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Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Årsmelding 2013

Villreinnemndas arbeidsoppgaver er gitt i 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 villreinområdene og villreininteressene. 
Villreinnemnda er underlagt Miljødirektoratet 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 omfatter Snøhetta og Knutshø 
villreinområder 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. 

1. Virksomhet i villreinnemnda
Snøhetta og Knutshø villreinnemnd 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

2013 har vært det andre året i 4-årsperioden for villreinnemnda, og i løpet av året har det vært 
avholdt 4 fysiske møter og flere epostbehandlinger, hvor 9 saker ble behandlet av nemnda og 
gitt uttaler. Referatsaker er ikke medregnet, og kommer utenom oppgitte saker som ble gitt 
uttale.  

I løpet av året har det blitt avgitt høringsuttalelser i følgende 9 saker:
 Søknad om bruk av snøscooter i forbindelse med en filmproduksjon om villrein i 

Norge, Folldal kommune – høring
 Søknad om bygging av bu i Stordalen, Eikesdalsvatnet landskapsvernområde - høring. 
 Søknad om tilbakeføring av jakt- og fiskebua Oddbu ved Vangsvatnet, Lesja 

kommune - høring.  
 Forslag til planprogram for kommuneplan for Sunndal kommune i perioden 2014 –

2020 - høring
 Tynset kommune - Planprogram for revisjon av kommuneplan – høring
 Lesja kommune - Kommuneplanens arealdel 2013 – 2020, 3.gangs offentlig ettersyn –

høring
 Søknad om godkjenning av øvingsplan for Lesja Røde Kors Hjelpekorps – høring
 Gjenoppbygging av Grønliskarbua, Sunndal kommune – høring
 Verneplan for Hjerkinn skytefelt – melding om oppstart av verneplanarbeid etter 

naturmangfoldloven – høringsuttalelse.

Første møte var på Hjerkinn den 24.4.  På møtet ble årsmelding 2012 og budsjett 2013 
behandlet, samt flere kvotetildelingene for villreinområdene godkjent, samt søknad om 
tilskudd til ferdselstelling på strekningen Vårstigen – Vinstradalen 2013, søker var 
NINA(Norsk institutt for Naturforskning). For øvrig deltok noen av medlemmene på 
årsmøtene til begge villreinutvalgene i første halvdel av april. 

Andre møte ble holdt den 15.8 på Norsk Villreinsenter Nord. Her ble saker knyttet til bla 
Hjerkinn skytefelt og oppstart av verneplan behandlet, samt søknader om tiltaksmidler til 
villreintiltak for 2013. Dessuten ble uttaler gitt til planprogram for revisjon av 
kommuneplanen i Tynset behandlet, samt uttale til høring om kommunedelplanens arealdel i 
Lesja. Søknad om tiltaksmidler for å fortsette GPS merking av villrein i Snøhetta 
villreinområde ble også behandlet. Denne kom fra Snøhetta villreinutvalg.
Det tredje møtet ble holdt, den 3.10.13, også dette på Norsk Villreinsenter Nord. 
Hovedfokuset på dette møtet var presentasjon av Resultatene fra det avslutta FoU-prosjektet 
om Villrein, ferdsel og inngrep i Snøhetta-området.

Det siste møtet i 2013 ble holdt den 30 og 31.10. på Skifer hotell på Oppdal. Dag 1 var et 
fellesmøte med villreinutvalgene. Dagen etter ble blant annet restbeløp på tiltaksmidler for 
2013 delt ut, behandlet høring om gjenoppbygging av Grønliskardbua, samt behandlet 
høringsuttale om oppstartsmelding for verneplanarbeidet som skal foregå innenfor Hjerkinn 
skytefelt.
Det er i løpet av 2013 kommet frem ønske om at flere saker oversendes nemnda for uttale, 
spesielt gjelder dette aktuelle saker som i neste omgang formelt behandles i Dovrefjell 
nasjonalparkstyre. Bedre rutiner mot kommunene er viktig, og at en uttale foreligger fra 
nemnda før saken oversendes fra kommunen til nasjonalparkstyret,



Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har hatt budsjettansvar, samt ansvar for veiledning og 
rådgivning av nemnda. Norsk Villreinsenter Nord, Hjerkinn har vært en viktig faglig 
samarbeidspartner, og nemnda har i hovedsak avholdt sine møter her.  
Villreinnemnda utarbeidet i 2013 en brosjyre og et foredrag om villreinnemndas rolle i norsk 
villreinforvaltning. Medlemmene i nemnda har benyttet dette i en presentasjon av nemnda i de 
respektive kommunene.  Målet med informasjonsarbeidet var å minne kommuner om 
villreinnemndas rolle i offentlig forvaltning.
Saksbehandler/sekretær for nemnda har vært Eli Grete Nisja. Stillingen er stipulert til en 20 % 
stilling, og sekretariatet har hatt kontorplass i rådhuset i Oppdal kommune. 

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

2. Tiltaksmidler 2013

Tiltaksmidler er innbetalte fellingsavgifter som blir tilbakeført det enkelte villreinområdet året
etter, og for 2013 ble det tilbakeført kr 103 785 for Snøhetta villreinområde og kr 87 780 for 
Knutshø villreinområde.

Tiltaksmidlene ble kunngjort via e-post til villreinutvalgene, fjellstyrene og andre organ for 
rettighetshaver, kommunene og Norsk villreinsenter med søknadsfrist innen 20. juni.

