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Årsmelding 2011 
 

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 

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

region. 

 

Arbeidsområdet for Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø omfatter villreinen og dens 

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

fylker.  

 
 

2011 har vært det fjerde og siste virksomhetsåret for denne villreinnemnda. Det er 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som har budsjettansvar, samt ansvar for veiledning og 

rådgivning av nemnda. Norsk Villreinsenter Nord, Hjerkinn har vært en faglig 

samarbeidspartner for villreinnemnda, og nemnda har i hovedsak avholdt sine møter her.   

 

For perioden 2008 – 2011 har Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø bestått 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 2011 har Eli Grete Nisja vært saksbehandler/sekretariat for villreinnemnda. Stillingen er 

stipulert til en 20 % stilling, og sekretariatet har kontorplass i rådhuset i Oppdal kommune.  

  

I løpet av 2011 har villreinnemnda avholdt 3 møter hvorav ett møte inkluderte en befaring og 

ett møte ble gjennomført over to dager. Det er behandlet i 13 saker i nemndmøtene og 14 

saker administrativt. Administrativ behandling vil si at sakene har vært sendt på høring til 

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

høringsuttalelse fra nemnda. Denne arbeidsformen med intern høring i nemnda har vært 

nødvendig også i 2011 da fristen for å avgi uttalelse ofte er for kort til at man har kunnet 

gjennomført møte. Slike interne høringsrunder har også gitt medlemmene muligheten til å 

uttale seg i flere saken enn om det har vært et eget arbeidsutvalg.  

I tillegg har medlemmene og sekretær også deltatt på årsmøtene til begge villreinutvalgene, 

samt at representanter har deltatt i ulike styringsgrupper og andre aktuelle møter hvor 

villreininteressene har vært berørte. Bjørn Rangbru, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har deltatt 

på alle møtene i villreinnemnda. 

 

I forbindelse med møtet i august gjennomført nemnda en befaring hvor bl.a. villreintrekket 

over Snøheimvegen var et tema, samt at utbyggingen av Snøheim ble besiktiget. 

Nasjonalparkforvalter Lars Børve deltok som kjentmann.  

 

I oktober gjennomførte nemnda et dialogmøte med Knutshø villreinutvalg om utarbeidelsen 

av ny driftplan for villreinområdet.   

   

I løpet av året har nemnda gitt uttalelser i følgende saker:  

 Folldal kommune sin kommuneplanens arealdel 2010 -2026 

 Lesja kommune sin kommuneplanens arealdel 2011 – 2020 

 Planprogram til Kommunedelplan Savalen 2013 -2030, Alvdal og Tynset kommuner.  

 Revisjon av forskriften om forvaltning av hjortevilt. 

 Søknader om å erstatte gammel bu med ny bu ved Råtåsjøen, Folldal kommune, og å 

føre opp gjeterbu ved Leirtjønna, Oppdal kommune. Begge søknader berørte 

verneområder, og endelig behandling tas av Dovrefjell nasjonalparkstyre. 

 Søknad om organisert ferdsel til Snøhetta og bruk av helikopter i forbindelse med 

filming. Uttalelse til nasjonalparkstyret som tok endelig avgjørelse i saken.  

 

Villreinnemnda vil kommentere at endringer i organiseringen av forvaltningen av 

verneområdene på Dovrefjell ble merkbar. Første halvåret av 2011 var det svært liten kontakt 

med forvaltningsmyndigheten, og villreinnemnda måtte ved flere anledninger ta kontakt for å 

bli kjent med saker som da alt hadde nådd pressen. Etter hvert som det ble ansatt forvaltere 

har dette endret seg, men fortsatt kan dialogen med forvaltningsmyndighet for verneområdene 

på Dovrefjell bli bedre.    

 

I forbindelse med oppstart av regional plan for Dovrefjellområdet skal det fastsettes en grense 

for villreinens leveområder, og Villreinsentret Nord fikk oppdraget med dette 

kartleggingsarbeidet. Villreinnemnda har vært deltakende i denne arbeidsprosessen.  

 
For FoU-prosjektet "Villrein, ferdsel og inngrep i Dovre-Rondane-regionen" ble det i 

november gjennomført en 2-dagers fagsamling på Villreinsentret Nord hvor sekretær for 

nemnda deltok. Mer informasjon om de pågående delprosjektene for Snøhetta og Knutshø 

finnes på internettsidene www.villrein.no.   

 

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

sekretariatet.  

http://www.villrein.no/


Tiltaksmidler 2011 
Tiltaksmidler er innbetalte fellingsavgifter som blir tilbakeført til det enkelte villreinområdet 

året etter. For 2011 ble det for Snøhetta villreinområde og Knutshø villreinområder hhv kr 

111 205 og kr 64 650 i tiltaksmidler.  

  

Muligheten for å søke om tilskudd til villreintiltak ble kunngjort med en søknadsfrist 15. juni 

2011.  Ved fristens utløp var det kommet inn 4 søknader, samt at søknaden fra Dombås skole 

ble tatt opp igjen. Villreinutvalgene fikk tilskudd til å dekke kostnader de har ved ulike 

tellinger i villreinstammen, oppsynsrapport og jaktfoldere. Videre ble det bevilget tilskudd til 

to fjellstyrer for ulike aktiviteter og tilrettelegging for barn og unge, samt tilskudd til et 

skoleprosjekt om villrein på Dombås skole.  

