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Snøhetta og Knutshø  
villreinnemnd 
 
 

 

Årsmelding 2009 
 

Villreinnemndas arbeidsoppgaver er gitt i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever, av 

2.4.2002, med endringer av 15.9.2007”, og omfatter godkjenning av de årlige fellingskvotene 

innen villreinområdene inkl. utstede fellingstillatelser og kontrollkort. Videre er 

villreinnemnda høringsinstans i arealplan- og inngrepsaker og avgir uttalelser til offentlige 

myndigheter i saker som berører villreinområdene og villreininteressene.  

Villreinnemnda er underlagt Direktoratet for naturforvaltning (DN) sin instruksjonsrett i kraft 

av at arbeidsoppgaver er delegert derfra, og en av berørte fylkesmenn utpekes til å ha 

budsjett- og veiledningsansvar overfor villreinnemnda. I tillegg kan informasjons- og 

kompetanse sentra for villrein bidra med råd og veiledning til villreinnemndene i hver sin 

region. 

 

Snøhetta og Knutshø villreinnemnd har arealene i Snøhetta og Knutshø villreinområder, som 

omfatter 10 kommuner og 4 fylker, som sitt arbeidsområde.  2009 er det andre virksomhets-

året for villreinnemnda har for dette store fjellområdet.  Det er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

som har budsjettansvar, og ansvar for veiledning og rådgivning av nemnda. Videre er Norsk 

Villreinsenter Nord, Hjerkinn en viktig samarbeidspartner for villreinnemnda, og her har 

nemnda avholdt sine møter så langt.  

 

Snøhetta og Knutshø villreinnemnd består av en representant fra hver av de 10 kommunene, 

og nemnda utgjør i alt 10 medlemmer.    

 

Kommune Medlem Varamedlem 

Rauma Reidar Brude Kate-Mari Pedersen 

Nesset Paul Nauste Kari P.F. Øverås 

Sunndal Astrid Sæter Alf Mellemseter 

Oppdal  Arnt Gulaker (leder) Inga Snøve 

Rennebu Tora Husan Håvard Rogogjerd 

Tynset Jon Tore Dalsegg Liv Marit Nymoen 

Alvdal Ole Nyhus May Britt Sandli 

Folldal Liv Nymoen Olav Tallerås 

Dovre Else Hole Ulekleiv (nestleder) Odd Leif Angård 

Lesja Marit Rolstad Jann Erik Dahlum 

 

Fra nemnda konstituerte seg i februar 2008 var Lars Børve fungerende sekretær fram til 

1.april 2009 da Oppdal kommune overtok ansvaret for sekretariatet. Sekretær/saksbehandler 

for villreinnemnda ble da Eli Grete Nisja, og funksjonen er stipulert til omlag 20 % stilling. 

Sekretariatet har kontorplass i rådhuset i Oppdal kommune.  

  

I løpet av 2009 har villreinnemnda avholdt 2 møter og et "møte" med høring via e-post, og i 

alt er 16 saker behandler. Det er imidlertid behandlet flere saker av villreinnemnda. Saker har 

vært sendt på høring til medlemmene, og med bakgrunn i tilbakemeldingene fra medlemmene 

er det avgitt høringsuttalelse fra nemnda. Denne arbeidsformen med høring internt i nemnda 



 2 

har vært nødvendig av flere årsaker. Ofte er fristen for å avgi uttalelse for kort til at man har 

kunnet gjennomført møte. En høringsrunde i nemnda har også gitt medlemmene muligheten 

til å uttale seg i flere saken. Hovedårsaken til at det ikke er avholdt flere møter i nemnda dette 

året er imidlertid økonomisk betinget.  

Medlemmer i villreinnemnda har også deltatt på årsmøtene til Snøhetta villreinutvalg og 

Knutshø villreinutvalg.    

 

 

 

 

 

Kvotetildelinger og fellingsstatistikk  
Villreinnemnda godkjente i sitt møte 11.mai 2009 kvotetildelingene for både Snøhetta 

villreinområde og Knutshø villreinområde. Videre ble det på sammen møte godkjent ny 

driftsplan for Snøhetta villreinområde for perioden 2009-2013.   

