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SNO ansatte:  

Berit Broen 

Erik M. Ydse 

I tillegg er det kjøpt tjenester1 av: 

Ålen & Haltdalen fjellstyrer 

Kvikne fjellstyre 

 
BILDE 1 STORFE PÅ UTMARKSBEITE I KJURRUDALEN. FOTO: ERIK M. YDSE, SNO 

To av SNOs kontorer har særskilt ansvar for tilsyn med Forollhogna nasjonalpark med tilliggende 
verneområder: 

 SNO Støren  

 SNO Kvikne 
 

SNO Kvikne har ansvar for å være hovedkontakt mot Nasjonalparkstyret for Forollhogna i henhold til 
bestillingsdialogen og ansvar for å samordne planlegging og rapportering av oppsyn og tiltak i 
verneområdene.  
Rovviltarbeidet presenteres i http://www.rovbase.no/ og er ikke en del av årsmeldingen. 
 

                                                           
1 Prop. 1 S (2015–2016) Klima- og miljødepartementet kap. 1420 post 21 s. 83 

http://www.rovbase.no/
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1. Del A. Oppsynsaktivitet - kontroll og tilsyn 
Nasjonalparkstyret har bestilt følgende oppgaver knyttet til del A:  

 Nødvendig tilsyn/oppsyn, der behov avklares i samråd med nasjonalparkstyret. 
 

Tilsyn/kontroll 
SNO er miljøforvaltningens operative feltorgan og fører tilsyn med naturtilstanden og med at 
bestemmelsene i miljølovgivningen blir overholdt. Virksomhet knyttet kjerneoppgavene kontroll og 
tilsyn, skjer primært under arbeid i forbindelse med andre oppgaver. Planlagt kontrollarbeid gjøres 
målrettet mot områder hvor det er grunn til å anta det foregår aktivitet som krever oppmerksomhet, 
dette for å bidra til å opprettholde lovlig atferd og å reagere på vesentlige overtredelser. Det legges 
vekt på en geografisk spredning av kjernevirksomheten som forebyggende aktivitet. Det aller meste av 
kontrollen retter seg mot det som er lovlig, og virksomheten oppleves å ha solid legitimitet hos 
naturbrukerne. 663 timer er brukt til tilsyn/kontroll i felt. 
 
Under kontroller har vi hatt fokus på dispensasjoner, dispensasjonenes innhold og hvorvidt 
dispensasjonene er kontrollerbare. Oppdragene er gitt av forvaltningsmyndighetene i forbindelse med 
den årlige bestillingsdialogen og andre føringer. Kontroller er gjennomført som forvaltningsmessige 
lovlighetskontroller – kontroll med at lovlig virksomhet innen oppsynets lovområder foregår etter de 
regler som til enhver tid gjelder. Kjernen i tilsynsvirksomheten er altså håndheving av rettslige 
prinsipper – m.a.o. kontroll av pliktsubjektenes etterlevelse av en norm som allerede er fastsatt ved 
lov, forskrift eller enkeltvedtak, samt reaksjoner ved avvik. 
 
TABELL 1 OVERSIKT OVER FELTARBEIDSTIMER FORDELT PÅ ULIKE VERNEOMRÅDER 

Verneområde Arb.timer SNO2 Arb.timer fjellstyrer3 

Forollhogna nasjonalpark 900,5 74,0 

Londalen-Ørvilldalen landskapsvernområde 27,0 23,0 

Magnilldalen-Busjødalen landskapsvernområde  31,0 23,0 

Endalen landskapsvernområde 124,8 2,0 

Budalen landskapsvernområde  83,5 2,0 

Ledalen landskapsvernområde 22,0 14,0 

Øyungen landskapsvernområde 45,0 37,0 

Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde 35,8 3,0 

Grøntjønnan naturreservat 48,0 23,0 

Til sammen: 1 317,6  

 
I tillegg til SNOs egen aktivitet i området, er det kjøpt tjenester4 for kr. 143 012,-. Tjenestekjøpet fra 
fjellstyrene dekker lønn til oppgaver gitt i Lov om statlig naturoppsyn i statsallmenningene. Oppgavene 
har i hovedsak bestått av offentligrettslig naturoppsyn i verneområdene, oppsyn retta mot 
motorferdsel og faunakriminalitet. Den rike floraen i områdene hvor også den prioriterte arten 
svartkurle (Nigritella nigra) vokser, gjør at fokuset også er på florakriminalitet. Det er imidlertid ingen 
indikasjoner på virksomhet som har ført til uttak, skade eller ødeleggelse for fredete arter. Svartkurle 
er fredet mot enhver form for uttak, skade eller ødeleggelse. Som ødeleggelse regnes gjødsling, 

