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05/11 Referat fra møte 020311, kl 1100-14, Støren - Midtre Gauldal rådhus 
Tom Hjemsæteren, referent, 03.03.11. Godkjent av leder i e-post 03.03.11. Gjennomgått i 
møtet uten merknader. 
 
06/11  Godkjenning av bestandsplan og fastsetting av fellingskvote 
Villreinutvalget har sammen med innkalling datert 13.04.11 til årsmøtet lagt ved forslag om 
rullering av bestandsplan, sak 5A, og et framlegg til vedtak av fellingskvote for 2011, sak 6. 
Villreinutvalgets dokumenter til årsmøtet finnes på www.hognareinen.no .  
 
Villreinnemndas hjemmel for behandling av saken er gitt i viltlovens forskrift om forvaltning 
av hjortevilt og bever, ny § 14a. Bestandsplan for villrein: 
  
”Villreinnemnda skal stimulere og legge til rette for at jaktrettshaverne utarbeider en helhetlig 
bestandsplan for hvert villreinområde.  
 
Villreinnemnda kan godkjenne en flerårig, maksimalt 5-årig, bestandsplan for villreinområdet. 
Bestandsplanen skal for hele planperioden inneholde målsettinger for bestandsstørrelse og -utvikling, 
årlig avskytningsplan fordelt på alder og kjønn, oversikt over hvilke bestandsdata som skal samles inn 
og hvilke tiltak som er planlagt gjennomført.  
 
Når godkjent bestandsplan for villreinområdet foreligger, skal villreinnemnda legge denne til grunn 
for sitt årlige vedtak om fellingskvote sammen med en vurdering av bestandsutviklingen. Vald som har 
gitt skriftlig tilslutning til den godkjente bestandsplanen kan få tildelt den årlige fellingstillatelsen som 
valgfrie dyr. Øvrige vald tildeles fellingstillatelse etter § 15.  
 

http://www.hognareinen.no/


Ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, eller ved vesentlige, uforutsette endringer i bestanden 
i løpet av planperioden, kan villreinnemnda beslutte at ny bestandsplan må utarbeides.”  

 
Sekretariatets vurdering - bestandsplan 
Forslaget til bestandsplan fra Forollhogna Villreinutvalg for perioden 2011-2015 gjelder for 
Forollhogna Villreinvald. Planen omtaler nemndas godkjenning av nytt vald i Røros, men har 
ikke inkludert dette i bestandsplanen. Planen legger til grunn at villreinutvalget forvalter de 
viktigste områdene for villreinen i Forollhogna, og at planen derfor fortsatt vil legge føringene 
for bestandsforvaltninga i området. Planforslaget viderefører bestandsmålet om 1700-1800 
vinterdyr fra forrige plan. Dette ligger under bæreevnen slik den er vurdert i de kartlegginger 
og berekninger som er gjort for beitegrunnlag i området, jf 1.3.3 i planforslaget. Sekretariatet 
støtter de vurderingen som planforslaget gjør i forhold til bestandsstørrelse, og mener at dette 
sammen med forslaget til avskytingsplan vil kunne gi en fortsatt forutsigbar forvaltning av 
villreinbestanden. Sekretariatet savner imidlertid en vurdering av framtidige 
samarbeidsløsninger med Røros vest villreinvald. 
 
Sekretariatets vurdering – fellingskvote 2011 
Vinterstammen 2010/2011 er vurdert til 1700 dyr ut fra berekninger og minimumstelling, som 
betyr at bestanden er innafor tidligere og ny bestandsplans mål om 1700-1800 vinterdyr. For å 
stabilisere veksten og å bidra til å holde neste års bestand innafor disse rammene har 
villreinutvalget foreslått ei kvote på 600 dyr, med forventa avskyting på 540 dyr. Sekretariatet 
vurderer forslaget til å være i tråd med forutsetningene for godkjenning av ny bestandsplan og 
tilstrekkelig til å holde kontroll med bestandsstørrelsen innen 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 forslaget til ny bestandsplan for Forollhogna ikke er lagt opp til samordning med Røros 
vest villreinvald, og det er ikke lagt fram forslag om dette i øvrige dokumenter til årsmøtet. 
Sekretariatet mener derfor at villreinnemnda for 2011 må legge til grunn at det ikke blir 
overgangsordninger mellom valdene, jf hjorteviltforskrifta § 13, 2.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.  
 
