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04/13 Referat fra møte 19.03.13, Tynset 
 

Referatet blei gått gjennom uten merknader. 

 

05/13 Fellingskvote Forollhogna 2013 
 

Sekretariatet viser til utsendte årsmøtepapirer fra Forollhogna Villreinvald og gjennomgang 

av saken i deres årsmøte. Sekretariatet har gjort ei vurdering ut fra utsendte dokument og 

føringene i gjeldende bestandsplan 2012-16. Årsmøtedokument og bestandsplan finnes på 

www.hognareinen.no 

 

 

Sekretariatets vurdering – fellingskvote 2013 

Vinterstammen 2012-13 er vurdert til 1850 dyr ut fra berekninger og minimumstelling, som 

betyr at bestanden er innafor eller noe i forkant av bestandsplanens mål om økning til 2000 

vinterdyr.  

 

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

valdstyret foreslått for årsmøtet ei kvote på 650 dyr for Forollhogna Villreinvald. Forventa 

uttak er justert ned til 85%, mot tidligere 90% slik bestandsplanen har lagt til grunn.  

 

Forventa uttak fra bestanden i 2013 blir da på 550 dyr. Sekretariatet vurderer forslaget til å 

være i tråd med forutsetningene for godkjenning av ny bestandsplan og tilstrekkelig til å holde 

kontroll med bestandsstørrelsen innafor 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 gjeldende bestandsplan for Forollhogna Villreinvald fortsatt ikke er lagt opp til 

samordning med Røros vest villreinvald. Sekretariatet mener derfor at villreinnemnda for 

http://www.hognareinen.no/


2013 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.  Det er hittil ikke felt rein på tildelte kort i Røros. 

 

Ei total kvote på 687 dyr gir et tellende areal per fellingstillatelse på om lag 2836 da/dyr og 

henholdsvis 650 fellingstillatelser til Forollhogna villreinvald og 37 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 14, simle/ungdyr 19 og frie dyr (stor bukk) 4. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak:  

Styret for Forollhogna Villreinvald har foreslått for årsmøtet ei kvote på 650 dyr for 

jakta 2013. 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 Villreinutvalg. 

 

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

fastsetter Villreinnemnda for Forollhogna ei kvote på 687 dyr for jakta 2013. 

Forollhogna villreinvald tildeles 650 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 37 dyr for Røros vest 

villreinvald i jakta 2013, med fordeling 14 kalv, 19 simle/ungdyr og 4 frie dyr. 

 

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

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

adresseres til Direktoratet for naturforvaltning, men sendes via Villreinnemnda v 

Fylkesmannen i Hedmark. 
 

Nemndas vurdering 

Villreinnemnda slutter seg til sekretariatets vurdering. 

 

Nemndas vedtak 

Styret for Forollhogna Villreinvald har foreslått for årsmøtet ei kvote på 650 dyr for 

jakta 2013, og årsmøtet godkjente forslaget. 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 Villreinutvalg. 



 

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

fastsetter Villreinnemnda for Forollhogna ei kvote på 687 dyr for jakta 2013. 

Forollhogna villreinvald tildeles 650 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 37 dyr for Røros vest 

villreinvald i jakta 2013, med fordeling 14 kalv, 19 simle/ungdyr og 4 frie dyr. 

 

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

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

adresseres til Direktoratet for naturforvaltning, men sendes via Villreinnemnda v 

Fylkesmannen i Hedmark. 
 

 

 

06/13 Reguleringsplan Sommervoll, Midtre-Gauldal kommune 
 

Sekretariatet har mottatt forslag til reguleringsplan for Sommervoll hytteområde til høring fra 

Midtre-Gauldal kommune. Vi vurderer planen til å være innafor rammene i gjeldende 

kommuneplan. Byggeområdet ligger i sone 2, randområdet, i foreliggende forslag til regional 

plan Forollhogna.  Planforslaget forutsetter at det ikke skal etableres nye hyttefelt ut over det 

som er godkjent i gjeldende planer. I villreinkartet, NINA rapport 528a, er området vist som 

barmarksbeite nært opp til områder med helårsbeite. Vi viser også til uttalelse fra 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 08.04.13, som ikke har noen merknader til planen i forhold til 

villrein.  

 

Sekretariat tilrår at nemnda ikke har vesentlige merknader til at reguleringsplanen godkjennes 

innafor kommuneplanens rammer. 

