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Protokoll fra styremøte i Forollhogna villreinutvalg 

Sted: Dalsbygda 

Tid:  24.6.19, kl 19.00  

Møtende medlemmer: Annar Dragmyrhaug, Kjetil Eggen, Anita Krigsvoll, Jakob Nordstad, Kåre Kristen Totlund, Terje Tovmo 

Sekretær: Kristin Lund Austvik 
 

Sak 10/2019 «Trekking» av utvalgsdyr og ungdomsdyr. 

Sakframlegg: 
Villreinutvalget må gjennomføre «trekking» av utvalgsdyr og ungdomsdyr. Det er også nødvendig å sette 
opp kriterier for prioritering av tildeling av fellingstillatelsene. 

Diskusjon: 
Villreinutvalget har mottatt søknad om skolejakt fra totalt 7 ungdomsskoler og 2 barneskoler.  I tillegg er 
det kommet inn et par søknader på kalvkort som faller utenom ordninga med skolejakt. Det er 7 kalvkort 
som skal tildeles skoler og disse er øremerket ungdomsskolen i henhold til kriterier gitt av villreinnemda 
som støtter tiltaket.  
Det er en utfordrende jobb for villreinutvalget å skulle sette av kort til skolejakta før man vet hvor mange 
skoler som søker. For framtida bør derfor frist for søknad om skolejakt kanskje settes samtidig med frist 
for innmelding av årsmøtesakene og i alle tilfeller før årsmøtet slik at årsmøtet kan ta stilling til hvor 
mange kort som skal settes av til tiltaket i sammenheng med kvotetildelinga. Brev til skolene med 
invitasjon om søknad må da sendes ut i god tid før dette. 
Videre bør det avklares nærmere hva villreinutvalget skal dekke av buss/transport til tiltaket slik at det 
ikke går i minus, men heller ikke i pluss. Dekning av transport kan settes til maks kr 3000,-/skole/år mot 
at det framlegges kvittering.  
Villreinutvalget ønsker også en enkel rapport fra skolene om jakta med bilder som kan brukes på nettsida 
mm. 
Det har vært litt diskusjon om hvor mange kort det skal settes av til rent salg fra villreinutvalgets side. For 
fjellstyrenes del er det positivt at villreinutvalget kan selge kort til markedspris for å finansiere utvalgets 
arbeid ettersom Fjellstyrene har prisrammer å forholde seg til og høye avgifter per fellingsløyve derfor 
kan være vanskelig å dekke opp på salg av kort. Det er også sagt at fellingsavgiftene skal ned til neste år 
og da må det fortsatt settes av noen kort til slikt salg. Det er imidlertid greit å holde seg til få kort, men 
da storbukk og liten bukk-kort så det gir mest mulig avkastning per kort og utvalget ikke legger beslag på 
så mange kort. 

Vedtak: 
Alle 7 ungdomsskolene får tildelt kalvkort i 2019. I tildelingsbrevet til skolene for 2019 ber 
villreinutvalget om en enkel rapport fra skolene om jakta med bilder som kan brukes på nettsida mm 
innen 1. oktober. I tillegg skrives det noen ord i tildelingsbrevet om at søknad for 2020 må sendes inn 
innen 1. mars. Skolene får også beskjed i brevet om at de selv må kontakte andre jaktområder/terreng 
dersom de ønsker overgang i løpet av jakta. Dekning av transport settes til maks kr 3000,-/skole/år mot 
at det framlegges kvittering 
Det er kommet inn totalt 10 søknader på 12 kort på liten og stor bukk. Det er 2 av budene på storbukk-
kort som er høyere enn de andre og 4 bud på litenbukk-kort som er høyere enn resten av litenbukk-
kortene. De 2 storbukk-kortene og 4 litenbukk-kortene tildeles de som har gitt de høyeste budene. 

Sak 11/2019 Gjennomgang tellende areal – søknad til Nemda.  

Sakframlegg: 
Villreinutvalget ser nærmere på den gjennomgangen som er gjennomført og sammenligner vedtak av 
tellende areal fra årsmøtet i 2018 med det som ble forelagt for årsmøtet i 2019. Mulig må noe mer areal 
søkes inn i valdet (Østre Rennebu grunneierlag og Storinnset fjellsameie/Innset grunneierlag). Det må i 
tilfelle sørges for at det blir gjort før frist for innmelding i 2020. 

Diskusjon: 
Sekretær har bedt villreinsenteret om et kart som viser grenser for tellende areal som det ble vedtatt av 
årsmøtet i 2018 og den grensa som ble forelagt for årsmøtet i 2019, men kartet er enda ikke klart. 

Vedtak: 
Villreinutvalget ser nærmere på dette når kart for sammenligning er klart. 
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Sak 12/2019 Utvalgets behov for motorferdsel.  

