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Protokoll fra styremøte i Forollhogna villreinutvalg 

Sted: Tynset, Glomtun 

Tid: 5.8.19, kl 19.00  

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

Sekretær: Kristin Lund Austvik 
 

Sak 18/2019 Knausvola 

Sakframlegg: En privat reguleringsplan for Knausvola med tredve nye hyttetomter er fremmet for formannskapet i 
Tolga.  

Området ligger i det som er definert som randsone til Forollhogna nasjonalpark. Gjennom området går 
trekkruter for villreinens sommerbeiter. 

Diskusjon: 
Villreinutvalget har ikke fått denne saken på formell høring. Jakob Nordstad har gitt beskjed til Tolga 
kommune om at villreinutvalget må være høringspart i slike saker. 
Saken er sendt til første gangs politisk behandling og ble stoppet av Venstre i Tolga kommune. Den er nå 
sendt til ny utredning i forhold til villreinhensyn.  
 
Utbyggingen kan resultere i at en viktig trekk-korridor blir mindre brukt, og en naturlig konsekvens kan 
bli en revurdering av tellende areal både når det gjelder selve utbyggingsområdet, men også dersom det 
er andre områder som blir mindre brukt av villreinen som en følge av selve utbygginga. 
 
§23 i forskrift om forvaltning av hjortevilt sier følgende om dette; «Områder som villreinen ikke lenger 
benytter fordi menneskelig påvirkning har redusert områdenes verdi vesentlig for villrein kan trekkes ut av 
tellende areal.», rundskrivet utdyper; «Villreinnemnda kan trekke ut arealer fra tellende areal hvis 
menneskelig påvirkning har redusert områdenes verdi vesentlig for villrein. Dette innebærer at areal som 
omreguleres fra LNF(R)-område, jf. plan- og bygningsloven § 11-7, trekkes ut av tellende areal. 
Uttrekkingen skjer når arealet fysisk endres, for eksempel når det fysisk tilrettelegges for utbygging av 
hyttefelt.» 
 
Villreinutvalget kom med et innspill til Vingelen sameie (som oversendte saken til villreinutvalget 
ettersom det ikke kom til utvalget på ei formell høring) angående denne saken den 25.6.19. Norstad 
foreslår at man videreformidler det vedtaket villreinutvalget har hatt tidligere. 
 
Jakob Norstad bør gjøre henvendelse til kommunens saksbehandler i denne saken om at villreinutvalget 
må få slike saker på høring så man for framtida unngår slike uheldige tilfeller der villreinutvalget ikke får 
viktige saker til høring. 

Vedtak: 
Villreinutvalget sender et nytt innspill til Vingelen sameie hvor det vises til innspillet av 25.6.19, og 
minnes om § 23 i hjorteviltforskrifta. 
Jakob Norstad gjør en ny henvendelse til kommunens saksbehandler i denne saken om at villreinutvalget 
må få slike saker på høring. 
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Sak 19/2019 Gangbru over Hiåa 

Sakframlegg: Nasjonalparkstyret for Forollhogna har fått en søknad fra Budal og Soknedal fjellstyrer om tillatelse til 
oppføring av gangbru over Hiåa innenfor Forollhogna nasjonalpark. Tiltaket berører villreininteressene i 
Forollhogna villreinområde, og nasjonalparkforvaltninga ber om en høringsuttalelse fra villreinutvalget. 

Diskusjon: 
Terje Tovmo informerte litt om saken da flertallet av medlemmene ikke er veldig godt kjent i området.  
 
Villreinutvalget ser at man sliter litt med habiliteten i en del slike saker som ofte involverer 
rettighetshavere. Medlemmene kan ikke se noen store utfordringer i akkurat denne saken, men vil vise 
til §23 i forskrift om forvaltning av hjortevilt også i denne saken; «Områder som villreinen ikke lenger 
benytter fordi menneskelig påvirkning har redusert områdenes verdi vesentlig for villrein kan trekkes ut av 
tellende areal.», rundskrivet utdyper; «Villreinnemnda kan trekke ut arealer fra tellende areal hvis 
menneskelig påvirkning har redusert områdenes verdi vesentlig for villrein. Dette innebærer at areal som 
omreguleres fra LNF(R)-område, jf. plan- og bygningsloven § 11-7, trekkes ut av tellende areal. 
Uttrekkingen skjer når arealet fysisk endres, for eksempel når det fysisk tilrettelegges for utbygging av 
hyttefelt.» 

Vedtak: 
To av medlemmene i villreinutvalget påberopte seg og ble funnet inhabil i denne saken. Villreinutvalget 
ser ikke noen umiddelbar fare for negativ innvirkning på villreinen i denne saken, men viser til § 23 i 
forskrift i forvaltning av hjortevilt som en presisering.  

 

Sak 20/2019 Orienteringssaker 
• Ny versjon av hjorteviltregisteret er lansert, naturdata har slått sammen settogskutt.no og 

Hjorteviltregisteret slik at all jaktdata skal registreres her i år. 

• Kalvetelling; Roy Andersen har nå sendt over resultatene fra årets telling 

• Nasjonal plan for vindkraft 
• Neste møte 

Vedtak: 
Sekretær lager en sak på sammenslåing hjorteviltregisteret.no og settogskutt.no til hognareinen.no før 
jakta. Det skrives også en oppfordring til jegerne på hognareinen.no om å sende inn bilder fra jakta som 
kan legges ut på nettsida fortløpende i jakta.  
 
Sekretæren sjekker opp om det er kommet andre uttalelser på nasjonal plan for vindkraft som utvalget 
kan slutte seg til og lager et forslag til en uttalelse som sendes ut på e-post til villreinutvalget. 
 
Neste møte blir etter jakta når det meste av data fra jakta er klart (siste halvdel av november), før 
rettighetshavermøtet. Villreinutvalget ønsker å forsøke å få til et felles møte med Knutshø da. 
Rettighetshavermøtet blir i midten av januar.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rett utskrift bekreftes 

 
    

Leder   Styremedlem 

mailto:post@hognareinen.no/


www.hognareinen.no 

 
Leder: Nestleder: Sekretariat:   

Jakob Nordstad 
2500  TYNSET 

Terje Tovmo 
7292  BUDALEN 

Kvikne utmarksråd,  
Vollan gård, 2512 Kvikne 

Konto: 4355 14 04707  
 

jn@planrad.no terjetovmo@hotmail.no post@hognareinen.no/ 99 27 49 43  Orgnr.: 975 552 039 

 

 

Jakob Nordstad   Kjetil Eggen 

    
Styremedlem   Styremedlem 

Anita Krigsvoll   Terje Tovmo 

    
Styremedlem   Styremedlem 

Kåre Kristen Totlund   Annar Dragmyrhaug 

   

mailto:post@hognareinen.no/

