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Snøhetta og Knutshø  
villreinnemnd 
 
 

 

Årsmelding 2010 
 

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. å 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. 

 

Arbeidsområdet for Snøhetta og Knutshø villreinnemnd omfatter villreinene og dens 

leveområder innenfor Snøhetta og Knutshø villreinområder, og berører 10 kommuner og 4 

fylker.  

 

2010 har vært det tredje virksomhetsåret for nåværende villreinnemnd. Det er Fylkesmannen i 

Sør-Trøndelag som har økonomiansvaret, samt ansvar for veiledning og rådgivning av 

nemnda. Norsk Villreinsenter Nord, Hjerkinn har vært en faglig samarbeidspartner for 

villreinnemnda, og nemnda avholder sine møter her. Videre har sekretariatet for 

Dovrefjellrådet også vært en sentral samarbeidspartner. 

 

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

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 

 

I 2010 har Eli Grete Nisja vært saksbehandler og ansvarlig for sekretariat for villreinnemnda. 

Arbeidsomfanget er stipulert til en 20 % stilling, og sekretariatet har kontorplass i rådhuset i 

Oppdal kommune.  

  

I løpet av 2010 har villreinnemnda avholdt 3 møter hvorav ett møte inkluderer en 2-dagers 

befaring. I tillegg har medlemmene og sekretær også deltatt på årsmøtene til begge 

villreinutvalgene.  Det er behandlet i alt 17 saker i nemndsmøtene og 3 saker administrativt. 
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Administrativ behandling vil si at sakene har vært sendt via e-post på høring til medlemmene, 

og med bakgrunn i tilbakemeldingene fra medlemmene er det avgitt høringsuttalelse fra 

nemnda. Denne arbeidsformen med høring internt i nemnda har vært nødvendig også i 2010 

da fristen for å avgi uttalelse ofte er for kort til at man har kunnet gjennomført møte. En slik 

høringsrunde i nemnda har også gitt medlemmene muligheten til å uttale seg i flere saken.   

 

Villreinnemnda gjennomført en 2-dagers studietur 1.-2.juli i vestområdene for sitt 

ansvarsområde – nærmere bestemt i Snøhetta-området. Det var oppstart på Villreinsentret 

Nord på Hjerkinn, Dovre kommune. Her ble vi møtt av daglig leder Jo Skorem som gav oss 

en orientering om villreinsentret, før vi fikk en guidet spasertur opp til Tverrfjellet hvor vi 

kunne se byggestarten på Tverrfjellhytta. Før vi drog fra Hjerkinn avhold vi et møte hvor vi 

fikk behandlet forberedte saker, samt at vi inntok en lunsj på Hjerkinnhus hotell.  

Turen gikk så videre til Lesja hvor vi ble tatt i mot av oppsynsmann Lars Børve, Lesja 

fjellstyre. Her ble vi guidet innover i Dalsiden statsallmenning og inn til Gautsjøen, 

Grynningen og Aursjøen hvor nemnda fikk se et sterkt nedtappet vannkraftmagasin.  

 

 
Foto: Bjørn Rangbru  

                
                Her får nemnda en orientering av oppsynsmann Lars Børve, Lesja fjellstyre.  

 

 

Det ble en kort kafferast på Lesja bygdetun før vi drog til fjells igjen, og da til Sandgrovbotn - 

Mardalsbotn i Grytten reguleringsområde som ligger i Nesset og Rauma kommuner. Etter en 

lang dag ble det middag, sosialt samvær og overnatting på Åndalsnes i Rauma kommune. Dag 

2 fortsatte til Eikesdalen hvor vi ble mottatt av Torstein Oppigard, leder i Nesset fjellstyre, og 

fikk servert formiddagskaffe på tunet med utsikt til ytterkantene av villreinområdene på 

toppen av de bratte, frodige fjellsidene. Veien videre fra Eikesdalen og opp til Aursjøen gav 

oss en luftig opplevelse. På Aursjøen ble vi møtt av oppsynsmann Dag Ringstad, Nesset 

fjellstyre som gav oss en orientering her. På Aursjøhytta ble det rømmegrøt og spekemat før 

turen gikk videre til Torbudalen, ned Litjdalen til Sunndalsøra. Turen ble avsluttet med 

kafferast på Småbruket i Oppdal. Under veis guidet de respektive medlemmene i sine egne 

kommuner, så det oppsto ikke mye dødtid. Det ble dårlig med villreinobservasjoner til tross 

for mange kvadratkilometer villreinterreng, men vi fikk sett og hørt om de utfordringene som 

knytter seg til villreinens leveområder – og da må vi vel betrakte ”runden” som godkjent!   

