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Møte 4 t + 1 t forberedelse 

 

12/16 Referat fra møte 02.09.16, Ålen – fellesmøte med nasjonalparkstyret 
Gjennomgått uten merknader. 
 

13/16 Felling og jakt Forollhogna 2016 
Nemnda la til grunn et forventa uttak på 640 dyr ved fastsetting av årets kvote, jf sak 06/16 i 

referatet. Fellingsresultatet med 598 dyr er derfor ikke helt i tråd med forutsetningene for 

jakta om å stabilisere bestanden på nytt nivå. Uttaket har betydelig overvekt av hodyr, spesielt 

vaksne simler. Sekretariatet avventer derfor valdets framlegging av sommerens tellinger og 

vurdering av jaktresultatet før vi konkluderer med om utviklinga følger bestandsplanen. 

 

I møtet: Terje Borgos gikk gjennom tellinger og jaktresultat. Foreløpig konklusjon er at en 

noe lav fellingsprosent kompenseres av lav kalvtilvekst, slik at bestanden forventes å være 

stabil.  

 

14/16 Ferdselsprosjektet 
Det har ikke vært noen møter eller anna gjennomgang av sommerens tellinger før nemndas 

møte. Vi går gjennom det vi kjenner til og får tak i av informasjon for mulige innspill til 

styringsgruppa for prosjektet møtes 20.12.16.  

 

Per Ousten: Det har ikke kommet fram ny informasjon eller oppsummering fra årets tellinger 

ennå. Prosjektet skal oppsummeres og rapporteres, og vi håper at det skal være klart i god tid 

før årsmøtet til Forollhogna Villreinvald.  

 

 



15/16 Tilskott til villreinformål 2016 
Tiltaksmidler 134 190 

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

inngår, er gitt i MDs 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.»  

 

Sekretariatet har mottatt søknad 15.01.16 fra Forollhogna Villreinvald. De søker om 95 000,- 

til drift/fortløpende arealbruksregistreringer, gjennomføring av jaktoppsyn og skoleprosjekt. 

Valdet har også søkt om 80 000,- til videreføring av prosjektet med ungdomstiltak i 2017. 

 

Nemnda disponerer kr 134 190,- iflg tildelingsbrev fra Miljødirektoratet 25.02.16 og e-post 

18.04.16. I tillegg kan eventuelle overskytende driftsmidler på villreinnemndas budsjett nyttes 

til tiltak i villreinområdet. Generelle vilkår for tildeling av nemndas midler til villreintiltak er 

gitt i MDs rundskriv T 1-16 om tilskottsordninger.  

 

Nemnda er for 2016 tildelt kr 210 000,- i driftsmidler, statsbudsjettet kap 1425.01. Foreløpig 

er det utbetalt kr 78 00,- for møter og reiser hittil i år, og administrativ kostnadsdekning. I 

tillegg kommer om lag 25 000,- i møtegodtgjørelse for dette møtet dersom vi rekker det på 

årets budsjett. 

 

 

Budsjettpost Tilsagn Disponert 18.11.16 Rest 

1425.01, drift nemnd 210 000 148 350,-  61 650 

1425.71, villreintiltak 134 190 0,- 134 190 

   195 840 

Til fordeling 28.11.16   ? 

 



 

Sekretariatets vurdering 

Forollhogna villreinutvalg har søkt om kr 95 000,- til drift innafor ordinær søknadsfrist, og 

søknaden om 80 000,- til ungdomstiltak 2017 er mottatt seinere. Sekretariatet tilrår at nemnda 

prioritere søknaden om drift av valdet, og at søknaden om ungdomstiltak innvilges så langt 

det er dekning i budsjetter etter dette møtet. 

 

Fylkesmannen vil som tidligere år anmode nemnda om aksept for å ta av nemndas 

driftsbudsjett for 2016 til drift av sekretariatet (administrativ kostnadsdekning). Sekretariatet 

har lagt til grunn at kr 70 000,- settes av til årlig dekning av sekretariatsdrift og 

økonomiforvaltning for nemnda i tabellen over.  

 

Det er usikkert hvor mye av nemndas faktiske utgifter som kan belastes på årets budsjett, men 

det kan være noe ubrukt sjøl om foreslåtte bevilgninger vedtas. Sekretariatet foreslår derfor at 

eventuelle gjenstående midler betales ut til Norsk Villreinsenter Nord, øremerka for 

gjennomføring ferdselsregistreringer i samråd med nemnda, jf sak 14/16 foran. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak 

Villreinnemnda for Forollhogna viser til innkomne søknader og sekretariatets gjennomgang 

og vurdering av disse. Nemndas fordeling av midler til villreintiltak, statsbudsjettet 1425-

71.2, og rest av driftsmidler 1425-01, blir da: 

 

 

Forollhogna Villreinvald Drift av området 95 000,- 

Forollhogna Villreinvald Ungdomstiltak 2017 Inntil 80 000,- 

   

  Inntil 175 000,- 

 

 

Tilskott på kr 175 000,- betales ut fra Fylkesmannen i Hedmark. Nemnda gir også 

Fylkesmannen i Hedmark fullmakt til å betale ut ubrukte midler til drift av nemnda, 

statsbudsjettet kap 1425.01, til Norsk Villreinsenter Nord for gjennomføring/rapportering av 

ferdselsregistreringer i 2017. 

 

Nemndas behandling 

Sekretariatet hadde oversett ei tilleggsbevilgning til nemndene, brev ??, og nemnda disponerer 

derfor 25 000,- mer enn opplyst i utsendt saksframlegg. Nemnda diskuterte om tilskott til 

villreintiltak skal lyses ut igjen for andre søkere, men trakk ingen klar konklusjon. Nemnda 

slutter seg til sekretariatets tilråding, og innvilger innkomne søknader så langt budsjettet 

holder når nemndas utgifter for budsjettåret er gjort opp. 

 

Budsjettpost Tilsagn Disponert XX.11.16 Rest 

1425.01, drift nemnd 238 000 148 350,-  89 650 

1425.71, villreintiltak 134 190 0,- 134 190 

    

Til fordeling 28.11.16   223840 

 

 

  



Nemndas vedtak 

Villreinnemnda for Forollhogna viser til innkomne søknader og sekretariatets gjennomgang 

og vurdering av disse. Nemndas fordeling av midler til villreintiltak, statsbudsjettet 1425-

71.2, og rest av driftsmidler 1425-01, blir da: 

 

 

Forollhogna Villreinvald Drift av området 95 000,- 

Forollhogna Villreinvald Ungdomstiltak 2017 Inntil 80 000,- 

   

  Inntil 175 000,- 

 

 

Tilskott på kr 175 000,- betales ut fra Fylkesmannen i Hedmark. Nemnda gir også 

Fylkesmannen i Hedmark fullmakt til å betale ut ubrukte midler til drift av nemnda, 

statsbudsjettet kap 1425.01, til Norsk Villreinsenter Nord for gjennomføring/rapportering av 

ferdselsregistreringer i 2017. 

 

 

16/16 Orienteringer 
 

-Gjerdeprosjekt Budalen. Brev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om endring i vilkår blei 

presentert. Gjerdet kan stå oppe fram til 2021. 

 

-CWD Utsendt informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomført prøvetaking i forbindelse 

med jakta blei gått gjennom. Det bare gjort 2 nye funn, begge villrein i Nordfjella. 

 

Hamar 30.11.16      Godkjent av leder i e-post 30.11.16 

Tom Hjemsæteren, referent 

 


