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Sammendrag  
 

Knutshø villreinområde (VO): 

Det er et mål i bestandsplan for Knutshø villreinområde å ha 1500 vinterdyr. 

Minimumstellingen vinteren 2015 viste minst 1399 dyr.  Kvoten var 670 dyr i 2015 og det ble 

felt 396 dyr. Det gir en fellingsprosent på 59. 

 

FoU prosjektet i Knutshø ble formelt avsluttet i 2015 og NINA rapport 1019 - Villreinens 

arealbruk i Knutshø» ble publisert august 2015. Rapporten gir gode råd for å håndtere 

utfordringer i fokusområdene, og videre arbeid med drektighets- og parasittundersøkelser for 

å finne forklaring til den synkende kalveandelen i bestanden. 

 

 

Snøhetta villreinområde(VO):  

Det er et mål i driftsplan for Snøhetta villreinområde for perioden 2014 – 2018 å bygge 

stammestørrelsen til 2700 vinterdyr - dvs. 2000 dyr i østområdet og 700 dyr i vestområdet.   

Minimumstellingen vinteren 2015 viste minst 2231 dyr i øst og 463 dyr i vest.  Kvoten i øst 

var 1500 og i vest 180 dyr. Totalt ble det felt 774 dyr i Snøhetta i 2015. Det gir en samlet 

fellingsprosent på 46. 

 
For å styrke kunnskapsgrunnlaget om villrein, ferdsel og forvaltning i Snøhetta villreinområde 

er det satt i gang et FoU prosjekt for perioden 2014-2017. I 2015 ble det samlet inn 

informasjon om reinens vandringer ved bruk av gps merket rein, og ferdsel undersøkt med 

ferdselstellere. 
 

Villreinnemndas arbeidsoppgaver er gitt i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 8.1.2016. 

Arbeidsoppgavene omfatter blant annet godkjenning av de årlige fellingskvotene innen 

villreinområdene inkl. å utstede fellingstillatelser 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. 

 

Kart over området: 

 
 

 

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 

 

2015 var det siste året i 4-årsperioden for villreinnemnda, og i løpet av året har det vært 

avholdt 4 fysiske møter og 5 epostbehandlinger. Samlet ble 15 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 15 saker: 

 Forslag til ny forskrift for bruk av motorfartøy og luftfartøy i Lesja kommune. 

 Søknad om oppføring av ny utleiehytte med veiakomst i Grønbekkenget gnr.168, bnr. 

1 i Oppdal kommune. 

 Regional plan for Dovrefjellområdet – Til Oppland Fylkeskommune. 

 Søknad om ny gjeterbu i Vikebotn i Nesset kommune. 

 Søknad om organisert ferdsel innenfor Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalpark fra 

Savannah AS. 

 Søknad om å arrangere idrettsarrangementet Seppala 2015 fra Folldal trekkhundklubb. 

 Søknad om riving og oppsetting av «Måsåbu» i Kvitdalen i Folldal kommune. 

 Forenkling av utmarksforvaltningen i Norge – Fra Kommunal, Moderniserings, 

Landbruk, Mat, Klima- og Miljødepartementet. 

 Søknad om tilbygg til hytte ved Orkelsjøen i Oppdal kommune. 

 Søknad om tilbygg til gjeterhytte ved Bekkelægret i Oppdal kommune. 

 Søknad om dispensasjon verneforskriften for Eikesdalsvatnet landskapsvernområde 

for inntil 30 landinger med helikopter på Katthammaren i Nesset kommune. 

 2-høringsrunde om Regional plan for Dovrefjellområdet – Til Oppland 

fylkeskommune. 

 Høring av forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag – åpning for catskiing – Til 

Miljødirektoratet. 

 

 

2. Tiltaksmidler 2015 

 
Det var for 2015 disponibelt kr 208 492 for Snøhetta villreinområde og kr 84 994 for 

Knutshø villreinområde til villreintiltak i de respektive villreinområdene. 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 kan ikke påregnes å bli dekket.  

