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Forsidefoto: Erik M. Ydse, villrein (Rangifer tarandus tarandus) i Forollhogna 

 

SNO lokalt: 

Berit Broen 

Erik M. Ydse 

 

 

I tillegg er det kjøpt tjenester av: 

Ålen & Haltdalen fjellstyrer 

Kvikne fjellstyre 

 

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. 

http://www.rovbase.no/
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1. Kjerneoppgaver (kontroll, tilsyn, 

informasjon, mv) 
 

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. 

Miljødirektoratet har ansvaret for å drive risikobasert tilsyn, og gjennomføre landsdekkende 

naturoppsyn i regi av SNO. Planlagt kontrollarbeid gjøres derfor 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.  

 

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 

Arbeidstimer 
OVERSIKT OVER FELTARBEIDSTIMER FORDELT PÅ ULIKE VERNEOMRÅDER 

Verneområde Arb.timer SNO1 
inkl. fjellstyrer 

Arb.timer 
fjellstyrer2 

Forollhogna nasjonalpark  723 39,0 

Londalen-Ørvilldalen landskapsvernområde  66,95 7,5 

Magnilldalen-Busjødalen landskapsvernområde  10 10 

Endalen landskapsvernområde  112,5  

Budalen landskapsvernområde  84,5  

Ledalen landskapsvernområde  11,0 11,0 

Øyungen landskapsvernområde  13,0 13,0 

Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde  20 4,0 

Grøntjønnan naturreservat  25 19,5 

Sum:   104,0 

Sum totalt 1 065,95  

                                                 
1 Prop. 1 S (2016–2017) Klima- og miljødepartementet kap. 1420 post 01 (driftsbudsjett) og 21 (tjenestekjøp) 
2 Tjenestekjøp. Arbeid levert av Ålen & Haltdalen fjellstyrer og Kvikne fjellstyre 
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I tillegg til SNOs egen aktivitet i området, er det kjøpt tjenester for kr. 65 786,-. 

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 som f.eks. 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, 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. 

 

Særskilt rapportering for enkeltsaker skjer i https://feltdagbok.miljodirektoratet.no/ i 

henhold til instruks. 

1.1 Resultat 

Det er kontrollert 38 personer og dispensasjoner. Med kontroll av dispensasjoner inkluderes 

kontroll av tiltak der tiltakshaver ikke er til stede under kontrollen. Antall informerte og 

veiledet (279) har siden opprettelsen av verneområdene vært høyt prioritert, men er nå blitt 

vesentlig redusert fra foregående år. Årsaken til dette er føringer gitt i Statsbudsjettet: 

"Regjeringa mener at naturrettleiing er ei oppgåve som private aktørar i stor grad kan 

gjennomføre, og vil difor redusere naturrettleiing i regi av Statens naturoppsyn."  

 

Det er anmeldt 8 personer. Alle for ulovlig motorisert ferdsel i utmark i 

landskapsvernområdene i Midtre Gauldal og Holtålen.  

 

632,2 timer er brukt til tilsyn og kontroll. 38 timer til naturveiledning og 

kompetanse/opplæring. 

1.1.1 Føringer fra KLD eller Miljødirektoratet 

SNO har inneværende år hatt fokus på følgende oppgaver i tråd med gitte føringer: 

 Oppsyn og kontroll av motorferdsel i utmark spesielt knyttet til kontroll med de nye 

kommunale løypene  

 Kontroll med inngrep og byggesaker i verneområder 

 Kontroll med fiske etter anadrome arter 

 Kontroll med utøvelsen av lisensjakt og kvotejakt på store rovdyr særlig 

oppmerksomhet på skadeskyting og human jaktutøvelse 

 Kontroll med utsetting av utenlandske treslag og spredning av fremmede organismer 

I Forollhogna med andre tilliggende verneområder er det først og fremst motorferdsel, 

inngrep og byggesaker som er aktuelle fagområder. 