 

Nemndas vurdering 

Nemnda slutter seg til sekretariatets vurdering og har ingen merknader til planforslaget. 

 

 

07/13 Villreintiltak 
 

Sekretariatet har foreløpig ikke mottatt årets tildeling, men ut fra fellingsresultatet 2012 vil 

ramma være lavere enn i fjor. Vi vil tilrå at nemnda annonserer en søknadsfrist og setter 

kriterier for prioritering slik som i fjor. Sekretariatet vil komme tilbake med et konkret forslag 

til neste møte. 

 

Nemndas vurdering 

Nemnda vil annonsere på tilsvarende måte som i 2012?? 

 

Nemnda har mottatt ny søknad fra Kvikne Utmarksråd om temadag for ungdom. 

Sekretariatet tilrår at nemnda utsetter behandling av denne til kriterier for årets tildeling er 

fastsatt. Søknaden ser ut til å falle utafor fjorårets kriterier, og kan også henvises til 

Forollhogna villreinvald og deres betydelige tilsagn med midler til samordning av slike tiltak 

på vegne av rettighetshaverne. 

 

fmhethj
Utheving



Nemndas vurdering 

Nemnda slutter seg til sekretariatets vurdering. 

 

Bunåva har i e-post 31.01.13 varsla nemnda at de ikke ser seg i stand til å gjennomføre 

prosjektet de har fått tilsagn til, jf sak 19/12, og spør om tilsagnet kan overføres til et 

pågående prosjekt som mangler finansiering for å fullføres. Det er ei mekanisk søyle, som er 

en «økosystem-quiz» retta mot barn og unge. Nærmere presentasjon blir gitt i møtet. 

 

Nemndas vurdering 

Nemnda er betenkt over søkers manglende gjennomføringsevne, og ønsker ikke at det skal 

være enkelt å omdisponere tildelte midler. I dette tilfellet vurderer nemnda at også det 

alternative prosjektet kommer inn under kriteriene for tildeling i 2012, og det var ingen 

konkurende prosjekt. Nemnda mener derfor at omsøkte omdisponering kan aksepteres i dette 

tilfellet. Sekretariatet orienterer søker om dette. 

 

08/13 Orienteringer 
 

-DN samling for FM og villreinnemndenes sekretariat – på Honne i forkant av Villreinrådets 

årsmøte 

 

-Villreinrådets årsmøte  - sekretariatet sender innkalling videre til nemndas medlemmer. 

Nemnda har midler til å dekke opphold og reise for de som kan delta. 

 

-infopunkt om verneområder 

Leder refererte nasjonalparkforvalterens innstilling, Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP), 

sak17/2013, 17.04.2013. leder mener innstillinga burde vært fulgt opp og at felles strategi bør 

være avklart før det gås videre med konkrete søknader og etableringer lokalt. 

 

Nemnda støtter leders synspunkt om at en omforent stategi bør etableres først, og et med et 

tydelig mål om å nå de som besøker området (ikke antall besøk på senteret).  Nemnda 

formidler sitt syn til DN. 

 

Ferdsel over Hogna, jf årsmøtets pkt 5B og 9 

Leder vil på vegne av nemnda ta opp ferdsel og spille inn forslag om registrering av ferdsel 

inn i området, både biler inn vegen og folk inn i fjellet. Tar det opp under årsmøtets 5B om 

merking av rein. Leder viser også til innspill fra Olav Strand i tidligere nemndsmøte. Foreslår 

at veilag gis midler til telling fra nemnda, og går ut fra at SNO har egne midler til å bidra i 

prosjektet. 

 

Nemnda er enige om behovet for registreringer av ferdsel, og viser også til møtet med Olav 

Strand. Nemnda bør kunne bruke midler på dette. Lokale veilag er en god inngang til 

datainnsamling og manuelle tellinger. I tillegg må det vurderes andre metoder for telling slik 

det er gjort i andre områder, og sikre at det tas nødvendige hensyn til personvern. Det må 

etableres kontakt med nasjonalparkforvalter/-styre, SNO, kommunene og relevante 

forskningsinstitusjoner. Nemnda må sjekke ut mulighet for studentoppgaver med kyndige 

veiledere. Leder og sekretariat får ansvar for å følge opp. 

 

Hamar, 24.04.13 

Tom Hjemsæteren, referent 

 



 