Bjørn Rangbru, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag deltok også sammen med villreinnemnda. 
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Kvotetildelinger og fellingsstatistikk  
 

Villreinnemnda godkjente kvotene for villreinområdene i forbindelse med årsmøtene i 

utvalgene, og vedtakene om kvoter ble meddelt både utvalgene og DN innen fristen 1. mai. 

Kontrollkortene fra DN ble imidlertid mottatt først 23.juni, og fristen 15.juni for utsendingen 

til utvalgene ble derfor ikke mulig å overholde for nemnda. Kontrollkortene ble sendt ut 

24.juni. Villreinutvalgene skal rapportere sine fellingsresultater innen 1.november til 

sekretariatet, som vidererapporterer dataene til Hjorteviltregistrert. Det er fortsatt noen 

utfordringer for Knutshø villreinutvalg å holde denne fristen, som igjen medfører forsinkelser 

for nemnda.   

 

 
Foto: Arne Nyaas 

 
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 2010 

 Kalv Simle/ungdyr Kluft bukk Fritt dyr 

Snøhetta Øst 35 % 40 % 10 % 15 % 

Snøhetta Vest 35 % 40 % 10 % 15 % 

 

Fellingsrapport 2010 
 kvote felt  % SK BK US UB VS VB 

ØST 800 417 52,13 62 44 12 48 140 111 

VEST 140 82 58,57 11 12 2 11 30 16 

sum 940 499 53,09 73 56 14 59 170 127 

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

 

Fellingsprosent på 53,09 % høyere enn den har vært på flere år. Fellingsprosenten i 2007 

(særlig dårlige værforhold), 2008 og 2009 var på hhv 41,2 %, 47,35 % og 45,6 %. 

Snøhetta villreinområde økte kvoten med 100 dyr, og er inne i sitt andre av år av driftplanen.   

 

Sammenstilling av prosentvis tildeling og felling 2010 

 Kalv Simle/ungdyr Bukk 

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

Felling 25,4 % 47,9 %  26,6 % 

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

Felling 28 % 52,5 % 19,5 % 

Snøhetta   Godkjent kvote 35 % 40 %  10 + 15 % 

Felling 25,9 % 48,7 % 25,5 % 
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Knutshø villreinområde (1 776km²) 

 

Godkjent kvotesammensetning for 2010 

Kalv Simle/ungdyr Fritt under 50 kg Fritt dyr 

35 % 35 % 20 % 10 % 

 

Fellingsrapport 2010 
 KVOTE FELT  % SK BK US UB VS VB 

 sum 520 288 55,4 36 34 16 20 107 75 

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

 

Fellingsprosenten ble noe lavere i 2010 enn hva det har vært tidligere år hvor fellings-

prosenten har ligget på nærmere 58-59 %.  Det ble også tildelt noe lavere kvote for 2010 enn 

for 2009 hvor det ble tildelt 720 dyr med felling på 57,9 %. 2010 er det siste året i 

driftplanperioden for Knutshø-området.  
 

 

Sammenstilling av prosentvis tildeling og felling 2010.  

 Kalv Simle/ungdyr Bukk 

Godkjent kvote 35 % 35 %  20 % + 10 % 

Felling 24,3 % 49,7 %  26 % 

 

 

 

Tiltaksmidler 2010 
 

Tiltaksmidler er innbetalte fellingsavgifter som blir tilbakeført det enkelte villreinområdet året 

etter, og for 2010 ble det tilbakeført kr 88 400 og kr 99 045 for hhv Snøhetta villreinområde 

og Knutshø villreinområder.  

 

 

For første gang ble muligheten for å søke om tilskudd til villreintiltak kunngjort med en 

søknadsfrist 25. juni 2010.   

 
Søknader i Snøhetta villreinområde Søknadsbeløp Innvilga støtte 

Snøhetta villreinutvalg Kr 65 000 Kr 65 000 

Sunndal Fjellstyre Kr 10 000 Kr 10 000 

Nesset Fjellstyre Kr 5 000 Kr 5 000 

Sunndal Nasjonalparksenter Kr 9 000 Kr 8 400 

Møre og Romsdal Turistforening Kr 25 00 Avslag 

Søknader i Knutshø villreinområde   

Knutshø villreinutvalg Kr 123 800 Kr 79 300 

Prosjekt "Villrein, ferdsel og inngrep, Knutshø 

villreinområde", NINA. 

