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01/17 Referat fra møte 29.11.16, Malmplassen Gjestegård, Tolga  
Referatet blei gått gjennom uten merknader. 

 

02/17 Bestandsplan 
Valdstyret har sendt ut forslag til ny bestandsplan for Forollhogna Villreinvald 2017-2021 til 

behandling på valdets årsmøte 29.04.17. Forslaget legger opp til å holde på dagens 

bestandsmål om 2000 vinterdyr. Planforslaget diskuterer observerte endringer som økt skyhet 

for mennesker, lavere produktivitet og reduserte slaktevekter på felte dyr. En av 

konsekvensene av dette er at avskytingsplanen settes opp med forventa felling redusert til 

80%.  

 

Formelt grunnlag – hjorteviltforskrifta § 27, bestandsplan for villrein 

«Villreinnemnda kan godkjenne en flerårig, maksimalt femårig, bestandsplan utarbeidet av 

villreinutvalg/grunneiersammenslutning. Bestandsplanen skal som hovedregel omfatte hele 

http://www.hognareinen.no/


villreinområdet, og inneholde mål for bestandsstørrelse og -utvikling, årlig avskytingsplan 

fordelt på alder og kjønn, oversikt over hvilke bestandsdata som skal samles inn og hvilke 

tiltak som er planlagt gjennomført. 

 

Hvis det oppstår vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, eller vesentlige uforutsette 

endringer i bestanden i løpet av planperioden, kan villreinnemnda beslutte at ny bestandsplan 

skal utarbeides.» 

 

Sekretariatets vurdering 

Forslaget til ny bestandsplan er ei videreføring av siste års kurs med små justeringer i forhold 

til observerte endringer. Sekretariatet merker seg at planen fortsatt kun omfatter Forollhogna 

villreinvald uten å ta grep for å inkludere Røros i forvaltninga av villreinen i Forollhogna. 

Innledninga til planforslaget framhever at valdet dekker de områdene reinen faktisk bruker. 

Sekretariatet og villreinnemnda har så langt akseptert dette, men sekretariatet må peke på at 

Forollhogna Villreinvald har store arealer av samme kvalitet og betydning for villreinen som 

det godkjente valdet i Røros.  

 

Nemndas vurdering 

Årsmøtet i Forollhogna Villreinvald utsatte behandling av ny bestandsplan. Villreinnemnda 

har derfor ikke noen ny plan til behandling. Nemnda velger derfor å forlenge godkjenninga av 

gjeldende plan fram til og med jaktåret 2017/2018. 

 

Vedtak 

Nemnda forlenger godkjenninga av gjeldende plan fram til og med jaktåret 2017/2018, jf 

hjorteviltforskrifta § 27. 

 

 

03/17 Jaktkvote 2017 
Sekretariatet viser til utsendte årsmøtepapirer fra Forollhogna Villreinvald og gjennomgang 

av saken i deres årsmøte. Sekretariatet har gjort ei vurdering ut fra utsendte dokument og 

føringene i forslag til ny bestandsplan 2017-2021. Årsmøtedokument og bestandsplan finnes 

på www.hognareinen.no 

 

Formelt grunnlag – hjorteviltforskrifta § 28, fastsettelse av fellingskvote og beregning av 

minsteareal 

«Villreinnemnda vedtar årlig fellingskvote for hvert villreinområde innen 1. mai. 

 

Hvis godkjent bestandsplan foreligger, skal villreinnemnda legge denne til grunn for sitt 

årlige vedtak om fellingskvote. I villreinområder uten bestandsplan skal 

villreinutvalg/grunneiersammenslutning oppfordres til å fremlegge forslag før fellingskvote 

fastsettes. 

 

Minsteareal regnes ut ved divisjon av villreinområdets samla tellende areal med fastsatt 

fellingskvote. I spesielle tilfeller kan et villreinområde deles i flere geografiske soner med 

tilhørende kvote og minsteareal.» 

 

Sekretariatets vurdering  

Saksframlegget til valdets årsmøte, sak 6 om kvote, inneholder ingen gjennomgang og 

begrunnelse for forslaget til kvote. Forslaget til kvote og uttak er henta fra avskytingsplanen i 

http://www.hognareinen.no/


forslaget til ny bestandsplan, og vil derfor «automatisk» være godkjent dersom årsmøtet og 

nemnda godkjenner ny bestandsplan slik den er lagt fram. 

