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Gjennomgått uten merknader 
 
12/11  Regional plan  
Sekretariatet viser til vedlagte dokumenter til møtet i styringsgruppa for planprosessen 
22.09.11. Dokumentene redegjør for status så langt og gir ei tilråding for styringsgruppa om 
videre arbeid. Dette blir grunnlaget for nemndas diskusjon og innspill til nemndas leder før 
møtet i styringsgruppa seinere samme dag. 
 
Nemndas vurdering: 
Nemnda støtter prosjektleders forslag til videre arbeid med å få fram kommunenes første 
forslag til soneinndeling. Nemnda oppfordrer kommunene til å bruke sine representanter i 
nemnda i dette arbeidet. 
 
13/11 Forskrift om forvaltning av hjortevilt 
Sekretariatet viser til brev fra DN 03.06.11, mottatt 20.07.11, med forslag til revisjon av 
forskrift om forvaltning av hjortevilt. (fullstendige høringsdokument på www.dirnat.no)  
 
Villrein og spesielt forvaltning av villreinens leveområder er i sterkt fokus for tida. Flere av 
de igangsatte regionale planprosessene er i sluttfasen. I de prosessene vi har deltatt i er det 
flere ganger stilt spørsmål ved bestandenes størrelse og hvordan dette bestemmes. Svaret 
finnes i forskrift om forvaltning av hjortevilt og hvordan denne blir praktisert. Sekretariatet 
har i denne sammenheng undret seg over at § 14 a om villrein ser ut til å ha svakere krav til 
rettighetshavernes bestandsplaner enn § 14, som for elg og hjort krever at ”Planens 
målsettinger skal ta hensyn til offentlige målsettinger for å bli godkjent.” Forvaltning av elg 
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og hjort er delegert til kommuner og rettighetshavere, og målsettinger for den lokale 
forvaltninga kan fastsettes av kommunene innafor romslige statlige rammer også med 
forslaget til nye §§ 3 og 4.  
 
Høringsdokumentet peker på spesielle utfordringer i forvaltning av villrein og det særskilte 
internasjonale ansvaret Norge har for arten. I Miljøverndepartementets budsjettproposisjon for 
2011 er villreinen omtalt sammen med fjellrev og rød skogfrue: 
 
”Utan tilfredsstillande leveområde kan ingen arter overleve, og det er derfor nær kopling 
mellom innsatsen for å ta vare på enkeltarter og genressursar og arbeidet med å sikre 
naturtypar og leveområde for planter og dyr under underområde 1. Men nokre arter har så 
dårleg bestandsstatus at det må gjennomførast spesielle tiltak retta mot den enkelte art for at 
dei ikkje skal forsvinne frå norsk natur. Fjellrev, orkideen raud skogfrue og villrein er tre 
slike arter.” 
 
Sett i en slik sammenheng bør forslaget til ny § 20 om bestandsplan for villrein justeres og bli 
minst like tydelig på at rettighetshavernes bestandsplaner skal oppfylle offentlige målsettinger 
som kravet for elg og hjort i forslaget til § 19. Dette vil kreve at det også gis rammer for 
hvordan slike mål skal fastsettes. 
 
Sekretariatets forslag til uttalelse 
Villreinnemnda for Forollhogna viser til sekretariatets vurdering og mener at forslaget til ny 
§20 om bestandsplan for villrein justeres, og bli minst like tydelig på at rettighetshavernes 
bestandsplaner skal oppfylle offentlige målsettinger slik som kravet for elg og hjort er 
formulert i forslaget til § 19. Dette vil kreve at det også gis rammer for hvordan slike mål skal 
fastsettes. 
 
Nemndas vurdering 
Nemnda slutter seg til sekretariatets vurderinger. 
 
Nemndas uttalelse 
Villreinnemnda for Forollhogna viser til sekretariatets vurdering og mener at forslaget til ny 
§20 om bestandsplan for villrein justeres, og bli minst like tydelig på at rettighetshavernes 
bestandsplaner skal oppfylle offentlige målsettinger slik som kravet for elg og hjort er 
formulert i forslaget til § 19. Dette vil kreve at det også gis rammer for hvordan slike mål skal 
fastsettes. 
 
 
14/11 Orienteringer 
 
- Gammer i Tolga, sak 8/11, ventes avgjort av Fylkesmannen i Hedmark før møtet. 
Saksdokumentet sendes nemnda i e-post. 
 
-Jakobsåsen hyttefelt i Dalsbygda er varsla med oppstartmelding iht kommuneplan 
 
- Rovvilt og beitesesongen 2011 
Det har vært større skader på beitedyr enn normalt på grunn av jerv. Kan jervebestanden være 
forklaringa på manglende økning i villreinbestanden ifht villreinutvalgets plan? 
Villreinnemnda oppfordrer sterkt til ei felles forvaltning av rovviltet i Forollhogna og at det 
ikke legges unødige begrensninger for effektive hiuttak og fellingsforsøk. 



 
-Oppslag i media om skadeskyting bør utdypes i neste møte. 
 
-Nemnda ønsker også å høre villreinutvalgets erfaringer fra fellesjakt. Er det på tide å se på 
utnytting av jakttidsramma? 
 
Tom Hjemsæteren, referent.   Godkjent av leder i e-post 23.09.11 
Hamar 23.09.11 


