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15/11 Referat fra møte 22.09.11, Berkåk 
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16/10  Søknader om økonomisk støtte 2011 
Villreinnemnda for Forollhogna er tildelt kr 121 840, - til tiltak i villreinområdet, fra innbetalt 
fellingsavgift i området i 2010, jf brev fra DN 24.05.11. Midlene skal brukes til tiltak for 
villreinen i området, jf også rundskriv T1-10 fra MD, kap. 1425 post 71. I tillegg kan 
eventuelt overskudd fra nemndas driftsbudsjett også tildeles til tiltak i området.  
 
Nemnda har fått inn to søknader fra Forollhogna Villreinutvalg (vedlagt i e-post): 
 
40 000,- til fortsatt styrking av oppsynets informasjon om human jakt før og under jakta, og til 
kartvedlegg med oversikt over jaktfelt  
 
120 000 ,- til arbeidet med ny bestandsplan fra 2012, bestandsregistreringer og ny innsats for 
å få til sperregjerde langs jernbanen for å holde tamrein ute av Forollhogna. Sekretariatet har 
ikke mottatt andre søknader og foreslår at nemnda innvilger søknadene. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Villreinnemnda for Forollhogna viser til søknader fra Forollhogna Villreinutvalg 25.10.11 om 
økonomisk støtte til gjennomføring av tiltak i villreinområdet i 2011, og innvilger søknadene. 
Tilskottet på kr 121 840,- utbetales fra Fylkesmannen i Hedmark. Nemnda gir også 
Fylkesmannen i Hedmark fullmakt til å betale ut eventuell rest av nemndas driftsmidler for 
2011 til tiltak i regi av villreinutvalget. 
 



Nemndas vedtak 
Villreinnemnda for Forollhogna viser til søknader fra Forollhogna Villreinutvalg 25.10.11 om 
økonomisk støtte til gjennomføring av tiltak i villreinområdet i 2011, og innvilger søknadene. 
Tilskottet på kr 121 840,- utbetales fra Fylkesmannen i Hedmark. Nemnda gir også 
Fylkesmannen i Hedmark fullmakt til å betale ut eventuell rest av nemndas driftsmidler for 
2011 til tiltak i regi av villreinutvalget. Midler ut over søknaden på kr 40 000,- kan også 
nyttes som bidrag til gjerdeprosjektet. 
17/10 Fellingsresultat 2011 
Nemndas vurdering ved vedtak av kvote: 
”Vinterstammen 2010/2011 er vurdert til 1700 dyr ut fra berekninger og minimumstelling, 
som betyr at bestanden er innafor tidligere og ny bestandsplans mål om 1700-1800 vinterdyr. 
For å stabilisere veksten og å bidra til å holde neste års bestand innafor disse rammene har 
villreinutvalget foreslått ei kvote på 600 dyr, med forventa avskyting på 540 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 ikke er lagt opp til samordning med Røros 
vest villreinvald, og det er ikke lagt fram forslag om dette i øvrige dokumenter til årsmøtet. 
Sekretariatet mener derfor at villreinnemnda for 2011 må legge til grunn at det ikke blir 
overgangsordninger mellom valdene, jf hjorteviltforskrifta § 13, 2.ledd. Områdene til Røros 
vest villreinvald er i kartlegging av villreinens områdebruk, NINA rapport 528, vurdert som 
vinterbeite. Sekretariatet forventer derfor en lav fellingsprosent i dette området, og mener at 
kvote for dette området kan legges til ønska kvote og avskyting i Forollhogna villreinvald uten 
at dette vil få større betydning for bestandsutviklinga i området totalt.  
 
En total kvote på 634 dyr gir et tellende areal per fellingstillatelse på om lag 3000 da og 
henholdsvis 600 fellingstillatelser til Forollhogna villreinvald og 34 til Røros vest 
villreinvald.” 
 
Sekretariatet har mottatt fellingsrapport fra Villreinutvalget og Røros Vest villreinvald, med 
felling av henholdsvis 535 og 0 dyr. Dette er nært opp til forventa avskyting på 540 dyr i 
2011, og sekretariatet vurderer forutsetningene for kvotefastsettelsen er oppfylt og utviklinga i 
bestanden bør være i henhold til forutsetningene for nemndas godkjenning av forlengelsen av 
bestandsplanen. 
 