 

Årets tellinger før utsending av valdets årsmøtepapirer er mangelfulle, og forslaget er basert 

på berekninger og forutsetningene i bestandsplan. Det er lagt til grunn at stammen er i 

nærheten av bestandsplanens mål om 2000 vinterdyr. Sekretariatet forventer at dette blir 

grundig diskutert i valdets årsmøte før nemndas møte samme dag, og eventuelt supplert med 

nye tellinger 

 

For å stabilisere bestanden mot nytt bestandsmål har valdstyret foreslått for årsmøtet ei kvote 

på 700 dyr for Forollhogna Villreinvald, med forventa uttak satt til 80% i forslag til ny 

bestandsplan. Forventa uttak fra bestanden i 2017 blir da på 560 dyr. Sekretariatet vurderer 

forslaget til å være i tråd med forutsetningene for godkjenning av ny bestandsplan og 

tilstrekkelig til å holde kontroll med bestandsstørrelsen innafor planperioden. 

 

Villreinnemnda skal fastsette ei kvote for hele villreinområdet, og ut fra denne finne tellende 

areal per fellingstillatelse og fordele disse på godkjente vald. Sekretariatet har merka seg at 

det forslag til ny bestandsplan for Forollhogna Villreinvald fortsatt ikke er lagt opp til 

samordning med Røros vest villreinvald. Sekretariatet mener at det er på tide at villrein-

nemnda legger press på partene for å samle forvaltninga av villreinen innafor Forollhogna 

villreinområde. Vi foreslår derfor at kvote på 700 dyr fordeles på begge vald. Forollhogna 

villreinvald kan likevel oppnå sitt planlagte uttak fra bestanden gjennom samarbeid og 

overgangsavtale med Røros Vest villreinvald. 

 

Tellende areal er 1 843 381 for Forollhogna Villreinvald og 105 614 for Røros Vest 

villreinvald. Ei total kvote på 700 dyr gir et tellende areal per fellingstillatelse på om lag 2784 

da/dyr og henholdsvis 662 fellingstillatelser til Forollhogna villreinvald og 38 til Røros vest 

villreinvald. 

 

Røros vest villreinvald har ikke bestandsplan og skal ha sin tildeling etter hjorteviltforskrifta § 

29, 4. ledd, retta avskyting. Sekretariatet anbefaler å følge samme fordeling på kjønn og alder 

som Forollhogna villreinvald, men med nødvendig tilpassing. ”Liten bukk” er en kategori 

som er definert gjennom bestandsplanen og dekkes ikke av korttypene i § 29. Sekretariatet 

foreslår at denne erstattes med korttypen simle/ungdyr, dvs at det kan skytes bukk opp til 1 ½ 

år. I andre villreinområder, der denne korttypen brukes, felles det i hovedsak simler. Den bør 

derfor brukes også for simler for å sikre at det felles noe bukk og oppnås ønska 

kjønnsfordeling i uttaket. Forslaget til kvote blir etter dette: kalv 15, simle/ungdyr 21 og frie 

dyr (stor bukk) 2. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak:  

Styret for Forollhogna Villreinvald har foreslått for årsmøtet ei kvote på 700 dyr for 

jakta 2017. Villreinnemnda for Forollhogna vurderer forslaget til å være i tråd med 

forutsetningene for godkjenning av bestandsplan og tilstrekkelig til å holde kontroll med 

bestandsstørrelsen innafor planperioden. Nemnda legger til grunn at det bør komme på 

plass ei felles forvaltning for hele villreinområdet, og fordeler kvota på begge godkjente 

vald i Forollhogna. 

 

Med hjemmel i forskrift av 08.01.16 om forvaltning av hjortevilt, § 28, fastsetter 

Villreinnemnda for Forollhogna ei kvote på 700 dyr for jakta 2017. Forollhogna 

villreinvald tildeles 662 valgfrie dyr fra denne kvota, jf § 29, 3. ledd. 



 

Med hjemmel i viltlovens forskrift av 08.01.16 om forvaltning av hjortevilt, § 29, 4. 

ledd, fastsetter Villreinnemnda for Forollhogna ei kvote på 38 dyr for Røros vest 

villreinvald i jakta 2017, med fordeling 15 kalv, 21 simle/ungdyr og 2 frie dyr. 