                                                           
2 Prop. 1 S (2015–2016) Klima- og miljødepartementet kap. 1420 post 01 og 21.  
3 Tjenestekjøp. Arbeid levert av Ålen & Haltdalen fjellstyrer og Kvikne fjellstyre. 
4 Prop. 1 S (2015–2016) Klima- og miljødepartementet kap. 1420 post 21 s. 83 
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nydyrking, nedbygging og andre handlinger dersom de er egnet til å skade, tildekke eller på annen 
måte forringe forekomster av arten. 
 
Tjenesteyterne, Ålen & Haltdalen fjellstyrer og Kvikne fjellstyre, har inngått skriftlige avtaler med 
beskrevne oppgaver og er gitt SNOs myndighet under utførelse av oppdragene.  
 
TABELL 2 REAKSJONSSTATISTIKK. TALLGRUNNLAGET ER LEVERT AV SNO OG TJENESTEYTERE. 

Kontrollert5 Informert Advart Anmeldt 

73 559 5 8 

 

De kontrollerte er i all hovedsak kjørende sommerstid i nasjonalparken, kjørende i utmark i 
verneområder vinterstid, samt jegere. Både enkeltbrukere og grupper, tilfeldige gjester i området og 
deltakere på arrangementer er veiledet og informert. Vi har informert skoleklasser, turlag og 
pensjonistforeninger på tur. De anmeldte har alle gjort seg skyldig i regelbrudd knyttet til motorisert 
ferdsel i verneområdene.  
 
I 2016 ble de fleste (25 stk.) enkeltvedtak om tillatelse til fasadeendring, påbygg, nybygg, inngjerding, 
nydyrking mv. gitt i 2014 og 2015 kontrollert, jf. også orientering til styret i eget brev. Kontrollen 
avdekket mange små og store regelbrudd som vil bli fulgt opp med ulike reaksjonsformer i tråd med 
veilederen6. Det ble også kontrollert bygg som ikke var registrert i offentliggjorte vedtak eller i 
kartgrunnlaget. Rapport fra dette arbeidsområdet vil bli oversendt styret så snart den er ferdigstilt. 
 
 
 

                                                           
5 Tallet refererer til antall kontrollerte personer. Kontroll av tiltak er ikke medregnet. 
6 Oppfølgning av ulovlige forhold i verneområder. (Miljødirektoratet, M-617 | 2016) 
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2. Del B. Veiledning og informasjon, skjøtsel, registrering og 
dokumentasjon. 

Nasjonalparkstyret har bestilt følgende oppgaver knyttet til del B:  
 Informasjon og naturveiledning, spesielt i forhold til barn og unge. Samarbeid med skoler og 

lokale lag og foreninger. 

 Bidra i arbeidet med oppfølging av vedtatte strategier og tiltak i besøksstrategi. Registrering, 

skjøtsel og naturveiledning knyttet til prioriterte opplevelsesområder, ferdselsveger og 

turtraséer. Bidra til utvikling av turapp gjennom registreringer i felt og kunnskapsformidling. 

 Delta ved behov i lokale møter, konferanser og befaringer som arrangeres i regi av eller i 

samarbeid med forvaltningsmyndighet. Eks. årlig Forollhogna-konferanse, lokale 

samarbeidsmøter, utvalgte møter i nasjonalparkstyret, prioriterte lokale arrangement i 

verneområdene. 

 […] økte ressurser til sikring av tradisjons-kunnskap og ferdigheter knyttet til den betydelige 

slåtteaktiviteten  

 […] registreringer av bygninger og kulturminner i utmark. […] 

 Endalen landskapsvernområde (Blåola slåtteområde, 10 dagsverk) – skjøtsel 

 Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde (6 dagsverk) – skjøtsel og registrering. 

Tiltak/skjøtsel 
I Blåola slåtteområde ble det nedlagt ett ukesverk praktisk skjøtsel (37 timer). Planlegging og logistikk i 

forbindelse med gjennomføringen er ikke ført på arbeidsområdet. Skjøtselsområdet i Blåola er grovt 

delt i to:   

1. Slettelandet ned mot elva med høy grad av gjengroing og et relativt lite biologisk 

mangfold. Dette området restaureres ved bruk av stor beitepusser. SNO tilrettelegger og 

veileder for dette, men grovarbeidet utføres av rettighetshaver.  