Tiltaksmidler for 2015 ble kunngjort via e-post til kommunene, fjellstyrene, villreinutvalgene 

osv. slik som det har vært gjort de siste årene, samt med en påminningsepost til alle. 

Kunngjøringen ble også lagt ut på www.villrein.no. Søknadsfristen ble satt til 15. juni. Det 

kom det inn 6 søknader (7 med en flerårig fra Norsk villreinsenter Nord).  

 

Søker Villreinområde Søknadsbeløp 

Snøhetta villreinutvalg Snøhetta Kr  96000 

Sunndal fjellstyre Snøhetta Kr  16500  

Knutshø villreinutvalg Knutshø  Kr   95000 

Norsk villreinsenter Sør Snøhetta og 

Knutshø 

Kr   40000    

Norsk villreinsenter Nord Snøhetta Kr   80 000 

Dombås skole Snøhetta Kr   18 000 

Lesjaskog skole Snøhetta Kr.   4600 

Samlet beløp det er søkt om:  Kr 335 100,- 

 

Samlet søknadsbeløp Snøhetta: kr 235 100,-                           

Samlet søknadsbeløp Knutshø: kr 100 000,- 

 

http://www.villrein.no/


Fordelingen av midlene i henhold til behandlingen i sak 16/2015 i villreinnemnda, ble 

som følger: 

 
Snøhetta villreinområde: 

 

Snøhetta villreinutvalg:     kr. 100 000,- 

Sunndal Fjellstyre:            kr.   10 000,-     

Norsk villreinsenter Sør:   kr.     6 000,- 

Norsk villreinsenter Nord  kr.  70 000,- 

Dombås skole                     kr.  17 892,- 

Lesjaskog skole                  kr.    4 600,-  

Sum fordelt          kr 208 492,- 

 

Knutshø villreinområde:   

 

Knutshø villreinutvalg:  kr.  80994,- 

Norsk villreinsenter Sør kr.    4000,- 

Sum fordelt      kr   84994,- 

 

 

3. Jaktkvoter og fellingsstatistikk innenfor villreinområdene 
  
3.1 Snøhetta villreinområde (3 360 km²) 

 

Villreinområdet 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 2015 
 Kalv Simle/ungdyr Kluft bukk Fritt dyr 

Snøhetta Øst 35 % 40 % 10 % 15 % 

Snøhetta Vest 35 % 35 % 15 % 15 % 

 

Kvote og fellingsresultat 2015 
 kvote felt  % SK BK US UB VS VB 

ØST 1500 683 45,53 90 93 33 47 236 184 

VEST 180(179) 97 50,84 9 13 6 8 30 25 

Sum 1679 774 46,10 99 106 39 55 266 209 

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

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Fellingsprosent 53,09 % 41,8 % 34,6 % 48,6 53,16 46,10 

 

Jaktperioden i Snøhetta villreinområde i 2015 var fra 20. august til 22. september. Fellings-

prosent på 46,10 % er noe lavere enn i toppåret 2014, men en relativt høy fellingsprosent 

sammenlignet med de siste fem årene,. Dette var andre året i bestandsplanperioden fra året 

2014 t.o.m. året 2018. 

 

3.2 Knutshø villreinområde (1 776km²) 

Godkjent kvotesammensetning for 2015 
Kalv Simle/ungdyr Fritt under 50 kg Fritt dyr 

35 % 35 % 20 % 10 % 



 

Kvote og fellingsresultat 2015 
 KVOTE FELT  % SK BK US UB VS VB 

 Sum 650 396 60,9 57 48 23 36 132 100 

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

 

Sammenstilling av prosentvis kvotetildeling og felling 2015.  
 Kalv Simle/ungdyr Bukk 

Godkjent kvote 35 % 35 %  20 % + 10 % 

Felling 26,5 % 48,2%  25,3 % 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Fellingsprosent  55,4 % 48,4 % 56 % 57,5% 53,8 60,9 % 

Jaktperioden i Knutshø villreinområde var i 2015 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 2015 ble det heller 

ikke felt dyr her. Det har vært en jevn økning i avskytingen i Knutshø. Året 2015 hadde høy 

prosentvis avskyting - den høyeste på flere år. 

