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01/15 Referat fra møte 02.12.14 
 

Referatet blei godkjent uten merknader. 
 

02/15 Tellende areal 
Sekretariatets vurdering 

Sekretariatet har etter oppfordring i forrige møte gjort ei enkel vurdering av tellende areal slik 

grensa er oppgitt i brev fra Forollhogna Villreinvald 02.04.14. Bortsett fra Røros vest, er de 

gamle godkjenningsvedtakene utilgjengelige for sekretariatet. Vi har gjort ei enkel vurdering 

ut fra tilgjengelig kartgrunnlag og med grensene slik de beskrives i brev fra villreinvaldet. Det 

ser ut til at gjeldende tellende areal dekker det med av snaufjell som reinen bruker, jf NINA 

rapport 528a. Slik sett har rettighetshaverne fortsatt tellende areal slik de har krav på, jf 

hjorteviltforskrifta § 10, krav til valdet: 

 

«Valdet skal være sammenhengende og ha en avgrensning og en form som gjør det egnet til 

jakt på vedkommende viltart eller viltarter. Valdet kan omfatte annet areal enn tellende areal. 

 

For elg, hjort og rådyr skal … 

 

For villrein skal villreinnemnda regne som tellende areal: Areal over skoggrensa. 

Villreinnemnda kan også godkjenne skogområder som brukes regelmessig av villrein som 

tellende areal. Vann og isbre over 500 dekar skal ikke regnes med. Områder som villreinen 

ikke lenger benytter fordi menneskelig påvirkning har redusert områdenes verdi vesentlig for 

villrein, kan trekkes ut av tellende areal.» 

 

Valdet omfatter også betydelig areal utafor godkjent, tellende areal, og sekretariatet er ikke 

kjent med at gjeldende grenser er til hinder for å finne rein i jakttida og forvalte reinen på 

bestandsnivå. Dersom nemnda skulle gå inn på vurdering av nye områder som tellende areal – 

i praksis skogsområder som kan vurderes godkjent, vil dette kun innebære omfordeling av 

kvote mellom rettighetshavere innafor valdet. Denne fordelinga er basert på privatrettslige 

regler i valdet. Sekretariatet mener at det må være opp til valdet å vurdere eventuell 



omfordeling av fellingstillatelser mellom sine medlemmer. Dette kan gjøres med endringer i 

egen fordelingsnøkkel, eller ved at valdet legger fram for nemnda en fullstendig søknad om 

valdgodkjenning med begrunnelse for endringer i tellende areal, jg hjorteviltforskrifta § 11. 

 

Nemndas vurdering 

Nemnda ser ikke noen klar grunn til å gå inn på større endringer i tellende areal ut fra 

villreinkartet (NINA rapport 528a ) eller regional plan. Valdet har i all hovedsak godkjent 

tellende areal slik rettighetshaverne har krav på. Nemnda kan imidlertid ta opp en konkret 

søknad om endringer i grensa dersom valdet søker i henhold til hjorteviltforskrifta. Nemnda 

og sekretariatet kan digitalisere gjeldende grense etter høydekoter N 50 ooo. 

 

 

03/15 Forenkling av utmarksforvaltning – høring av fagrapport 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i 2014 satt ned et hurtigarbeidende 

ekspertutvalg som skulle komme med konkret forslag til forenkling av utmarksforvaltninga. 

Rapporten fra utvalget er nå på høring til berørte aktører, og er sendt villreinnemndene. 

Rapporten foreslår i sammendraget: 

 

Faggruppen mener at en varig forenkling av utmarksforvaltningen krever grunnleggende 

tiltak. Det foreslås følgende: 

- Kommunene bør overta forvaltning av verneområder som i sin helhet ligger i 

kommunene, samt flere fiske- og viltoppgaver. Det gis mulighet for delegasjon i 

verneområder. Rapporteringssystemer integreres i etablerte systemer. 

- Det bør etableres strategiske utmarksstyrer med ansvar for store verneområder og 

villreinforvaltning i områder der det er villrein. 

- Kommunene bør ha førstelinjeansvar for alle saker i utmarksforvaltningen, og det bør 

utarbeides en samlet IKT-løsning for brukerhenvendelser. 

- Det bør utvikles en tydeligere rolle- og arbeidsdeling mellom Statens naturoppsyn og 

forvaltningsmyndighetene. Fjelltjenesten bør overføres til Statens naturoppsyn. 

 

Villreinforvaltninga er omtales slik (sitat): 

 

«Norge er underlagt en internasjonal forpliktelse etter Bern-konvensjonen om å verne 

villreinstammene og deres leveområder. Villreinen er som følge av dette en nasjonal 

ansvarsart. Villreinens arealbruk er arealkrevende og strekker seg på tvers av kommune- og 

fylkesgrenser. Som vilt er villrein ikke underlagt noens eiendomsrett, men jaktretten tilligger 

grunneier.  