2. Bakkelandskapet som er mer slitasjesvakt og har et stort biologisk mangfold. Her utfører 

SNO det meste av skjøtselen. Dette arbeidet består av slått, rydding og fjerning av 

skjøtselsavfall. 

I Forollhogna nasjonalpark er det satt opp to fôringsautomater for fjellrev. Fôringsautomatene er en 

del av det felles Skandinaviske prosjektet; "Felles Fjellrev", som har formål å forbedre forutsetningene 

for at fjellreven skal overleve og eventuelt nyetablere seg i den delen av vår Skandinaviske fjellkjede 

som ligger innenfor Nord- og Sør-Trøndelag fylker og Jämtlands län. Begge automatene etterses 

jevnlig gjennom året i forbindelse med andre oppdrag i området.  

Til sammen er 136 timer ført på posten tiltak/skjøtsel i verneområdene. 

Registrering/overvåkning 
Villrein er et av verneformålene for Forollhogna nasjonalpark og en art som har prioritert fokus 

gjennom året. Knyttet til rein er også de mange kulturminnene etter villreinfangst og tamreindrift. 

Forollhogna villreinområde er av rettighetshaverne svært velorganisert. Rettighetshaverne har også 

gjennom sin organisasjon Forollhogna Villreinutvalg et meget tett og bra samarbeid med forskning og 
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forvaltning og SNO bidrar så langt det er naturlig og mulig. Observerte rein blir rapportert i en egen 

database og ved årets slutt var det lagt inn mer enn 3 250 observasjoner fra 1949 og fram til 2017.  

 

FIGUR 1 KART OVER OBSERVASJONER AV REIN I FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE FRA OG MED 1949 TIL 2017. 

Resultatet av datainnsamlingen vises på kart7. Datafangsten er viktig kunnskapsgrunnlag for 

arealforvaltningen inkludert dispensasjonspraksisen i hele villreinområdet.  

I 2016 ble det påvist skrantesjuke (CWD8) i Nordfjella villreinområde og på elg i Selbu kommune. 

Skrantesjuke er en smittsom og dødelig hjortedyrsykdom som smitter både mellom dyr og via miljøet. 

Til nå er sykdommen funnet på tilsammen tre villrein i den nordlige delen av Nordfjella villreinområde, 

men er så langt ikke påvist i den sørlige delen av Nordfjella villreinområde, eller i andre 

hjortedyrbestander som grenser til villreinområdet.  

For å få økt kunnskap om mulig utbredelse av skrantesjuke, er det viktig å få testet flere villrein for 

sykdommen. Dette gjelder alle villreinområder, men spesielt viktig er det med økt prøvetaking i 

områder hvor sykdommen er påvist. Dette gjelder Nordfjella villreinområde, og de tilgrensende 

villreinområdene Lærdal-Årdal og Hardangervidda.  

For å redusere smittefare, er det viktig å følge opp meldinger om dyr som viser tegn på sykdommen. 

Disse bør om mulig avlives og testes for skrantesjuke. For å få teste flere villrein, bør det også tas 

hjerneprøver av naturlig døde villrein. SNOs arbeid knyttet til CWD er gitt i eget oppdrag. 

                                                           
7 Se: https://miljodirektoratet.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3aab9c98ae494cdf98cb1cf02c8f6207  
8 Chronic wasting disease.  

https://miljodirektoratet.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3aab9c98ae494cdf98cb1cf02c8f6207
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FIGUR 2 VILLREIN I FLUKT ETTER Å HA BLITT FORSTYRRET UNDER BRUNSTAKTIVITET. FOTO: ERIK M. YDSE, SNO 

Forollhogna villreinområde har svært gode serier som strekker seg over mer enn 35 år. Tallene viser 

en relativt stabil bestandsutvikling og indikerer tydelig en høy presisjon i bestandsforvaltningen. Dette 

til tross er det det registrert betydelig nedgang i slaktevekter og det er gjort observasjoner som tyder 

på svakere og senere brunstaktivitet. I 2016 ble det igangsatt et prosjekt av NINA med målsetning om 

å dokumentere kalvingsperioden og tallfeste midtpunktet og lengden på kalvingsperioden (Figur 3), og 

å sammenlikne dette med registreringer som er gjort tidligere. SNO bidro med registreringer i tråd 

med gitte føringer. 

