
Møte i Villreinutvalget i Forollhogna 

 

 

Sted: Glomtun, Neby, 2500 Tynset 

Tid: 18. juni, 1930 – 2300. 

Tilstede: Terje Tovmo, Kåre Kristen Totlund, Anita Krigsvoll (vara for Helge Bjerkset) og Jakob 
Nordstad. Forfall: Kjetil Eggen og John Arne Aasen. 

I tillegg møtte Tom Hjemsæteren (sekretær i Nemda og Fylkesmannens representant) og Per 
Ousten (leder i Nemda).  

 

Sak 14/2018 Felles møte med Villreinnemda – Ousten og Hjemsæteren 

Første del av møtet var avtalt å være felles med Lederen av Villreinnemda, Per Ousten og 
sekretær og Fylkesmannens representant i Villreinnemda Tom Hjemsæteren. 
 
Hjemsæteren gikk igjennom Fylkesmannens og Nemdas forventninger til søknader i 
forbindelse med utvidelser av tellende areale og evt. Valdgrense. Forslaget til nytt tellende 
areal som var oppe på sist årsmøte medfører noen endringer som Utvalget og 
rettighetshavere må sette seg godt inn i. Det er viktig at den enkelte representant og 
rettighetshaver for sine arealer søker. Frist for dette for behandling i Nemda er 1. april. 
Sekretær setter opp en beskrivelse av hvordan det formelt gjøres med søknader i denne 
forbindelse. Søknadene koordineres med nye rettighetshavere og den enkelte som er 
ansvarlig for sine områder i Utvalget. Saken følges opp på neste møte. 
 
Lederen for Nemda ga klart uttrykk for at de ønsket at valdet og Villreinområdet burde 
dekke hele fjellområdet i Forollhogna, og at bestandsplan og helheten av forvaltning i dag 
hadde en kunstig avgrensing. Nemda tilrår at Røros også innlemmes i fremtidsplanene. Og at 
Røros bør være med for å gi valdet en helhetlig forvaltning og felles 
bestandsregulering/forvaltning. Fra gammelt av var det slik at Rørosingene ikke ville være 
med på grunn av lavsanking. Nemdas argumentasjon bygger også på forholdet til 
tammrensbuffer, og at denne er viktig for bestandsforvaltningen. Syklysk vil områdene på 
østsiden også kunne bli tatt i bruk igjen. For Nemda poengteres det også at områdene 
innehar en viktig del som en helhet for fremtidig bruk av ressurser og grunnlag for urørte 
arealer. Blant annet med betydning for hvordan områdene forvaltes og tilrettelegges for 
menneskelig aktivitet, gruvedrift, hytter, sykkelveier, turveier, med mer. 

Utalget viste i denne forbindelse til, at rettighetshaverne nylig hadde hatt dette temaet opp 
til diskusjon i forbindelse med gjennomgangen av tellende areal.  
 
Det er viktig at ny grense for tellende areal og valdavgrensing gis en tydelig avgrensing i 
kartet. Denne bør utformes som en sosi-fil som kan inplementeres i andre kartgrunnlag. Det 
bør også være en oversikt over alle rettighetshavere og eiendommer som omfattes slik at 



det blir en full oversikt med eiere, rettighetsavere og gnr/bnr. Utvalget viste til at dette 
arebeidet langt på vei er gjort i forbindelse med revidering av tellende areal. Ansvarlig her 
har vært Ingrid Nerhol ved Norsk Villreinsenter. Saken følges opp mot rettighetshavermøtet. 
 
Det var også en diskusjon om Bestandsplanen. Nemda forventer at denne nå legges frem til 
årsmøtet og at planen er fullstendig og viser en helhet for behandling. Betandsmålet og 
bestandsutviklingen er viktigst og bør fremheves i planen. Det anbefales at planen klart 
skiller mellom hjorteviltforskriftens offentlige forvaltningsregler og evtelle privatrettslige 
føringer som ønskes fulgt opp. 
 
