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1. Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder 
 

Villreinnemnda er en offentlig nemnd hvor medlemmer og varamedlemmer er oppnevnt av 
Miljødirektoratet, etter forslag fra hver kommune som har villreinareal. Villreinnemndenes 
hovedoppgaver er å: 
• Godkjenne fellingskvoter for det enkelte år etter forslag fra rettighetshaverne 
• Godkjenne bestandsplaner utarbeidet av rettighetshaverne i et villreinområde 
(villreinutvalgene). 
• Fordele midler til villreintiltak. 
• Være høringsinstans i saker som berører arealbruken i villreinens leveområde. 
• Bidra til at kunnskapen om villreinens leveområder styrkes. 
 
Nemndene har en fireårig funksjonsperiode som følger kommunevalgperioden. Ny nemnd for 
Snøhetta og Knutshø villreinområder ble konstituert i februar i 2016, med følgende 
medlemmer: 
 

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 

 

Sekretær i 2017 har vært Tore Rødseth Ulvund 
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2. Virkeområde og aktivitet 
 
Villreinnemndas ansvarsområde er både Snøhetta villreinområde og Knutshø villreinområde. 
Villreinområdene har areal i 4 fylker og 10 kommuner. I Snøhetta er det to delstammer; øst 
og vest.  
 

 
 
Villreinnemnda behandlet 16 saker i 2017, både i møter og gjennom e-postbehandlinger. Det 
årlige dialogmøtet med villreinutvalgene virker å være særlig nyttig. Nemnda deltok blant 
annet på årsmøtene til begge villreinutvalgene, Villreinrådet sine fagdager, og i prosjektet 
«Overvåking av Snøhettaområdet 2014-2017. Villrein, ferdsel og forvaltning». 
 

Fordeling av tiltaksmidler 

I 2017 var det kr 165 433,- for Snøhetta villreinområde og kr 62 235,- for Knutshø villreinområde til 
villreintiltak. Totalt kr 227 433,-. Nemnda behandlet 8 søknader om tilskudd og gjorde følgende 
fordeling: 
 

  

Søker Søknadsbeløp Vedtatt fordeling

Snøhetta villreinutvalg 192 000 134 433

Knutshø villreinutvalg 75000 57000

Sunndal fjellstyre Ikke spesifisert, men kostnader på 26 000 10 000

Norsk villreinsenter Nord 6 000 6000

Dombås fjellskole 50 000 5000

Vistdal skole 20 000 5000

Aune barneskole 15 000 5000

Oppdal ungdomsskole Ikke spesifisert 5000

Totalt 227 433
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3. Bestandsforvaltning 
 
Snøhetta villreinområde 

Snøhetta villreinområde er et villreinvald. Utvalget har utarbeidet en driftsplan som er 
godkjent for perioden 2014-2018. Det er her en målsetning å bygge vinterstammen opp til 
2200 dyr +/- 10 % i østområdet, og 800 dyr +/- 10 % i vestområdet. Minimustellingen i 2017 
viste minst 1998 dyr i øst, og 651 dyr i øst. 
 
Kvoten for 2017 var i Snøhetta øst 1000 fellingstillatelser med en kvotesammensetning på 
32,5 % kalv, 32,5 % simle/ungdyr, 25 % kluftbukk og 10 % fritt dyr. I Snøhetta vest var det 
200 fellingstillatelser med en kvotesammensetning på 30 % kalv, 30 % simle/ungdyr, 20 % 
kluftbukk og 20 % fritt dyr. 
 
Fellingsresultater 2017: 

 
 
Det ble gjennomført kalvetelling. Målet med kalvetelling er å finne hvor mange kalver som 
tilføres bestanden det enkelte året. 

 
Merk at Snøhetta øst har lav andel kalv per simle/ungdyr. 
 
Det ble gjennomført strukturtelling i Snøhetta øst.  

 
Merk at andelen voksen bukk er lav. Det ble ikke gjennomført telling i Snøhetta vest.  
 
Knutshø villreinområde 

Knutshø villreinområde er et villreinvald. Utvalget har en bestandsplan som er godkjent for 
perioden 2013-2017. Det er her en målsetting med en vinterstamme på 1500 dyr. 
Minimumstellingen i 2017 viste minst 1287 dyr. 
 
Kvoten for 2017 var i Knutshø 420 fellingstillatelser med en kvotesammensetning på 45 % 
kalv, 30 % simle/ungdyr, og 25 % fritt dyr for jaktsesongen 2017. 
 
Fellingsresultater 2017: 

 
 
Det ble gjennomført kalvetelling. Målet med kalvetelling er å finne hvor mange kalver som 
tilføres bestanden det enkelte året. 

