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ÅRSMELDING 2014 FOR VILLREINNEMNDA FOR SNØHETTA OG KNUTSHØ. 
 
 

Saksopplysninger 
  

Villreinnemnda skal avgi en årlig melding om virksomheten innen eget villreinområdet til 

Miljødirektoratet og de respektive fylkesmennene. 

 

Sekretæren for villreinnemnda har utarbeidet et utkast til årsmelding som her følger: 

 

Årsmelding 2014 
 

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

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

godkjenning av de årlige fellingskvotene innen villreinområdene inkl. å utstede fellings-

tillatelser og kontrollkort. Videre er villreinnemnda høringsinstans i arealplan- og 

inngrepssaker 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 

 

2014 har vært det tredje året i 4-årsperioden for villreinnemnda, og i løpet av året har det vært 

avholdt 3 fysiske møter og 7 epostbehandlinger.  Samlet ble 22 saker behandlet av nemnda og 

gitt uttaler i 2014. Orienteringssaker er ikke medregnet, og kommer utenom oppgitte saker 

som ble gitt uttale.   

 

I løpet av året har det blitt avgitt høringsuttalelser i følgende 13 saker: 

 Søknad om tillatelse til tilbygg på hytte i Linndalen, Sunndal kommune. 

 Søknad om bygging av jaktbu i Vkebotn i Nesset kommune. 

 Søknad om tillatelse til idrettsarrangement 29.3.-30.3 2014 – hundeløpet Seppala 
2014. 

 Søknad om å sette opp oppsynsbu ved Tjønnglupen fra Oppdal bygdeallmenning. 

 Kommunedelplan for Savalen 2014 – 2017 – Uttale.  

 Høring av Kommuneplanens samfunnsdel i Sunndal kommune – Uttale 

 Høring av plan for restaurering av Olderbua innenfor Snøhetta villreinområde i 
Sunndal kommune – Uttale. 

 Høring av Reguleringsplan Grødalen ved Urabekken - Innhenting av opplysninger om 

villreintrekk ved Urabekken/Vangan innenfor Snøhetta villreinområde i Sunndal 
kommune – Uttale. 

 Søknad om prøveprosjekt - organisert kjøring til hytter ved Aursjøen - 20.-31.05. - 

Torbudalen biotopvernområde – Uttale. 

 Søknad til uttale fra Oppdal kommune om å sette opp et tilbygg til eksisterende hytte 
ved Orkelsjøen – Oppdal kommune - Uttale. 

 Søknad til uttale fra Dovrefjell nasjonalparkstyre om organisert ferdsel innenfor 
Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalpark fra Savannah AS – Uttale 

 Søknad til uttale fra Oppdal kommune om tilbygg til hytte ved Tjønnglupen - Forslag 

til uttale fra Villreinnemnda. 

 Søknad til uttale fra Dovrefjell nasjonalparkstyre om helikoptertransport av proviant 
til Reinheim fra DNT Oslo og Omegn – Uttale. 

 

Første møte var på Hjerkinn den 23.4.  På møtet ble bla. årsmelding 2013 og budsjett 2014 

behandlet. Behandlet så søknader om nye bestandsplaner fra villreinutvalgene i Snøhetta og 



Knutshø for den neste perioden, samt behandlet kvotetildelinger til villreinutvalgene for året 

2014. Høring kommuneplanen i Sunndal var oppe, samt søknad om utvidet tellende areal for 

Snøhetta villreinområde. 

 

Den 4 og 5 juni 2014 var sekretær og medlem Olav Søderberg på seminar på Hamar i regi av 

villreinrådet. Fokuset var på ferdsel, forstyrrelser og inngrep. Seminaret var interessant og gav 

mange eksempler på problemstillinger en møter i hele villreinnorge.  Se her for mer info, 

foredrag, m.m. om seminaret: http://www.villrein.no/aktuelt/2014/6/7/fokus-p-ferdsel-

forstyrrelser-og-inngrep. Det ble orientert om seminaret på neste nemndsmøte i august. 

