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ÅRSMELDING 2016 
 

VILLREINNEMNDA FOR SNØHETTA OG KNUTSHØ VILLREINOMRÅDER. 
 

 

Saksopplysninger 

Villreinnemnda avgir en årlig melding om virksomheten innen villreinområdene til 

villreinutvalg, kommuner, Miljødirektoratet fylkesmenn med flere. 

 

Sekretæren har utarbeidet utkastet til årsmeldingen:  

 

Årsmelding 2016 
 

Villreinnemndas arbeidsoppgaver er gitt i Forskrift om forvaltning av hjortevilt. 

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 villreinens biologiske leveområdegrense i Snøhetta og Knutshø 

villreinområder: 



 
 

 
 

1. Virksomhet i villreinnemnda 
 

Snøhetta og Knutshø villreinnemnd har for perioden 2016 - 2019 følgende sammensetning av 

medlemmer med varamedlemmer:  

 
Kommuner Medlemmer    Varamedlemmer 

Rauma Janne Søvik Reidar Brude   

Lesja  Marit Rolstad (leder)  Per Arne Holset 

Dovre Odd Leif Angård (nestleder) Else Hole Ulekleiv 

Oppdal Kari Toftaker Arnt Gulaker 



Sunndal Olav Søderberg Astrid Sæter 

Nesset Karianne Rindli Magne Bugge 

Folldal Øyvind Bakken-Berg Eva Stuedal 

Tynset Jon Tore Dalsegg  Signe Marit Lium 

Rennebu Siv Remetun Lånke Knut Hårstad 

Alvdal Johan Ragnar Eggen Trine Vardenær Tharaldsteen 

 

2016 har vært det første året i 4-årsperioden med ny villreinnemnd. I løpet av året har det vært 

avholdt 4 fysiske møter og 2 epostbehandlinger. Samlet ble 16 saker behandlet av nemnda i 

2016. Orienteringssaker er ikke medregnet, og kommer utenom oppgitte saker. Kort 

oppsummering av uttaler i saker følger under: 

 

• Sak 10-2016: Stikk-ut tur til Håkodalsvatnet i Sunndal kommune – Til Friluftsrådet i 

Møre og Romsdal 

• Sak 11-2016: Faglig uttale til Dovrefjell nasjonalparkstyre – I forbindelse med klage 

på søknad om motorferdsel i Oppdal kommune. 

• Sak 12-2016: Uttale til Den Norske Turistforening(DNT) sine planer for stier og hytter 

innenfor Snøhetta villreinområde. 

• Sak 14-2016: Søknad om tilbygg på hytte ved Tjønnglupen i Oppdal kommune. 

• Sak 15-2016: Faglig uttale til Dovrefjell nasjonalparkstyre – Motorferdsel med 

snøskuter til Døllia i Knutshø landskapsvernområde. 

• Sak 16-2016: Faglig uttale til Nesset kommune - Søknad om riving av gammel hytte 

og bygging av ny hytte i Fagerbotn. 
 

 

2. Tiltaksmidler 2016 
 

Det var for 2016 disponibelt kr 192 166 for Snøhetta villreinområde og kr 97 909 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 2016 ble kunngjort via nettsiden www.villrein.no, e-post til kommunene, 

fjellstyrene, villreinutvalgene osv. Villreinnemnda har satset mye på kunnskapsformidling til 

barn- og unge i annonseringen av tiltaksmidlene. Det har blitt sendt ut egne eposter til alle 

skoler sekretær vurderte til å ligger i geografisk nærhet til villreinområdene. Søknadsfristen 

ble satt til 15 april. Det kom det inn 10 søknader, 9 fikk tilskudd:  

 

Søker Villreinområde Søknadsbeløp og Tilskuddsbeløp 

Snøhetta villreinutvalg Snøhetta Kr 123 000,-           kr 120 000,- 

Sunndal fjellstyre Snøhetta Kr   14750,-            kr   10 000,- 

Knutshø villreinutvalg Knutshø  Kr 120 000,-           kr   95 000,- 

Nesset Fjellstyre Snøhetta  Kr   15 000,-           kr   10 000,- 

Norsk villreinsenter Nord Snøhetta Kr   80 000,-           kr   40 000,- 

Aune skole Snøhetta/Knutshø Kr   15 000,-           kr      3768,- 

Gjøra Oppvekstsenter Snøhetta Kr.    3 000,-           kr      3768,- 

Strindheim skole Snøhetta/Knutshø Kr     3 000,-           kr            0,- Avslått. 

Oppdal ungdomsskole Snøhetta Kr.    3 000,-           kr      3768,- 

Dombås skole Snøhetta Kr.  16 000,-           kr      3768,- 

http://www.villrein.no/


   

 

Detaljer om sakene som ble gitt tilskudd, formålet med tilskuddet osv. kan leses i protokoll 

fra møte i Villreinnemnda den 26.4.2016, her: https://www.villrein.no/snhetta-1/  

 

 

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 2016 
 Kalv Simle/ungdyr Kluft bukk Fritt dyr 

Snøhetta Øst 30 % 30 % 20 % 20 % 

Snøhetta Vest 30 % 30 % 20 % 20 % 

 

Fellingsrapport 2016 
 kvote felt  % SK BK US UB VS VB 

ØST 1100 543 49,36 55 50 20 38 179 201 

VEST 180 104 57,78 15 10 4 18 30 27 

Sum 1280 647 50,55 70 60 24 56 209 228 

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

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fellingsprosent 41,8 % 34,6 % 48,6 % 53,16 46,10 50,55 

 

Jaktperioden i Snøhetta villreinområde i 2016 var fra 20. august til 22. september. Fellings-

prosent på 50,55 % er noe lavere enn i toppåret 2014, men en bra fellingsprosent. Den har 

vært stabilt høy nå i 3 år på rad i Snøhetta villreinområde. Dette var tredje året i 

bestandsplanperioden fra året 2014 t.o.m. året 2018 innenfor Snøhetta villreinområde. 