 

 

 

  
Fra leiren for ungdom i alderen 10- 15 år ved Reinsvatnet i Sunndal.                           Foto: Sunndal fjellstyre 

 

Etter første behandling ble det en rest på tiltaksmidlene. Begge utvalgene ble inviterte til å 

søke på spesifikke tiltak, og det ble gitt økonomisk støttet til utarbeidelse av bedre kart for 

Snøhetta som villreinvald og større fokus på bestandsdata i forbindelse med utarbeidelse av 

forvaltningsplanen for Knutshø-området. I tillegg ble det gitt støtte til FoU-prosjektet 

"Villrein, ferdsel og inngrep" i Knutshø. 

 

 
Søknader i Snøhetta villreinområde Innvilga støtte 

Snøhetta villreinutvalg Kr 92 205 

Sunndal Fjellstyre Kr 10 000 

Nesset Fjellstyre Kr 5 000 

Dombås barneskole Kr 4 000 

Søknader i Knutshø villreinområde  

Knutshø villreinutvalg Kr 64 650 

 

 

 

 
Foto: Arne Nyaas 



Kvotetildelinger og fellingsstatistikk  
Villreinnemnda godkjente kvotene for villreinområdene i eget møte i april, og vedtakene om 

kvoter ble meddelt både utvalgene og DN innen fristen 1. mai. Kontrollkortene fra DN ble i år 

mottatt 1. juni, og dermed kunne villreinnemnda få sendt ut kontrollkortene innen fristen 

15.juni. Villreinutvalgene skal rapportere sine fellingsresultater til villreinnemnda innen 

1.november, og villreinnemnda vidererapporterer dataene til Hjorteviltregistrert. Det ble også 

i år en utfordring for Knutshø villreinutvalg å holde denne fristen, som igjen medfører 

forsinkelser for nemnda.   

 

 
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 2011 
 Kalv Simle/ungdyr Kluft bukk Fritt dyr 

Snøhetta Øst 35 % 40 % 10 % 15 % 

Snøhetta Vest 30 % 35 % 15 % 10 % 

 

Snøhetta villreinområde økte kvoten med 50 dyr fra året før, og er inne i sitt tredje av år av 

driftplanen for 2009 - 2013.   

 

Fellingsrapport 2011 
 kvote felt  % SK BK US UB VS VB 

ØST 850  335  39,4 %  34 40  18 23 119 101 

VEST 140  79  56,4  9  5  3  12  33  19 

sum 990 414  41,8 % 43 45 21 35 152 120 

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

 
 2007 2008 2009 2010 2011 

Fellingsprosent 41,2 % 47,35 % 45,6 % 53,09 % 41,8 % 

 

Fellingsprosent i 2011 ble på 41,8 % som er lik fellingsprosenten i 2007, og skyldes dårlige 

værforhold i deler av jakta. Også i 2007 var det svært dårlige værforhold under jakta. 

 

 

Sammenstilling av prosentvis tildeling og felling 2011 
 Kalv Simle/ungdyr Bukk 

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

Felling 22 % 42 % 6 % + 30 % 

Snøhetta Vest  Godkjent kvote 30 % 35 % 15 % + 10 % 

Felling 17 % 45 % 15 % + 24 % 

Snøhetta   Godkjent kvote 35 % 40 % 10 + 15 % 

Felling 21,3 % 49,8 %  28,9 % 

 

 



 

Knutshø villreinområde (1 776km²) 

Godkjent kvotesammensetning for 2011 
Kalv Simle/ungdyr Fritt under 50 kg Fritt dyr 

35 % 35 % 20 % 10 % 

Driftplanen for Knutshø villreinområdet ble i 2011 godkjent kun for en 2-årsperiode, og det 

ble godkjent en kvote på 620 dyr. 

 

Fellingsrapport 2011 
 KVOTE FELT  % SK BK US UB VS VB 

 sum 620 300 48,4 % 36 34 23 25 94 88 

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

 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Fellingsprosent  47,4 %  58 %  57,9 % 55,4 % 48,4 % 

 

Fellingsprosenten ble noe lavere i 2011 enn hva den har vært de siste tre årene. Vind- og 

værforholdene var heller ikke optimale i Knutshøområdet under årets jakt, og dette gir utslag 

på fellingen.   
 

Sammenstilling av prosentvis tildeling og felling 2011.  
 Kalv Simle/ungdyr Bukk 

Godkjent kvote 35 % 35 %  20 % + 10 % 

Felling  23,3 %   47,3 %    29,3 % 

 

 

 

 

Regnskap for drift av villreinnemnda  
Oversikt over hvordan driften av villreinnemnda har vært gjennom 2011.  

Godtgjørelse mm til leder og medlemmer, inkl. arbeidsgiveravgift Kr 127 681   

Godtgjørelse reise, kost Kr 41 751   

Abonnement, medlemskap div Kr 5 551  

Utgifter til sekretariat  Kr 124 796  

Informasjonsmateriell, GPS-prosjekt mm (nemnd og FMST) Kr 120 000  

Drift FMST Kr 80 222  

Totalt Kr 500 000   

 

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

villreinnemnda. 

 

 

 

 

Årsmeldingen 2011 er godkjent av Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø 21.3.2011. 

 

 

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