 

Andre møtet ble holdt den 29.8 på Norsk Villreinsenter Nord. Her ble saker knyttet til bla. 

tiltaksmidler til villreintiltak for 2014 behandlet og interessen var stor blant medlemmene for 

å finne riktig fordeling av midlene. Mer om tiltaksmidler under pkt. 2.  

Det ble gitt uttalelse til reguleringsplan Grødalen ved Urabekken i Sunndal, og gitt uttale til 

tilbygg ved eksisterende hytte ved Orkelsjøen i Oppdal. 

 

Det tredje møtet ble holdt den 7.11, 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. 

 

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.   

Saksbehandler/sekretær for nemnda har vært Tore Rødseth Ulvund. Stillingen er stipulert til 

en cirka 28 % stilling, og sekretariatet har hatt kontorplass i Ålvundfjord i Sunndal kommune.  

 

Påtroppende sekretær fra 1.1.2014 tok i samråd med avtroppende sekretær Eli Grete Nisja 

initiativ til å få på plass elektronisk arkiv for nemnda fra året 2014.  Dette har vært 

gjennomført på en god måte, og saker og andre korrespondanser og dokumenter er det ført 

postjournal for i ephorte fra året 2014.  

Denne postjournalen er tilgjengelig f.eks. på www.oep.no . Arkivet føres av sekretær i samråd 

med arkivansvarlig, som er Fylkesmannen i Sør – Trøndelag.  

 

Saker til uttale skal på epost sendes til fmstpostmottak@fylkesmannen.no . All informasjon 

om villreinnemnda ligger som kjent her: http://www.villrein.no/snhetta-1/ . 

 

Det er kommunene innenfor villreinområdene som har oppgaven å sende saker til uttale. Dette 

har fungert rimelig godt i 2014, men av og til sender fortsatt kommunene søknader til uttale 

direkte til sekretær eller på annet vis. Dette kan gjøre dokumentdatoen litt vanskeligere å 

holde orden på og saken kan «glemmes» en stund uten at det er meningen siden sekretær kun 

har en deltidsstilling og jobber kun 1-1,5 dager per uke. En såkalt «restanse» i ephorte er den 

beste måten å holde styr på saker til uttale, og deretter kunne prioritere sakene riktig. Dette ble 

tatt opp og utredet på samling for Dovrefjell nasjonalparkstyre sitt administrative 

kontaktutvalg den 22.10.2014 på Oppdal, der nemnda har plass. Her var for øvrig 

representanter fra kommunene, Statens naturoppsyn m.fl. representert, og dialogen var god. 

En ble på nytt enige om ovennevnte måte å sende saker til uttale, altså via kommunen som 

overordnet instans som videresender saker til uttale, helst med en foreløpig vurdering.  
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2. Tiltaksmidler 2014 

 
For 2014 var det disponibelt kr 169 500 for Snøhetta villreinområde og kr 89 706 for 

Knutshø villreinområde til villreintiltak i de respektive villreinområdene Snøhetta og 

Knutshø. Miljødirektoratet har tildelt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag midlene, og det er 

fylkesmannen som er ansvarlig for rapporteringen av bruken.  Midlene er ikke overførbare til 

neste år, og eventuelle overskridelser kunne ikke påregnes å bli dekket.  

 

Tiltaksmidler for 2014 ble kunngjort via e-post til kommunene, fjellstyrene, villreinutvalgene 

osv. slik som det har vært gjort de siste årene. Kunngjøringen ble også lagt ut på 

www.villrein.no. Påminnelse om søknadsrunde ble også sendt til nevnte kopimottakere cirka 

en uke før søknadsfristen gikk ut. Søknadsfristen ble satt til 5. juli. Etter noen dagers utsatt 

frist kom det inn 7 søknader som behandlet i møte i nemnda den 29.8.2014, nemndssak 

18/2014. 