 

 

3.2 Knutshø villreinområde (1 776km²) 

Godkjent kvotesammensetning for 2016 
Kalv Simle/ungdyr Fritt under 50 kg Fritt dyr 

45 % 30% (Samlet med «Fritt dyr», 

25%) 

25 % 

 

Fellingsrapport 2016 
 KVOTE FELT  % SK US VS BK UB VB 

 Sum 400 253 63,3 39 20 68 33 21 72 

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

 

Sammenstilling av prosentvis kvotetildeling og felling 2016.  
 Kalv Simle/ungdyr Fritt dyr/Fritt under 50 

kg. 

Godkjent kvote 45 % 30 % 25 % 

Felling 46 % 75 %  79%  

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fellingsprosent  48,4 % 56 % 57,5 % 53,8% 60,9 63,3 % 

 

https://www.villrein.no/snhetta-1/


Jaktperioden i Knutshø villreinområde var i 2016 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 2016 ble det heller 

ikke felt dyr her. Kvotene for 2016 ble redusert med hele 200 dyr med bakgrunn i 2 gode 

tellinger der resultatene av tellingene viste mindre dyr i VO. Likevel hadde området relativt 

høy prosentvis avskyting også i 2016, da på hele 63,3 prosent.  

 

4. CWD(Skrantesjuke) 

 
Chronic Wasting Disease (CWD) er en prionsykdom som i flere tiår har vært kjent hos ulike 

hjortedyr i Nord-Amerika. Sykdommen er nå også påvist hos tre villrein og to elger i Norge. 

Til dags dato er det påvist 5 tilfeller i Norge. 

CWD kjennetegnes ved gradvis tap av nerveceller i hjernen, nevrologiske symptomer og 

avmagring, og ender alltid med døden. CWD er en B-sykdom og forekomst av eller mistanke 

om CWD skal umiddelbart rapporteres til Mattilsynet. Veterinærinstituttet har undersøkt 

prøver fra litt over 10 000 hjortedyr i 2016. Status oppdateres daglig på deres nettsider.  

I juli 2016 trådte forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av CWD ikraft. Her 

kom forbud mot luktestoff, og begrensninger for fôring og bruk av saltslikkestein til 

hjortedyr. Det er heller ikke lov å flytte levende hjortedyr over fylkes- eller landegrenser, og 

Mattilsynet må varsles ved sykdom på hjortedyr 

 

5. Verneplan Hjerkinn skytefelt 
 

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

klima/Hjerkinn-skytefelt---nettside-om-verneplanprosessen/ . 

 

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

som startet opp i 2013. Villreinnemnda har vært representert i styringsgruppa for arbeidet, og 

både sekretær og medlemmer har deltatt på møter og befaringer. Villreinnemnda har sittet i 

referansegruppen i verneplanprosessen, da sekretær. I 2016 har undertegnede deltatt på møte  

 

Videreføring av FoU- prosjektet i Snøhetta har pågått siden 2014 og avsluttes i 2017. 

Styringsgruppa for prosjektet har vært aktiv i 2016 og leder har deltatt på møter. I januar 2017 

kom NINA rapport 1313 «Kunnskapsgrunnlag om ulike scenarier for Snøheimvegen  

Effekter på villrein, ferdsel og lokalsamfunn etter åtte års forskning».   

Skyttelbuss til Snøheim blir anbefalt som beste løsning for villreinen for unngå forstyrrelser 

langsmed viktige trekkruter så lenge Snøheimveien eksisterer.  

 

6. Dialogmøte med villreinutvalgene 
 

Den 19.11.2016 arrangerte villreinnemnda som i 2015 og 2014, et dialogmøte med Snøhetta 

og Knutshø villreinutvalg, samt med deltaker fra NINA Roy Andersen, og oppsynsleder i 

Snøhetta villreinområde Arne Granlund. Fra utvalgene deltok leder og sekretær. 

 

Formålet med dette årlige møtet er å ha en arena der en kan diskutere samarbeid og 

utfordringer i villreinforvaltningen.  

https://www.fylkesmannen.no/Oppland/Miljo-og-klima/Hjerkinn-skytefelt---nettside-om-verneplanprosessen/
https://www.fylkesmannen.no/Oppland/Miljo-og-klima/Hjerkinn-skytefelt---nettside-om-verneplanprosessen/


   

I år ble det diskutert om bla CWD, utfordringer med fotråte, lagt frem resultater fra 

villreinjakten av begge utvalgene og holdt innlegg om hvordan en regner ut egnede kvoter for 

et villreinområde.  

 

Konkrete problemstillinger videre ble også diskutert bredt i begge villreinområdene, og 

protokoll med referat fra møte ble sendt ut til alle deltakere. 

 

7. Regnskap for drift av villreinnemnda  
 

Miljødirektoratet har for 2016 stilt til 500 000 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)  

450 000 

271 484 

Sekretærutgifter 178 087 

Drift Fylkesmannen 50 000 50 429 

FoU i Snøhetta - bidrag fra nemnda  0 45 386 

Totalt 500 000 545 386 

 

 

Vurderinger 
Dette er et utkast til årsmelding for villreinnemnda sin virksomhet i 2016 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 2016, 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 på epost 3.3-7.3.-2017: 

 

 

 

VEDTAK 

 

 

 

 

Utskrift til: Miljødirektoratet. 
 