 

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

forvaltningsloven § 28. Klagefristen er 3 uker. Eventuell klage på vedtaket skal 

adresseres til Miljødirektoratet, men sendes via Villreinnemnda ved Fylkesmannen i 

Hedmark. 

 

Nemndas vurdering 

Årsmøtet i Forollhogna utsatte behandlinga og godkjente ikke forslaget til ny bestandsplan, 

men har i årsmøtet sak 6 vedtatt søknad om kvote for jakta 2017. Forslaget om 600 dyr er 

basert på nye utrekninger i forhold til siste gode minimumstelling. Nemnda mener det er litt 

tidlig å forutsette samarbeid med Røros, men henstiller om at dette blir tatt opp i videre arbeid 

med bestandsplan, tellende areal og revidering av vedtekter. Forollhogna Villreinvald må ta 

inn over seg at valdet har store areal med tilsvarende betydning for villrein som Røros Vest 

villreinvald. 

 

Tellende areal er 1 843 381 for Forollhogna Villreinvald og 105 614 for Røros Vest 

villreinvald. Ei total kvote på 634 dyr gir et tellende areal per fellingstillatelse på om lag 3072 

da/dyr og henholdsvis 600 fellingstillatelser til Forollhogna villreinvald og 34 til Røros vest 

villreinvald. 

 

Nemndas vedtak 

Med hjemmel i forskrift av 08.01.16 om forvaltning av hjortevilt, § 28, fastsetter 

Villreinnemnda for Forollhogna ei kvote på 634 dyr for jakta 2017. Forollhogna villreinvald 

tildeles 600 valgfrie dyr fra denne kvota, jf § 29, 3. ledd. 

 

Med hjemmel i viltlovens forskrift av 08.01.16 om forvaltning av hjortevilt, § 29, 4. ledd, 

fastsetter Villreinnemnda for Forollhogna ei kvote på 34 dyr for Røros vest villreinvald i jakta 

2017, med fordeling 14 kalv, 18 simle/ungdyr og 2 frie dyr. 

 

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

forvaltningsloven § 28. Klagefristen er 3 uker. Eventuell klage på vedtaket skal adresseres til 

Miljødirektoratet, men sendes via Villreinnemnda ved Fylkesmannen i Hedmark. 

 

 

 

 

04/17 Tellende areal 
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.» 

 

Villreinnemnda har ikke mottatt noen skriftlig søknad/melding om endringer innafor fristen, jf 

forskrifta § 26, 3. ledd. Sekretariatet har fått tilsendt valdets årsmøtepapirer i e-post 07.04.17, 

hvor det ligger et forslag fra valdstyret til årsmøtet om endringer i tellende areal. Forslaget 

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. Sekretariatet har merka seg at valdstyret fortsatt vil beholde områder 

med tilsvarende status som områdene i Røros som tellende areal i Holtålen og Dalsbygda. 

 

Sekretariatets innstilling 

Villreinnemnda har ikke mottatt noen skriftlig søknad innafor fristen og har derfor ingen sak 

som kan fremmes og tas opp til behandling, jf hjorteviltforskrifta § 26. 

 

Nemndas vurdering 

Årsmøtet i Forollhogna utsatte behandlinga og godkjente ikke forslaget til nytt tellende areal, 

jf også sekretariatets vurdering og innstilling. Nemnda har derfor ingen sak til behandling. 

 

05/17 Langløypeprosjektet 
«Langløypeprosjektet» ønsker å gjøre Rørosregionen og Nord-Østerdalen mer tilgjengelig på 

sykkel, for både turister og fastboende. Ideen er å få til en fast sykkeltrasé gjennom de 

flotteste områdene som regionen har å by på.   

 

Sykkeltraséen planlegges i hovedsak etter setervegene mellom Røros – Dalsbygda – Vingelen 

– Kvikne – Savalen – Folldal og Alvdal. Traséen berører i liten grad verneområder direkte, 

med unntak av deler av traséen mellom Vingelen og Kvikne/Kvikneskogen. Det er avholdt 

dialogmøter med grunneiere i områdene der traseen går langs sti/i terrenget. Det er søkt 

veilag om tillatelse der traseen går langs vei. 

 

Villreinnemndas leder og sekretariatet var med på et arbeidsmøte om tiltaket 09.01.17, og 

etter klare råd fra møtet har prosjektet lagt om løypa der den kom tettest inn på viktige 

områder for villreinen. Prosjektet ønsker «godkjenning» for løypa fra villreinnemnda. 