Villreinutvalgene rapporterte sine fellingsresultater innen 1. november til sekretariatet for 

villreinnemnda, som ble videresendt fellingsrapportene til Direktoratet for naturforvaltning, 

samt rapporterte dataene til Hjorteviltregistrert.  

 

 

Snøhetta villreinområde (3 339 km²) 

Villreinområder er delt i to delområder – østområdene (2 066 km²) utgjør 62,2 % og 

vestområdene (1 273 km²) utgjør 37,8 % av et samlet areal på 3 339 km². 

 

Godkjent kvotesammensetning for 2009 

 Kalv Simle/ungdyr Kluft bukk Fritt dyr 

Snøhetta Øst 35 % 40 % 10 % 15 % 

Snøhetta Vest 30 % 35 % 20 % 15 % 

 

Fellingsrapport 2009 
 kvote felt  % SK BK US UB VS VB 

ØST 750 339 45,20 25 36 12 28 123 115 

VEST 90 44 48,89 5 4 1 4 19 11 

sum 840 383 45,60 30 40 13 32 142 126 

SK - simlekalv, BK - bukkekalv, US - 1½ års simle, UB - 1½ års bukk, VS - voksen simle, VB - voksen bukk  

 

Fellingsprosenten i 2007 (særlig dårlige værforhold) og 2008 var på hhv 41,2 % og 47,35 %. 

 

 

Sammenstilling av prosentvis tildeling og felling 2009 

 Kalv Simle/ungdyr Bukk 

Snøhetta Øst Godkjent kvote 35 % 40 %  10 + 15 % 

Felling 8 % 5 %  32 % 

Snøhetta Vest  Godkjent kvote 30 % 35 %  20 + 15 % 

Felling 1 % 5 %  33 % 
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Knutshø villreinområde (1 776km²) 

 

Godkjent kvotesammensetning for 2009 

Kalv Simle/ungdyr Fritt under 50 kg Fritt dyr 

35 % 35 % 20 % 10 % 

 

Fellingsrapport 2009 
 KVOTE FELT  % SK BK US UB VS VB 

 sum 720 447 57,9 49 72 30 36 156 104 

SK - simlekalv, BK - bukkekalv, US - 1½ års simle, UB - 1½ års bukk, VS - voksen simle, VB - voksen bukk  

 

Fellingsprosenten i 2008 var på 58 %, og gjennomsnitt fellingsprosent siste 8 år er 59 %. 
 

Sammenstilling av prosentvis tildeling og felling 2009.  

 Kalv Simle/ungdyr Bukk 

Godkjent kvote 35 % 35 %  20 % + 10 % 

Felling 17 % 9 %  36 % 

 

 

 

 

Tiltaksmidler 2009 
Tiltaksmidler er innbetalte fellingsavgifter som blir tilbakeført det enkelte villreinområdet, og 

for 2009 ble det for Snøhetta villreinområde og Knutshø villreinområde tiltaksmidler på hhv 

kr 89 535 og kr 77 970.   

Villreinnemnda behandlet søknader fra villreinutvalgene, og fordelt midlene til de respektive 

villreinutvalgene i to runder – mai og november. Midlene har gått til å dekke kostnader 

utvalgene har hatt ved bl.a. tellinger i villreinstammen, utarbeidelse av driftsplan (for 

Snøhetta), oppsynsrapport og jaktfoldere. Videre ble det bevilget tilskudd til FoU-prosjektet i 

Snøhetta-området. 

 

 

 

 

Plan-, utbyggings- og dispensasjonssaker til høring  
NVE gjennomførte 3.sept. sluttbefaring i forbindelse med Glåmmen og Lågens 

konsesjonssøknad om utvidelse av reguleringen av Markbulia-Einunna. NINA har laget en 

utredning omkring virkningene på villreinen ved endring i regulering av inntaksdam i 

Markbulia-Einunna. Villreinnemndas uttalelse av des. 2008 ble supplert med en 

tilleggsuttalelse med fokus utviklingene av kalveandelen i Knutshø-stammen de siste årene. 

Folldal kommune sin representant og sekretær deltok på befaringen. 

