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Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø 
 

 

Årsmelding 2012 
 

Villreinnemndas arbeidsoppgaver er gitt i forskrift om forvaltning av hjortevilt, og i ny 

revidert Forskrift om forvaltning av hjortevilt, fastsatt 10.februar 2012. Arbeidsoppgavene 

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 villrein-

områdene 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. 

 

Det geografiske ansvarsområdet for Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø omfatter 

villreinområdene i Snøhetta- og Knutshøområdene som fordeler seg på følgende 10 

kommuner i 4 fylker: Oppdal og Rennebu i Sør-Trøndelag, Tynset, Alvdal og Folldal i 

Hedmark, Dovre og Lesja i Oppland og Rauma, Nesset og Sunndal i Møre og Romsdal.  
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1. Virksomhet i villreinnemnda 

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø har for perioden 2012 - 2015 følgende 

sammensetning av medlemmer med varamedlemmer:  

 
Kommuner Medlemmer    Varamedlemmer 

Rauma Ellinor Torsgård Solheim Reidar Brude   

Lesja  Marit Rolstad  Per Arne Holset 

Dovre Odd Leif Angård Else Hole Ulekleiv 

Oppdal Arnt Gulaker Brit Eide Fredriksen 

Sunndal Olav Søderberg Astrid Sæter 

Nesset Karianne Rindli Ola Einar Stolsmo 

Folldal Brit Marit Ståland Jo Alexander Breiby 

Tynset Jon Tore Dalsegg  Signe Marit Lium 

Rennebu Bjørn Inge Haugset Ragnhild Kulbrandstad Stene 

Alvdal Johan Ragnar Eggen Janne Lunaas 

 

2012 har vært det første året i ny 4-årsperioden for villreinnemnda, og i løpet av året har det 

vært avholdt 5 møter hvor 19 saker ble behandlet.Første møte var oppstartsmøte for nye 

villreinnemnder i region nord som ble arrangert av DN på Spidsbergseter 27.-28.febr. Her ble 

det holdt villreinfaglig innlegg fra DN, SNO og NINA.  På dette møtet konstituerte nemnda 

seg, og Arnt Gulaker, Oppdal ble valgt til leder og Marit Rolstad, Lesja til nestleder.  

 

På møtet 21. mars ble årsmelding 2011 og budsjett 2012 behandlet, samt flere hørings-

uttalelser. På møtet 4. mai ble kvotetildelingene for villreinområdene godkjent, samt 

høringsuttalelser ble gitt til flere byggesøknader. For øvrig deltok flere av medlemmene på 

årsmøtene til begge villreinutvalgene i løpet av mars/april.  

 

Den 15.-16. august ble det gjennomført en befaring i Knutshø villreinområde. NINA Rapport 

800 Villreinen i Snøhetta- og Knutshøområdet, status og leveområder var grunnlaget for 

befaringen, og det var særlig problemstillingene i fokusområdene som ble viet 

oppmerksomhet. Sammen med nemnda deltok Håvard Rønning, sekretær for Knutshø 

villreinutvalg, Raymond Sørensen, fagkonsulent ved Villreinsentret Nord og Silje Vang, 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Befaringen startet på Hjerkinn med avreise til Dalholen i 

Folldal og videre inn Einunndalen – Elgsjøen – Fundin og Marsjøen, og ut Einunndalen til 

Moskardet i Folldal. Odd Enget, oppsyn i Folldal fjellstyre deltok sammen med oss hele første 

dag, og gav oss god informasjon om forholdene i Folldalsfjellene. Første dag ble avsluttet 

med et møte hvor planprogrammet for regional plan og søknader om tiltaksmidler ble 

behandlet. Deretter ble det middag og overnatting på Savalen fjellhotell. Andre dagen startet 

med avreise alt kl 8.00 til Kvikne hvor vi ble møtt av oppsyn Ingebrigt Storli og daglig leder 

Kristin Lund Austvik i Kvikne fjellstyre. Her gikk turen innover til Storinnsjøen og Dølvad 

hvor vi fikk god informasjon om forholdene for villreinen på Kviknesida av Knutshø-

området. Videre gikk turen til Oppdalsfjellene hvor Narve Hårstad, Oppdal bygdeallmenning 

og leder i Knutshø villreinutvalg, guidet oss inn til Orkelsjøen, Unndalen og Unndalsvatnet. 

Siste post på befaringsruten var besøk på Sjøsetra ved Orkelsjøen hvor vertskap Gerd og Ola 

Røtvei tok i mot oss og serverte ekte seterrømme og vafler. Ola er leder i Dovrefjell 

nasjonalparkstyr, og vi fikk også en orientering om aktuelle saker i området her. Befaring ble 

avsluttet på Hjerkinn, og det hadde vært to meget interessante dager i et fantastisk sommervær 

– god sikt til alle fjell!  