Villreinnemndas medlemmer oppnevnes av Miljødirektoratet etter forslag fra kommuner som 

har villreinareal. Nemndene skal blant annet godkjenne bestandsplaner og fastsette årlige 

fellingskvoter for villrein. Nemndene skal også delta i arealplanleggingen i fylker og 

kommuner (etter plan- og bygningsloven), med sikte på bærekraftig forvaltning av villreinens 

leveområder. Det er i dag ni villreinnemnder. En evaluering av villreinnemndene viser at 

nemndene fungerer godt. 

 

Fylkeskommunene har etter plan- og bygningsloven utarbeidet syv regionale planer for 

fjellområder som er viktige for villrein. Arbeidet ble sluttført i 2014. Planarbeidet har skjedd i 

tett dialog med berørte kommuner og andre interessenter. Planene har som formål å ivareta 

både villreinens levevilkår og lokal næringsutvikling. Erfaringer fra denne planleggingen har 

vist at det knytter seg til dels store konflikter til avveiningen mellom bruk og vern i villreinens 



leveområder og fastsetting av planenes geografiske grenser. Det er imidlertid store regionale 

forskjeller og ulike konfliktgrader. Regionale villreinplaner har i ulik grad har bidratt til 

omforente regionale løsninger. 

 

Rettighetsinteressene til villrein forvaltes av et villreinutvalg. Utvalget utarbeider 

bestandsplaner og årlige avskytingsplaner som vedtas av nemnda. 

 

Forslag til endring av villreinforvaltningens formelle tilknytning er behandlet under kapittelet 

”Utmarksstyrer” (sitat): 

 
Enkelte ressurser i utmarksområdene befinner seg i store sammenhengende naturområder og må 

forvaltes helhetlig på tvers administrative grenser på kommune- og fylkesnivå. Dette gjelder 

særlig større verneområder, villrein og reindrift. Slike forvaltningsoppgaver er i dag lagt til 

verneområdestyrer, villreinnemnder og fylkesmennene. Fylkeskommunene har etter plan- og 

bygningsloven ansvar for regionale planer for villreinens leveområder og for regionalt friluftsliv.  

 

Faggruppen mener at slike ressurser bør forvaltes av ett organ på nivå over enkeltkommuner. 

Dette vil gjøre det mulig å foreta en helhetlig avveining av viktige vern- og bruksinteresser.  

 

Gruppen foreslår følgende:  

• Verneområdestyrene erstattes av utmarkstyrer. Verneområdestyrer og villreinnemnder (der det 

er villreinområder) bør slås sammen til utmarksstyrer og overta de oppgavene som i dag hører til 

begge disse organene.  

• Utmarksstyrene bør ha en strategisk rolle med avklarte oppgaver og kunne delegere myndighet 

til sekretariatet og kommunene.  

• Utmarksstyret skal utarbeide nye forvaltningsplaner for de oppgaver og det området de har 

ansvar for.  

• Utmarksstyret bør ha tydeligere ansvar for forvaltningsoppsynet ved å prioritere tydelig de 

oppgaver de ønsker gjennomført. Se pkt. 6.7.  

• Utmarksstyret bør være bredt sammensatt med et begrenset antall medlemmer. Grunneiere, 

næringsinteresser samt miljø- og friluftsinteresser bør være representert i samtlige styrer.  

 

Villreininteresser eller reindrift bør være representert der dette er relevant. De fleste 

utmarksstyrene vil ha forvaltningsansvar for områder som ligger i mange kommuner. Siden 

styrene skal ha et begrenset antall medlemmer, vil dette trolig innebære at ikke alle kommuner er 

representert til enhver tid.  

 

• Styret bør oppnevnes av Miljødirektoratet etter forslag fra kommunene.  

• Sekretariatet bør legges til fylkesmannen, som også bør ivareta det formelle 

arbeidsgiveransvaret til styrets sekretær/forvalter.  

 

En slik løsning vil gi utmarksstyrene tilgang til den kapasitet og kompetanse som fylkesmannens 

stab har innen miljø, areal, juss og landbruk. Utmarksstyrene bør ha ansvaret for utlysning, 

ansettelse og stillingsinstruks for sekretariatet.  

 

Faggruppen er klar over at dagens verneområdestyrer er av relativt ny dato, og at 

villreinnemndene nylig er blitt omorganisert. Det kan derfor reises innvendinger mot de  

foreslåtte organisatoriske endringene etter så kort tid. Faggruppen mener likevel at det vil være 

store fordeler forbundet med å samle ansvar og myndighet for forvaltningen av større områder i 

ett regionalt organ.» 