En total kvote på 634 dyr gir et tellende areal per fellingstillatelse på om lag 3000 da og 
henholdsvis 600 fellingstillatelser til Forollhogna villreinvald og 34 til Røros vest villreinvald. 
 
Røros vest villreinvald har ikke bestandsplan og skal ha sin tildeling etter hjorteviltforskrifta § 
15, 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 § 15. 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 17 og frie dyr (stor bukk) 3. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  
Med hjemmel i viltlovens forskrift av 22.03.2002 nr 314 om forvaltning av hjortevilt og 
bever, § 14a, 2. ledd, godkjenner Villreinnemnda for Forollhogna forslag til bestandsplan for 
Forollhogna Villreinvald 2011-2015. 



 
Forollhogna Villreinutvalg har i årsmøtet vedtatt en kvote på 600 dyr for jakta 2011. 
Villreinnemnda for Forollhogna vurderer forslaget til å være i tråd med forutsetningene for 
godkjenning av gjeldende 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 Follhogna Villreinutvalg. 
 
Med hjemmel i viltlovens forskrift av 22.03.2002 nr 314 om forvaltning av hjortevilt og 
bever, § 14a, 3. ledd, fastsetter Villreinnemnda for Forollhogna ei kvote på 634 dyr for jakta 
2011. Forollhogna villreinvald tildeles 600 valgfrie dyr fra denne kvota. 
 
Med hjemmel i viltlovens forskrift av 22.03.2002 nr 314 om forvaltning av hjortevilt og 
bever, § 15, fastsetter Villreinnemnda for Forollhogna ei kvote på 34 dyr for Røros vest 
villreinvald i jakta 2011, med fordeling 14 kalv, 17 simle/ungdyr og 3 frie dyr. 
 
Villreinnemnda viser til at vedtakene er et enkeltvedtak som kan påklages etter regelen i 
forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker. Eventuell klage på vedtaket skal stiles 
(adresseres) til Direktoratet for naturforvaltning, men sendes via Villreinnemnda v 
Fylkesmannen i Hedmark. 

 
Nemndas vurdering 
Nemnda tar til etterretning at utvalget velger å forlenge bestandsplanen, og viser også til 
behovet for se hele området under ett i en ny bestandsplan. For øvrig støttes 
sekretariatets vurdering om forslag til kvoter. 
 
Nemndas vedtak:  
Med hjemmel i viltlovens forskrift av 22.03.2002 nr 314 om forvaltning av hjortevilt og 
bever, § 14a, 2. ledd, godkjenner Villreinnemnda for Forollhogna å forlenge gjeldende 
bestandsplan for Forollhogna Villreinvald. 
 
Forollhogna Villreinutvalg har i årsmøtet vedtatt en kvote på 600 dyr for jakta 2011. 
Villreinnemnda for Forollhogna vurderer forslaget til å være i tråd med forutsetningene 
for godkjenning av gjeldende 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 Follhogna Villreinutvalg. 
 
Med hjemmel i viltlovens forskrift av 22.03.2002 nr 314 om forvaltning av hjortevilt og 
bever, § 14a, 3. ledd, fastsetter Villreinnemnda for Forollhogna ei kvote på 634 dyr for 
jakta 2011. Forollhogna villreinvald tildeles 600 valgfrie dyr fra denne kvota. 
 
