
Villreinnemnda for Forollhogna 
Referat fra møte lørdag 25. april 2015, kl 1000-1500, Kvikne samfunnshus, sammen med 

årsmøtet for Forollhogna Villreinvald 

 

Tilstede 

Per Ousten, Os  

Solfrid Storli, Tynset 

Arnhild Gorsetbakk, Rennebu 

Kjell Arne Vinsnesbakk, Midtre Gauldal 

Jo Esten Trøan, Tolga 

 

Tom Hjemsæteren, FM/sekretariat 

 

Saksliste 

05/15  Referat fra møte 04.02.15 

06/15 Jaktkvote 2015 

07/15 Hjorteviltforskrifta 

08/15 Orienteringer 

 

Vedlegg:  Årsmøtepapirer på finnes på www.hognareinen.no  
 

 

05/15 Referat fra møte 04.02.15 - Rennebu, formannskapssalen 

Gått gjennom uten merknader. 

 

06/15 Jaktkvote 2015 
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 2015 

Årets telling 06.03.15 er ikke vurdert som sikker i årsmeldinga. Ut fra denne 

minimumstellinga med 1840 dyr, og berekninger ut fra kalvetilvekst, uttak og noe forventa 

dødelighet på grunn av fotråte, er vinterstammen vurdert til vel 1900 dyr. Dette betyr at 

stammen er i rute mot bestandsplanens mål om økning til 2000 vinterdyr.  

 

For å stabilisere bestanden mot nytt bestandsmål har valdstyret foreslått for årsmøtet ei kvote 

på 700 dyr for Forollhogna Villreinvald, med forventa uttak satt til 85% etter justering av 

bestandsplanen i 2013. 

 

Forventa uttak fra bestanden i 2015 blir da på 595 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 fordele 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 

2015 fortsatt må legge til grunn at det ikke er avklart overgangsordninger mellom valdene, jf 

http://www.hognareinen.no/
http://www.hognareinen.no/


hjorteviltforskrifta § 18, 4.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 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 741 dyr gir et tellende areal per fellingstillatelse på om lag 2633 da/dyr og 

henholdsvis 700 fellingstillatelser til Forollhogna villreinvald og 41 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 16, simle/ungdyr 21 og frie dyr (stor bukk) 4. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak:  

Styret for Forollhogna Villreinvald har foreslått for årsmøtet ei kvote på 700 dyr for 

jakta 2015. 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 samjaktavtaler, 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 741 dyr for jakta 2015. 

Forollhogna villreinvald tildeles 700 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 41 dyr for Røros vest 

villreinvald i jakta 2015, med fordeling 16 kalv, 21 simle/ungdyr og 4 frie dyr. 

 

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

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

adresseres til Miljødirektoratet, men sendes via Villreinnemnda ved Fylkesmannen i 

Hedmark. 

 

Nemndas vurdering 

Nemnda viser til gjennomgang i villreinvaldets årsmøte og deres vedtak om kvotesøknad som 

foreslått for årsmøtet. Nemnda viser også til sekretariatets saksframlegg og godkjenner 

villreinvaldets søknad om kvote på 700 dyr. 

 

Nemndas vedtak 

Styret for Forollhogna Villreinvald har foreslått for årsmøtet ei kvote på 700 dyr for 

jakta 2015. 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 samjaktavtaler, 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 741 dyr for jakta 2015. 

Forollhogna villreinvald tildeles 700 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 41 dyr for Røros vest 

villreinvald i jakta 2015, med fordeling 16 kalv, 21 simle/ungdyr og 4 frie dyr. 

 

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

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

adresseres til Miljødirektoratet, men sendes via Villreinnemnda ved Fylkesmannen i 

Hedmark. 

 

 

07/15 Hjorteviltforskrifta 
Fullstendig høringsdokument: http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-2860/  

 

Endringene som berører villreinforvaltninga: 
 
Kapittel 3. Forvaltning av villrein  
Kommentar:  
Paragraf 24, 25 og 26 er i store trekk like §§ 9 – 11 for elg, hjort og rådyr. For å gjøre forskriften 
ryddig og enkel å lese har vi valgt å ta med disse bestemmelsene i både kapittel 2 (Forvaltning av 
elg, hjort og rådyr) og kapittel 3 (Forvaltning av villrein).  
 
§ 21 Om villreinnemndene  
Villrein i alle villreinområder med areal i to eller flere kommuner skal forvaltes av en villreinnemnd. 
Villreinnemnda skal arbeide for en langsiktig bærekraftig forvaltning av villreinen og dens 
leveområder i samsvar med lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold og lov 
29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt. Det skal være ni villreinnemnder:  
Kommentar:  
Villreinnemnda for Ottadalen har søkt om å endre navn til Villreinnemnda for Reinheimen-
Breheimen. Navnet foreslås endret som omsøkt. Paragrafen om villreinnemndas oppgaver foreslås 
fjernet da den framstod som ufullstendig. Nemndas overordna oppgaver kommer nå fram i § 21 
(Om villreinnemndene) og i § 1 (Formål). Flere detaljer om villreinnemndas oppgaver og myndighet 
finnes i kapittel 3 – 5.  
 