 

4. FoU-prosjektet i Knutshø villreinområde. 

 
I 2015 ble FoU-prosjektet for Knutshøområdet ferdigrapportert, «NINA rapport 1019 - 

Villreinens arealbruk i Knutshø», ble publisert august 2015.  Medlem Jon Tore Dalsegg 

representerte nemnda i styringsgruppa.Villreinnemnda har benyttet denne rapporten som en 

del av det vitenskapelige uttalegrunnlaget i flere uttaler til saker i Knutshø i løpet av 2015.  

 

Det har kommet frem ønsker fra Knutshø villreinutvalg, villreinnemnda, NINA, og flere andre 

aktører å følge opp de anbefalinger til videre undersøkelser som kom frem i rapporten. Blant 

annet nye parasittundersøkelser og drektighetsundersøkelser for å prøve å avdekke årsaker til 

dokumentert synkende kalv per simle/ungdyr andel. 

 

5. Regional plan for Dovrefjellområdet 

 
Nettside her: http://www.oppland.no/fagomrader/plan-og-miljo/planlegging/regional-

planlegging/regional-plan-for-dovrefjellomradet.60691.aspx  
Formålet med den regionale planen er å sikre det framtidige leveområdet for villreinen i Snøhetta og 
Knutshø villreinområde, samtidig som det blir lagt til rette for lokal utvikling. Planen omfatter arealer 

i 10 kommuner i 4 fylker. 

I løpet av året har planen har vært ute på to høringsrunder. Villreinnemnda uttalte seg begge 

gangene. Første høring hadde frist til 1. mars og siste gang frem til 15. september.  

Første høring resulterte i 41 høringsuttalelser som i neste omgang har ført til endringer i tekst 

og konsekvensutredninger, enkelte korrigerte retningslinjer og noen grensejusteringer i 

plankartet, dette ifølge Fylkeskommunen i Oppland. 

Neste høring resulterte i 24 uttaler.  

 

Villreinnemnda behandlet denne i sak 18-2015 og uttalte følgende: 

Villreinnemnda uttaler at konsekvensene for villrein er for dårlig opplyst og at planen ikke 

kan vedtas med et slikt manglende kunnskapsgrunnlag, 

http://www.oppland.no/fagomrader/plan-og-miljo/planlegging/regional-planlegging/regional-plan-for-dovrefjellomradet.60691.aspx
http://www.oppland.no/fagomrader/plan-og-miljo/planlegging/regional-planlegging/regional-plan-for-dovrefjellomradet.60691.aspx


- Villreinnemnda uttaler at BS(Buffersone)1 må reduseres til et minimum (kun omfatte vedtatte planer, 

dagens bebyggelse og veier der det er nødvendig) slik at funksjonsområder som er av 

regional/nasjonal/internasjonal betydning sikres på lang sikt. 
 

- Villreinnemnda uttaler at foreslått BS ved Finnset og BO(Bygdenært område) ved Bjorli kan 

tilrettelegge for en økning i ferdselen langsmed denne aksen. Dette kan føre til at villrein forstyrres så 
mye at villreinområdet forringes eller i verste fall fragmenteres/splittes. Resultater fra GPS merket rein 

viser at området er mye brukt av rein i dag (vedlegg). Villreinnemnda ønsker ikke endringer til BS ved 

Finnset og til BO ved Bjorli. 

 
- Villreinnemnda uttaler at Fjellgardene i Øvre Sunndal fortsatt forblir innenfor NVO(Nasjonalt 

villreinområde) med bakgrunn i vurderingen. 