Med hjemmel i viltlovens forskrift av 22.03.2002 nr 314 om forvaltning av hjortevilt og 
bever, § 15, fastsetter Villreinnemnda for Forollhogna ei kvote på 34 dyr for Røros vest 
villreinvald i jakta 2011, med fordeling 14 kalv, 17 simle/ungdyr og 3 frie dyr. 
 
Villreinnemnda viser til at vedtakene er et enkeltvedtak som kan påklages etter regelen i 
forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker. Eventuell klage på vedtaket skal stiles 
(adresseres) til Direktoratet for naturforvaltning, men sendes via Villreinnemnda v 
Fylkesmannen i Hedmark. 



 
07/11 Regional plan Forollhogna 
Fylkeskommunenes prosjektleder skal redegjøre for planprosessen på villreinutvalgets 
årsmøte. Villreinnemnda har foreløpig vært representert på det første møtet i både 
styringsgruppa og arbeidsgruppa for planen. Nemnda er satt opp som alternativ innleder om 
kartlegging av villreinens leveområde og områdebruk på de kommunevise orienteringsmøtene 
som skal gjennomføres i mai. Fylkeskommunene har valgt å bruke 
http://www.hognareinen.no/RegionalPlanForollhogna.htm til å informere om prosessen, og 
tidspunkt for de lokale møtene finnes under møteplan.  
 
Nemndas vurderinger 
Nemndas medlemmer må være forberedt på at det kan dukke opp behov for avklaring med 
korte frister når konkret arbeid starter opp etter kommunemøtene. Nemndas medlemmer bør 
stille opp på de lokale møtene i mai. 
 
08/11 Søknad om riving av gammer og oppsetting av buer, Tolga kommune 
Fylkesmannen har i oversendelse fra Tolga kommune av 24. januar 2011 mottatt søknad fra 
Vingelen sameie av 30. desember 2010 om å rive 2 gammer i fjellet ved Eventjønnloken og 
Midthøtjønna. Det søkes også om å føre opp 2 buer til erstatning for gammene da søker 
vurderer restaurering som lite aktuelt pga gammenes forfatning. Buene skal tjene som krypinn 
ved gjeting/tilsyn med sau, naturoppsyn og reins- og rypejakt. Det opplyses i søknaden at 
gammene ligger langt fra veg, og muligheter for et krypinn i dette området har vist seg viktig i 
sikringsøyemed. Buene vil stå åpne for allmenn bruk slik gammene har gjort. Tegninger av 
buene er vedlagt søknaden. Det tas sikte på inn- og uttransport av materialer med snøskuter på 
ettervinteren. Gammene ligger innafor Forollhogna nasjonalpark. 
 
De berørte kommunene har fram til 18. februar 2011 hatt forvaltningsmyndigheten for 
Forollhogna nasjonalpark med tilgrensende landskapsvernområder. Fra og med denne datoen 
er myndigheten delegert til nasjonalparkstyret for disse områdene. Saker som er mottatt, men 
ikke behandlet i kommunene fram til 18. februar 2011 skal imidlertid behandles av 
Fylkesmannen, jf. brev fra Miljøverndepartementet av 16. februar 2011. Den foreliggende 
søknaden tilhører sistnevnte kategori. Nye saker skal behandles av forvaltningsstyret, slik at 
Fylkesmannens og sekretariatets innstilling vil foreligge før vedtak og kan legges fram også 
for villreinnemnda. Fordi Fylkesmannen i dette tilfellet er vedtaksmyndighet, velger 
sekretariatet å legge denne saken fram for nemnda til høring uten forslag til vedtak. 
 
Nemndas tilråding 
Nemnda ser nytte av tilbudet med åpne buer i fjellet, men ser også at dette vil innebære ei 
oppgradering som kan gi økt bruk og generere ny ferdsel. Gammene ligger i et viktig område 
for villreinen. Gammene kan erstattes med buer, men disse må reduseres ned mot størrelsen 
på eksisterende gammer og maks 10m2. Buene må ikke framstå som attraktive turmål. 
Antallet sengeplasser må begrenses. Det bør også vurderes om buene skal stenges i kritiske 
perioder av året for villreinen, som tida rundt kalving. 
 
