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06/12  Referat fra møte tirsdag 28.02.12, Spidsbergseter 
 

Gjennomgått uten merknader. 

 

07/12 Søknad om godkjenning av bestandsplan 
 

Villreinutvalget har sammen med innkalling til årsmøtet 21.04.12 lagt ved forslag til rullering 

ny bestandsplan for Forollhogna villreinvald, sak 5C, og et framlegg til vedtak av 

fellingskvote for 2012, sak 6. Villreinutvalgets dokumenter til årsmøtet finnes på 

www.hognareinen.no .  

 

Villreinnemndas hjemmel for behandling av søknad om bestandsplan er gitt i viltlovens 

forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 20, bestandsplan for villrein: 

 

       Villreinnemnda kan godkjenne en flerårig, maksimalt 5-årig, bestandsplan for et 

villreinområde. Bestandsplanen skal inneholde målsettinger for bestandsstørrelse og -

utvikling, årlig avskytingsplan fordelt på alder og kjønn, oversikt over hvilke bestandsdata 

som skal samles inn og hvilke tiltak som er planlagt gjennomført. Når bestandsplanen for et 

villreinområde er godkjent, skal villreinnemnda legge denne til grunn for sitt årlige vedtak om 

fellingskvote sammen med en vurdering av bestandsutviklingen. Vald som har gitt skriftlig 

tilslutning til den godkjente bestandsplanen kan få tildelt den årlige fellingstillatelsen som 

valgfrie dyr. Øvrige vald tildeles fellingstillatelse etter § 21.  

 

       Hvis det oppstår vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, eller vesentlige, uforutsette 

endringer i bestanden i løpet av planperioden, kan villreinnemnda beslutte at ny bestandsplan 

må utarbeides.  

 

 

 

http://www.hognareinen.no/


Sekretariatets vurdering - bestandsplan 

Forslaget til bestandsplan fra Forollhogna Villreinutvalg for perioden 2012-2016 gjelder for 

Forollhogna Villreinvald. Planen omtaler nemndas godkjenning av nytt vald i Røros, men har 

ikke inkludert dette i bestandsplanen. Planen legger til grunn at villreinutvalget forvalter de 

viktigste områdene for villreinen i Forollhogna, og at planen derfor fortsatt vil legge føringene 

for bestandsforvaltninga i området. Planforslaget foreslår at bestandsmålet om 1700-1800 

vinterdyr fra forrige plan heves til 2000 vinterdyr i løpet av planperioden.  

 

Dette ligger fortsatt under bæreevnen slik den er vurdert i de kartlegginger og berekninger 

som er gjort for beitegrunnlag i området, jf 1.3.3 i planforslaget. Sekretariatet har ingen 

vesentlige merknader til planforslagets vurderinger om bestandsstørrelse, og mener at dette 

sammen med forslaget til avskytingsplan vil kunne gi en fortsatt forutsigbar forvaltning av 

villreinbestanden. Sekretariatet savner imidlertid konkrete samarbeidsløsninger med Røros 

vest villreinvald. Avskytingsplanen, tab 9 i utsendte dokumenter til årsmøtet, er mangelfull i 

forhold til hjorteviltforskiftas bestemmelser, og sekretariatet legger til grunn at oppdatert 

versjon nedafor tas inn i plandokumentet. 

 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Vinterstamme 1750 1.850 1.925    2.000 2.000 

Tilvekst* 630 666 693 720 720 

Sommerbestand 2380 2.516 2.580 2.720 2.720 

Irregulær avgang, 2 % 40 40 40 40 40 

Kvote** 550 610 640 750 750 

Avskyting (90 %)               495 550 575 675 675 
*Tilveksten er beregnet ut fra en tilvekstprosent på 36 % av vinterstammen.  

** Kvoten tildeles med 40 % kalv, 30 % simle, 20 % liten bukk og 10 % stor bukk, se punkt 3.5. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak:  

Med hjemmel i viltlovens forskrift av 15.02.2012 nr 134 om forvaltning av hjortevilt, § 

20, godkjenner Villreinnemnda for Forollhogna forslag til bestandsplan for Forollhogna 

Villreinvald 2012-16. 