1.1.2  Kort om aktiviteten  

 Forollhogna nasjonalpark:  

o Kontrollert 3 tiltak og hvorav 1 der det ikke forelå tillatelse – fjerning av stein 

fra kjørespor.  

https://feltdagbok.miljodirektoratet.no/
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o Fjernet kasse med batterier, aggregat, drivstoff mv.  til VHF-sender (sak med 

deres referanse 2014/3114) 

 Londalen-Ørvilldalen landskapsvernområde:  

o Kontrollert 4 tiltak hvorav 1 der det ikke forelå tillatelse – opparbeiding av 

rasteplass. 

 Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde: Kontrollert 5 tiltak. 

 Budalen landskapsvernområde:  

o Kontrollert 1 tiltak hvor 1 ikke er i henhold til tillatelse – størrelse og 

utseende. 

Det er gitt flere tillatelser til tiltak som ikke er igangsatt eller bare delvis er påbegynt.  

1.1.3 Resultater/reaksjoner  

Tabell 2 viser kontroll og reaksjonsstatistikk. Dette må leses som minimumstall med unntak av 

anmeldelser som er endelig per dato. Alle anmeldelser er for motorisert ferdsel i utmark i 

landskapsvernområdene i Midtre Gauldal og Holtålen. 

Tabell 2 

Kontroll 
REAKSJONSSTATISTIKK. TALLGRUNNLAGET ER LEVERT AV SNO OG TJENESTEYTERE 

Kontrollert Informert Advart Anmeldt 

38 279  8 

 

1.1.4  Utviklingstrekk/utfordringer 

Det er særlig kontroll med inngrep og byggesaker og motorisert ferdsel i utmark som bør 

prioriteres opp i området. Statistisk er det disse fagområdene som representerer flest avvik. 

Halvparten av kontrollerte byggetillatelser i 2016 i Forollhogna nasjonalpark med andre 

inntilliggende verneområder, hadde avvik fra vilkår gitt i dispensasjon. 3 av 4 bryter reglene 

for motorisert ferdsel i utmark i Sør-Trøndelag, mens tilsvarende for Hedmark er 1 av 3. 

 

Området sør for Forollsjøen preges av omfattende kjøreskader både som følge av kjøring med 

hjemmel i tillatelser og ulovlig kjøring. Det er også registrert ulovlig utbedring av eldre 

kjørespor i området. Dette er skader som har vært rapportert flere ganger og det er skrevet 

egen rapport om skadeomfanget. I år er det satt opp to skilt ved Fjellveien som markerer at 

motorisert ferdsel er forbudt; ett ved nasjonalparkgrensa og ett ved Skalltjønna.  

 

Økt kjøpekraft gjør også at stadig flere kjøper terrenggående motoriserte innretninger av 

svært ulik karakter. Motorferdselloven omfatter i utgangspunktet alle typer motordrevne 

framkomstmidler, og i Rundskriv T-1/96 er det presisert at loven også vil omfatte 

ferdselsinnretninger som i dag ikke er kjente eller i bruk, men som måtte bli utviklet i 

framtiden. 

1.1.5 Anbefalte oppfølgingspunkter neste år 

 Oppsyn og kontroll av motorferdsel i utmark 

 Kontroll av inngrep og byggesaker 
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2. Bestillingsoppgaver  

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har bestilt oppdrag for området i 2017. I tillegg er det gitt 

generelle oppdrag på registrering av ulike arter og skjøtsel for fjellrev. Inkludert i dette er 

arbeidet med CWD. 

 

396 timer er brukt til registrering/overvåkning og tiltak/skjøtsel. 

2.1 Bestilte oppdrag 

Særskilt rapportering for enkeltsaker skjer i https://feltdagbok.miljodirektoratet.no/ i 

henhold til instruks. 

 

Av Nasjonalparkstyret for Forollhogna som forvaltningsmyndighet er det bestilte følgende 

oppdrag generelt for alle verneområdene samt randområdene: 

 Etterse eksisterende tavler og legge alle tavler inn i verneområdelogg 

o Rapport: Dette gjøres kontinuerlig og nær alle er lagt inn i 

verneområdeloggen 

 Bistand i oppsett av info-tavler ved Svartsjøen på Kvikne i Tynset kommune 

o Rapport: Oppdrag ikke gitt fra forvaltningsmyndighet. 