Detaljert fellingsoversikt for villreinutvalget finnes på www.hognareinen.no . 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  
Villreinnemnda for Forollhogna vurderer fellingsresultat 2011 til å være i tråd med 
forutsetningene for godkjenning årets kvote og gjeldende bestandsplan, og tilstrekkelig til å 
holde kontroll med bestandsstørrelsen innen planperioden. 
 
 
Nemndas vedtak:  
Villreinnemnda for Forollhogna vurderer fellingsresultat 2011 til å være i tråd med 
forutsetningene for godkjenning årets kvote og gjeldende bestandsplan, og tilstrekkelig til å 
holde kontroll med bestandsstørrelsen innen planperioden. 

http://www.hognareinen.no/


18/11 Regional plan 
Arbeidsgruppa hadde møte på Tynset 07.11.11. Arnhild Gorsetbakk stilte for nemnda, og 
Tom Hjemsæteren representerte Fylkesmannen i møtet. Tema var status for temakart, befaring 
i kommunene og drøfting av prinsipper for soneinndeling. Prinsipper for soneinndeling blei 
delvis også knytta til konkrete problemstillinger fra befaringene i kommunen og 
arbeidsgruppas kjennskap til områdene. Diskusjonen fra arbeidsgruppas møte vil bli 
presentert for nemnda, sammen med eventuelt referat fra prosjektledelsen og saksframlegg til 
møtet i styringsgruppa 17.11.11 hvor Per Ousten vil delta. 
 
Diskusjon i nemnda 
Leder møtte i styringsgruppe på Berkåk 22.09.11, og trur prosessen trenger lenger tid. Status 
for temakart og vernebestemmelser blei gjennomgått. 
 
Nestleder møtte i arbeidsgruppa 07.11.11, og hadde forventa mer konkrete forslag / kart etter 
prosjektledelsens møter i kommunene. Det blei gjort en kort, muntlig gjennomgang av noen 
områder fra kommunemøtene, men foreløpig ikke presentert på kart. Nemnda gjorde en 
tilsvarende gjennomgang muntlig på kart i møtet. 
 
 
19/11 Villreinutvalget om jakta 2011 
Oppfølging av moment fra nemndas forrige møte: 
 
-Oppslag i media om skadeskyting bør utdypes i neste møte. 
Villreinutvalget gikk gjennom foreløpig statistikk fra høstens jakt, som viser at 
skadeskytingsprosenten har gått ned i forhold til de dårligste åra. Kjenner seg derfor ikke helt 
igjen i medieoppslag, men vil fortsatt holde trykk på human jakt, jf også søknad om støtte. 
 
-Nemnda ønsker også å høre villreinutvalgets erfaringer fra fellesjakt. Er det på tide å se på 
utnytting av jakttidsramma? 
Kort oppsummert er erfaringene gode og fortsatt fellesjakt er klart ønskelig fra 
arbeidsutvalget. Fellingsprosenten blei bra til slutt, og 535 felte av ønska uttak av 540 dyr 
vurderes som meget bra. Jakttida har vært satt ut fra et ønske om å gi dyra fred i brunst og 
parringstid, og er ikke noe diskusjonsemne i villreinutvalget.  
 
20/11 Orienteringer 
 
-oppnemning av nye nemnder, planlagt opplæring mm 
Varamedlemmer bør også inviteres til oppstartseminar. Forrige program var bra, sjøl om noe 
gikk over hodet på ferske medlemmer. 
 
-Villreinutvalgets møte med MD og LMD om sperregjerde 
Villreinutvalgets utsendinger fikk gode tilbakemeldinger fra departementene og skal sende en 
konkret søknad så fort som mulig. MD ønsker nemndas syn på saken. Sekretariatet finner 
fram tidligere saker i nemnda om sperregjerde og sender over til MD. 
 
 
Tom Hjemsæteren, referent     Godkjent av leder i e-post 23.11.11 
18.11.11 