 

Siste møte for året ble hold 6.november hvor det ble gitt høringsuttalelse til byggesøknader og 

Femundløpet. I tillegg ble det hold et møte med leder og sekretær i Snøhetta-utvalget.   

Det har i tillegg vært behandlet 2 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 høring 

internt i nemnda har vært gjennomført de siste årene 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 startet opp i løpet av et arbeid med informasjonsmateriell om hvilke 

ansvarsområde og arbeidsoppgaver villrein har. Det er Norsk Villreinsenter Nord som har fått 

oppdraget, og informasjonsmateriellet ventes ferdig i 2013.  

 

Villreinnemnda er representerte med et medlem med varamedlem i hver av styringsgruppene 

for FoU-prosjektene i hhv Snøhetta- og Knutshøområdet, et medlem med varamedlem i 

styringsgruppa for kartleggingsprosjektet (kunnskapsgrunnlaget for regionalplan), et medlem 

med varamedlem i faglig rådgivende utvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre, og to 

medlemmer i styringsgruppa for regionalplan for Dovrefjellområdet. 

 

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

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

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

Saksbehandler/sekretær for nemnda har vært Eli Grete Nisja. Stillingen er stipulert til en 20 % 

stilling, og sekretariatet har kontorplass i rådhuset i Oppdal kommune.  

 

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

 Søknad om nybygg ved Loennechenbua og renovering av løe og tilbygg ved Støljæresetra i 

Åmotsdalen i Snøhetta villreinområde - høring 

 Søknad om rehabilitering av hytte og oppføring av nytt uthus – Sjåvidthytta i Folldal 

statsallmenning, Folldal kommune 

 Søknad om rehabilitering av fritidsbolig og uthus ved Marsjøen i Folldal statsallmenning, 

Folldal kommune 

 Søknad om oppføring av tilbygg på hytte ved Depletjønn i Folldal statsallmenning, Folldal 

kommune. 

 Søknad om fradeling av parsell og oppføring av kvilebu med uthus - Grønhølia, Folldal 

kommune.  

 Søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark 2012- 2016 i forbindelse med 

Femundløpet, Folldal kommune. 

 Søknad om riving av eksisterende hytte og oppsetting av ny hytte ved Ristjønna, Oppdal 

kommune. 

 Søknad om riving av eksisterende hytte og oppsetting av ny hytte ved Veslvonlægret, Oppdal 

kommune. 

 

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

sekretariatet.  

 

 

2. Tiltaksmidler 2012 

Tiltaksmidler er innbetalte fellingsavgifter som blir tilbakeført det enkelte villreinområdet året 

etter, og for 2012 ble det tilbakeført kr 100 030 for Snøhetta villreinområde og kr 71 800 for 

Knutshø villreinområde.   

Tiltaksmidlene ble kunngjort via e-post til villreinutvalgene, fjellstyrene og andre organ for 

rettighetshaver, kommunene og Norsk villreinsenter med søknadsfrist innen 1. juni.  

 

 



Søknader i Snøhetta villreinområde Søknadsbeløp Innvilga støtte 

Snøhetta villreinutvalg 

- tilleggssøknad i november 

Kr 90 000 

Kr 21 800 

Kr 65 000 

Kr 19 030 

Sunndal Fjellstyre Ikke spesifisert Kr 4 000 

Dombås skole, Dovre kommune Ikke spesifisert Kr 4 000 

Indre Nesset barn- og ungdomsskole, Nesset kommune Ikke spesifisert Kr 4 000 

Gjøra skole, Sunndal kommune Kr 17 500  Kr 4 000 

Søknader i Knutshø villreinområde   

Knutshø villreinutvalg Kr 75 000 Kr 50 000 

Prosjekt "Villrein, ferdsel og inngrep, Knutshø villreinområde", 

NINA - ferdselregistrering av hundekjøring. 

  Kr 21 800 

 

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

villreinstammen, oppsynsrapport og jaktfoldere. 

 

Rapporteringen viser at tilskuddene har gitt barn og unge rike opplevelser i vår fjellnatur! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elever ved Indre 
Nesset barne- og 
ungdomsskole 
studerer lavmatta på 
sin ekskursjon til 
Aursjøen. 

 

 

Foto: Indre Nesset barne- 

og ungdomsskole 

 

 

 
 
 
 
Litt arkeologi... 
Deltakere på 
Sunndal fjellstyre sin 
årlige ferieleir for 
barn i alderen 10 - 15 
år.    
 

 

 

Foto: Sunndal Fjellstyre 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elever ved Dombås skole 
prøver "grav 380" på sin 
årlige ekskursjon til 
Storvatnet og Gravhøe.  
 