 

FIGUR 3 RESULTATET FRA ÅRETS UNDERSØKELSER. FIGUR UTARBEIDET AV NINA /FORSKER OLAV STRAND 

Miljødirektoratet har gitt NINA oppdraget med å følge opp det nasjonale overvåkingsprogrammet for 

fjellrev. I årets rapport9, Fjellrev i Norge 2016, skriver NINA: "I 2016 ble det ikke registrert aktivitet ved 

fjellrevhiene i Forollhogna. Sommeren 2015 ble den første ynglingen av fjellrev dokumentert i dette 

fjellområdet. Det er 48 år siden fjellreven ynglet her før det. I følge boka Opplev Forollhogna skal den 

                                                           
9 https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2424217/1301.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2424217/1301.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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siste ynglingen ha funnet sted i et hi ved Buhogna i 1967. Fram til 1992 ble det årlig observert 

enkeltindivider av arten, men så ble det stille før det igjen dukket opp fjellrev i området vinteren 2012. 

Det ble da straks satt ut fôrautomater med viltkamera. Det står to fôrautomater ved to hilokaliteter i 

dette området. Sommeren 2016 ble det fotografert en hvit og en blå fjellrev ved en av fôrautomatene 

[…]. Bestandsstørrelse og antall individer Vinteren 2015/2016 ble det kun samlet inn én DNA-prøve i 

Forollhogna. Tispa som ble registrert fra denne prøven hadde kjent opphav i avlsprogrammet, født i 

Snøhetta i 2013. Antatt minimumsbestand våren 2016: 1 individ". Viltkameraene har gjennom hele 

året tatt mange bilder av fjellrev, noen av bildene er av to hvite og noen av én hvit og én blå variant.  

Registrering av rovvilt, fjellrev, kongeørn og jaktfalk m.fl. er også gjort. Disse dataene leveres til egne 

databaser10. Registreringer gjort av SNOs rovviltkontakter er ikke en del av vårt tallgrunnlag.  

Til sammen er 399 timer ført på posten registrering/overvåkning i verneområdene.  

 

FIGUR 4 KONGEØRN OBSERVERES JEVNLIG I OMRÅDET. FOTO: ERIK M. YDSE, SNO 

Det er tre veier som går inn i nasjonalparken. For alle gjelder det et generelt forbud: "Motorisert 

ferdsel til lands og til vanns, herunder bruk av luftfartøy lavere enn 300 meter er forbudt. Forbudet 

mot motorferdsel gjelder også bruk av modellfly, modellbåt o.l." For veien inn til Grøntjønnan er det 

gjort et unntak fra forbudet: "Motorisert ferdsel sommerstid på eksisterende vei fram til Grøntjønnan 

for grunneier og bruksberettigede i forbindelse med jordbruksvirksomhet og for nødvendig transport 

av materialer, brensel, utstyr og proviant til hytter, buer og setre". Forvaltningsmyndigheten kan jf. 

verneforskriftene gi tillatelse til særskilte formål som eksempelvis nødvendig bruk av traktor på 

barmark etter kartfestede eksisterende kjørespor/traktorveger for transport av materialer, brensel og 

utstyr til hytter, buer og setre. Problematikken knyttet til villrein og ferdsel på vei er drøftet i 

årsmeldingen for 2013 og belyses derfor ikke her. 

Motorisert ferdsel i Forollhogna nasjonalpark fører ofte til meldinger fra brukere som observerer 

kjøringen. Det er også denne type aktivitet som oftest fører til anmeldelser (Tabell 2). Etter et oppslag 

i avisa Arbeidets Rett med overskriften "Fotturister reagerer på kjøring i Forollhogna nasjonalpark" er 

det gjort nye registeringer av kjørespor i området. Kjøringen som ble omtalt er foretatt med hjemmel i 

tillatelse gitt av nasjonalparkstyret. I artikkelen siteres rapportøren; "På fottur i området har jeg 

registrert at det foregår motorisert ferdsel som jeg vanskelig kan se er i tråd med gjeldende lover og 

regler […]". Etter naturmangfoldlovens bestemmelse § 70 inntrer tiltaksplikt ved vesentlig uforutsette 

konsekvenser der den ansvarlige må "[…] treffe rimelige tiltak for å avverge eller begrense skader […]". 