Sakframlegg: 
Vi har søkt Nasjonalparkstyret for kjøring tilknyttet minimumstelling, samt Tynset-, Rennebu- og Midtre 
Gauldal om tillatelse for i år.  
Leder og sekretær i villreinutvalget har hatt et møte med nasjonalparkforvalter i Forollhogna i juni om 
blant annet villreinutvalgets behov for motorferdsel og hva en søknad må inneholde.  
Saken sees også i sammenheng og som en naturlig del av oppfølging av tamreinavklaringer vedrørende 
beredskap/instruks. Jakob legger frem mer om dette i møtet. 

Diskusjon: 
Medlemmene i villreinutvalget er positive til at det sendes inn en flerårig søknad om slik motorferdsel til 
nasjonalparkstyret og at det også sendes en slik søknad til alle kommunene. I forhold til uttak av tamrein 
mente nasjonalparkforvalter at det ikke var naturlig at villreinutvalget la inn dette i søknaden, men at det 
måtte vurderes fra tilfelle til tilfelle og at det skulle sies noe om det i den kommende instruksen fra 
nasjonalparkstyret. Det kan imidlertid være et poeng å legge inn i søknaden at vi ønsker tillatelse til å 
holde oppsyn med hvor villreinen er dersom det kommer varsel om at det er mye tamrein i 
villreinområdet. 

Vedtak: 
Utvalget sender en søknad på høstparten om 4-årig tillatelse til motorferdsel i forbindelse med 
minimumstelling (snøscooter, fly og evt. drone til nasjonalparkstyret. Det må også skrives noe i søknaden 
om fra når vi trenger tillatelsen (februar 2020). Det legges inn i søknaden at vi ønsker tillatelse til å holde 
oppsyn med hvor villreinen er dersom det kommer varsel om at det er tamrein i villreinområdet. 
Villreinutvalget søker alle kommunene om tillatelse i tillegg. 

Sak 13/2019 Tamreinavklaringer – videre arbeid med instruks.  

Sakframlegg: 
Nasjonalparkforvalterne/fylkesmannen har varslet om at de skal utarbeide en varslingsplan for tamrein i 
villreinområdet som kommer på høring. 

Diskusjon: 
Nasjonalparkforvalter har arbeidet med et utkast til en varslingsplan med rutiner for tamrein i 
villreinområdet. Denne skal inneholde navn på oppsyn i alle områder og rutiner for hvem som skal 
varsles (oppsyn, utvalg, reindrift og reindriftsadministrasjon). Nasjonalparkforvalter har sagt at de sender 
over planen til utvalget for gjennomgang før den ferdigstilles. Nødvendigheten av uttak av tamrein innen 
villreinområdet må vurderes fra gang til gang og denne drøftingen må legges inn i rutinene.  
Når planen er klar for høring må villreinutvalget bør den opp til gjennomgang.  

Vedtak: 
Igangsatt arbeid i forhold til tamreinavklaringer må videreføres. Når planen er klar for høring må 
villreinutvalget ta den opp til gjennomgang.  

Sak 14/2019 Oppsyn til jakta forberedes 

Sakframlegg: 
Villreinutvalget må utnevne en oppsynsansvarlig. Det planlegges å avholdes et felles møte mellom utvalg 
og oppsyn i august. 

Diskusjon: 
Utvalget har entes om at de enkelte rettighetshaverne selv må spille inn hvilke oppsyn som skal benyttes 
for sine arealer. Utvalget har også vært tydelig på at det skal prioriteres å bruke mest mulig faste oppsyn, 
dette for en bedre sammenheng og kompetansebygging i dette arbeidet. Villreinutvalget har dessuten 
sagt at de ikke ønsker å ha noe arbeidsgiveransvar for oppsynene, men at de kjøper tjenester fra 
rettighetshaverne til dette. De enkelte utvalgsmedlemmene kan få ansvar for å sørge for at «sine 
områder» kommer med innspill på hvilke oppsyn de ønsker å benytte (hvem som skal innkalles til 
oppsynsmøtet). 
Årsmøtet satte av noe mer midler til oppsyn i 2019 sammenlignet med 2018. Det er fortsatt veldig ulikt 
hvor mye villreinutvalget dekker av utgifter til oppsyn pr time for de ulike rettighetshaverne, dette er 
noe villreinutvalget bør se på om kan gjøres likt for framtida for enklere budsjettering og mer 
«rettferdig» dekning av kostnader.  
Villreinutvalget ønsker at sekretær i villreinutvalget blir oppsynsleder i 2019 ettersom det er mest 
hensiktsmessig i forhold til kontakt mellom villreinutvalg og øvrig oppsyn. 

Vedtak: 
Sekretær i villreinutvalget blir oppsynsleder. Oppsyns- og utvalgsmøte settes til mandag 5. august kl. 
19.00 på Tynset. Sekretær sjekker opp hvordan rettighetshavernes utgifter til oppsyn har vært dekt. 