Sekretariatet kan ikke se at nemnda har noe formell godkjenningsmyndighet i denne saken, 

men kan bli høringsinstans dersom løypa krever tyngre fysisk tilrettelegging. Sekretariatet 

vurderer løypeforslaget som akseptabelt med hensyn til villreinen, men ber om nemndas 

vurdering før prosjektet får svar fra oss.  

 



 
 

Nemndas vurdering 

Nemnda viser til sekretariatets vurdering og ser på foreslåtte rute som akseptabel for 

villreinen, men mener aktiviteten må følges opp og eventuelt vurderes på nytt innen 5 år. 

 

 

06/17 Kalvingsregistrering 
NINA/Olav Strand har søkt villreinnemnda om støtte til prosjekt med blant anna registrering 

av tidspunkt for kalving, 50000 kr/år for 4 år. Søknaden var lagt ved e-post 20.04.17 med 

påminnelse om nemndas møte.  

 

Nemnda har tidligere vurdert søknader om støtte samla på slutten av året, slik at også 

eventuelle ubrukte midler på nemndas driftsbudsjett kan betales ut til tiltak i villreinområdet. 

Øremerka midler til villreintiltak er imidlertid tilgjengelig nå, så der er mulig å godkjenne 

denne ene søknaden nå om nemnda vil prioritere den. Nemnda disponerer kr 134 246,- iflg e-

post fra Miljødirektoratet 13.03.17.  

 

 

Tilskott til villreinformål 2017 

Generelle vilkår for tildeling tilskott til viltformål, hvor nemndas midler til villreintiltak 

inngår, er gitt i KLDs rundskriv T 1-16 om tilskottsordninger: 

 

Mål for ordninga og målgruppe  

Tilskotsordninga skal medverke til eit haustingsverdig overskot av viltet. Målgruppe for 

ordninga er frivillige organisasjonar, institusjonar, kommunar og einskildpersonar. 

 

Tiltak som kan få tilskot er: 

- Tilrettelegging for og rekruttering til jakt. 

- Informasjon om jakt og jaktmoglegheiter. 

- Kartlegging av viltressursane og viltet sine leveområde og viltinteresser i kommunar og 

regionar. 



- Innarbeiding av viltet sine leveområde og viltinteressar i kommunale planar etter plan- og 

bygningslova. 

- Oppretting og drift av lokale samarbeidsråd. 

- Deltaking i rettshavarane sitt driftsplanarbeid. 

Søknader om tilskot til tiltak som inngår som del av ein plan vil bli prioriterte. 

 

Midler til villreintiltak, kap 1425 post 71.2, kommer fra innbetalte fellingsavgifter fra 

villreinområdet forrige år. Det er derfor en innarbeida praksis at midlene tildeles innafor 

samme området. Dette er også presisert i Klima- og miljødepartementets budsjett, Prop. 1S 

(2015-2016): 

 

 Underpost 71.2 Villreintiltak 

«Underposten skal dekkje tiltak i villreinforvaltninga som drift av villreinområda, teljing av 

bestandar, overvaking, styrking av oppsyn og registrering i villreinområda, og utvikling av 

driftsplanar. Innbetalte fellingsavgifter skal tilbakeførast til det enkelte villreinområdet, og 

midlane skal disponerast av villreinnemnda til tiltak.»  

 

Nemndas vurdering 

Nemnda mener prosjektet kan bidra med viktig informasjon som et tidsbegrensa 

forskningsprosjekt, og er innstilt på å støtte prosjektet foreløpig i nye 2 år. Videre støtte 

vurderes på nytt ut fra faglige vurderinger om behovet. Nemnda innvilger derfor kr 50 000,- 

fra tiltaksmidler for 2017. 

 

07/17 Orienteringer 

Guiding på villrein   

Nemnda har mottatt en søknad om guiding av fotografer inn mot villreinflokker, fortrinnsvis i 

brunsttida. Nemnda har ingen formell myndighet i slike saker, men nasjonalparkforvalter 

ønsker prinsipielle vurderinger før søknaden eventuelt behandles av nasjonalparkstyret. 