§ 22 Åpning av jakt på villrein  
Miljødirektoratet fastsetter forskrift om åpning av jakt på villrein.  
 
§ 23 Tellende areal for villrein  
For villrein regnes areal over skoggrensa som tellende areal. Villreinnemnda kan 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.  
 
§ 24 Krav til vald for jakt på villrein  

http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-2860/


Valdet skal være sammenhengende og ha en avgrensning som gjør det egnet til jakt på villrein. 
Valdet må omfatte et tellende areal som minst tilsvarer minstearealet for villrein. Valdet kan i 
tillegg omfatte annet areal enn tellende areal.  
Jaktrettshaverne skal oppnevne en valdansvarlig representant som opptrer på vegne av valdet 
overfor villreinnemnda.  
 
Kommentar:  
Det har vært, og er fremdeles et krav at alle vald skal ha en valdansvarlig representant. 
Bestemmelsen foreslås flyttet fra gjeldende § 12 (Valdansvarlig representant). Oppgaven om å 
melde endringer i valdet til villreinnemnda er foreslått flyttet til § 26 (Godkjenning og endring av 
vald).  
 
§ 25 Søknad om godkjenning av vald  
Søknad om godkjenning av vald for jakt på villrein sendes villreinnemnda innen 1. april.  
Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:  
a) Kart som tydelig viser grensene for valdet.  
b) Oversikt over de eiendommene (gårds- og bruksnummer) valdet omfatter og den enkelte 
eiendoms størrelse innenfor valdets grenser.  
c) Oversikt over tellende areal som ønskes godkjent.  
d) Skriftlig samtykke fra alle jaktrettshavere i valdet.  
For sameie, grunneiersammenslutning mv. er det tilstrekkelig med underskrift fra lovlig valgt 
representant for styre, eller fra det antallet jaktrettshavere som lovlig representerer eiendommen 
etter fastsatte vedtekter, sameiglova eller annet relevant regelverk.  
e) Valdansvarlig representants navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse og signatur.  
Kommentar:  
 
I bokstav d) foreslår vi et endret krav for innmelding av en eiendom med flere jaktrettshavere: 
«For sameie, grunneiersammenslutning mv. krever utmelding underskrift fra lovlig valgt 
representant for styre, eller fra det antallet jaktrettshavere som lovlig representerer eiendommen 
etter fastsatte vedtekter, sameiglova eller annet relevant regelverk». Bakgrunnen er lov om 
sameige (sameigelova) som krever flertallsvedtak, jf. § 4: «Eit fleirtal kan gjera vedtak om styring 
og utnytting i samsvar med det sameidetingen er etla eller skikka til». Tilsvarende krav er foreslått 
ved utmelding, jf. § 26 (Godkjenning og endring av vald).  
Fristen for å søke om godkjenning av villreinvald er endret fra 15. mai til 1. april. Grunnen er at alle 
vald må være godkjent før minsteareal skal regnes ut, dvs. 1. mai, jf. § 28 (Fastsettelse av 
fellingskvote og beregning av minsteareal). I pkt. e) er signaturen en bekreftelse på at 
vedkommende gir sitt samtykke til å opptre som valdansvarlig representant. Vi foreslår også at 
valdansvarlig representant skal opplyse om telefonnummer og e-post slik at det blir enklere å nå 
vedkommende ved behov.  
 
§ 26 Godkjenning og endring av vald  
Villreinnemnda skal behandle søknad om godkjenning av nye vald eller endringer i eksisterende 
vald for jakt på villrein innen 1. mai.  
 
Jaktrettshaver som ønsker å trekke seg ut av et godkjent eller omsøkt vald, skal melde dette 
skriftlig til valdansvarlig representant og villreinnemnda senest 15. mars. For sameie, 
grunneiersammenslutning mv. krever utmelding underskrift alle jaktrettshaver eller fra lovlig valgt 
representant for styre, det antallet jaktrettshavere som lovlig representerer eiendommen etter 
fastsatte vedtekter, sameiglova eller annet relevant regelverk.  
 
Dersom valdets grenser, eiendomsforhold eller tellende areal endres skal valdansvarlig 
representant melde endringene skriftlig til villreinnemnda innen 1. april for ny godkjenning.  