 

Kvote 1200 Felt hannkalv Felt hunnkalv Felt hanndyr 1 ½ år Felt hunndyr 1 ½ år Felt hanndyr eldre Felt hunndyr eldre Felt totalt Fellingsprosent

Antall 70 75 64 36 169 206 620 51,7

Prosent av felte 11,3 12,1 10,3 5,8 27,3 33,2

Kalv Bukk 2½ år + Simle/ungdyr 1½ år + Kalver per 100 simle/ungdyr

525 23 1361 38,6

106 0 222 47,7

631 23 1583 39,9

Snøhetta øst

Snøhetta vest

Hele området

Område

Antall Kalv Simle 1½ år + Bukk 1½ år Bukk 2½ år Bukk 3½ år +

Antall 871 233 408 65 66 99

Prosent 26,8 46,8 7,5 7,6 11,4

Kvote 420 Felt hannkalv Felt hunnkalv Felt hanndyr 1 ½ år Felt hunndyr 1 ½ år Felt hanndyr eldre Felt hunndyr eldre Felt totalt Fellingsprosent

Antall 30 31 11 10 59 60 201 47,9

Prosent av felte 14,9 15,4 5,5 5,0 29,4 29,9

Kalv Bukk 2½ år + Simle/ungdyr 1½ år + Kalver per 100 simle/ungdyr

308 80 740 41,6

Område

Knutshø
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Knutshø har fortsatt lav andel kalv per simle. 
 
Det ble gjennomført strukturtelling i Knutshø.  

  
 
 

4. Arealforvaltning 
De viktigst sakene i villreinområdene i 2017 vurderes å være;  
 
Vedtaket til Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 25.7.2017 om 
fastsettelse av Regional plan for Dovrefjellområdet. Her ble grensene til nasjonalt 
villreinområde, og bufferområder, i både Snøhetta og Knutshø villreinområder 
vedtatt. Denne planen gir viktige føringer og rammer for forvaltningen av arealene i 
villreinområdene. Detaljer om vedtaket og planen finnes på nettsiden til Oppland 
Fylkeskommune; https://www.oppland.no/fagomrader/plan-og-miljo/regionale-
planer/regional-plan-for-dovrefjellomradet.60691.aspx 
 
Stortinget vedtok høsten 2017 at Snøheimvegen ikke skulle fjernes og tilbakeføres 
naturen, men bli liggende slik at trafikken inn mot Snøheim fortsatt kan skje med 
skyttelbuss. En viktig forutsetning var at det ble sikret stabil drift av skyttelbuss på 
veien i overskuelig fremtid, og at omfanget av annen ferdsel på veien holdes lavt for å 
unngå hindringer for villreintrekket. 
 
Sommeren 2017 overleverte Fylkesmannen i Oppland til Miljødirektoratet sin 
tilrådning om vern av Hjerkinn skytefelt. Fylkesmannen anbefalte at de indre delene 
av tidligere Hjerkinn skytefelt ble vernet som nasjonalpark og at de ytre delene ble 
vernet som landskapsvernområde. Ytterligere informasjon om tilrådningen finnes på 
Fylkesmannen i Oppland sin nettside; https://www.fylkesmannen.no/Oppland/Miljo-
og-klima/Hjerkinn-skytefelt---nettside-om-verneplanprosessen/Narmere-et-vern-av-
Hjerkinn-skytefelt/ 
 
 

  

Antall Kalv Simle 1½ år + Bukk 1½ år Bukk 2½ år Bukk 3½ år +

Antall 397 96 166 22 30 83

Prosent 24,2 41,8 5,5 7,6 20,9

https://www.oppland.no/fagomrader/plan-og-miljo/regionale-planer/regional-plan-for-dovrefjellomradet.60691.aspx
https://www.oppland.no/fagomrader/plan-og-miljo/regionale-planer/regional-plan-for-dovrefjellomradet.60691.aspx
https://www.fylkesmannen.no/Oppland/Miljo-og-klima/Hjerkinn-skytefelt---nettside-om-verneplanprosessen/Narmere-et-vern-av-Hjerkinn-skytefelt/
https://www.fylkesmannen.no/Oppland/Miljo-og-klima/Hjerkinn-skytefelt---nettside-om-verneplanprosessen/Narmere-et-vern-av-Hjerkinn-skytefelt/
https://www.fylkesmannen.no/Oppland/Miljo-og-klima/Hjerkinn-skytefelt---nettside-om-verneplanprosessen/Narmere-et-vern-av-Hjerkinn-skytefelt/
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5. Informasjonsfolder fra villreinnemnda 
 
Villreinnemnda utarbeidet en informasjonsfolder i 2017. Villreinnemnda for Snøhetta 
og Knutshø har erfart at kjennskapen til nemnda sitt ansvarsområde og rolle er noe 
ulik rundt om i både kommunene og hos andre aktører. For å øke kjennskapen til 
villreinnemnda utarbeidet nemnda en informasjonsfolder. Folderen inneholder 
informasjon om villreinnemnda (medlemmer og oppgaver), villreinen, og utfordringer 
i villreinområdene. Folderen kan leses på: 
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMTL/Milj%c3%b8%20og
%20klima/Naturmangfold/Villrein/Endelig%20Folder_spesifikk_Sn%c3%b8hetta_Knut
sh%c3%b8%20(3).pdf 
 
 

 
Fostringsflokk, foto Bjørn Rangbru 
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