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05/14 Referat fra møte 26.04.14 
 

Nemnda er usikker på om sak 03/14 Justering av tellende areal faktisk blei diskutert i møtet, 

og tar opp igjen saken på nyåret. Referatet for øvrig blei gått gjennom uten menrknader 
 

 

06/14 Felling og jakt Forollhogna 2014 
 

Nemnda la til grunn et forventa uttak på 595 dyr ved fastsetting av årets kvote, jf sak 2/14 i 

referatet. Fellingsresultatet med 631 dyr er derfor i tråd med forutsetningene for jakta om å 

begrense bestandsveksten og stabilisere på nytt nivå. Sekretariatet avventer likevel utvalgets 

framlegging av sommerens tellinger og vurdering av jaktresultatet før vi konkluderer med at 

bestandsutviklinga følger bestandsplanen. 

 

Gjennomgang i møtet, v Terje Borgos 

Foreløpig oppsynsrapport blei gått gjennom, og fellinga vurderes å være i tråd med målet om 

stabilisering av bestanden på nytt mål for vinterstammen. 

 

07/14 Ferdselsprosjektet 
Leder og sekretær orienterer om foreløpige resultat fra møte i styringsgruppa 18.11.14. 

 

Kommentarer fra nemnda 

Leder informerte om at prosjektet vil søke kommunene om midler for neste sesong. Materialet 

legges ved til nemnda som PDF. Nemnda vil oppfordre prosjektet til å vurdere større bruk av 

lokalt personell til oppfølging i praktisk arbeid gjennom feltsesongen. Årets resultat bør 

presenteres av NINA på årsmøtet i Forollhogna Villreinvald. 

http://www.hognareinen.no/


 

 

08/14 Tilskott til villreinformål 2014 
Generelle vilkår for tildeling tilskott til viltformål, hvor nemndas midler til villreintiltak 

inngår, er gitt i MDs rundskriv T 1-13 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. 

 

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. Dette er også presisert i Klima- og miljødepartementets budsjett, Prop. 1S 

(2013-2014): 

 

 Underpost 71.2 Villreintiltak 

«Underposten skal dekkje tiltak i villreinforvaltninga som drift av villreinområda, teljing av 

bestandar, overvaking, styrking av oppsyn og registrering i villreinområda, og utvikling av 

driftsplanar. Innbetalte fellingsavgifter skal tilbakeførast til det enkelte villreinområdet, og 

midlane skal disponerast av villreinnemnda til tiltak.»  

 

Sekretariatet har mottatt søknader fra Forollhogna Villreinvald. (og NVS N om ferdsel..) 

Forollhogna Villreinvald søker om 75 000,- til drift/fortløpende arealbruksregistreringer, og 

til gjennomføring av jaktoppsyn. Valdet har også søkt om 80 000,- til videreføring av 

prosjektet med ungdomstiltak. 

 

Nemnda disponerer kr 121 126,- iflg tildelingsbrev fra Direktoratet for naturforvaltning 

20.05.14. I tillegg kan eventuelle overskytende driftsmidler på villreinnemndas budsjett nyttes 

til tiltak i villreinområdet. Generelle vilkår for tildeling av nemndas midler til villreintiltak er 

gitt i MDs rundskriv T 1-13 om tilskottsordninger.  

 

Nemnda er for 2014 tildelt kr 250 000,- i driftsmidler, statsbudsjettet kap 1425.01. Foreløpig 

er det utbetalt kr 77 000,- for møter og reiser i vår. I tillegg kommer om lag 25 000,- i 

møtegodtgjørelse for dette møtet dersom vi rekker det på årets budsjett ut. 

 

 



 

Budsjettpost Tilsagn Disponert 20.11.14 Rest 

1425.01, drift nemnd 250 000 77 000,-  173 000,- 

1425.71, villreintiltak 121 126 0,- 121 126,- 

Til fordeling 02.12.13   294 126,- 

 

 

Sekretariatets vurdering 

Forollhogna villreinutvalg har søkt om kr 75 000,- til drift innafor ordinær søknadsfrist, og 

søknaden om 80 000,- til ungdomstiltak er mottatt seinere. Ut fra budsjettsituasjonen finner 

ikke sekretariatet det nødvendig å prioritere mellom søknadene, og tilrår at begge innvilges. 