Villreinnemnda kan til enhver tid trekke godkjenningen av hele eller deler av valdet tilbake og 
kreve at det fremmes ny søknad dersom rettighetsforhold som har betydning for godkjenningen av 
valdet er uklare. Villreinnemnda kan også kreve at opplysningene som er gitt i søknaden bekreftes 
eller dokumenteres på nytt.  
 
Kommentar:  
Ordlyden foreslås endret fra «Villreinnemnda skal godkjenne (…)» til «Villreinnemnda skal 
behandle søknad om godkjenning av (…)». Dette for å få fram at alle innkommende søknader om 
valdgodkjenning skal behandles, og vurderes om de kan godkjennes ut i fra relevante 
bestemmelser.  
 
I dag er det ingen krav til hvordan utmelding av et vald skal skje, og dette har i tilfeller skapt 
utfordringer, spesielt der ikke alle har fått beskjed om utmeldingen. Vi foreslår derfor at en 
jaktrettshaver som ønsker å melde en eiendom ut av et vald skal gjøre dette skriftlig til 
valdansvarlig representant og til villreinnemnda slik at begge disse partene er informert. Fristen for 
å trekke seg ut av et godkjent eller omsøkt vald foreslås satt til 15. mars slik at ev. gjenværende 
vald har tid til å søke samarbeid med andre vald og sende søknad om vald til villreinnemnda innen 
søknadsfristen som er 1. april. I rundskrivet vil vi presisere at det er mulig å trekke seg ut av et vald 
etter endt jakttid, men før 15. mars.  
 
Vi foreslår et endret krav for utmelding av en eiendom med flere jaktrettshavere. Forslaget 
samsvarer med det foreslåtte kravet for innmelding, se § 25 (Søknad om godkjenning av vald) 
bokstav d.  
Fristen for å melde fra til villreinnemnda om endringer i grenser, eiendomsforhold eller tellende 
areal er beholdt fra gjeldene forskrift. Det er i dag et skjønnsrom i forhold til hvor store endringene 
skal være for at villreinnemnda skal trenge å godkjenne valdet på nytt. Med det gjeldende 
forslaget ønsker vi å unngå situasjoner hvor det fra enten villreinnemnda eller jaktrettshavers side 
foreligger tvil om hvor store endringene kan være før det kreves en godkjenning av endringene i 
valdet. Vi foreslår derfor at villreinnemnda skal godkjenne alle endringer som meldes inn slik at 
tvilstilfeller unngås.  
 
Fristen for å godkjenne nye villreinvald eller endringer i eksisterende vald er endret fra 15. juni til 
1. mai. Grunnen er at alle vald må være godkjent før minsteareal skal regnes ut, dvs. 1. mai, jf. § 28 
(Fastsettelse av fellingskvote og beregning av minsteareal).  
 
§ 27 Bestandsplan for villrein  
Villreinnemnda kan godkjenne en flerårig, maksimalt 5-årig, bestandsplan utarbeidet av 
villreinutvalg/grunneiersammenslutning. Bestandsplanen skal omfatte hele villreinområdet, og 
inneholde mål for bestandsstørrelse og -utvikling, årlig avskytingsplan fordelt på alder og kjønn, 
oversikt over hvilke bestandsdata som skal samles inn og hvilke tiltak som er planlagt gjennomført.  
Hvis det oppstår vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, eller vesentlige, uforutsette endringer 
i bestanden i løpet av planperioden, kan villreinnemnda beslutte at ny bestandsplan skal 
utarbeides.  
 
Kommentar:  
Dersom villrein trekker mellom villreinområder, kan villreinnemndene i samarbeid med 
Miljødirektoratet dispensere fra forskriften og åpne for samarbeid mellom villreinnemndene i 
arbeidet med felles bestandsforvaltning.  
 
§ 28 Fastsettelse av fellingskvote og beregning av minsteareal  
Villreinnemnda vedtar årlig fellingskvote for hvert villreinområde innen 1. mai.  



Hvis godkjent bestandsplanen foreligger, skal villreinnemnda legge denne til grunn for sitt årlige 
vedtak om fellingskvote. I villreinområder uten bestandsplan skal 
villreinutvalg/grunneiersammenslutning oppfordres til å fremlegge forslag før fellingskvote 
fastsettes.  
Minsteareal regnes ut ved divisjon av villreinområdets samla tellende areal med fastsatt 
fellingskvote.  
I spesielle tilfeller kan villreinområdet deles i flere geografiske soner med tilhørende kvote og 
minsteareal.  
 