09/11 Søknad om fellingstillatelse for utstopping 
Villreinutvalget har mottatt en søknad fra Statens naturoppsyn om tilgang til skinn og gevir 
fra en storbukk for utstopping. Bukken skal brukes i utveksling av kulturminner med 
Frankrike, og Norge vil få tilgang til 20 000 år gamle villreinbein. Villreinutvalget vil gjerne 
bistå, men mener også at situasjonen er så vidt spesiell at villreinnemnda bør kunne gi en egen 
fellingstillatelse utenom årets kvote i Forollhogna villreinvald. 

http://www.hognareinen.no/RegionalPlanForollhogna.htm


 
Sekretariatet har gått igjennom gjeldende regelverk og kan ikke se at villreinnemndene har 
noen myndighet til å gi fellingstillatelser ut over tildeling av årlig kvote til godkjente vald, jf 
hjorteviltforskrifta §§13-17 og sak 6/11 over. Søknaden kan imidlertid vurderes i forhold til 
viltlovens forskrift av 14.03.03 nr 349 om innfanging og innsamling av vilt for vitenskapelige 
eller andre særlige formål, jf § 1 om formål og §§17-18:  
 
§ 17. Arter som kan avlives og innsamles etter tillatelse fra Direktoratet for naturforvaltning  
Direktoratet for naturforvaltning kan etter søknad gi tillatelse til eller av eget tiltak iverksette 
avliving av alle arter av vilt for forskning, undervisning eller andre særlige formål.  
 
§ 18. Søknad om tillatelse til avliving og innsamling av vilt  
Skriftlig søknad skal sendes senest 2 måneder før virksomheten finner sted, og skal inneholde 
opplysninger om:  
a. hvilke arter og antall individer søknaden gjelder   
b. steds- og tidsavgrensning for virksomheten   
c. hvilke formål og behov avlivingen skal dekke   
d. hvilke metoder som skal anvendes ved avlivingen   
e. hvem som er ansvarlig for virksomheten.   
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Villreinnemnda for Forollhogna har ikke hjemmel til innvilge søknad i brev fra 
villreinutvalget 14.04.11. Nemnda oppfordrer villreinutvalget til å se etter løsninger på denne 
søknaden innafor rettighetshavernes ordinære kvote. Alternativt kan søknaden spesifiseres i 
henhold til forskrift om innfanging og innsamling av vilt for vitenskapelige eller andre særlige 
formål og oversendes Direktoratet for naturforvaltning. 
 

Nemndas vedtak 
Villreinnemnda for Forollhogna har ikke hjemmel til innvilge søknad i brev fra 
villreinutvalget 14.04.11. Nemnda oppfordrer villreinutvalget til å se etter løsninger på 
denne søknaden innafor rettighetshavernes ordinære kvote. Alternativt kan søknaden 
spesifiseres i henhold til forskrift om innfanging og innsamling av vilt for vitenskapelige 
eller andre særlige formål og oversendes Direktoratet for naturforvaltning. 

 
 
10/11 Orienteringer 
Vegetasjonskartlegging – husdyrbeite på Kvikne, e-post fra kommunen 05.04.11.  
-Nemnda har ikke registrert noe behov for denne type kartlegging og mener at behovet må 
vurderes for villreinområdet samla og utføres etter tilsvarende opplegg som undersøkelser 
referert i villreinutvalgets bestandsplan. 
 
Fjellregionsamarbeidet inviterer til årskonferanse og rådsmøte 12.-13. mai i 
Nasjonalparklandsbyen Lom – vedlegg 
-Nemndas medlemmer oppfordres til å delta, og utgifter dekkes etter reiseregning. 
 
Tom Hjemsæteren, referent  Godkjent av leder i e-post 02.05.11 
Hamar, 02.05.11 
 