Avslutningsvis ble det diskutert rundt de ulike ordningene og mulighetene som er for å søke 
tilskudd til ulike tiltak som organiseres gjennom utvalget. Utvlaget ønsker å følge opp en tett 
dialog med Nemda for å kunne kvalitetssikre mulighetene for å budsjettere til neste år. Det 
ble enigeht om å legge opp til minst et felles møte i året, og at utvalget følger opp med en ny 
kontakt med Nemda, inneværende år. Utalget var enige om å legge opp til et felles møte i 
årshjulet.  
  
 
Sak 15/2018 Økonomistatus, budsjett, likviditet og regnskap for 2017.  

Kort gjennomgang av budsjettet i møtet. Merinntekt på salg av utvalgsdyr, men også noen 
poster hvor det har påløpt mer enn budsjettert frem til i dag. Viktig at vi får budsjett og 
regnskap som går i balanse. Punktet følges opp jevnlig på alle møtene fremover for å få 
oversikt. Vanskelig å budsjettere noen poster som omhandler tilskudd. Usikkerhet på hca 
som blir innvilget. Her bør vi forsøke å komme et år på forskudd, slik at tilskudd som gis 
«etterbetales». 
 
Foreløpige regnskapstall sendes ut. Det lages en oversikt over økonomistatus til neste møte. 
MVA-teminoppgave vedlagt utsendingen av saksliste. 
 
 

Sak 16/2018 Tildeling utvalgsdyr, skole- ungdomskort, utvalgskort mv: 

Utvalget trakk ungdomsdyrene blant de innkomne søknadene. Det er besluttet å dele ut 4 
kalver inneværende år på utvalgsmøtet den 9. mai. Det var kommet inn 6 søknader til de 4 
kortene. Trekkingen ble urtført av utvalgets medlemmer som deltok i møtet. De to som ikke 
ble trukket ut, vil bli prioritert til neste år dersom de søker på ny.  
 
I henhodl til møtet i utalget den 9. mai ble det besluttet å legge ut et anbud på salg av 2 
storbukker og 4 småbukker. Det kom inn 8 søknader, to av søknadene ønsket å kjøpe 2 dyr 
hver. Sekretær gir tilbakemelding til de som har høyeste bud og dermed får tildelt jakt, og 
tilbakemelding til de som ikke har høyeste bud som ikke får tildelt jakt av utvalget. Totalt 
sett er utalget godt fornøyd med prisnivået som ligger noe høyere enn budsjettert. 
   
Det sendes ut en presisering ved tildelingen av utvalgskortene at det er noen private 
områder som ikke gjelder for fri overgang. For skoledyrene er det enighet om å praktisere 
mulighet for overgang, men under forutsetning av at overgang skjer etter avtale med 



grunneier. Dette gjelder også for de som deler ut egne kort til barne- og ungdomstiltak. 
Samme avtale gjelder på lik linje med de dyrene som deles ut av utvalget. 
 
Utvalget anbefaler at det lages rettningslinjer for tildeling av ungdomsdyr til 
rettighetshavermøtet. Rettningslinjene bør også omfatte en frist for å søke som gjelder for 
hvert år. 
 
 
Sak 17/2018 Organisering av Oppsynstjenesten høsten 2018.  

Enighet i møtet om å kombinere neste møte med det årlige oppsynsmøtet. Utvalget får da 
hilse på oppsynene og det kan utveksles informasjon og innspill i møtet. SNO inviteres også 
til møtet, slik de pleier å bli. Utvalget er opptatt av å kunne opparbeide en bredest mulig 
dialog med berørte parter og interesser som er naturlig tilknyttet Oppsynsordningen. 
 
Utvalget var enige om å videreføre prinsippene som var tatt opp i arbeidsgruppa fra forrige 
år. Det vil si at Oppsynstjenesten skal i størst mulig grad og fortrinnsvis benytte de som er 
fast ansatt hos rettighetshaverne. Oppsynene som har tilhørlighet der reinen er skal også 
prioriteres slik at en unngår mye bilkjøring.  
 