 

 



Sekretariatets vurdering 

Rapporten foreslår i 6.4 at verneområdestyrer og villreinnemder slås sammen til 

utmarksstyrer. Begge organ består av lokale politikere som foreslås fra kommunene og 

utnevnes av staten. Innafor villreinforvaltninga vil det nok være en bekymring for at dette 

svekker den villreinfaglige kompetansen og interessen til organet, da kommunene må 

vektlegge flere - og til dels andre – kriterier enn ved utvalg av kandidater til villreinnemdene. 

Sekretariatet trur likevel at ei samordning av forvaltning av verneområder og villrein både 

innafor og utafor verneområdene kan bidra til bedre samordning og forståelse for villrein i 

verneområdene, som ofte også er de viktigste for den lokale bestanden. Vi har også merka oss 

at kommunene etter sine erfaringer og bevisstgjøring gjennom regionale planprosesser om 

arealbruk i villreinfjella har lagt mindre vekt på villreinkompetansen ved valg av 

representanter til nemndene.  

 

Om partssammensatte utmarksstyrer 

I rapporten foreslås det at utmarksstyrene bør være bredt sammensatt med et begrensa antall 

medlemmer. Det foreslås at grunneiere, næringsinteresser, samt miljø- og friluftsinteresser bør 

være representert i alle styrer. Dette vil trolig innebære at ikke alle kommuner er representert i 

styret til enhver tid. 

 

Sekretariatet mener utmarksstyrene fortsatt må være politiske utvalg, først og fremst basert på 

representanter for kommunene. Disse vil representere de ulike interessene i området, samtidig 

som de er vant til å balansere ulike verdier og hensyn. Partssammensatte utvalg gir et mindre 

demokratisk system, det oppstår lett skjevheter eller polarisering i utvalget, og det er oftere 

habilitetsproblemer. Dette fører til konflikter. Vi viser også til erfaring med partssammensatte 

utvalg innen naturforvaltning fra tidligere (eks. rovviltutvalg), og at det med bakgrunn i de 

relativt dårlige erfaringene blei oppretta politisk sammensatte utvalg/nemnder for 

rovviltforvaltning og verneområder. 

 

Organisering av utmarksstyrer - sekretariatsfunksjonen/forvaltere 

Faggruppa foreslår at sekretariatet for utmarksstyrene legges til Fylkesmannen, som også skal 

ivareta det formelle arbeidsgiveransvaret for styrets sekretær/forvalter. Samtidig heter det at 

styrene bør ha ansvar for ansettelse og stillingsinstruks for sekretariatet. 

 

Sekretariatet mener det blir en uheldig rolle- og ansvarfordeling når styret skal foreta 

ansettelsen av sekretær, mens Fylkesmannen skal ha arbeidsgiveransvaret.  Vi viser i den 

forbindelse også til det nylig utsendte høringsbrevet fra Miljødirektoratet om endringer i 

instruksen for verneområdeforvalter, som også omhandler forholdet mellom 

verneområdestyrer, forvalter og Fylkesmannen. Direktoratet skal veilede, trekke opp faglige 

rammer og avklare forvaltningsmessige spørsmål. Forvalteren skal ha tett dialog med 

Miljødirektoratet om avklaring av skjøtselstiltak og tilrettelegging. Fylkesmannens rolle vil 

være å føre regnskap, holde kontor og arkivtjenester. Verneområdeforvalterne lønnes 

imidlertid over embetets ordinære driftsbudsjett. Fylkesmannen i Hedmark mener at den som 

har arbeidsgiveransvar også må ha ansvar for å foreta utlysning og ansettelse, men tilsetting 

kan foregå i nært samarbeid med styret. Vi vil også peke på at det kan bli en uklar rettslig 

situasjon for den som tilsettes når det gjelder arbeidsforholdet, og det kan oppstå uklarheter 

omkring hvilket ansvar og myndighet hhv styret og Fylkesmannen har med hensyn til den 

enkelte forvalters rettigheter og plikter. Dette gjelder for eksempel lønnsfastsetting og -

utvikling, omorganiseringer, oppfølging av arbeidsmiljøloven/tjenestemannsloven, statlig 

personalpolitikk mv. 

