
Ferdselen i Forollhogna-området skal 
kartlegges 

 

Ferdselen på aksen Såttåhaugen-Hognatoppen-Synnerdalen er stor. Det viste de automatiske tellerne som i fjor 

sommer ble plassert ved stien fra Såttåhaugen og ved stien fra Synnerdalen. Sammenlignet med 61 tilsvarende tellere 

i Dovre- og Rondane-området, kom tellerne i Såttåhaugen og Synnerdalen på henholdsvis 14. og 17. plass rangert 

etter antall passeringer. Det opplyser Norsk institutt for naturforskning (NINA). Arkivfoto: Arne Nyaas 

Startskuddet har gått for et bredt anlagt ferdselsprosjekt i Forollhogna-
området. Det nye prosjektet kommer til å gå over to til tre år, med Norsk 

institutt for naturforskning (NINA) som fagansvarlig. Leder for styringsgruppa 
blir Per Ousten, som også er leder i Villreinnemnda for Forollhogna. Norsk 

Villreinsenter Nord (Hjerkinn) bidrar med sekretærfunksjonen. Målet med 

prosjektet er å framskaffe en bedre kunnskapsplattform for framtidig 
planlegging, bruk og forvaltning av området. Oppstartmøtet var lagt til Tynset.   

Tekst: Arne Nyaas arnny@online.no 

Representanter fra villreinnemnd, villreinutvalg, nasjonalparkstyret ved 

nasjonalparkforvalter, fylkesmenn, Norsk institutt for naturforskning, Statens 
naturoppsyn, Norsk Villreinsenter og kommuner (Tolga og Midtre Gauldal)  deltok i møtet 

på Tynset i dag. Ferdselsprosjektet skal gi svar på sentrale problemstillinger knyttet til 

bruken og bevaringen av villreinområdet. 

- Hovedmålet med prosjektet, slik vi ser det, er å få til en form for vinn-vinn situasjon og 

dialog mellom aktørene som er knyttet til villrein og folks bruk av området. Dette kan 

gjøres ved å stimulere og kanalisere friluftsliv og turisme til områder som i mindre grad 
er sårbare for villrein, gi brukerne økt kunnskap om villreinen som sårbar art og viktig 

kulturbærer, og samtidig skjerme enkelte kjerneområder for villreinen mot videre 
tilrettelegging og bruk, påpeker NINA-forskerne i prosjektbeskrivelsen. 

I løpet av juni i år kommer NINA-forskerne til å plassere automatiske tellere knyttet til de 

mest brukte innfallsportene i Forollhogna-området. I tillegg vil det bli plassert svarkasser 
med spørreskjema og med nøkkelspørsmål knyttet til bruken av området. Det kan også 

bli aktuelt å gjennomføre intervjuer med noen av de mest erfarne brukerne (fjelloppsyn, 
erfarne jegere og ansatte i Statens naturoppsyn). Erfaringen fra tilsvarende 

ferdselsprosjekt andre steder (Rondane/Snøhetta) viser at det byr på problemer å få 
lokalbefolkningen til å svare på skjemaet i svarkassene. For å løse dette problemet kan 

det bli aktuelt med manuell utdeling av skjemaer på viktige utfartsdager. 

mailto:arnny@online.no


Det endelige prosjektopplegget er ennå ikke "spikret", men vil være det i god tid før 
tellerne plasseres i terrenget. Økonomisk blir ferdselsprosjektet i Forollhogna et 

spleiselag mellom flere aktører. Les også: Stor trafikk til Hogna-toppen (02.12.2013). 

 

Tellerne som ble plassert ved stien fra Såttåhaugen og stien fra Synnerdalen, viste stor trafikk i fjor sommer (juli, 

august og september). NINA har tidligere beregnet at villreinen begynner å få problemer med å krysse stier ved omlag 

30 passeringer i løpet av én dag. Som oversikten viser skaper trafikken både fra Synnerdalen og Såttåhaugen 

problemer for villrein med tanke på kryssing av denne viktige aksen sentralt i Forollhogna-området. 

 

Sammenlignet med 61 tilsvarende tellere i Dovre- og Rondane-området, kom tellerne i Såttåhaugen og Synnerdalen 

(markert med gult inne i sirkelen) på henholdsvis 14. og 17. plass rangert etter antall passeringer. 

http://www.hognareinen.no/nyhetsarkiv.htm#trafikk


 

Per Ousten (nummer tre fra venstre), leder i Villreinnemnda for Forollhogna, ble i dag valgt til leder også for gruppa 

som skal styre det nye ferdselsprosjektet i Forollhogna. Her sammen med fra venstre: Astrid A. Haug, 

nasjonalparkforvalter, Terje Borgos, sekretær for villreinutvalget i Forollhogna og Ingrid Nerhoel, sekretær for det nye 

ferdselsprosjektet (ansatt som fagkonsulent  i Norsk Villreinsenter Nord på Hjerkinn). Foto: Arne Nyaas 
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