
- Sperregjerdet skal bygges! 

 

Dagens møte på Røros Hotell blir historisk. Partene er enige om å samarbeide for å bygge sperregjerdet langs 

jernbanen fra Glåmos til Nesvollen. I tillegg skal det samarbeides om vedlikeholdet. Men først skal ei arbeidsgruppe 

jobbe både raskt og effektivt. Foto: Arne Nyaas 

- Sperregjerdet skal opp. Dette skal vi løse i fellesskap! konkluderte Hallvard 
Urset, leder i villreinutvalget i Forollhogna, etter dagens drøftingsmøte på Røros 

Hotell. Møtet blir historisk. Nå skal det settes en effektiv stopper for 
tamreintrekk vestover og inn i villreinområdet. 

Tekst:: Arne Nyaas arnny@online.no 

Ei arbeidsgruppe bestående av to personer fra villreinutvalget i Forollhogna (som også 
skal ha sekretærfunksjonen), én person fra reindriftsnæringa, én person fra 

Jernbaneverket og én person fra grunneiere/beiteberettigede i Røros/Ålen setter nå 
fortgang i arbeidet med å få realisert sperregjerdet langs jernbanen fra Glåmos til 

Nesvollen i Ålen, ei strekning på godt 12 kilometer. Når referatet fra møtet i dag 
foreligger, skal representantene i styringsgruppa oppnevnes. Alle viktige forhold skal 

avklares før byggestart, inklusive kostnad, kostnadsfordeling og avtale om vedlikehold. 
Stein Ranøien fra Jernbaneverket signaliserte at hans etat kan bidra med anslagsvis 

200.000 kroner, samt utkjøring av materiell. 

- Vi er nødt til å samarbeide skal vi få til dette. Jernbaneverket setter ikke opp gjerdet på 
eget initiativ, poengterte Ranøien som jobber med sikkerhet på Rørosbanen. 

-Jernbanen er ikke noe stort problem for oss så lenge det kjøres sakte på strekningen. Vi 

kan leve med situasjonen slik den er, sjøl om det tidvis oppstår en del "bråk" og 
merarbeid for oss. Vi er likevel for at det bygges et sperregjerde, og vi kan godt 

forskuttere hele kostnaden om det skulle bli behov for det, røpet reineier Inge Even 

Danielsen, som innledningsvis sa seg skuffet over at Miljøverndepartementet ikke hadde 
anledning til å sende en representant til Røros. - Miljøverndepartementet er kjent med 

problematikken, og departementet burde vært her i dag! 

Inge Even Danielsen røpet for øvrig at reindriftsnæringa kommer til å gå imot at Røros 
Vest innlemmes i Forollhogna villreinområde. - Vi trenger denne buffersonen for å ta 

tilbake reinen. 
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Dette fikk Johan Danielsen fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) til å reagere: 
- Et ønske om utsetting av villrein lenger øst enn nå, er helt uaktuelt. En slikt ønske kan 

jeg legge dødt, her og nå, understreket Danielsen, som ellers presiserte at direktoratet 

ikke går imot at det settes opp et sperregjerde på strekningen Glåmos-Nesvollen. Verre 
blir det med penger: -Vi har sjekket. Slik det ligger an i dag har vi ikke hjemmel til å 

bidra økonomisk, røpet Danielsen. 

Morten Floor, rådgiver i Landbruks- og matdepartementet, har heller ikke hjemmel 
til å bidra økonomisk, i dag: - Men en slik fullmakt kan vi skaffe. For oss er det 

avgjørende at det foreligger en plan for arbeidet som skal gjøres, og vi må ha et sikkert 
kostnadsoverslag før vi bestemmer oss, presiserte Floor. 

- I den grad et sperregjerde er med på å løse et problem, så er sjølsagt Røros kommune 

velvillig innstilt til dette, presiserte etatsjef Ingvar Estenstad. 

- Ålen fjellstyre ser positivt på at det bygges et sperregjerde. Forutsetningen er at vi blir 

enige om ei god vedlikeholdsavtale. Ei dårlig avtale og dårlig materiell er hovedårsakene 

til at gjerdet som ble forsterket på 60-tallet, forfalt som det gjorde, mente Einar 
Skårdal, nestleder i fjellstyret. 

- Vi nedsetter ei arbeidsgruppe i dag. Det tar ikke lang tid å skaffe 

beslutningsgrunnlaget, og det blir relativt enkelt å regne ut gjerdekostnaden. Her vil det 
stå om penger. For vår del har vi allerede løftet saken opp på et høyere nivå. Vi har 

orientert Miljøverndepartementet, som ikke har svart. Reindriftsnæringa kommer uansett 
til å jobbe videre med saken, som kan få stor betydning også i andre sammenhenger, 

mente Inge Even Danielsen. 

- Jeg har ei bønn til alle i salen. Vær løsningsorientert. I denne saken er det det som 
teller, formante Jon Kåre Flatberg, kasserer i villreinutvalget. 

-Vi skal komme i mål, for gjerdet skal opp! konkluderte Hallvard Urset, leder i 

villreinutvalget - og vert for møtet på Røros i dag. 

 

Reineier Inge Even Danielsen 



 

Stein Ranøien fra Jernbaneverket 

 

Morten Floor fra Landbruks- og matdepartementet (nærmest). 



 

Fra venstre: Terje Borgos, sekretær i villreinutvalget, Hallvard Urset, leder i villreinutvalget og vert for dagens møte på 

Røros, og etatsleder Ingvar Estenstad i Røros kommune. 
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