 Bidra med informasjon gjennom hele året ute i felt til relevante aktører, samt 

informasjon til nettsidene til styret. Oversende foto fra oppdrag i felt til bruk på 

nettsider og til annen informasjon om området 

o Rapport: Dette skal gjøres kontinuerlig. Utført i liten grad. Ett oppslag på 

https://www.facebook.com/forollhognanasjonalpark   

 Delta i styremøter og i befaringer med styret, samt andre relevante temamøter og 

befaringer med forvaltningen 

o Rapport: SNO har deltatt på alle møter og befaringer der vi har vært bedt om 

deltakelse. 

 Bistå skolene med naturveiledning i felt ved behov, og andre relevante aktører - med 

spesiell fokus på veiledning til barn og unge 

o Rapport: SNO har ikke hatt mottatt henvendelse om bistand til 

forhåndsplanlagt naturveiledning i 2017. Det er gitt informasjon og veiledning 

til 33 personer i 2017. 

2.1.1 Forollhogna nasjonalpark 

 Oppsyn/tilstedeværelse i forbindelse med reparasjonstiltak av kjørespor og tilsyn 

med kjøretillatelser/transport på kjørespor i etterkant av skjøtsel. 

o Rapport: Reparasjonstiltak av kjørespor er gjennomført i tråd med vedtak 

med deres referanse 2017/1620. 

 Ansvar for forvaltningsstyrets turbok på toppen av Forollhogna, årlig telling av antall 

besøkende ut fra navn i bok. Foretas sist på høsten. 

o Rapport: Turboka for 2017 er ikke hentet inn pr. dato. I 2016 var det 3 904 

signaturer i boka. I 2015 - 2 837. 

 Uttak av fremmede arter. 

https://feltdagbok.miljodirektoratet.no/
https://www.facebook.com/forollhognanasjonalpark
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o Rapport: Oppdrag ikke gitt fra forvaltningsmyndighet. Det er krav om 

godkjent forvaltnings-/skjøtselsplan eller andre relevante styringsdokument 

før oppdraget kan iverksettes. 

 

 

Figur 1 Reparasjonstiltak av kjørespor til Hiåsjøen. Foto: Berit Broen (Statens naturoppsyn) 

2.1.2 Londalen-Ørvilldalen landskapsvernområde 

Ingen spesiell bestilling. 

2.1.3 Magnilldalen-Busjødalen landskapsvernområde 

 Rydding og skjøtsel av sti prioritert for ferdsel. 

o Rapport: Oppdrag ikke gitt fra forvaltningsmyndighet. Det er krav om 

godkjent forvaltnings-/skjøtselsplan eller andre relevante styringsdokument 

før oppdraget kan iverksettes. 

2.1.4 Endalen landskapsvernområde 

 Videreføring av igangsatt og prioritert skjøtselsprosjekt. Tiltaket er prioritert i 

besøksstrategi. Slått av prioriterte slåtteareal mhp. botanisk mangfold, samt rydding 

og pussing av areal ryddet med beitepusser. 

o Rapport: Gjennomført i tråd med godkjent forvaltnings-/skjøtselsplan for 

skjøtselsarbeidet. SNO har brukt ca. 90 timer til skjøtsel/rydding, inkludert 

en befaring i Endalen i 2017.  

2.1.5 Budalen landskapsvernområde 

Ingen spesiell bestilling 
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2.1.6 Ledalen landskapsvernområde 

Ingen spesiell bestilling 

2.1.7 Øyungen landskapsvernområde  

 Registrering av bebyggelse i Røros kommune 

o Rapport: Ikke prioritert. 

