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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. Nemnda 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 2018 har vært Fylkesmannen i Trøndelag, Bjørn Rangbru 
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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 har protokollført 26 saker i 2018. Saker er behandlet både i fysiske møter og 

gjennom e-postbehandlinger. Det årlige dialogmøtet med villreinutvalgene er nyttig. 

Nemnda deltok også på årsmøtene til begge villreinutvalgene, Villreinrådet sine fagdager, 

ved offisiell markering av vern av tidligere Hjerkinn skytefelt, og holdt foredrag for 

universitetet NORD». 

Fordeling av tiltaksmidler 

I 2018 var det ramme på kr 213 008,- tilgjengelig til villreintiltak i Snøhetta og Knutshø 
villreinområder. Dette var fordelt med kr 164 590,- for Snøhetta villreinområde og kr 48 
418,- for Knutshø villreinområde. Nemnda behandlet 7 søknader om tilskudd og gjorde 
følgende fordeling: 
 

Søker Navn på prosjekt/tiltak Vedtak 

Snøhetta villreinutvalg Tiltak iht driftsplan 149590 

Knutshø villreinutvalg Tiltak iht bestandsplan 43 418 

Tarandus AS "Styrke kunnskapen om villrein i fortid" 0 

Sunndal fjellstyre Ferieklubb for barn og leir for mindreårige asylsøkere 5000 

Dombås Fjellskole Undervisning om villreinen i Rondane og Dovre 5000 

Aune barneskole "Reinsjakt, undervisning- rein i teori og praksis" 5000 

Dombås barneskole "Undervisning, rein i teori og praksis" 5000 

      

Total sum   213 008 
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Miljødirektoratet krever inn fellingsavgift for felt villrein. Midlene returneres som 
tilskuddsmidler til villreinområdet påfølgende år. Størrelsen på beløpet endres i samsvar 
med felte villrein, og sats på fellingsavgift. Det har de siste årene vært en reduksjon i 
tilskuddsmidlene for både Snøhetta og Knutshø villreinområde.  
 

 
 

 

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 2018 
viste minst 1483 dyr i øst. Denne tellingen ble vurdert som mislykket. I vest ble det påvist 
minimum 816 dyr. 
 

Kvoten for 2018 var i Snøhetta øst 950 fellingstillatelser med en kvotesammensetning på 
32,5 % kalv, 32,5 % simle/ungdyr, 25 % kluftbukk og 10 % fritt dyr. I Snøhetta vest var det 
400 fellingstillatelser med en kvotesammensetning på 32,5 % kalv, 32,5 % simle/ungdyr, 20 
% kluftbukk og 15 % fritt dyr. For hele villreinområdet var det totalt 1350 fellingstillatelser. 
 

Fellingsresultater 2018: 
Kvote 1350 Felt hannkalv Felt hunnkalv Felt hann 1 ½ år Felt hunn 1 ½ år Felt hann eldre Felt hunn eldre Felt tot. 

Antall 74 80 50 38 133 231 606 

Prosent av felte 12,2 13,2 8,2 6,3 21,9 38,1  

Fellingsprosent totalt: 44,9. 
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Det ble gjennomført kalvetelling 2018. Målet med kalvetelling er å finne hvor mange kalver 
som tilføres bestanden det enkelte året. 
 

Område Kalv Bukk 2 ½ år+  Simle/ungdyr 1 ½ år+ Kalver per 100 simle/ungdyr 

Snøhetta øst 578 64 1482 39,0 

Snøhetta vest 178 1 365 48,0 

Hele området 756 65 1847 40,1 

Snøhetta øst har lav andel kalv per simle/ungdyr. 
 
Det ble ikke gjennomført tilfredsstillende strukturtelling i Snøhetta i 2018. I Snøhetta øst ble 
det ikke telt. I Snøhetta vest ble det kun telt struktur på 143 individer. 
 
Knutshø villreinområde 

Knutshø villreinområde er et villreinvald. Utvalget har en bestandsplan som er godkjent for 
perioden 2018-2022. Det er her en målsetting med en vinterstamme på 1500 dyr. 
Minimumstellingen i 2018 viste minst 1312 dyr. 
 