Videre gjennomførte NVE sluttbefaring den 9.-10.sept. i forbindelse med Statkraft sin 

revisjon av konsesjonsvilkårene for Aura-reguleringen. Her var det fokus på bl.a. mulighetene 

av å reetablere trekkveier over Aursjømagasinet, og det foreligger en utredning omkring 

problemstillingen gjort av NINA i juni 2007. Ingen supplerende uttalelser fra villreinnemnda 

ble funnet nødvendig. Nesset kommune sin representant og sekretær deltok begge dager.  

  

Lesja og Nesset kommuner har hatt sine kommuneplaner under revisjon, og villreinnemnda 

har avgitt høringsuttalelse til arealdelen for begge kommunene. Videre er det avgitt 

høringsuttaleleser til to reguleringsplaner for hytteutbygging i hhv Folldal og Sunndal 

kommuner i løpet av året.    
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Det har også vært gitt høringsuttaleleser til søknad om dispensasjon fra båndtvangs-

bestemmelser for hund i forbindelse med treningsfelt for fuglehunder, og et vedtak i Dovre 

kommune ble påklaget av nemnda i des. 2009.  

 

Dovrefjellrådet har hørt villreinnemnda i en del saker vedrørende aktivitet innen 

nasjonalparken som medfører dispensasjon fra vernebestemmelsene, deriblant hundeprøver og 

et organisert turopplegg i regi av turoperatøren Campus na Tur.  

 

Av større saker som har vært behandla i villreinnemnda i 2009 må den såkalte Snøheimsaken 

nevnes. Villreinnemnda påklaget vedtaket som ble gjort av Dovrefjellrådet 22. mai der DNT 

fikk tillatelse til å restaurere og utvide turisthytta Snøheim i Dovre kommune. Dovrefjellrådet 

tok ikke klagen til følge, og saken ble oversendt til Direktoratet for naturforvaltning (DN), 

som videresendte klagesaken til Miljøverndepartementet som avgjorde saken i 2010.  

 

 

Det er ført postjournal for all inn- og utgående post for villreinnemnda som er tilgjengelig ved 

henvendelse sekretariatet.  

 

 

 

 

FoU-prosjektet "Villrein, ferdsel og inngrep i Dovre-Rondane-regionen"  
Det ble igangsatt et forskningsprosjekt for kartlegging av villreinens arealbruk i 

Snøhettaområdet ved hjelp av såkalte GPS-sendere. I løpet av mars ble i alt 13 simler i 

Snøhetta villreinområde merket – 4 simler i vestområdene og 9 simler i østområdene. Hver 

tredje timer i to år framover skal disse senderne overføre informasjon om villreinens 

bevegelsesmønster. Dataene legges ut på internett (www.dyreposisjoner.no), med unntak for 

kalvingsperioden og jakttiden, med 14 dagers forsinkelse. Det vil bli vurdert å merke flere dyr 

i 2010.        

Villreinnemnda har gitt økonomisk støtte til FoU-prosjektet i Snøhetta-området på kr 75 000 

pr år i tida 2009 – 2012. Leder i villreinnemnda sitter i interimsstyret for prosjektet. 

 

I løpet av høsten ble forarbeidet for et tilsvarende prosjekt i Knutshø villreinområdet startet 

opp, og det ble bl.a. gjennomført et møte i Folldal.   

 

I oktober ble det ble gjennomført et seminar på Hjerkinn om "Villrein og ferdsel" for alle 

villreinområdene i Norge, og her deltok sekretæren.  

Mer informasjon om det pågående forskningsprosjektet på villrein i Dovrefjell-Rondane-

området finnes på internettsidene www.villrein.no.   

 

 

 

Snøhetta og Knutshø villreinnemnda vedtok årsmeldingen 2009 i sitt møte 8.mars 2010.  

 

 

 

Postadresse: Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal. Kontorsted: Rådhuset, Oppdal kommune. 
Leder: Arnt Gulaker, mobiltlf.913 12 909, e-post: arntg@online.no  
Sekretær: Eli Grete Nisja, tlf 72 40 18 24, e-post: eli.nisja@oppdal.kommune.no  
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http://www.villrein.no/
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