Nasjonalparkstyret kan også i utgangspunktet pålegge den ansvarlige å rette skadene jf. loven, men 

konsekvensene av kjøringen var kjent på forhånd og da faller grunnlaget bort for å pålegge 

                                                           
10 http://www.rovbase.no/  

http://www.rovbase.no/
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tiltakshaveren oppretting. Disse skadene skyldes imidlertid ikke én tiltakshaver eller ett tilfelle av 

kjøring, dette er skader som har oppstått over år og senere blitt opprettholdt av årlig lovlig kjøring. 

Skadene skyldes derfor lovlig aktivitet hvor konsekvensene var kjent på forhånd. Kjøreskadene er 

tidligere rapportert og blitt befart flere ganger. 

Naturveiledning/informasjon 
Det er gitt signaler om at Miljødirektoratet framover skal nedprioritere informasjon og 

naturveiledning. I 2016 er det imidlertid gitt informasjon og veiledning til om lag 560 personer (se: 

Tabell 2) i verneområdene. Det er i tillegg gitt 11 dagsverk (83 timer) med veiledning for til sammen 

ca. 70 elever ved Nord-Østerdal videregående skole og 105 elever på Kvikne skole. Det er skolene som 

selv har bedt om SNOs bistand til naturveiledning. Totalt er det informert og veiledet 735 personer. 

Vi har brukt 19 dagsverk (143 timer) på møter i regi av Nasjonalparkstyret for Forollhogna og møter 

relatert til arealvernet i Forollhogna som eksempelvis FoU-prosjektet «Menneskelig aktivitet og villrein 

i Forollhogna», kurs for verneområdestyrer mv. Forberedelser er ikke medregnet. Møter arrangert av 

Forollhogna Villreinutvalg er ikke lagt inn selv om de fleste temaene som drøftes der berører 

nasjonalparkens verneformål. 

Til sammen er 26 timer ført på posten naturveiledning i verneområdene. Møter, samlinger, 

arrangementer, etc. samt nevnte arbeid utenfor verneområdene kommer i tillegg. 
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STATENS NATUROPPSYN 
Statens naturoppsyn (SNO) er miljøforvaltningens operative feltorgan som er myndighetsutøver etter lov om 

statlig naturoppsyn av 21. juni 1996. Loven gir SNO-personell tilsynsmyndighet og ansvar for oppsyn med 

overholdelse av følgende miljølover; friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, 

viltloven, laks- og innlandsfiskloven, markaloven og deler av forurensningsloven i hele landet, både på offentlig 

og privat grunn. Oppgaven er todelt og retter seg både mot tilsyn og overvåking av naturtilstanden og tilsyn 

med menneskets atferd i naturen i forhold til gjeldende regelverk. 

Den nasjonale ledelsen i SNO ligger i Miljødirektoratet i Trondheim og det lokale naturoppsynet har arbeidssted 

tilknyttet sitt geografiske oppsynsområde.  

Hovedoppgaven er kontroll i tillegg til informasjon og veiledning, registrering, dokumentasjon, skjøtsel og 

tilrettelegging. I dette inngår også viktige oppgaver innen rovviltforvaltning, bl.a. bestandsregistrering og 

skadedokumentasjon knyttet til den lovfestede erstatningsordningen på bufe og tamrein. Virksomheten er 

basert på egne oppsynsstillinger i kombinasjon med kjøp av tjenester og samarbeid med andre 

oppsynsordninger lokalt og regionalt. SNO har også et overordnet ansvar for Skjærgårdstjenesten, en 

interkommunal ordning med hovedansvar for skjærgårdsparkene mellom Bergen og Halden. En viktig 

utfordring for naturoppsynet er å skape forståelse og respekt for regelverket som finnes på dette området.  

Det blir lagt vekt på å etablere godt samarbeid med de andre aktørene innen naturoppsyn. Dette gjelder både 

fjelloppsynet i regi av fjellstyrene, Statskog Fjelltjenesten i Nordland og Troms, og politiet. Særlig er samordning 

med politiet viktig når det gjelder kontrolloppgavene. Samarbeidet er formalisert gjennom avtaler, 

rolleavklaringer og tjenestekjøpsavtaler. På denne måten blir naturoppsynet mer effektivt og profesjonalisert. 

Virksomheten er fortsatt i vekst og utvikler seg i tråd med de rammer som finnes i lovforarbeider og gjennom 

den løpende styringsdialogen med Klima- og miljødepartementet.  

 

 


