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14/12 Referat fra møte 15.05.12, Berkåk 
Referat med nestleders kartvedlegg er godkjent av leder i e-post 31.05.12.  

Referatet blei gjennomgått uten merknader 

 

 

15/12 Utlysing av midler til villreintiltak 
Nemnda tok opp dette i sak 09/12 etter henvendelse fra Bunova i Vingelen: 

”Nemnda vil vurdere å sette av en del av budsjettet til søkere utafor den tradisjonelle 

villreinforvaltninga og komme med ei konkret utlysing med prioriteringer og søknadsfrist 

etter neste møte. ” 

 

Etter mønster fra utlysing i Snøhetta og Knutshø har sekretariatet lagd følgende utkast til 

annonse: 

 

Tilskottsmidler til villreintiltak i Forollhogna villreinområde 2012 

 

Tilskott til villreintiltak er innbetalte fellingsavgifter for villreinjakt som skal tilbakeføres det 

enkelte villreinområdet. Midler kan brukes til tiltak som: 

1. Styrker forvaltninga av villreinstammen 

2. Styrker kunnskapen om villreinens arealbruk i både nåtid og fortid 

3. Fremmer befolkningas forståelse og kunnskap for villreinen sin bruk av fjellområdene. 

Tiltak som involverer barn og unge er ei spesiell målgruppe. 

 

Villreinnemnda vil prioritere oppfølging av tiltak forankra i bestandsplan.  

 

Søknad må inneholde målsetting og beskrivelse av tiltaket, budsjett (kostnader og 

finansiering) og tidsramme for gjennomføring, og søkers navn, kontonr og kontaktperson. 



 

Søknad sendes innen xx.yy 2012 til: 

Villreinnemnda for Forollhogna, v Fylkesmannen i Hedmark, Pb 4034, 2306 Hamar 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse sekretær på tlf 62 55 11 85. 

Villreinnemnda for Forollhogna 

 

Nemndas vurdering 

Rettighetshavere børe søke gjennom valdet, og kommersielle aktører vil ikke bli prioritert. 

Forsøker å få publisistet via pressemelding, ev kjøpe annonse. Søknadsfrist settes til 01.09.12, 

og det settes av kr 15 000,- til kunnskapsformidling og tiltak retta mot barn og unge. 

Arbeidets Rett, Østlendingen, Trønderavisa, Gauldalsposten er aktuelle aviser for å nå 

aktuelle søkere. 

 

Nemndas vedtak 

Tilskottsmidler til villreintiltak i Forollhogna villreinområde 2012 

 

Tilskott til villreintiltak er innbetalte fellingsavgifter for villreinjakt som skal tilbakeføres det 

enkelte villreinområdet. Midler kan brukes til tiltak som: 

1. Styrker forvaltninga av villreinstammen 

2. Styrker kunnskapen om villreinens arealbruk i både nåtid og fortid 

3. Fremmer befolkningas forståelse og kunnskap for villreinen sin bruk av fjellområdene. 

Tiltak som involverer barn og unge er ei spesiell målgruppe, og det settes av inntil kr 15 000 

til dette. 

 

Villreinnemnda vil prioritere oppfølging av tiltak forankra i bestandsplan, rettighetshavere 

forutsettes å søke gjennom valdet.  

 

Søknad må inneholde målsetting og beskrivelse av tiltaket, budsjett (kostnader og 

finansiering) og tidsramme for gjennomføring, og søkers navn, kontonr og kontaktperson. 

 

Søknad sendes innen 01.09. 2012 til: 

Villreinnemnda for Forollhogna, v Fylkesmannen i Hedmark, Pb 4034, 2306 Hamar 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse sekretær på tlf 62 55 11 85. 