 

Nemndas vurdering 

Nemnda slutter seg i hovedsak til sekretariatets vurdering, og mener en vinterbestand på 

2000 vinterdyr er godt innafor det beitet er vurdert til å tåle. Nemnda merker seg 

bekymringer for beitekonflikter med landbruket som blei tatt opp av årsmøtet. Tolgas 

representant finner ikke landbrukets beiteinteresser er tilstrekkelig belyst i planen. 

Nemnda har ingen merknader til årsmøtets endring av framdrift for oppbygging av 

bestanden, jf revidert avskytingsplan slik den blei justert i årsmøtet 21.04.12 og er vist 

nedafor, tabell 9 fra bestandsplanen. 

 

 

 

Tabell 9: Avskytingsplan for Forollhogna villreinvald i antall dyr for perioden 2012-2016 



Tabell 1: Avskytingsplan for Forollhogna villreinvald i antall dyr for perioden 2012-

2016 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Vinterstamme 1750 1.800 1.850    1.895 1.950 

Tilvekst* 630 650 670 680 700 

Sommerbestand 2380 2.410 2.520 2.610 2.720 

Irregulær avgang, 2 % 40 40 40 40 40 

Kvote** 600 620 650 650 670 

Avskyting (90 %)               540 560 585 585 600 

 

*Tilveksten er beregnet ut fra en tilvekstprosent på 36 % av vinterstammen.  

** Kvoten tildeles med 40 % kalv, 30 % simle, 20 % liten bukk og 10 % stor bukk, se punkt 

3.5. 

 

 

Nemndas vedtak:  

Med hjemmel i viltlovens forskrift av 15.02.2012 nr 134 om forvaltning av hjortevilt, § 

20, godkjenner Villreinnemnda for Forollhogna forslag til bestandsplan for Forollhogna 

Villreinvald 2012-16, med revidert avskytingsplan slik den blei justert i årsmøtet 

21.04.12. 

 

 

08/12 Kvote 
 

Sekretariatets vurdering – fellingskvote 2012 

Vinterstammen 2011-12 er vurdert til 1700 dyr ut fra berekninger og minimumstelling, som 

betyr at bestanden er innafor tidligere mål om 1700-1800 vinterdyr.  

 

For å gi rom for vekst og starte økning av bestanden mot nytt bestandsmål villreinutvalget 

foreslått ei kvote på 550 dyr for Forollhogna Villreinvald, med forventa uttak fra bestanden på 

495 dyr. Sekretariatet vurderer forslaget til å være i tråd med forutsetningene for godkjenning 

av ny bestandsplan og tilstrekkelig til å holde kontroll med bestandsstørrelsen innen 

planperioden. 

 

Villreinnemnda skal fastsette ei kvote for hele villreinområdet, og ut fra denne finne tellende 

areal per fellingstillatelse og fordel disse på godkjente vald. Sekretariatet legger til grunn at 

det i forslaget til ny bestandsplan for Forollhogna fortsatt ikke er lagt opp til samordning med 

Røros vest villreinvald. Sekretariatet mener derfor at villreinnemnda for 2012 må legge til 

grunn at det ikke er avklart overgangsordninger mellom valdene, jf hjorteviltforskrifta § 18, 

4.ledd. Områdene til Røros vest villreinvald er i kartlegging av villreinens områdebruk, NINA 

rapport 528, og vurdert som vinterbeite. Sekretariatet forventer derfor en lav fellingsprosent i 

dette området, og mener at kvote for dette området kan legges til ønsket kvote og avskyting i 

Forollhogna villreinvald uten at dette vil få større betydning for bestandsutviklinga i området 

totalt.  

 

Ei total kvote på 581 dyr gir et tellende areal per fellingstillatelse på om lag 3350 da og 

henholdsvis 550 fellingstillatelser til Forollhogna villreinvald og 31 til Røros vest villreinvald. 