 

På grunn av budsjettsituasjonen ser Fylkesmannen seg nødt til å anmode nemnda om aksept 

for å ta av nemndas driftsbudsjett for 2014 til drift av sekretariatet (overhead). Dette var også 

en forutsetning for å videreføre denne funksjonen i fjor. Fram til nå har nemndas drift vært 

kraftig subsidiert over Fylkesmannens driftsbudsjett, i andre områder blir også arbeidet med 

økonomiforvaltning dekka av nemndas driftsbudsjett. Sekretariatet foreslår at kr 70 000,- 

settes av til årlig dekning av sekretariatsdrift og økonomiforvaltning for nemnda.  

 

Det er usikkert hvor mye av nemndas faktiske utgifter som kan belastes på årets budsjett, men 

det vil sannsynligvis være noe ubrukt sjøl om foreslåtte bevilgninger vedtas. Sekretariatet 

foreslår derfor at gjenstående midler utbetales til Norsk Villreinsenter Nord øremerka for 

gjennomføring ferdselsregistreringer i samråd med nemnda, jf sak 7/14 foran. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak 

Villreinnemnda for Forollhogna viser til innkomne søknader og sekretariatets gjennomgang 

og vurdering av disse. Nemndas fordeling av midler til villreintiltak, statsbudsjettet kap 1425 

post 71.2, blir da: 

 

 

Forollhogna Villreinvald Drift av området 75 000,- 

Forollhogna Villreinvald Ungdomstiltak 80 000,- 

Sekretariat Drift 70 000,- 

  225 000,- 

 

 

Tilskott på kr 155 000,- utbetales fra Fylkesmannen i Hedmark. Nemnda gir også 

Fylkesmannen i Hedmark fullmakt til å betale ut ubrukte midler til drift av nemnda, 

statsbudsjettet kap 1425.01, til Norsk Villreinsenter Nord for gjennomføring av 

ferdselsregistreringer i 2015. 

 

Nemndas vurdering 

Rapport for gjennomførte ungdomstiltak blei presentert i møtet, og viste større forbruk enn 

det som låg til grunn for søknaden. Nemnda meiner ungdomstiltaket er viktig, og vil se på et 

eventuelt økt behov for 2015 seinere på neste års budsjett. Sekretariatets forslag blir godkjent. 

 

 

  



Nemndas vedtak 

Villreinnemnda for Forollhogna viser til innkomne søknader og sekretariatets gjennomgang 

og vurdering av disse. Nemndas fordeling av midler til villreintiltak, statsbudsjettet kap 1425 

post 71.2, blir da: 

 

 

Forollhogna Villreinvald Drift av området 75 000,- 

Forollhogna Villreinvald Ungdomstiltak 80 000,- 

Sekretariat Drift 70 000,- 

  225 000,- 

 

Tilskott på kr 155 000,- utbetales fra Fylkesmannen i Hedmark. Nemnda gir også 

Fylkesmannen i Hedmark fullmakt til å betale ut ubrukte midler til drift av nemnda, 

statsbudsjettet kap 1425.01, til Norsk Villreinsenter Nord for gjennomføring av 

ferdselsregistreringer i 2015. 

 

09/14 Orienteringer 
-sperregjerde 

¾ ferdig, budsjett sprakk på timebasis, avventet bidrag fra KMD. Blir fullført neste 

vår/sommer.  

 

-telting Grøntjønna 
Nasjonalparkstyrets vedtak blei referert. 

 

Aktuelt med møte på nyåret om tellende areal. Sekretariatet sjekker hva som er sendt inn av 

begrunnelser. Uke 6, 3. el 4. ? Leder og sekretær finner dato og sted før jul. 
 

 

Hamar, 03.12.14     Godkjent av leder i e-post 03.12.14 

Tom Hjemsæteren, referent 