 

«Ber om at den konkrete søknaden blir drøftet i Vingelen Sameie, Kvikne Utmarksråd, 

villreinutvalget og villreinnemda. Søknaden er knyttet til guiding i Vingelen og på Kvikne. 

lØnsker også tilbakemelding fra oppsynet i forhold til om det er mulig å tilrettelegge for en 

begrenset aktivitet knyttet til fotografering av villrein. Dette som grunnlag for behandling av 

søknaden i nasjonalparkstyret, og for prinsipielle diskusjoner/endelig sluttføring av 

besøksstrategi i forhold til muligheter for å tillate organisert guiding i nasjonalparken (hva 

skal/kan være mulig og eventuelle forutsetninger for dette).  

 

Generelt for Forollhogna er det ikke ønskelig at villreinen «løftes» som hovedprodukt for 

området i forhold til  guiding direkte på villrein (dvs. oppsøkende virksomhet), men 

formidling av kunnskap om villrein (som en del av en helhet) for de som kommer hit er jo 

viktig. Oppsøkende virksomhet på villrein er et kontroversielt tema i hele Forollhogna. Dette 

har jeg formidlet til søkerne. Samtidig ser vi at det tid om annen er forespørsel om muligheter 

for guiding fra de som kommer (spesielt utlendinger med interesse for fotografering), som 

faktisk ønsker seg lokal guide/kjentmann for å få kunnskap om området og for å utvise 

hensyn. Skal vi sende de inn i området uten muligheter for guiding, eller skal vi ha et tilbud 

for de som henvender seg?? Og skal det være mulighet for å oppsøke villrein spesifikt – og i 

såfall når – og på hvilken måte?  

 

Nasjonalparkstyret har ikke mulighet for å skille mellom ulike aktører som ønsker å tilby 

guiding (eksempelvis om de har lokal tilknytning eller ikke), men styret kan gi et begrenset 



antall tillatelser i forhold til hva som er bærekraftig. Og det er også forskjell på å aktivt 

markedsføre et produkt – og kunne tilby et produkt ved etterspørsel. Det kan også knyttes 

vilkår til at tilbudet skal være begrenset for å være bærekraftig. Nasjonalparkstyret har 

tidligere (forrige styret) uttalt at et fåtall turer kan være bærekraftig i seg selv, men de har 

vært skeptiske til «virkningen» av turene, om de vil føre til at mange kommer tilbake uten 

guide i neste omgang. 

 

Dersom det skal være mulig å drive begrenset guiding for fotografer forutsetter dette et godt 

samarbeid med de som forvalter villreinen i praksis (rettighetshaverne) og god kontakt til 

lokalt oppsyn. Dersom det skal kunne gis slik tillatelse – bør dette være for en 

prøveperiode/forsøksperiode, der det stilles klare vilkår i forhold til antall turer – tidspunkt 

for turer – type markedsføring - og god og direkte kontakt til lokale aktører (forvaltere og 

oppsyn). Og gjenre at dette knyttes opp mot lokale tilbud som overnatting mv. Alternativet er 

å si nei til denne type virksomhet generelt.  

 

Fint om dere gir tilbakemelding på om denne type virksomhet – om det bør være et klart nei 

uansett – eller om dere mener vi bør finne muligheter for begrenset, bærekraftig guiding (om 

dere mener det er mulig). 

 

NB: Gi tilbakemelding på når det er mulighet for å komme med en uttalelse – både til denne 

konkrete søknaden – og til problemstillingen generelt.» 

 

Nemndas vurdering 

Nemnda er skeptisk til nye tiltak som markedsfører Forollhogna med villrein og viser til 

arbeidet med besøksstrategien og forsøk på å styre aktivitet til ytterkant av villreinområdet. 

Villreinnemda oppfordrer NP styret til å følge opp intensjonene med dette arbeidet og avslå 

slike søknader. 

 

 

Vedtak i NP-styret 

-NINA, motorferdsel 

-Gjerde rundt hytte-avslag 

 

Villreinrådet  
Landsmøte og fagdag på Honne den 7.-8. juni. Landsmøtet blir den 7. og fagdag den 8. Vi har 

gjort litt om på programmet til fagdagen i forhold til slik vi opprinnelig hadde tenkt. Nå vil 

hovedfokus være den utrolig store saken knyttet til CWD (skrantesjuka) og tiltak/planer, 

oppfølging mv. I tillegg blir det fokus på området Rondane (ferdsel, næring og utbygging).  

 

Hamar, 02.05.17      Godkjent av leder i e-post 03.05.17 

Tom Hjemsæteren, referent 