 

 

 

Foto: Dombås skole 

 

 

 

3. Jaktkvoter og fellingsstatistikk  

Villreinnemnda godkjente kvotene for villreinområdene på møtet 4. mai, og vedtakene om 

kvoter ble meddelt utvalgene umiddelbart. Frist for innmeldning i DN sitt Hjorteviltregister 

innen 10. mai ble overholdt. Kontrollkortene ble for første gang sendt ut fra DN så tidlig at 

nemnda fikk videresendt kontrollkortene til utvalgene alt 30. mai. Dette opplevdes som svært 

tilfredsstillende for både nemnd og utvalg!  

Villreinutvalgene rapporterte sine fellingsresultater til villreinnemnda innen 1.november, og 

dataene ble vidererapportert til både SSB og Hjorteviltregistrert innen samme frist. Rapporter-

ingen av fellingsresultatene ble i tillegg sendt pr post til DN.   

 

  

3.1 Snøhetta villreinområde (3 339 km²) 

Villreinområdet 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 2012 
 Kalv Simle/ungdyr Kluft bukk Fritt dyr 

Snøhetta Øst 35 % 40 % 10 % 15 % 

Snøhetta Vest 35 % 35 % 15 % 15 % 

 

Fellingsrapport 2012 
 kvote felt  % SK BK US UB VS VB 

ØST 1100  376 34,2 41 39 16 24 125 131 

VEST 140  53 37,9 5 5 2 2 24 15 

Sum 1240 429 34,6 46 44 18 26 149 146 

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

 



Sammenstilling av prosentvis kvotetildeling og felling 2012 
 Kalv Simle/ungdyr Bukk 

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

Felling 21,3 % 37,5 % 41,2 % 

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

Felling 18,9 % 49,0 % 32,1 % 

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

Felling 21,0 % 38,9 % 40,1 % 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Fellingsprosent 41,2 % 47,35 % 45,6 % 53,09 % 41,8 % 34,6 % 

 

Jaktperioden i Snøhetta villreinområde i 2012 var fra 20. august til 15. september. Fellings-

prosent på 34,6 % er den laveste fellingen som har vært i Snøhetta villreinområde. Dette er 

nest siste år av driftsplanperioden.     

 

 

3.2 Knutshø villreinområde (1 776km²) 

Godkjent kvotesammensetning for 2012 
Kalv Simle/ungdyr Fritt under 50 kg Fritt dyr 

35 % 35 % 20 % 10 % 

 

Fellingsrapport 2012 
 KVOTE FELT  % SK BK US UB VS VB 

 Sum 670 374 56 % 60 43 26 38 112 95 

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

 

Sammenstilling av prosentvis kvotetildeling og felling 2010.  
 Kalv Simle/ungdyr Bukk 

Godkjent kvote 35 % 35 %  20 % + 10 % 

Felling 27,5 % 36,9 %  35,6 % 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Fellingsprosent  47,4 %  58 %  57,9 % 55,4 % 48,4 % 56 % 

 

Jakteperioden i Knutshø villreinområde var i 2012 fra 20. august til 21. september. Fellings-

prosenten for hele villreinområdet inkluderer jaktfeltene Fåset og Naustervorda, som tildeles 

10 dyr hver, men hvor det ikke har vært felt dyr på flere år. Fellingsprosenter uten disse to 

feltene blir imidlertid på 57,5 %, og dette ligger nærmere den fellingsprosent som har vært 

tidligere i Knutshøområdet. 

 

 

4. FoU-prosjektet "Villrein, ferdsel og inngrep i Dovre-Rondane-regionen"  

I 2012 ble det siste året i FoU-prosjektet i Snøhettaområdet, mens Knutshøområdet har ett år 

igjen. Villreinnemnda har engasjert seg for å få gjennomført ferdselsregistrering av 

hundekjøringen i Folldalsfjellene, og 11. desember ble det gjennomført et møte med Folldal 

trekkhundklubb, Folldal fjellstyre, nasjonalparkforvaltningen og NINA. Dette var et positivt 

møte, og Folldal trekkhundklubb og NINA skulle jobbe sammen videre for å få til et opplegg 

i 2013.  

 

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

området finnes på internettsidene www.villrein.no. 

   

 

http://www.villrein.no/


5. Regnskap  

Oversikt over hvordan driften av villreinnemnda har vært gjennom 2012.  

Godtgjørelse til leder og medlemmer, inkl. arbeidsgiveravgift mm Kr 227.641   

Godtgjørelse reise, kost Kr 71.203   

Abonnement, medlemskap div Kr 4.438  

Utgifter til sekretariat  Kr 131.434  

Tilskudd til FoU-prosjekt – GPS-prosjektet villrein Kr  45.000 

Drift FMST Kr 20.090  

Totalt – avrundet til nærmeste hele tusen. Kr 500.000   

 

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

villreinnemnda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø godkjente årsmeldingen for 2012 i sak 

1/2013, den 24. 4.2013.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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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