Kr 30 000 Kr 19 745 (resten er bevilget 

via andre midler) 

 

Villreinutvalgene fikk tilskudd til å dekke kostnader de har ved ulike tellinger i 

villreinstammen, oppsynsrapport og jaktfoldere, samt at Knutshø villreinutvalg fikk kr 50 000 

i tilskudd til utarbeidelse av ny driftsplan for Knutshø villreinområde. Videre ble det bevilget 

tilskudd til fjellstyrer og nasjonalparksenter for ulike aktiviteter og tilrettelegging for barn og 

unge. FoU-prosjektet i Knutshø-området fikk også tilskudd fra tiltaksmidlene i 2010. 
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Plan-, utbyggings- og dispensasjonssaker til høring  
 

I løpet av året har det blitt avgitt høringsuttalelser i følgende saker: 

 Søknader om sykkelrittet Sykkelenern 2010 og for perioden 2011-2015 i Knutshø 

landskapsvernområde, Oppdal kommune, 

 Byggesøknad om bygging av Tverrfjellhytta på Hjerkinn, Dovre kommune, 

 Byggesøknad om utvidelse av hytte ved Depletjønna, Knutshø landskapsvernområde, 

Folldal kommune, 

 Byggesøknad om ny Kjelsungskardbu, Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, Lesja 

kommune, 

 Revisjon av Oppdal kommune sin kommuneplan, 

 Fornying av dammer i Grytten reguleringsområde, Rauma og Nesset kommuner. 

  

Villreinnemnda har også bedt fylkesmannen i Hedmark om en lovlighetskontroll av et vedtak 

gjort av Tynset kommunen i forbindelse med tillatelse til bygging av en traktorveg innenfor 

villreinens leveområde uten at nemnda ble hørt. Fylkesmannen avviste villreinnemnda sin 

anmodning om å kontrollere vedtaket. 

 

Dovrefjellrådet gjennomførte 2. september et møte hvor jaktprøver og organisert trening av 

fuglehunder var temaet, og alle berørte parter deltok. Det oppstår uønskede situasjoner hvert 

år mellom fuglehundfolket og villreinjegere, og dette ble drøftet for å komme fram til bedre 

løsninger. Det ble bl.a. foreslått at fuglehundklubbene må ha tilstrekkelig reserverterreng som 

må brukes dersom det står villrein i treningsterrenget.    

 

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"  
 

I 2010 ble forskningsprosjekt for kartlegging av villreinens arealbruk ved hjelp av GPS-

sendere utvidet til Knutshø-området hvor det i løpet av mars ble merket 6 simler. Dataene 

legges ut på internett (www.dyreposisjoner.no) med 14 dagers forsinkelse, med unntak for 

kalvingsperioden og jakttiden som ikke skjermes.   

 

Villreinnemnda har støttet FoU-prosjektet i Knutshø-området med kr 30 000 pr år i tida 2010 

– 2012, dvs. til sammen kr 90 000. Villreinnemnda er representert i interimsstyret for 

prosjektet med Jon Tore Dalsegg, Tynset kommune. 

 

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

området finnes på internettsidene www.villrein.no.   

 

 

http://www.dyreposisjoner.no/
http://www.villrein.no/
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Økonomi 
 

For 2010 ble det bevilget en ramme på kr 520 000 til drift av villreinnemnda som omfatter 

utgiftene til både selve nemnda og sekretariatet.   

 

Regnskap for drift av villreinnemnda  

Godtgjørelse mm til leder og medlemmer, inkl. arbeidsgiveravgift Kr  163 420 

Godtgjørelse reise, kost Kr  76 017 

Abonnement, pc, medlemskap div Kr 20 892 

Utgifter til sekretariat  Kr 109 615 

GPS prosjekt villrein (nemnd og FMST) Kr 120 000 

Drift FMST Kr 29 800 

Totalt Kr  519 744 

 

Det er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som har hatt økonomiansvaret og ført regnskapet for 

villreinnemnda. 

 

 

 

 

Snøhetta og Knutshø villreinnemnda godkjente årsmeldingen 2010 i sitt 

møte den 28. 4.2011.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

mailto:arntg@online.no
mailto:eli.nisja@oppdal.kommune.no