Sak 15/2019 Forberedelser til årets jakt.  
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Sakframlegg: 
Det må sendes ut jaktkort, cwd-prøvetakingsutstyr mm. Gjennomgang i møtet- hvem gjør hva? 

Diskusjon: 
Jaktkortene sendes ut i disse dagene sammen med prøvetakingsutstyr. Det arbeides med å få til en 
app/nettside med jegerundersøkelsen fra NINAs side.  
Det må sendes ut et skriv til rettighetshaverne før jakta der det står litt om settogskutt, presisering av 
nye jakttider, CWD, litt om uttak av små dyr. Skrivet kan også legges ut på nettsida som en orientering 
før jakta. 

Vedtak: 
Det sendes ut et skriv til rettighetshaverne før jakta der det står litt om settogskutt, presisering av nye 
jakttider, CWD, og ei oppfordring om uttak av små dyr. Skrivet legges også ut på nettsida som en 
orientering før jakta. 

Sak 16/2019 Eventuelt 

Sak 17/2019 Orienteringssaker 

 
1. Kort om årets årsmøte 

Årets årsmøte gikk veldig greit. Det var lite diskusjon og stort sett enighet om sakene. God 
møteledelse bidro til at møtet gikk såpass greit.  

2. Kort om kalveprosjektet 
Feltarbeidet for sesongen 2019 er nå avsluttet. Det har vært sendt ut korte feltrapporter til 
utvalget fortløpende og det arbeides med en kort sak til nettsida om årets sesong. Det tar 
enda litt tid før de konkrete talla er klare da ikke alle filmer er avlest enda.  

3. Forberedelse av kalvetelling i sammen med NINA v/Roy Andersen 
Leder i villreinutvalget har forsøkt å få kontakt med Roy Andersen, men ikke lyktes med han 
det enda. Leder i utvalget sender info når han har fått pratet med Roy. 

4. Stauts økonomi og budsjett 
Villreinutvalget ligger godt an budsjettmessig så langt i år. 

5. Behov for å utnevne kasserer? Instruks for attestasjon av regninger. 
Villreinutvalget er enige i at det er unødvendig å oppnevne en egen kasserer. Leder i 
utvalget har funksjonen som en kasserer ville hatt med å attestere regninger. 

6. Vindmøller. Villreinutvalget bør sende inn en merknad til NVE sitt forslag om   
konsesjonsområder  
Leder i villreinutvalget foreslår at utvalget avventer og ser hva nasjonalparkstyret kommer 
med av innspill på denne planen og at det tas opp på møtet i august.  

7. Kommersiell jakt, kommentar fra utvalget 
Det lages stadig jaktfilmer fra Forollhogna av både profesjonelle og amatører. 
Nasjonalparkforvalter etterspurte i møtet med leder og sekretær hvilken rolle 
villreinutvalget har/kan ha i dette? Især da ved sitt salg av fellingstillatelser? Det var et 
ønske om at villreinutvalget tok en diskusjon på hva man syntes er greit at vises på film, 
hvordan eksponeres og vises området fram. Villreinutvalget synes det er vanskelig å mene 
mye om dette, men tror ikke slike filmer vil føre til noen økt ferdsel i området. Det er stort 
sett jaktinteresserte folk som ser på disse filmene og de er mer opptatt av å studere 
jaktsituasjoner enn områdene det jaktes i.  

8. Villreintelefonen 
Det er mange ulike meninger om hva som skal legges ut på telefonen, men villreinutvalget 
er samstemte i at det som legges ut her ikke bør være for detaljer og at man ikke skal spå 
noe om morgendagen i forhold til reinens bevegelser. Dette tas opp på oppsyns- og 
utvalgsmøtet. 

9. Trimposter 
Det bør utarbeides noen retningslinjer for slike trimposter som kan være felles for hele 
villreinområdet. Det har vært et møte med nasjonalparkforvaltninga om dette tidligere der 
det ble gjort noen notater. Villreinutvalget sjekker opp om det finnes noen slike notater og 
følger opp dette på neste møte. 

10. Infofolder fra Miljødirektoratet for reinsjakta. 
Sekretær sender et svar til Miljødirektoratet med ønske om å få med noe i folderen om 
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bakgrunnen for den høye kalvavskytinga (ønske om en høyere andel eldre simler i 
bestanden) og oppfordring til uttak små dyr. 

 
 

 

 
 
 
Rett utskrift bekreftes 

 
    

Leder   Styremedlem 

Jakob Nordstad   Kjetil Eggen 

    
Styremedlem   Styremedlem 

Anita Krigsvoll   Terje Tovmo 

    
Styremedlem   Styremedlem 

Kåre Kristen Totlund   Annar Dragmyrhaug 
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