Kvoten i Knutshø villreinområde var på 420 fellingstillatelser med en kvotesammensetning 
på 45 % kalv, 30 % simle/ungdyr, og 25 % fritt dyr for jaktsesongen 2018 (10 frie dyr til hvert 
av jaktfeltene Fåset og Naustervorda). 
 
Fellingsresultat 2018: 

Kvote 420 Felt hannkalv Felt hunnkalv Felt hann 1 ½ år Felt hunn 1 ½ år Felt hann eldre Felt hunn eldre Felt tot 
Antall 32 22 8 12 54 39 167 
Prosent av felte 19,2 13,2 4,8 7,2 32,3 23,4  

Fellingsprosent totalt: 39,8. 
 
Det ble gjennomført kalvetelling i 26.06.2018. Under tellingen ble det registret fire flokker 
med til sammen 1245 dyr. Målet med kalvetelling er å finne hvor mange kalver som tilføres 
bestanden det enkelte året. 

Område Kalv Bukk 2 ½ år+  Simle/ungdyr 1 ½ år+ Kalver per 100 simle/ungdyr 

Knutshø 287 217 741 38,7 

Knutshø har lav andel kalv per simle. 
 
Det ble gjennomført strukturtelling i Knutshø 10.10.2018 

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

Antall 567 141 264 29 49 84 

Prosent  24,9 46,6 5,1 8,6 14,8 
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Forvaltning av leveområdene 
De viktigst arealsakene i villreinområdene i 2018 vurderes å være;  
 
Regjeringen vedtok 20.04.2018 å utvide Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark ved å verne 
en stor del av det tidligere skytefeltet på Hjerkinn. Nasjonalparken økte med over 130 
kvadratkilometer. I tillegg opprettet regjeringen et nytt Hjerkinn landskapsvernområde på 45 
kvadratkilometer. Detaljer om vedtaket og planen finnes på nettsiden til Regjeringen: 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utvidelse-dovrefjell-sunndalsfjella-
nasjonalpark/id2598299/ 
 
Det har i 2018 vært tre ulike saker om utvidelse av fritidsboliger ved Snøfjellstjønnan i 
Oppdal kommune. Dette er et viktig vandringsområde for reinen til og fra 
vinterbeiteområder på Soløyfjellet, og det er definert som et fokusområde i rapporten 
«Horisont Snøhetta». Det vurderes som viktig å følge med på og styre utviklingen av 
fritidsboligene i dette området slik at områdets egnethet for villreinen opprettholdes. 
 

 
Villrein, Snøhetta vest, foto Bjørn Rangbru 
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4. Vurdering av tilstanden i villreinområdene 
 

Verktøy og kunnskapsgrunnlag  

Norge har ansvar for å sikre den ville fjellreinen i Europa. Villreinen er en art med svært stor 
forvaltningsinteresse. I både Snøhetta og Knutshø villreinområder er det opprettet store 
verneområder med formål å ivareta en viktig del av leveområdet til villreinen i Snøhetta og 
Knutshø villreinområder. I tillegg er det er opprettet en regional plan for Dovrefjellområdet 
hvor begge villreinområdene er innlemmet som nasjonale villreinområder.  
 
Både Knutshø og Snøhetta villreinområder har utarbeidet planer for forvaltning av 
villreinstammene (Snøhetta: driftsplan 2014-2018, Knutshø: bestandsplan for Knutshø 
villreinområde 2018-2022).  
 
I tillegg er det de siste årene gjennomført tverrfaglige utredninger knyttet til villreinens bruk 
av villreinområdene, og menneskers bruk av fjellene.    

• Jordhøy, P., Strand, O., Sørensen, R., Andersen, R. og Panzacchi, M. 2012. Villreinen i 
Snøhetta- og Knutshøområdet. Status og leveområde. NINA -Rapport 800. 102 s. + 
vedlegg. Trondheim.  

• Strand, O., Flemsæter, F., Gundersen, V. & Rønningen, K. 2013. Horisont Snøhetta. – 
NINA Temahefte 51. 99 s.  