Det var videre enighet i utvalget om at utvalget ikke skal ha arbeidsgiveransvar for oppsyn, 
og at de som eventuelt skal benyttes som ikke har fast ansettelse hos rettighetshaverne, skal 
leies inn som konsulenter. Utvalgt skal ikke ha arbeidsgiveransvar, som omfatter krav til 
forsikringer, og andre forpliktelser.  
 
Grunnet lav kvote for 2018 er også budsjettet kraftig redusert. Det er da ikke behov for 
mange oppsyn og de fast ansatt vil kunne løse denne oppgaven. Dersom de fast ansatte ikke 
kan møte, kan øvrige tilsyn benyttes. Det er ønskelig å redusere antallet oppsyn fra fjordåret. 
Utvalget ønsker å bruke mest mulig faste oppsyn for å bygge kompetanse og erfaring.   
 
Det settes opp en liste over et ansvarlig oppsyn for hver uke. Den ansvarlige skal også ha 
ansvar for Villreintelefonen. Det er enighet om å videreføre denne ordningen. 
 
 
Sak 18/2018 Orientringssaker - diskusjonssaker 
 

1. Sekretærtjenesten ble diskutert i møtet. Det er kommet forslag om å legge tjenesten 
ut som en tilbudsforespørsel, med klare rammer for innhold, varighet, og omfang av 
tjenesten. Utvalgt må enes om hva som de ønsker bistand til. Kort diskusjon i møtet. 
Det er enighet om å ta dette punktet opp på ny, og begynne å klargjøre rammer og 
beskrive hva tjenesten skal omfatte. Dette gjøres som en del av årshjulet som er 
under arbeid. Noe ulike meninger i utvalget om når tjenesten bør legges ut som en 
forespørsel. Saken følges opp i neste møte. 

2. Hjemmesiden fungerer bra, og det gis ros til Nyås for utforming og innhold på siden. 
Grunnet redusert budsjett er aktivteten noe dempet, men viktig at det er noe aktivet 
på siden. Sekretær avklarer om med dagens sponsorer om de ønsker å være med 
videre til en redusert pris. Det er ikke lenger aktuelt å ha e avtale om å kjøpe dyr. Det 
er nå kun mulig å kjøpe annonseplass på siden. Flere bør også gis mulighet til dette. 



På sikt bør det være en målsetting å få hjemmesiden selvfinansierende. Alle 
rettighetshaver bes komme med forslag på potensielle annonsører. 

3. Forberedelse mot jakta. Sekretær ordner med jaktkort, stempling, lister for 
registrering, CWD-prøvetagingsutstyr (jegerpakke), veielister til stasjonene, måling av 
kjever mv. Dette gjøres som tidligere år. MEN rettighetshavere er selv ansvarlig for 
elektronisk registrering av felte rensdyr. Dette følges opp på neste møte. 

4. Kalveprosjektet. Det er enighet om at kalveprosjektet må sende en rapport før 
utvalget kan betale ut tilskudd til prosjektet. Prosjektet har ingen verdi, dersom 
erfaringer og informasjon ikke videreformidles. Det er viktig at dette komemr på 
plass, slik at rettighetshaverne og utvlaget kan gjøre en vurdering om dette kan være 
aktuelt å viderføre i egenregi eller ikke. Utalgsleder kontakter NINA vedrørende dette 
punktet. Rapport er også forespurt tidligere. 

5. Telling av dyr. Kort diskusjon om dette punktet i møtet. Dette følges opp som egen 
sak i neste møte. 

 
6. Annet? 

Utvalget ønsker innspill fra rettighetshavere og andre partsinnteresser. 

 

 

 

 

Ref: 

Jakob Nordstad 

Tynset 22. juni 2018 


