at interessen for videre forvaltning av villreinstammen etter 
hvert forsvinner.          
 Dette bekymrer oss i betydelig grad. 

3. NJFL sone 4 mener videre at tiden er moden for ny løyvefordeling mellom de 
involverte kommuner det her er snakk om.       
 Vi mener at en kanskje bør gå bort fra arealavhengig løyvetildeling på villrein 
da dette – etter vårt syn -  ikke er en storviltart med ”fast tilhørighet” på bestemte 
areal, men benytter seg av arealer i utmark som vil og kan variere etter skiftende 
forutsetninger. Dessuten er villreinen et flokkdyr hvilket innebærer at ”hele 
bestanden” vil flytte mellom fjellområdene og er dermed ikke direkte sammenlignbar 
med de øvrige storviltartene som elg og hjort (og rådyr for den saks skyld). Dette har 
man da også erfart tidligere.        
 Dersom man velger å fordele fellingsløyver eksempelvis likt på de deltagende 
kommuner, så vil fremtidige eventuelle utvidelsesønsker i stor grad være et ”indre 
anliggende” i de enkelte kommuner, noe som kan være forvaltningsmessig 
hensiktsmessig. 

4. Vi ser med bekymring på at interessen for forvaltningen av den lille stammen vår vil 
avta dersom skjevfordelingen av tildelte fellingsløyver ytterligere forsterkes når 
tildeling skjer etter areal. Lik løyvetildeling vil neppe ha noen vesentlig betydning - 
verken økonomisk eller på annen måte – for største arealinnehaver pr i dag (Gloppen) 
sammenlignet med gevinsten for opprettholdt interesse og engasjement hos alle de 
involverte kommuner.  

5. Man skal vokte seg vel for å gjøre dette til en kamp om løyver mellom kommunene og 
heller fokusere på den unike muligheten vi har til fortsatt ha en bærekraftig bestand av 
villrein i våre fjellområder. Dette er – og har vært – en stor utfordring både økonomisk 
og biologisk.           
 Vi i Naustdal ser at engasjementet for villreinstammen er svært viktig å ivareta 
på best mulig måte for å kunne beholde villreinen som en del av vår fauna. Og dette er 
vi vel alle enige om! 
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