 

Søker Villreinområde Søknadsbeløp 

Snøhetta villreinutvalg Snøhetta Kr  148 000 

Sunndal fjellstyre Snøhetta Kr      8 000 

Knutshø villreinutvalg Knutshø  Kr    93 000 

Folldal fjellstyre Knutshø Kr      9 756 

Norsk Villreinsenter Nord Snøhetta Kr    80 000 

DNT Oslo og Omegn Snøhetta Kr   100 000 

Dombås skole Snøhetta Kr     18 000 

   

Samlet beløp det er søkt om:  Kr 455 756,- 

 

BEHANDLING I MØTE 29.8: 

 

Nemnda uttalte at en ønsket å legger inn kr. 15000,- fra DNT Oslo og Omegn til Snøhetta 

villreinutvalg. Bakgrunnen var at tiltaket med flytting av Reinvassbu ikke burde prioriteres av 

nemnda fordi nemnda anså andre tiltak som viktigere. 

Med bakgrunn i relativt høy prioritering av villreinutvalgene i år, forventer nemnda at en 

prioriterer høyt gode tellinger og setter inn ressurser for å fremme dette arbeidet samt dermed 

å kunne estimere uttaket godt som er i tråd med målene i bestandsplanene innenfor 

villreinområdene. 

Nemnda uttalte at en går ned fra kr. 9000,- til kr. 6000,- på tilskudd til Dombås skole. 

Nemnda påpekte at arbeidet var meget godt og viktig, og mente at beløpet burde stimulere 

også andre skoler til å søke om tilskudd til lignende aktiviteter de nærmeste årene for å 

fremme kunnskapen og interessen for villreinnen innenfor villreinområdene.  

Nemnda ønsket ellers å følge sekretær sine forslag til tilskudd og påpekte også at pottene for 

villreinområdene ikke kunne overføres mellom villreinområdene, jf. tildelingsbrevet fra 

miljødirektoratet. 

 

VEDTAK I MØTE 29.8: 

 

- Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø innvilger etter behandling kr 126 500 av 

tiltaksmidlene 2014 for Snøhetta villreinområde til Snøhetta villreinutvalg til 

arbeidet med bestandsovervåkningen i form av totaltelling, kalvetelling og 

strukturtelling, samt til arbeidet med ny driftsplan for 2014- 2018, vedlikehold av 

sambandssender, og sluttføring av arbeidet med grensekart for villreinområdet og 

http://www.villrein.no/


jakta m.m. 

  

- Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø innvilger etter behandling kr 8 000 av 

tiltaksmidlene 2014 for Snøhetta villreinområde til Sunndal Fjellstyre til tiltak for 

ungdom i alderen 10 – 15 år hvor bruken av fjellet settes i fokus inkl. villreinens 

historie.  

  

- Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø innvilger etter behandling kr 82 000 av 

tiltaksmidlene 2014 for Knutshø villreinområde til Knutshø villreinutvalg til arbeidet 

med bestandsovervåkningen i form av totaltelling, kalvetelling og strukturtelling, bruk 

av ”sett villrein”-skjema, informasjonsmateriell til jegerne, samt bearbeiding av 

statistikk og rapportering.   

 

- Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø innvilger etter behandling kr 7500 av 

tiltaksmidlene 2014 til Folldal Fjellstyre til registrering av fangstgroper ved 

Setaldalen-Orkelkroken-Orkla, Døllisetrene Midtlægerbekken og Kakkeldalen. 

 

- Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø innvilger etter behandling kr 30 000 av 

tiltaksmidlene 2014 til Norsk Villreinsenter Nord til støtte av prosjektet: 

”Overvåkning av Snøhettaområdet; villrein, ferdsel og forvaltning”, i årene 2014-

2018.  

