
Villreinnemnda for Forollhogna 
Referat fra møte 1. april 2019, kl 1130-1400, Os kommune 
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Eli Krogstad, Rennebu 

Vegard Dragmyrhaug, Holtålen 

John Haakon Stensli, Tolga 

 

Tom Hjemsæteren, Fylkesmannen i Innlandet/sekretariat 

 

 

01/19 Referat fra møte 15.11.19, Mjuklia, Berkåk 
Gått gjennom uten merknader. 

 

02/19 Endring i vald og søknad om tellende areal – Forollhogna 

Villreinvald 
Endringer innafor vald eller endringer i tellende areal reguleres av prosessreglene i 

hjorteviltforskrifta § 26:  

 

«Villreinnemnda skal behandle søknad om godkjenning av nye vald eller endringer i 

eksisterende vald for jakt på villrein innen 1. mai. 

 

Jaktrettshaver som ønsker å trekke seg ut av et godkjent eller omsøkt vald, skal melde dette 

skriftlig til valdansvarlig representant med kopi til villreinnemnda senest 1. mars. Utmelding 

krever underskrift fra den eller de som lovlig representerer eiendommen. 

 

Dersom valdets grenser, eiendomsforhold eller tellende areal endres, skal valdansvarlig 

representant melde endringene skriftlig til villreinnemnda innen 1. april for ny godkjenning. 

 

Villreinnemnda kan til enhver tid trekke godkjenningen av hele eller deler av valdet tilbake og 

kreve at det fremmes ny søknad dersom rettighetsforhold som har betydning for 

godkjenningen av valdet er uklare. Villreinnemnda kan også kreve at opplysningene som er 

gitt i søknaden bekreftes eller dokumenteres på nytt.» 

 

Sekretariatets vurdering 

Villreinnemnda har nå mottatt skriftlig søknad/melding om endringer i valdet og søknad om 

ny grense for tellende areal.  

 

Forslaget til nytt tellende areal inneholder ingen prinsipielle endringer med hvilke områder 

som ønskes godkjent som tellende areal, og innebærer først og fremst intern omfordeling 



mellom rettighetshavere innafor valdet. Dette vil per i dag ikke ha noen betydning for 

nemndas forvaltning av villreinen i området. Tellende areal er nå tegna mer etter naturlige 

grenser i terrenget mot snaufjell, og tar med noen skogs- og myrområder som reinen faktisk 

bruker. Grensa for tellende areal har da i noen tilfeller tatt med areal som per i dag ikke er 

med i valdet, og det blir derfor meldt inn som endring i valdet. 

 

Utvidelsene av valdet er dokumentert med kart og underskrifter etter hjorteviltforskriftas krav 

til søknad om godkjenning av vald, § 25. Søknaden om tellende areal er godt innafor tidligere 

vurderinger som er gjort ved utarbeidelsen av viltkartet/NINA-rapp 528, vurderinger og valg i 

prosessen med regional plan, og nemndas godkjenning av Røros Vest villreinvald. 

Sekretariatet merker seg at Forollhogna Villreinvald heller ikke denne gangen har vist noen 

vilje til å inkludere Røros og samle hele villreinområdet til felles forvaltning i ett vald. 

Sekretariatet tilrår likevel at søknaden godkjennes, med nytt offisielt tellende areal for 

Forollhogna Villreinvald på 1 993 791 da. Forollhogna Villreinområde får etter dette et totalt 

tellende areal på 2 099 391 da. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak 

Med hjemmel i hjorteviltforskrifta § 26 godkjenner Villreinnemnda for Forollhogna ny 

yttergrense for Forollhogna Villreinvald og nytt tellende areal innafor dette valdet slik det er 

søkt om i brev 28.02.19 med vedlegg.  

 

Villreinnemnda viser til at vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages etter regelen i 

forvaltningsloven § 28. Klagefristen er 3 uker. Eventuell klage sendes via Villreinnemnda v 

Fylkesmannen i Innlandet. 

 

Nemndas vurdering 

Villreinnemnda slutter seg sekretariatets vurderinger. 

 

Nemndas vedtak 

Med hjemmel i hjorteviltforskrifta § 26 godkjenner Villreinnemnda for Forollhogna ny 

yttergrense for Forollhogna Villreinvald og nytt tellende areal innafor dette valdet slik det er 

søkt om i brev 28.02.19 med vedlegg.  

 

Villreinnemnda viser til at vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages etter regelen i 

forvaltningsloven § 28. Klagefristen er 3 uker. Eventuell klage sendes via Villreinnemnda v 

Fylkesmannen i Innlandet. 

 

 

03/18 Orienteringer 
 

-Administrativt nytt fra FM Innlandet: 

Nye satser for møtegodtgjørelse i statlige utvalg er 612 kr/t for leder og 463 kr/t for 

medlemmer. 

 

Fylkesmannen i Innlandet er innstilt på å fortsatt tilby sekretariatsdrift for nemndene i 

Forollhogna og Rondane-Sølnkletten for neste periode.  

 

  

 

 



-Div om plan- og dispensasjonssaker 

Villreinnemnda har uttalt seg til oppstart av reguleringsplaner for fortetting av hyttefelt i 

Midtre-Gauldal og Tolga. Sekretariatet har ikke fått inn noe nytt fra kommunenes videre 

behandling ennå. 

 

Os kommune har varsla oppstart av ny reguleringsplan for Jakobsåsen hyttefelt i Dalsbygda. 

Legges fram i neste møte. 

 

NØK har sendt over sak om framføring av strøm til sætrene i Vangrøftdalen, Os. Legges fram 

i neste møte. 

 

Forslag til ny bestandsplan for Forollhogna Villreinvald har vært på høring blant 

medlemmene med 3 ulike forslag til avskytingsmodeller. Endelig forslag til valdets årsmøte 

ventes ferdig denne uka. Årsmøtet vedtar planen for videre godkjenning i villreinnemnda. 

 

Neste møte: Lørdag 27. april sammen med årsmøtet i Forollhogna Villreinvald. Nærmere 

detaljer og årsmøtedokumenter finnes på www.hognareinen.no . 

 

Alvdal 01.04.19      Godkjent av leder i e-post 01.04.19 

Tom Hjemsæteren 

http://www.hognareinen.no/

