
Villreinnemnda for Forollhogna 
Referat fra møte fredag 2. september 2016, kl 0900-1500, Ålen,  

 

Tilstede: 

Per Ousten, Os 

Solfrid Storli, Tynset 

Reidar Kojedal, Røros 

Johan Håkon Stensli, Tolga 

Eli Krogstad, Rennebu 

Vegard Dragmyrhaug, Holtålen 

Anita Krigsvoll, Midtre Gauldal 

 

Tom Hjemsæteren, Fylkesmannen i Hedmark/sekretariat 

 

Saksliste 

08/16  Felles møte med nasjonalparkstyret 

09/16 Referat fra møte 23.04.16 

10/16 Dispensasjonssaker Midtre-Gauldal 

11/16 Orienteringer 

-elektronisk reiserekning 

  

Vedlegg: Dispensasjonssaker Midtre-Gauldal  

 

09/16 Referat fra møte 23.04.16 - sammen med årsmøtet for Forollhogna Villreinvald 

 

Gått gjennom uten merknader 

 

10/16 Dispensasjonssaker Midtre-Gauldal 
 

Sekretariatet fikk i sommer en sak om fradeling av seterhus til fritidsformål på Hermovollan. I 

samråd med leder blei det sendt ei kort melding med støtte til uttalelsen fra Fylkesmannen i 

Sør-Trøndelag.  

 

Sekretariatet har også fått en søknad om fradeling av hyttetomt på Engesvollan. Tomta er 

tenkt som en del av oppgjøret i et generasjonsskifte. Området ligger i buffersona til regional 

plan, hvor nye tiltak utenom landbruk etter retningslinjene ikke skal tillates. Kommunens 

egen arealplan har tilsvarende føringer, og det må derfor søkes om dispensasjon. Sekretariatet 

legger til grunn at det det vil være mange som kan påberope seg samme begrunnelse, og at det 

vil kunne føre til økt press på hyttebygging innerst i seterdalene opp mot viktige 

villreinområder. Sekretariatet tilrår derfor at nemnda følger opp avklaringene i regional plan 

og frarår denne søknaden om nytt byggetiltak.  

 

Nemndas vurderinger 

Nemnda viser til regional plan og støtter sekretariatets vurdering. Nemnda frarår at det blir 

gitt dispensasjons for fradeling av tomt på Engesvollan, g/brnr 257/7. 

 

 

  



11/16 Orienteringer 
-Villreinrådets samling/årsmøte. Vegard stilte på Skinnarbu fra nemnda og ga et kort referat i 

møtet. 

 

-Det blir et møte etter jakta med bidrag fra oppsynet og fordeling av midler. Innspill til 

kommende revisjon av bestandsplan kan også tas opp. 

 

-Nemnda avventer en eventuell søknad om ny valdgodkjenning før tellende areal tas opp. 

 

-Elektronisk reiserekning. Info fra FMHe legges ved referatet. 

 

 

Hamar, 05.09.16     Godkjent av leder i e-post 07.09.16 

Tom Hjemsæteren, referent 