 

Norsk Villreinsenter Nord ønsker å fremme kunnskapsinnhenting innenfor Snøhetta 

villreinområde i henhold til de anbefalinger som kom frem i sluttrapporten Horisont Snøhetta, 

der det i korte trekk ble konkludert med fremtidig overvåkning og forvaltning. 

 

- Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø avslår søknad om tilskudd fra DNT Oslo og 

Omegn og deres forprosjektering/planlegging av flyttingen av Reinvassbu i Sundal 

kommune for å oppnå et av målene i fagrapport «horisont Snøhetta», ved å fremme 

reinstrekket forbi Reinvassbu.  Nemnda ønsker å prioritere andre tiltak høyere enn 

søknad fra DNT Oslo og Omegn. 

 

- Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø innvilger etter behandling kr 6 000 av 

tiltaksmidlene 2014 for Knutshø villreinområde til Dombås skole til tiltak 

gjennomføring av friluftsuke for elever i 5.-7.kl ved Dombås skole hvor villrein og 

dens bruken av fjellet er ett av temaene i oppleggene.  

 

 

3. Jaktkvoter og fellingsstatistikk 

  
Villreinnemnda godkjente kvotene for villreinområdene på møte 23. april, og vedtakene om 

kvoter ble meddelt utvalgene umiddelbart. Frist for innmelding i Miljødirektoratets sitt 

Hjorteviltregister innen 10. mai, ble overholdt. Kjevelapper, kontrollkort og utskriving av 

fellingstillatelser ble bestilt den 2.5.2014. Dette ble gjort direkte 

på http://www.hjorteviltregisteret.no/ . 

 

Dette opplevdes som rimelig tilfredsstillende for både nemnd og utvalgene.  

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

dataene ble videre rapportert til både SSB og Hjorteviltregistrert. Rapporteringen til SSB ble 

dessverre ikke registrert innen fristen, men dette løste seg likevel etter informasjon om at 

http://www.hjorteviltregisteret.no/


dette måtte gjøres fra Kari Bjørneraas. Sekretær hadde ikke fått med seg dette måtte før 

påminningen kom. 

Rapporteringen av fellingsresultatene ble så i tillegg sendt pr post til Miljødirektoratet 

(Kontakt der var Kari Bjørneraas på epost: kari.bjorneraas@miljodir.no).  

 

Miljødirektoratet ved Bjørneraas presiserte forholdet til dette med Kluftbukk i Snøhetta som 

var en problemstilling i år og tidligere år, og derav hvordan en registrerer dette fra nemndas 

side, og hvordan utvalget løser dette på kontrollkort og fellingstillatelser. Dette siteres under: 
 

«De ulike kategoriene som trykkes på offentlige kontrollkort er de fire kategoriene dyr du finner 
i hjorteviltforskriften: kalv, simle, simle/ungdyr, og valgfritt dyr. Jaktrettshaverne har imidlertid 
anledning til selv å knytte også ytterligere vilkår til bruken av tildelt fellingskvote, for eksempel 
gevirutforming. Kluftbukkort er derfor noe dere selv må sette inn opplysninger om, dette er det plass 
til i feltet «anna informasjon». 
 
Nemnda fører da 1,5 åringer (kluftbukk) som bukk, og utvalgene må selv sette inn opplysninger 
under «anna informasjon» for å få frem hvilket kort en deler ut, og for jegeren selvsagt.  

 

3.1. Ny Driftsplan/Bestandsplan for Snøhetta villreinområde for 2014 – 2018 

 

Snøhetta villreinutvalg søkte den 2.4.2014 om godkjenning av ny driftsplan/bestandsplan i 

Snøhetta og Knutshø villreinnemnd. Bestandsplanen var god fordi den var basert på oppdatert 

kunnskap fra bla. NINA rapport 800: Villreinen i Snøhetta og Knutsgøområdet, samt bla. 

fellingsstatistikk og tellinger av villrein i Snøhetta gjennom tidene.  

