
- Hognatrafikken sperrer villreintrekket 

 

Forollhogna sett fra nord. Sommers dag går det en jevn strøm av fotturister fra Synnerdalen til toppen av Hogna. Den 

store trafikken bekymrer villreinutvalget, som viser til at villreinen hindres i å trekke til og fra beiteområdene nordøst 

for Forollsjøen. Foto: Arne Nyaas 

  

- Etableringen av nasjonalparken har ført til en formidabel økning av ferdsel 

langs stiene fra Såttåhaugen og Synnerdalen og opp på toppen av 

Forollhogna.  Denne trafikken er nå så stor at den til tider er en sperre for 
reinens trekk mellom områdene nordøst for Forollhogna og det øvrige 

villreinområdet.  

Tekst:: Arne Nyaas arnny@online.no 

Dette påpeker villreinutvalget som krever at konsekvensene av ferdselen fra 
Såttåhaugen og Synnerdalen og opp på Hogna-toppen vies bred plass i den regionale 

planen som skal utarbeides for Forollhogna-området. Villreinutvalget krever også at 

problemene med tamreinovergangen på strekningen Glåmos-Nesvollen tas med i planen, 
samt eventuell framtidig utnyttelse av mineralforekomsten i Gruvdalen i Holtålen/Os - og 

de konsekvenser dette måtte få for grådyra i landets nordligste villreinområde. 

Planprogrammet (pdf) er nå til høring. Hensikten med planprosessen er å utarbeide en 
regional plan for Forollhogna villreinområde som skal sikres en helhetlig og langsiktig 

forvaltning av leveområdet for villreinen, og avklare rammer og muligheter for 
bærekraftig verdiskapning og næringsutvikling i området. NINA Rapport 528 (pdf) utgjør 

et viktig fundament. Det samme gjør arealbrukskartet (pdf) utarbeidet av Norsk 
Villreinsenter. 

-Generelt for villreinområdet vil det være riktig å peke på det arbeidet som ligger bak 

NINA-rapport 528 og de grenser for villreinens bruk av området som er trukket opp i 
rapporten.  Villreinens bruk av områder skifter over tid, og områder som ikke har vært 

spesielt aktivt bruk i perioder, vil i nye perioder bli aktivt brukt og derfor være viktig for 
villreinen over tid i forhold til utnyttelse av områder for fritidsbebyggelse, infrastruktur og 

annen intensiv utnyttelse.  Det presiseres at tradisjonell beitebruk går hand i hand med 

villreinens bruk av områdene.  Dette er viktige forhold som må vektlegges i planarbeidet, 
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påpeker villreinutvalget i sin høringsuttalelse. Utvalget ser det som svært viktig at de 
ulike brukerinteressene blir tatt med i prosessen videre, og håper at dette blir godt 

ivaretatt gjennom referansegrupper og samarbeidspartnere. 

  

Ber jegerne svare på spørreundersøkelsen 

Årets villreinjakt er over og villreinutvalget ber jegerne svare på spørreundersøkelsen 

(obligatorisk). Siste frist er 1. oktober. Utvalget minner også om at jaktkortene skal 
leveres til respektiv rettighetshaver umidelbart- dersom kortet ikke allerede er levert. 

Rettighetshaverne skal på sin side sende inn statistikk på tilsendt skjema.  

  

Rullering av bestandsplanen 

Inneværende bestandsplan ble utarbeidet i 2006 og gjelder til og med 2010. Nå skal 
planen rulleres. Villreinutvalget henstiller til rettighetshaverne å komme med sine innspill 

innen 15. november. Deretter starter villreinutvalget arbeidet med å utarbeide en ny 
plantekst. Ny plan skal vedtas på årsmøtet kommende vår. 

- Det synes naturlig at den reviderte planen vil bygge på dagens plan.  Villreinutvalget 

ønsker imidlertid at rettighetshaverne går gjennom gjeldende plan og kommer med 

eventuelle innspill til endringer overfor villreinutvalget.  På grunnlag av mottatte innspill 
vil så utvalget utarbeide et forslag til ny plantekst som så sendes ut for behandling, 

opplyser utvalgssekretær Terje Borgos, som ellers påpeker dette: 

- Ved opprettelsen av villreinområdet ble områdets utstrekning beskrevet slik at det 
omfatter områder i Røros kommune på vestsiden av Glåmma–Rugla.  Et forhold som 

trolig vil dukke opp under rulleringen av planen følger av søknaden om tildeling av rein 
fra grunneierne i Røros kommune.  Denne søknad er nå til behandling i villreinnemnda 

som rette vedkommende.  Villreinutvalget forutsetter at villreinnemndas vedtak i sakens 
anledning er klart før forslaget til ny plan utarbeides (sitat slutt).  

  

Sperregjerde langs jernbanen 

Terje Borgos viser til referatet etter møtet på Røros i juni i år, om bygging av 

sperregjerde langs jernbanen fra Glåmos stasjon til Nesvollen, for å hindre overgang av 
tamrein inn i villreinområdet. Villreinutvalget ber nå grunneiere i Røros, grunneiere i 

Ålen, Jernbaneverket og Riast-Hylling reinbeitedistrikt oppnevne hver sin representant til 
arbeidsgruppa. Det samme skal villreinutvalget gjøre, som også stiller med sekretær i 

gruppa. Villreinutvalget ber også Jernbaneverket utarbeide en oversikt over 
krysningspunkter (underganger og overganger) på jernbanen på den aktuelle 

strekningen, slik at dette er klart til første møte i gruppa. 

- Samtidig ber en om at reindriftsgruppa/reindriftsadministrasjonen beskriver hvordan et 
hensiktsmessig gjerde må utformes samt framskaffer erfaringstall for kostnad forbundet 

med etablering og framtidig vedlikehold.  Dette vil også være nødvendige opplysninger 
for arbeidsgruppa i det videre arbeidet, påpeker Terje Borgos i brevet hvor han ber om 

tilbakemeldinger innen 15. oktober. 23.09.2010 
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