2.1.8 Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde  

 Rydding av sti i Såttåhaugen 

o Rapport: Oppdrag ikke gitt fra forvaltningsmyndighet. Det er krav om 

godkjent forvaltnings-/skjøtselsplan eller andre relevante styringsdokument 

før oppdraget kan iverksettes. 

 Skjøtsel, rydding og informasjon knyttet til Utistuvollen i Vangrøftdalen 

o Rapport: Oppdrag ikke gitt fra forvaltningsmyndighet. Det er krav om 

godkjent forvaltnings-/skjøtselsplan eller andre relevante styringsdokument 

før oppdraget kan iverksettes. 

 Veiledning mht. skjøtsel på Tollolenget 

o Rapport: Oppdrag ikke gitt fra forvaltningsmyndighet. 

 Veiledning mht. skjøtsel på Pilegrimsmyra 

o Rapport: Oppdrag ikke gitt fra forvaltningsmyndighet. 

2.1.9 Grøntjønnan naturreservat 

Ingen spesiell bestilling 

2.2  Flora og fauna  

Kongeørn, jerv, ulv, bjørn, gaupe, fjellrev og villrein registreres fortløpende i egne 

databaser. Faste hekke- og hilokaliteter, og fôringsstasjoner for fjellrev, oppsøkes jevnlig 

gjennom året. For Sør-Trøndelag registreres hekkelokaliteter for jaktfalk etter egen bestilling 

fra Fylkesmannen.  

2.2.1 Føringer fra KLD eller Miljødirektoratet  

Chronic Wasting Disease (CWD), eller skrantesjuke, ble påvist i Norge for første gang i 2016, 

på norsk villrein. Sjukdommen er nå også påvist på flere villrein, elger og hjort Norge. 30 094 

CWD-prøver undersøkt fra 2016 og 12 positive tilfeller registrert per dags dato (27/11-2017). 

Av disse er 3 elg, 1 hjort, 8 villrein – alle villrein i Nordfjella villreinområde.  

 Skrantesyke i Nordfjella: Kan ikke skilles fra klassisk CWD i Nord-Amerika.  

 Skrantesyke hos og hjort: Avviker fra klassisk CWD i Nord-Amerika og kan kalles 

atypisk CWD. 

 

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. 
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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.  

 

 

Figur 2 Oppsetting av fôringsautomat for fjellrev. Foto: Heidi Ydse (Statens naturoppsyn) 

2.2.2 Villrein 

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 forvaltning og SNO bidrar så langt det er naturlig og mulig.  

 

På reinen i Forollhogna er det siden 2014 blitt registrert fotråte. Fotråte hos rein skyldes 

infeksjon med bakterien Fusobacterium necrophorum. Det oppstår et sår/en sårkanal i huden, 

og en smertefull betennelse i fotens bløtvev. Dyr som får påvist fotråte tas ut i samarbeid 

med kommunale viltnemnder og prøver sendes Veterinærinstituttet.  

 



 

 

Miljødirektoratet er et statlig forvaltningsorgan 

underlagt Klima- og Miljødepartementet. Statens 

naturoppsyn (SNO) er Miljødirektoratets 

feltpersonell. 

 

SNO ivaretar nasjonale miljøverdier og forebygger 

miljøkriminalitet. Oppgavene spenner fra kontroll 

og overvåking, til skjøtsel i verneområder, 

tilrettelegging i viktige natur- og kulturminne-

områder, informasjon og formidling.  

 

SNO har også mange oppgaver knyttet til store 

rovdyr, både registrering av bestander, 

dokumentasjon av skader på husdyr og tamrein,  

og uttak av dyr det er gitt fellingstillatelse på. 

Ledelsen i SNO sitter i Trondheim, og vi har  

ca. 60 lokalkontorer spredt over hele landet. 

Statens naturoppsyn 

Telefon: 03400/73 58 05 00  |  Faks: 73 58 05 01 

E-post: post@naturoppsyn.no  |  Nett: naturoppsyn.no 

Post: Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim 

Besøksadresse: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim 

mailto:post@naturoppsyn.no
http://www.naturoppsyn.no/