 

3.2. Nytt Tellende areal for Snøhetta villreinområde 

 

Nytt tellende areal for Snøhetta villreinområde ble godkjent i møte i villreinnemnda den  

 

Bakgrunnen for denne endringen av tellende areal var et ønske om en gjennomgang i seg selv, 

samt å få digitalisert tellende areal innenfor Snøhetta villreinområde. Det ble påpekt i at dette 

har vært et stort og krevende bestillingsverk. 

Arbeidet har foregått gjennom 2013 og 2014 og har vært utført av Raymond Sørensen og 

Ingrid Nerhoel ved Norsk Villreinsenter nord. 

  

Rettighetshaverne i Snøhetta villreinområde vedtok nye grenser enstemmig på årsmøtet 2. 

april 2014. 

Arealendringene endte opp med en økning i antall daa samlet på Snøhetta øst og vest på cirka 

20780 dekar.  

 

Tellende areal er oppdatert i følgende punkt under, 3.3. Nemnda fikk godt nøyaktig utregnet 

underlag fra utvalget somvedlegg til søknaden i excel. 

 

3.3 Snøhetta villreinområde (3 339 km²) 

 

Villreinområder er delt i to delområder – østområdene (2 082 km²) utgjør 62,2 % og 

vestområdene (1 277 km²) utgjør cirka 37,8 % av et samlet areal på 3 360 km². 

 

Godkjent kvotesammensetning for 2014 
 Kalv Simle/ungdyr Kluft bukk Fritt dyr 

Snøhetta Øst 35 % 40 % 10 % 15 % 

mailto:kari.bjorneraas@miljodir.no
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Snøhetta Vest 35 % 35 % 15 % 15 % 

 

Fellingsrapport 2014 
 kvote felt  % SK BK US UB VS VB 

ØST 1400 754 53,86 89 86 38 51 283 207 

VEST 180 86 47,78 10 11 5 10 27 23 

Sum 11580 840 53,16 99 97 43 61 310 230 

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

 
 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Fellingsprosent 45,6 % 53,09 % 41,8 % 34,6 48,06 53,16 

 

Jaktperioden i Snøhetta villreinområde i 2014 var fra 20. august til 22. september. Fellings-

prosent på 53,16 % er en relativt høy fellingsprosent sammenlignet med de siste fem årene 

som har vært i Snøhetta villreinområde, og et veldig godt resultat sammenlignet med tidligere 

år, og en god start på ny bestandsplanperiode fra i år 2014 t.o.m. året 2018. 

 

3.4 Knutshø villreinområde (1 776km²) 

Godkjent kvotesammensetning for 2014 
Kalv Simle/ungdyr Fritt under 50 kg Fritt dyr 

35 % 35 % 20 % 10 % 

 

Fellingsrapport 2014 
 KVOTE FELT  % SK BK US UB VS VB 

 Sum 650 350 53,8 47 40 16 18 120 109 

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

 

Sammenstilling av prosentvis kvotetildeling og felling 2014.  
 Kalv Simle/ungdyr Bukk 

Godkjent kvote 35 % 35 %  20 % + 10 % 

Felling 24 % 44%  30,8 % 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Fellingsprosent  57,9 55,4% 48,4 56% 57,5 53,8 

 

Jaktperioden i Knutshø villreinområde var i 2014 fra 20. august til 21. september. 

Fellingsprosenten for hele villreinområdet inkluderer jaktfeltene Fåset og Naustervorda, som 

tildeles 10 dyr hver, men hvor det ikke har vært felt dyr på flere år, og i 2014 ble det heller 

ikke felt yr her.  

 

4. FoU-prosjektene i 2014, Snøhetta (Videreført) og Knutshø (Ferdigstilt). 

 
I 2014 ble FoU-prosjektet for Knutshøområdet ferdigrapportert, men selve rapporten er ikke 

publisert per 18.2.2015. Villreinnemnda har jobbet med registrering av hundekjøringsmiljøet i 

Folldal i dette arbeidet, og har vært aktiv i prosjektet ellers for å ivareta villrein i Knutshø 
villreinområde. 