Kommentar:  
Fastsettelse av fellingskvote og beregning av minsteareal er i gjeldene versjon av 
hjorteviltforskriften delt på flere ulike paragrafer. Vi foreslår å samle dette i en paragraf.  
I gjeldende forskrift fremgår det av § 9 at villreinnemnda kan vedta å fravike minstearealet for 
villrein med inntil 50 prosent Det foreslås at 50 prosent-regelen oppheves for villrein da den blir 
overflødig når villreinnemnda likevel har mulighet til å dele villreinområdet inn i flere geografiske 
soner med tilhørende kvote og minsteareal.  
Frist for å registrere kvote/fellingstillatelse for villrein i Hjorteviltregisteret er i dag 10. mai (fristen 
ligger kun i rundskrivsteksten). Av hensyn til trykketid for kontrollkort foreslår vi å  
skrive i veiledningen til denne paragrafen at villreinkvota legges inn i Hjorteviltregisteret så raskt 
som mulig, og senest 5. mai.  
 
§ 29 Fellingstillatelser for villrein  
Villreinnemnda tildeler fellingstillatelse for villrein til godkjente vald årlig.  
For hvert vald beregnes antall fellingstillatelser ved å dividere valdets tellende areal med gjeldende 
minsteareal.  
Vald som har gitt skriftlig tilslutning til godkjent bestandsplan tildeles den årlige fellingstillatelsen 
som frie dyr.  
For vald som ikke har gitt skriftlig tilslutning til godkjent bestandsplan skal villreinnemnda fordele 
fellingskvoten på følgende kategorier: kalv (½ år), simle (1 ½ år og eldre), simle/ungdyr (simle 1 ½ 
år og eldre eller bukk 1 ½ år), valgfritt dyr. Kalv kan felles i stedet for voksne dyr av begge kjønn.  
Fellingstillatelsene skal sendes til valdansvarlig representant innen 15. juni og gjelder innen 
godkjent vald.  
 
Kommentar:  
Bestemmelsene om fellingstillatelser på villrein er i gjeldende forskrift fordelt på flere paragrafer. 
Vi foreslår å samle dette og gjøre det mer oversiktlig ved å ha en enkelt paragraf som omhandler 
fellingstillatelse for villrein.  
 
§ 30 Kontrollordning for villreinjakt  
For hver villrein som tillates felt, sender villreinnemnda et kontrollkort til valdansvarlig 
representant. Kortet utformes av Miljødirektoratet og skal vise hva slags kategori dyr 
fellingstillatelsen gjelder for og hvilket vald fellingstillatelsen gjelder på. Kortet skal festes til det 
felte dyret. Felte dyr eller kjøtt skal være merket med riktig utfylt kontrollkort før transport fra 
fellingssted starter eller når det etterlates i terrenget over natten.  
 
Kommentar:  
Frist for rapportering/innsending av kontrollkort til villreinnemnda etter endt jakt er foreslått 
flyttet til § 33 (Rapportering og mislighold av rapporteringsplikt).  
 
§ 31 Fellesjaktavtaler  



Fellingstillatelser gitt til ett vald kan benyttes i andre vald i villreinområdet i hele eller en nærmere 
angitt del av jaktperioden. Dette forutsetter skriftlig avtale som viser hvilke vald og hvilke perioder 
fellesjaktavtalen gjelder for.  
 
Kommentar:  
Fellesjaktavtaler foreslås omtalt i egen paragraf. Vi henviser også til forskrift om utøvelse av jakt, 
felling og fangst § 4: Under jakt på villrein medbringes kontrollkort og eventuell skriftlig 
fellesjaktavtale. 

 

Sekretariatets vurdering: 

De foreslåtte endringene omfatter i hovedsak presiseringer i forhold til rettighetshavernes 

retter og plikter, og vil i noen grad også lette nemndas oppgave ved endringer i den private 

organiseringa. Sekretariatet foreslår derfor at nemnda støtter forslaget uten vesentlige 

merknader. 

 

Nemndas vurdering 

Nemnda viser til sekretariatets vurdering og støtter høringsforslaget uten vesentlige 

merknader. 

 

 

08/15 Orienteringer 
-Sperregjerde, ferdselsprosjekt mm blir tatt opp i årsmøtet. Eventuelle innspill fra nemnda kan 

tas opp her for videre oppfølging.  

 

-Villreinrådet i Norge inviterer til fagdag og landsmøte den 3. – 4. juni på Skifer Hotell 

Oppdal. Invitasjonen sendes nemnda medlemmer.  Vi håper at flest mulig kan stille, og det 

kan bli aktuelt å legge et møte i nemnda til Oppdal i forbindelse med villreinrådets samling. 

 

-Sekretariatets sjekker også om det kan være aktuelt med felles møte og befaring i forbindelse 

med planlagte møte i Nasjonalparkstyret 12/6. 

 

-Samfunnsdel kommuneplan Tolga er på høring, frist til høsten. 

 

Tom Hjemsæteren, referent   Godkjent av leder i e-post 27.04.15 

Hamar, 27.04.15 