Knutshø villreinområde Budsjett: tiltaksmidler: 87 780

Søker Tiltak  Vedtak og regnskap 

NINA v/ Vegard Gundersen Telling av ferdsel - prilgrimsleden - Vårstigen - Vinstradalen 15 000                         

Kvikne utmarksråd Arrangerer friluftsleir, fokus på villrein 4 000                           

Knutshø villreinutvalg Diverse villreintiltak, se vedtak i nemnda 35 000                         

Norsk Villreinsenter FoU Knutshø villreinområde, GPS                           30 000 

Knutshø villreinutvalg Diverse villreintiltak                             3 780 

Totalt:                           87 780 

Snøhetta Villreinområde Budsjett tiltaksmidler: 103 785

Søker Tiltak  Vedtak og regnskap 
Dombås skole Styrke kunnskap om villrein til ca 150 elever                             4 000 

Sunndal fjellstyre Ferieklubb, kurs i villreinjakt                             4 000 

Snøhetta villreinutvalg Totaltelling, kalvetelling, strukturtelling                           78 000 

Snøhetta villreinutvalg Totaltelling, kalvetelling, strukturtelling                           17 785 

Totalt 103 785                       

3. Jaktkvoter og fellingsstatistikk

Villreinnemnda godkjente kvotene for villreinområdene på møte 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 tilegg sendt pr post til DN.  

3.1 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 2013
Kalv Simle/ungdyr Kluft bukk Fritt dyr

Snøhetta Øst 35 % 40 % 10 % 15 %
Snøhetta Vest 35 % 35 % 15 % 15 %

Fellingsrapport 2013
kvote felt % SK BK US UB VS VB

ØST 1300 609 46,85 77 65 41 56 199 171
VEST 140 83 59,29 14 5 3 11 31 19
Sum 1440 692 48,06 91 70 44 67 230 190
SK - simlekalv, BK - bukkekalv, US - 1½ års simle, UB - 1½ års bukk, VS - voksen simle, VB - voksen bukk 

Sammenstilling av prosentvis kvotetildeling og felling 2013
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 %

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fellingsprosent 47,35 % 45,6 % 53,09 % 41,8 34,6 48,06

Jaktperioden i Snøhetta villreinområde i 2013 var fra 20. august til 22. september. Fellings-
prosent på 48,06 % er en noe høy fellingsprosent sammenlignet med de siste fem årene som 
har vært i Snøhetta villreinområde. Dette er siste år av driftsplanperioden. Ny driftsplan for 
2014 – 2018 blir behandlet på årsmøte i 2014.    

3.2 Knutshø villreinområde (1 776km²)
Godkjent kvotesammensetning for 2013
Kalv Simle/ungdyr Fritt under 50 kg Fritt dyr
35 % 35 % 20 % 10 %

Fellingsrapport 2013
KVOTE FELT % SK BK US UB VS VB

Sum 650 374 57,5% 40 64 16 27 120 107
SK - simlekalv, BK - bukkekalv, US - 1½ års simle, UB - 1½ års bukk, VS - voksen simle, VB - voksen bukk 

Sammenstilling av prosentvis kvotetildeling og felling 2013. 
Kalv Simle/ungdyr Bukk

Godkjent kvote 35 % 35 % 20 % + 10 %
Felling 27,8 % 43,6 % 28,6 %

2008 2009 2010 2011 2012 2013



Fellingsprosent 58 % 57,9 % 55,4 % 48,4 % 56 % 57,5

Jakteperioden i Knutshø villreinområde var i 2013 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.

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

I 2013 ble det siste året i FoU-prosjektet for Knutshøområdet. 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.
  

5. Regnskap for drift av villreinnemnda 
Det er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som har hatt økonomiansvar og ført regnskap for 
villreinnemnda. Totalbudsjettet var i 2013 på kr 500 000,-

Budsjett Regnskap
Drift medlemmer og leder (møter, reiser, 
servering etc)

280 000 286 573

Sekretærutgifter 130 000 137 300
Drift Fylkesmannen 90 000 76 133
Totalt 500 000 499 706

Vurderinger

Dette er et utkast til årsmelding for villreinnemnda sin virksomhet i 2013 som er utarbeidet av 
sekretæren. Det er viktig at medlemmene kjenner seg igjen beskrivelsen og kommer med 
innspill på forhold som kan ha blitt utelatt. 

De siste årene er årsmeldingene blitt laget som et eget dokument i pdf-fil, og sendt via e-post 
til Miljødirektoratet og respektive fylkesmenn, kommuner og fylkeskommuner, og øvrige 
aktører. I tillegg er årsmeldingene blitt publisert på www.villrein.no.  Dette er en rasjonell og 
økonomiske løsning for å distribuere årsmeldingen. 

Sekretær foretar opprettinger i forslaget til årsmelding etter de innspill som ble gitt av 
medlemmene og representant fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Blant annet at det ble laget 
en brosjyre i 2013 og at dette burde nevnes i årsmeldingen. 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.



FORSLAG TIL VEDTAK

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø godkjenner årsmeldingen for 2013 med de innspill 
som kom inn i møte 23.4, og ber om at årsmeldingen blir oversendt Miljødirektoratet og de 
respektive Fylkesmenn, Kommuner, Fylkeskommuner, Dovrefjell nasjonalparkstyre, Snøhetta 
villreinutvalg og Knutshø villreinutvalg, Norsk Villreinsenter Nord og fjellstyrer innenfor 
villreinområdene.

Utskrift til: Miljødirektoratet.

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø godkjente årsmeldingen for 2013 i sak 
6/2014, den 23. 4.2014.  

Postadresse: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Pb.4710 Sluppen, 7468 Trondheim 
Leder: Arnt Gulaker, mobiltlf.913 12 909, e-post: arnt@stenan.com
Sekretær: Tore R. Ulvund, e-post: 060382ulvund@gmail.com  