 



Røros vest villreinvald har ikke bestandsplan og skal ha sin tildeling etter hjorteviltforskrifta § 

21, retta avskyting. Sekretariatet anbefaler å følge samme fordeling på kjønn og alder som 

Forollhogna villreinvald, men med nødvendig tilpassing. ”Liten bukk” er en kategori som er 

definert gjennom bestandsplanen og dekkes ikke av korttypene i § 21. Sekretariatet foreslår at 

denne erstattes med korttypen simle/ungdyr, dvs at det kan skytes bukk opp til 1 ½ år. I andre 

villreinområder, der denne korttypen brukes, felles det i hovedsak simler. Den bør derfor 

brukes også for simler for å sikre at det felles noe bukk og oppnås ønska kjønnsfordeling i 

uttaket. Forslaget til kvote blir etter dette: kalv 13, simle/ungdyr 15 og frie dyr (stor bukk) 3. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak:  

Forollhogna Villreinutvalg har i årsmøtet vedtatt en kvote på 550 dyr for jakta 2012. 

Villreinnemnda for Forollhogna vurderer forslaget til å være i tråd med forutsetningene 

for godkjenning av bestandsplan og tilstrekkelig til å holde kontroll med 

bestandsstørrelsen innafor planperioden. Nemnda legger til grunn at det blir lav 

fellingsprosent for Røros vest uten samjaktsavtaler, og legger kvote for dette området til 

forslaget om kvote fra Forollhogna Villreinvald. 

 

Med hjemmel i forskrift av 15.02.2012 nr 134 om forvaltning av hjortevilt, § 20, 

fastsetter Villreinnemnda for Forollhogna ei kvote på 581 dyr for jakta 2012. 

Forollhogna villreinvald tildeles 550 valgfrie dyr fra denne kvota. 

 

Med hjemmel i viltlovens forskrift av 15.02.2012 nr 134 om forvaltning av hjortevilt, § 

21, fastsetter Villreinnemnda for Forollhogna ei kvote på 31 dyr for Røros vest 

villreinvald i jakta 2011, med fordeling 13 kalv, 15 simle/ungdyr og 3 frie dyr. 

 

Villreinnemnda viser til at vedtakene er et enkeltvedtak som kan påklages etter regelen i 

forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker. Eventuell klage på vedtaket skal stiles 

(adresseres) til Direktoratet for naturforvaltning, men sendes via Villreinnemnda v 

Fylkesmannen i Hedmark. 

 

Nemndas vurdering 

Gjennom behandling av forslag til ny bestandsplan har Forollhogna villreinvald endra sin 

søknad om kvote for 2012. Årets kvote er i prinsippet vurdert og godkjent som en del av 

bestandsplanen, jf sak 7/12 og avskytingsplan tabell 9. Nemnda legger til grunn at det blir lav 

fellingsprosent for Røros vest uten samjaktsavtaler, og legger kvote for dette området til 

forslaget om kvote fra Forollhogna Villreinvald. Utrekning av minsteareal og fordeling av 

kvote mellom vald blir lik fjoråret, og nemnda viser derfor også til sak 06/11. 

 



Nemndas vedtak 

Med hjemmel i viltlovens forskrift av 15.02.2012 nr 134 om forvaltning av hjortevilt, 

§ 20, fastsetter Villreinnemnda for Forollhogna ei kvote på 634 dyr for jakta 2012. 

Forollhogna villreinvald tildeles 600 valgfrie dyr fra denne kvota. 

 

Med hjemmel i viltlovens forskrift av 15.02.2012 nr 134 om forvaltning av hjortevilt, 

§ 21, fastsetter Villreinnemnda for Forollhogna ei kvote på 34 dyr for Røros vest 

villreinvald i jakta 2012, med fordeling 14 kalv, 17 simle/ungdyr og 3 frie dyr. 

 

Villreinnemnda viser til at vedtakene er et enkeltvedtak som kan påklages etter regelen 

i forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker. Eventuell klage på vedtaket skal 

stiles (adresseres) til Direktoratet for naturforvaltning, men sendes via Villreinnemnda 

v Fylkesmannen i Hedmark. 