Mer informasjon om de ferdigstilte FoU-prosjektene finner en her: 

http://www.villrein.no/villrein-dovre-rondane/  

 

I møte 9. desember 2014 ble FoU-prosjektet for Snøhetta videreført på møte på Hjerkinn, og 

villreinnemnda fikk en representant også i den nye styringsgruppa.  

http://www.villrein.no/villrein-dovre-rondane/


   

5. Nytt arkiv for villreinnemnda – Ephorte 

 
Villreinnemnda har fra 1.1.2014 fått elektronisk arkiv gjennom Fylkesmannen i Sør – 

Trøndelag sin elektroniske arkivløsning, gjennom programvaren ephorte. Dette vil gjøre 

arkivering sikrere og mer ryddig, og sikre godt innsyn gjennom www.oep.no (Offentlig 

elektronisk postjournal). Nemnda fikk vist hvordan en kan søke opp saker gjennom denne 

løsningen på nemndsmøte i 2014. 

 

6. Regional plan for Dovrefjellområdet 

 
I 2014 er det brukt en del ressurser på å være med i prosessen med å utarbeide uttaler til ny 

Regional plan for Dovrefjellområdet. Denne er det godt informert om gjennom året 2014 i 

nemnda. 

 

7. Verneplan Hjerkinn skytefelt 

 
Den 7. februar var det oppstartmøte i referansegruppa som er opprettet i forbindelse med 

verneplanprosessen for Hjerkinn skytefelt der villreinnemnda er representant gjennom Bjørn 

Rangbru fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Villreinnemnda kunne dessverre ikke stille 

denne dagen. Den 19. august ble det i tråd med referat fra oppstartsmøte i februar arrangert 

befaring i Hjerkinn skytefelt med oppstart på forsvarsbygg og kort briefing om turen der først.  

Sekretær i nemmda deltok på befaringen og referat ble tilsendt villreinnnemnda i etterkant, da 

referat skrevet av sekretariat/prosjektledelse v/Line Andersen i Fylkesmannen i Oppland. Her 

ble de fleste problemstillinger gjennomgått knyttet til tilbakeføring og restaureringsprosjekter 

som pågår og er gjennomført.  

Det ble sett til sammen 3 villreinflokker på turen, en før Grisungdalen på oversiden av veien, 

en cirka ved inngang til Grøndalen og sist en stor bukkeflokk langsmed Snøheimveien på tur 

tilbake etter å ha kjørt store ringvei. 

 

8. Regnskap for drift av villreinnemnda 

  
Det er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som har hatt økonomiansvar og ført regnskap for 

villreinnemnda.  

Miljødirektoratet har for 2014 stilt følgende til disposisjon: 
 

 Budsjett Regnskap 

Drift medlemmer og leder (møter, reiser, 

servering etc) 

273 512 225 241 

Sekretærutgifter 200 000 193 808 

Drift Fylkesmannen 46 488 40 743 

FoU tilskudd Snøhetta, tiltaksmidler 0 60 107 

Totalt 520 000 519 899 

 

 

 

 

 

http://www.oep.no/


Vurderinger 
 

Dette er et utkast til årsmelding for villreinnemnda sin virksomhet i 2014 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.  

 

 

 

 

Forslag til Innstilling – Vedtak: 

 

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø godkjenner årsmeldingen for 2014, og ber om at 

årsmeldingen blir oversendt Miljødirektoratet og de respektive Fylkesmenn, Kommuner, 

Fylkeskommuner, Dovrefjell nasjonalparkstyre, Snøhetta villreinutvalg og Knutshø 

villreinutvalg, og fjellstyrer innenfor villreinområdene. 

 

 

BEHANDLING 

 

 

 

VEDTAK 

 

 

 

 

Utskrift til: Miljødirektoratet. 
 


