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05/16 Referat fra møte fre 5. februar 2016, kl 11-13, Dombås 
Referatet blei gått gjennom uten merknader 
 

06/16 Jaktkvote 2016 
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 2016 

Årets telling før utsending av valdets årsmøtepapirer er svært mangelfull, og forslaget er 

basert på berekninger og forutsetningene i bestandsplan. Det er lagt til grunn at stammen er i 

rute mot bestandsplanens mål om økning til 2000 vinterdyr. Sekretariatet forventer at dette 

blir grundig diskutert i valdets årsmøte før nemndas møte samme dag, og eventuelt supplert 

med nye tellinger 

 

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

på 750 dyr for Forollhogna Villreinvald, med forventa uttak satt til 85% etter justering av 

bestandsplanen i 2013. 

 

Forventa uttak fra bestanden i 2016 blir da på 640 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 
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2016 fortsatt må legge til grunn at det ikke er avklart overgangsordninger mellom valdene, jf 

hjorteviltforskrifta § 31. 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 793 dyr gir et tellende areal per fellingstillatelse på om lag 2458 da/dyr og 

henholdsvis 750 fellingstillatelser til Forollhogna villreinvald og 43 til Røros vest villreinvald. 

 

Røros vest villreinvald har ikke bestandsplan og skal ha sin tildeling etter hjorteviltforskrifta § 

29, 4. ledd, 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 § 29. 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 17, simle/ungdyr 22 og frie 

dyr (stor bukk) 4. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak:  

Styret for Forollhogna Villreinvald har foreslått for årsmøtet ei kvote på 750 dyr for 

jakta 2016. 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, § 28, 

fastsetter Villreinnemnda for Forollhogna ei kvote på 793 dyr for jakta 2016. 

Forollhogna villreinvald tildeles 750 valgfrie dyr fra denne kvota, jf § 29, 3. ledd. 

 

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

29, 4. ledd, fastsetter Villreinnemnda for Forollhogna ei kvote på 43 dyr for Røros vest 

villreinvald i jakta 2016, med fordeling 17 kalv, 22 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 Miljødirektoratet, men sendes via Villreinnemnda ved Fylkesmannen i 

Hedmark. 

 

 

Årsmøtet i Forollhogna Villreinvald behandla forslag til kvotestørrelse og –sammensetting, og 

vedtok en ny definisjon for småbukk. For høstens jakt brukes 3+3 (som før) og 2 på eine sida. 

Andel stor bukk reduseres til 5%, småbukk økes til 25% av total kvote. Foreslått kvote på 750 

dyr blei godkjent av årsmøtet. 

 

Sekretariatet har ikke vurdert effekten av vedtatt endring i planlagt uttak av bukk. For nemnda 

vil det viktigste på kort sikt være at det sikres kontroll med bestandsstørrelsen, jf tidligere 



erfaring med stor kvote for å ta ned bestanden. Detaljerte vurderinger av stammestruktur og 

avskytingsmodeller må diskuteres nærmere i forestående revisjon av bestandsplanen. 

 

Nemndas vurdering 

Nemnda avventer vurdering av effekten med endring i uttak av bukk. For øvrig slutter 

nemnda seg til sekretariatets vurdering og godkjenner forslaget til kvote for 2016. 

 

 

Nemndas vedtak 

Styret for Forollhogna Villreinvald har foreslått for årsmøtet ei kvote på 750 dyr for 

jakta 2016. 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, § 28, 

fastsetter Villreinnemnda for Forollhogna ei kvote på 793 dyr for jakta 2016. 

Forollhogna villreinvald tildeles 750 valgfrie dyr fra denne kvota, jf § 29, 3. ledd. 

 

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

29, 4. ledd, fastsetter Villreinnemnda for Forollhogna ei kvote på 43 dyr for Røros vest 

villreinvald i jakta 2016, med fordeling 17 kalv, 22 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 Miljødirektoratet, men sendes via Villreinnemnda ved Fylkesmannen i 

Hedmark. 

 

 

07/16 Orienteringer 
-Villreinrådets seminar og årsmøte, Skinnarbu 1.-2. juni 2016 

Vegard sjekker om han kan stille, Per kan ikke reise. 

 

-Elektroniske reiserekninger 

Utsettes til vi har møte med nettdekning. 

 

-Møteplan 

Leder ønsker fellesmøte med nasjonalparkstyret – 9/5, 22/6, 2/9, 18/11 

 

-Motorferdsel 

Nasjonalparkstyret har gitt tillatelse til bruk av snøskuter i forbindelse med registrering av 

kalvingstidspunkt for villreinen. 

 

 

Tom Hjemsæteren,      Godkjent av leder i e-post 27.04.16 

Fylkesmannen i Hedmark/sekretariat  

Hamar, 26.04.16 