 

Villreinnemnda for Forollhogna 
 

 

16/12 Regional plan Forollhogna  
-oppsummering fra lokale møter og styringsgruppe 

– status for utkast til nasjonalt villreinområde og buffersoner 
 

Styringsgruppa for regional plan for Forollhogna hadde møte 04.05.12. I møtet blei det 

presentert et forslag fra prosjektledelsen og arbeidsgruppa til grenser for nasjonalt 

villreinområde. Styringsgruppa ønska ei vurdering av dette forslaget fra villreinnemnda, og 

fikk dette fra vårt møte 15.05.12, sak 13/12. Prosjektledelsen har fortsatt ikke tatt stilling til 

eventuelle randområder utafor leveområdet for villrein, jf NINA rapport 528. Sekretariatet 

mener derfor at vår vurdering forut for forrige møte fortsatt kan beskrive det utsendte 

materialet til møtet i styringsgruppa 18.05.12: 

 



”Forslaget til nasjonalt villreinområde dekker en stor del av det biologiske leveområdet, jf 

NINA Rapport 528, og inneholder de viktigste funksjonsområdene. Noen beiteområder i 

ytterkant er i tillegg tatt inn som randområder, og planforslaget dekker nesten hele det 

biologiske leveområdet. 

 

Planforslaget mangler imidlertid randsone/buffer der eksisterende bebyggelse og 

aktivitetsskapende infrastruktur ligger nær viktige funksjonsområder, og hvor aktivitet i og ut 

fra disse områdene kan påvirke villreinen. Det er derfor ikke mulig å gi ei komplett vurdering 

av planforslaget før disse randsonene er på plass, med retningslinjer som avklarer status og 

utviklingsmuligheter i disse områdene, jf også utkast til planbeskrivelse, kap 6.2.4.” 

 

Nemndas vurdering 

Leder refererte til dagens møte i styringsgruppa, som bifalt nemndas forslag til nasjonalt 

villreinområde (NV). Styringsgruppa ønsker nemndas vurdering også på randsone, og gjerne 

konkrete forslag i forhold til fokusområdene. Nemnda gikk gjennom fokusområdene slik de er 

vist på prosjektleders kart utsendt til styringsgruppa: 

 

Knausvola: Kan fortettes noe, men bør ikke dobles. Korridor ut på Kletten bør sikres. 

Åslia: Kan ikke anbefale vesentlig fortetting 

Yset/Kvikne: Vurderes som fullt lokalt, ønsker NV ned mot høgspentlinje. Nemnda støtter ei 

slik vurdering. 

Nåvdalen: Det bør ikke bygges hytter langs Storhøvegen, og stenging må også vurderes. 

Mellomriksen: Det er mange hytter og planer i området. Nemnda mener det kan vurderes å ta 

ut noen ubebygde områder (uregulerte byggeområder) eller sette tak for disse. Utbygging 

innafor avklarte områder bør prioriteres vekk fra NV. 

Fordalen: Nemnda ser ikke rom for vesentlig flere hytter i dette området. 

Holtålen øst Kjurrudalen: Næringsaktivitet viktig for kommunen, og reinen bruker det lite. 

Bør være med som randområde med potensielt vinterbeite. 

Øyungen: Hyttefelt øst for utløpet kan tas ut av randområde, LV nord for vegen til Meiåan. 

Eventuell videre utbygging plasseres utafor og øst leveområdegrensa. 

Kjurrudalen: Trekkområde over dalen er sikra gjennom landskapsvernet. 

 

Ferdselen på Hogna og Forollsjøen, mellom Såtåhaugen og Synnerdalen ser ut til å dele 

området for reinen og begrense bruken av store beiteområder. Begrensning eller omdirigering 

av denne ferdselen vil være viktig for videre bruk av nordøstlige områder. 

 

17/12 Orienteringer 

-Sauegjerde v Bratthøvollen. Vedtak i nasjonalparkstyret 16.05.12 blei gjennomgått. 

 

Tom Hjemsæteren, referent. 21.06.12. Godkjent av leder på tlf 03.07.12. 


