
400 tamrein i villreinområdet 

 

De røde pilene marker noen av tamreinhopene i går, samtlige vest for Kjurrudalen/Kjølidalen - med andre ord godt 

inne i det definerte villreinområdet. 

Tekst og foto:: Arne Nyaas arnny@online.no 

Mellom 300 og 400 tamrein fra Riast/Hylling reinbeitedistrikt har passert 

Kjurrudalen/Kjølidalen, og er godt inne i det definerte villreinområdet. Det viste 
flysjekken i går. Vi fant dyrene fra Gruvdalen (Holtålen) i nord til Litjøybekken (Os) i sør. 

I dag blir det gjort forsøk på drive tamreinen østover igjen. Med det planlagte 
sperregjerdet på plass langs jernbanen fra Glåmos til Nesvollen, ei strekning på drøye 

12 kilometer, hadde dette vært unngått. Men saken trekker ut i tid, og er nå til 

behandling i Miljøverndepartementet, Landbruksdepartementet og i Direktoratet for 
naturforvaltning (DN). Se flere bilder fra flysjekken i går (bildene viser at vi ikke gjorde 
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forsøk på samle dyrene for opptelling; tamreinen reagerer ikke på flydur til forskjell fra 
villreinen).  

 

Tråkk etter tamrein på fellesbeitet i Kjurrudalen (Dalsbygda) 

 

Tråkk etter tamrein på setervoll i Kjølidalen (Holtålen) 



 

Spor opp mot toppen av Gruvhøgda (sørsida) 

 

 



 

Bildet viser to simler som er merket. 

 

 



 

 

 



 

Etter at tamreinovergangen i Kjurrudalen/Kjølidalen ble kjent i dag, har ting skjedd i rask 

rekkefølge: Tamreinnæringa er på plass for å drive dyrene østover igjen. Dette skjer i 
samarbeid med lokalt oppsyn/SNO. Følgende tillatelse er gitt av Arbeidsutvalget for 

Forollhogna nasjonalpark: 

"Arbeidsutvalget (AU) for Forollhogna nasjonalpark har i dag gitt tillatelse til motorisert 

transport (bruk av snøscooter) for utdriving av tamrein fra Forollhogna 

nasjonalpark.         Forvaltningsmyndigheten forutsetter at utdriving av tamrein skjer så raskt 

som mulig, og så skånsomt som mulig av hensyn til naturmiljøet. Utdriving av tamrein fra 

nasjonalparken skal skje i samråd med lokalt oppsyn (SNO/Forollhogna/Ålen fjellstyre). 

Kontaktperson i dette aktuelle tilfellet er Terje Borgos". I tillegg opplyses følgende: 

"Nasjonalparkforvalter har vært i kontakt med juristene ved Direktoratet for naturforvaltning 

(DN) som bekrefter at den aktuelle motorferdselen i nasjonalparken krever en dispensasjon 

fra verneforskriftens bestemmelser (verneforskrift for Forollhogna nasjonalpark), § 3, punkt 

5.1.Formelt vedtaksbrev blir ettersendt.  

Med vennlig hilsen 

Astrid Alice Haug, nasjonalparkforvalter" 

16.11.2012 

 