 



Sekretariatet anser at gruppas forslag til løsning ikke bidrar til å forenkle utmarksforvaltninga, 

den vil derimot kunne bli mer komplisert. Utafor verneområdene skal kommunen styre 

utmarksforvaltninga med veiledning fra Fylkesmannen, mens innafor vernegrensene har 

styret, forvalteren og direktoratet ansvar og myndighet. I forhold til forvalterne har imidlertid 

Fylkesmennene ingen spesiell rolle når det gjelder dialog og veiledning om verneområde-

forvaltning, jf. Miljødirektoratets stillingsinstruks for forvalterne. De fleste større 

verneområder berører flere fylker. Dersom tilknytninga mellom forvalteren og Fylkesmannen 

blir for svak, mister vi muligheten for overføring av historikk og faglig kunnskap om 

områdene. Vi ser også for oss at det i de enkelte kommuner/berørte bygder blir ytterligere 

forskjell mellom regimene innafor og utafor vernegrensa, og fortsatt dobbeltbehandling av en 

del saker.  

 

Vårt forslag er derfor at sekretariatet legges til en ansvarlig Fylkesmann, med ansvar for 

saksforberedelse i samarbeid med berørte embeter. Vi tror det ligger en forenkling i å ha et 

felles sekretariat hos Fylkesmannen, som blant annet gir den beste tilgangen til embetets 

samla fagkompetanse. Sekretariatet ser det ikke som nødvendig å lyse ut egne stillinger som 

forvaltere og personifisere ansvaret, men ansatte hos Fylkesmannen pekes ut med et særskilt 

ansvar for å følge opp det enkelte styret. Dette er en god og fleksibel løsning som praktiseres i 

forhold til rovviltnemndene i dag.  Direktoratets veiledning må rettes mot berørte 

Fylkesmenn, med verneområdeforvalterne som ansvarlige saksbehandlere, helt tilsvarende 

dagens praksis for sekretariat for rovviltnemndene.  

 

Sekretariatets forslag til uttalelse 

Villreinnemda har forståelse for faggruppas utgangspunkt i de mange aktørene som styrer 

offentlig utmarksforvaltning i fjellområdene. Nemnda kan se fordeler med sammenslåing av 

verneområdestyrer og villreinnemnder, men det forutsetter at utmarksstyrene settes sammen 

av politisk valgte representanter fra alle berørte kommuner slik det gjøres i dag, og at 

sekretariatet legges til en ansvarlig Fylkesmann for å sikre tilgang til hele fagmiljøet i berørte 

embeter. 

 

Nemndas vurdering og tilråding 

Nemnda viser til sine erfaringer med regional plan og mener at nemnda bidro konstruktivt til 

at det kom til enighet om planen. Nemnda ser liten eller ingen effektiviseringsgevinst med å 

legge ned nemnda, og mener at den bør videreføres som politisk fagorgan.  

 

Nemnda er redd for at villreinhensynet blir svekka i et felles utmarksstyre. Det er imidlertid 

ønskelig med tydeligere nasjonale mål for villreinforvaltninga. Bildet kompliseres også av en 

uavklart situasjon for kommunereformen og hvilken struktur som blir resultatet.  

 

Uavhengig av sammenslåing eller opprettholdelse av dagens organer, mener nemnda at det vil 

være uheldig om private- eller særinteresseorganisasjoner gis en rolle i offentlig forvaltning. 

Nemnder og styrer bør fortsette med kommunalt oppnevnte representanter. Kommunens 

oppgave er å representere sine næringsinteresser, innbyggere og lag og organisasjoner.  

 

Villreinnemnda med sine kommunale representanter har også fungert som et bindeledd 

mellom rettighetshavere og verneområdeforvaltninga i Forollhogna.  

 

Sekretariatet bør legges til en ansvarlig Fylkesmann for å sikre tilgang til hele fagmiljøet i 

berørte embeter. 

 



 

04/15 Orienteringer 
Sekretariatet har fått to plansaker fra Midtre Gauldal, reguleringsplan - Branden Steinbrudd, 

melding om oppstart og høring av planprogram for Kommunedelplan Singsås - Forsetmo og 

Enodd. Kommunedelplanene omfatter kun sentrumsområder og berører ikke 

villreininteresser. Branden steinbrudd ligger utafor Forollhogna. Sekretariatet legger derfor 

ikke disse saken fram til behandling i nemnda, og gir kommunen melding om dette. 

 

Det blei i møtet referert til villreinutvalgets henvendelse til kommunene om fotråte på villrein. 

Situasjonen blir fulgt opp av utvalgets oppsyn, og noen kommuner kan gi støtte fra viltfondet. 

 

Årsmøtet i Forollhogna Villreinvald holdes på Kvikne lørdag 25. april 2015. Nemnda holder 

som tidligere møte samme dag. 

 

 

Tom Hjemsæteren, referent  Godkjent av leder i e-post 17.2.15 

05.02.2015 