 
- Villreinnemnda uttaler at BS14 i Dindalen ikke utvides med bakgrunn i en klar potensiell økt 

forstyrrelse på sikt dersom det tilrettelegges for flere hytter, og eller stor utvidelse av hytter, lengre inn 

i villreinområdet, i kjent trekkvei/trekkområde for villrein. 

 
- Villreinnemnda uttaler at Grødalen ikke bør endre status og tas ut av NVO, fordi området 

sannsynligvis ikke tåler mer potensiell forstyrrelse som følge av flere hytter i fremtiden dersom en 

ytterligere økning kan bli resultatet på sikt med status BS i området.  

 

6. Verneplan Hjerkinn skytefelt 

 
Nettside nemnda har benyttet: https://www.fylkesmannen.no/Oppland/Miljo-og-

klima/Hjerkinn-skytefelt---nettside-om-verneplanprosessen/Nye-foringer-for-arbeidet-med-

tidligere-Hjerkinn-skytefelt/ . 

 

Villreinnemnda har vært representert i styringsgruppa for arbeidet, og både sekretær og 

medlemmer har deltatt på møter og befaringer. 

 

2. juli 2015 kom Klima- og miljødepartementet(KLD) med nye føringer til verneplanarbeidet 

som startet opp i 2013. Departementet ber i brevet om at verneforslaget, når det sendes på 

høring, inneholder et forslag om vern av hele eller deler av området som 

landskapsvernområde, som et alternativ til vern av hele eller deler av området som 

nasjonalpark. Departementet ber videre om at et av alternativene skal åpne for at følgende 

veier skal bestå: Snøheimvegen, Vålåsjøhøvegen og vegen fram til Vesllie/Rolstadsetra. 

Departementet understreker at kunnskapsinnhentingen om Snøheimvegen skal gjennomføres 

som planlagt. 

Den 30.10 ble det arrangert oppstartsmøte der grunnlag for ny KU ble presentert. 

Villreinnemnda var representert på møtet. 

 

7. Dialogmøte med villreinutvalgene 

 
Den 17.11.2015 arrangerte villreinnemnda, et dialogmøte med Snøhetta og Knutshø 

villreinområder. Formålet med dette årlige møtet er å ha en arena der en kan diskutere 

utfordringer i villreinforvaltningen innenfor villreinområdene.    

I år ble det diskutert bredt rundt «NINA rapport 1019 – Villreinens arealbruk i Knutshø», og 

spesifikt hvordan en ønsker å jobbe videre med de anbefalinger som gis i rapporten. 

Drektighetsundersøkelser og parasittundersøkelser var de fremste ønskene i tiden fremover. 

https://www.fylkesmannen.no/Oppland/Miljo-og-klima/Hjerkinn-skytefelt---nettside-om-verneplanprosessen/Nye-foringer-for-arbeidet-med-tidligere-Hjerkinn-skytefelt/
https://www.fylkesmannen.no/Oppland/Miljo-og-klima/Hjerkinn-skytefelt---nettside-om-verneplanprosessen/Nye-foringer-for-arbeidet-med-tidligere-Hjerkinn-skytefelt/
https://www.fylkesmannen.no/Oppland/Miljo-og-klima/Hjerkinn-skytefelt---nettside-om-verneplanprosessen/Nye-foringer-for-arbeidet-med-tidligere-Hjerkinn-skytefelt/


Begge utvalgene la frem erfaringer fra jakta i 2015. Begge utvalgene påpekte videre at dette 

møtet er en god arena for nemnda og utvalgene der en kan forme felles mål for arbeidet med 

villreinen.   

 

8. Regnskap for drift av villreinnemnda  

Miljødirektoratet har for 2015 stilt til 450 000 til disposisjon. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

har hatt ansvar for økonomiforvaltning og ført regnskap for villreinnemnda.  

  Budsjett Regnskap 

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

400 000 

225 506 

Sekretærutgifter 157 410 

Drift Fylkesmannen 50 000 7 084 

FoU tilskudd Snøhetta, Knutshø 0 60 000 

Totalt 450 000 450 000 

 