 

 

 

09/12 Søknader om støtte 

 

Nemnda har mottatt forespørsel fra Vingelen Utvikling om muligheter for å søke midler fra 

villreinnemnda til utvikling av utstilling i Bunåva. Generelle vilkår for tildeling av nemndas 

midler til villreintiltak er gitt i MDs rundskriv T 1-11 om tilskottsordninger: 

 
Generelle vilkår for vilttiltak: 

Tilskot til viltformål (Kap. 1425 post 71)Mål for ordninga og målgruppe 

Målet for tilskotsordninga er å medverke til å gjennomføre oppgåver innan viltforvaltninga og tiltak i 

regi av einskildpersonar, lag og organisasjonar der tiltaket har ein regional, interkommunal eller 

nasjonal karakter. Målgruppe for ordninga er private organisasjonar og lag, t.d. grunneigarlag og 

jeger- og fiskarforeiningar. Også sentralorgan i landsdekkjande organisasjonar og 

forskingsinstitusjonar kan søkje om tilskot.  

 

Tiltak som kan få tilskot er: 

•Kartlegging av viltressursane/viltet sine leveområde og viltinteresser i kommunar og regionar. 

•Innarbeiding av viltet sine leveområde og viltinteresser i kommunale planar etter plan- og 

bygningslova. 

•Iverksetjing av tiltak der føremålet er betre bestandsoversyn.  

•Oppretting og drift av lokale samarbeidsråd. 

•Deltaking i rettshavarane sitt driftsplanarbeid. 

•FoU og studentoppgåver. 

•Tilrettelegging, organisering og informasjon om jakt og høve til jakt. 

•Andre særleg prioriterte viltføremål. 

Søknader om tilskot til tiltak som er forankra i ein driftsplan vil bli prioriterte. 

 

Kor skal søknaden sendast 

Direktoratet for naturforvaltning sitt søknadssystem på internett skal nyttast. Søknader knytte til 

villreintiltak (kap 1425 post 71.2 Tilskot til viltformål, Villreintiltak) skal adresserast til fylkesmannen. 

 

Midler til villreintiltak, kap 1425 post 71.2, kommer fra innbetalte fellingsavgifter fra 

villreinområdet forrige år. Det er derfor en innarbeida praksis at midlene tildeles innafor 

samme området. I Forollhogna har midlene tidligere vært prioritert til villreinutvalgets tiltak i 

den løpende forvaltninga av bestanden, og til spesielle tiltak ved behov. I andre 

villreinområder har midlene vært annonsert breiere og er også tildelt informasjonsprosjekt 

eller undersøkelser ut over ordinær bestandsforvaltning. Dersom nemnda vil vurdere 



søknaden fra Vingelen Utvikling nærmere, mener sekretariatet at midlene må annonsere 

offentlig for alle aktuelle søkere. Nemnda bør sette en søknadsfrist, og kan innafor MDs 

rammer presisere hvilke prioriteringer den vil legge til grunn ved fordeling av midlene. 

 

 

Nemndas vurdering 

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.  

 

 

10/12  Regional plan Forollhogna 

Sekretariatet viser til fylkeskommunenes saksframlegg til møte i arbeidsgruppa 23.04.12 for 

gjennomgang og diskusjon i møtet.  

11/12 Orienteringer 

 

- Info materiell til bruk i kommuner. 

Nemnda i Rondane/Sølnkletten har et enkelt oppsett som suppleres med lokale 

problemstillinger ved bruk i den enkelte kommune. Nemnda i Snøhetta/Knutshø har 

etterlyst materiell, og det er avtale med NVSN at dette arbeidet skal settes i gang i vår og 

bli et felles grunnlag for flere nemnder.  

 

Nemnda vil bli med på utvikling av felles med materiell med NVSN 

 

 

- Innspill til møter med befaring og faglige emner: 

 

Nemnda går for møte på Kvikne med over to dager etter 18/6, ca 26-28/6. 

 

Tom Hjemsæteren, referent - 22.04.12. Godkjent av leder i e-post 22.04.12. 