• Strand, O., Gundersen, V., Jordhøy, P., Andersen, R., Nerhoel I., Panzacchi, M. & Van 
Moorter, B. 2015. Villreinens arealbruk i Knutshø. Resultater fra GPS-undersøkelsene. – 
NINA Rapport 1019. 131 s. 

 
De vedtatte verktøyene/rammene og det samla kunnskapsgrunnlaget for å forvalte villreinen 
og leveområdene vurderes som gode. 
 
Implementering (innføring) av regional plan i kommuneplanene 

Regional plan for Dovrefjellområdet ble vedtatt av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 25.07.2017. De regionale planene skal følges opp gjennom 
implementering i kommuneplaner i de ulike regionene (Stortingsmelding 14, (2015–2016). 
Planen er relativt ny, og foreløpig er det få kommuner som har implementert den regionale 
planen i kommuneplaner. 
 

Knutshø villreinområde 

Villreinutvalget har for 2018 beregnet bestanden til 1331 vinterdyr. Resultatene fra 
minimumstellingen som ble gjennomført vinteren 2018 viste 1312 vinterdyr, og dette ble 
vurdert som en god telling. Det er godt samsvar mellom beregnet og telt antall dyr. 
Bestanden er trolig litt under målet i bestandsplanen. 
 
Andelen kalv i Knutshø har vært synkende de siste 20 årene. De aller siste årene har andelen 
registrerte kalver vært nede i omkring 40 per 100 simle/ungdyr. Den langsiktige synkende 
trenden vurderes om uheldig og uønsket, men resultatene de siste årene vurderes å være 
innenfor en middels tilstand (forslag til miljøkvalitetsnorm).  
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Antall kalver per 100 simle/ungdyr i Knutshø. Kilde: Hjorteviltregisteret. 

 
Knutshø villreinområde særpreges av et betydelig veinett som gjør at store deler av området 
er lett tilgjengelig for folk. GPS-data viser at reinen i Knutshø har hatt en begrensa arealbruk 
de siste årene og at betydelige arealer har vært lite brukt. Forstyrrelser som følge av 
menneskelig infrastruktur er trolig en viktig årsak til dette. 
 
Snøhetta villreinområde 

Resultatene fra minimumstellingen som ble gjennomført vinteren 2018 viste minimum 816 
dyr i Snøhetta vest. Dette ble vurdert som en god telling, og resultatet samsvarer godt med 
målet i bestandsplanen for Snøhetta vest som er ca. 800 dyr. I Snøhetta øst ble det funnet 
1483 dyr. Snøforholdene på østområdet var relativt gode i sørlige deler av området, men 
dårligere nord og vest for Stroplsjødalen. Tellinga på øst ble vurdert som ikke vellykket. 
Minimumstellingen i 2017 viste 1998 dyr på øst. Målet i Snøhetta øst i bestandsplanen er ca. 
2200 dyr. Det antas at bestanden er litt lavere enn målet i bestandsplanen. 
 
Andelen kalv i Snøhetta har vært mellom 45-50 per 100 simle/ungdyr de siste 20 årene. De 
aller siste årene har andelen registrerte kalver vært under 45 per 100 simle/ungdyr. 
Kalveandelen er relativt lav, men innenfor en middels tilstand (forslag til miljøkvalitetsnorm). 
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Antall kalver per 100 simle/ungdyr i Snøhetta. Kilde: Hjorteviltregisteret. 
  

Nasjonalt initiert vannkraftutbygging langs aksen Dalsida–Torbudalen har kraftig redusert 
villreinens trekkmuligheter mellom viktige funksjonsområder. Det å forbedre sesongtrekket 
mellom sommerbeiter i vest og vinterbeiter i øst er et overordnet mål, og det er viktig at 
potensielle trekkområder skjermes mot nye irreversible utbygginger og eller økt ferdsel som 
kan hindre en forbedring av trekket. 
 
På Hjerkinnplatået er det utfordringer knyttet til ferdsel som kan hindre reinen i å 
gjennomføre rotasjonstrekket mellom sesongbeiter. På Snøheimveien er det innført et 
regime som frakter folk i buss forbi viktige vandringsområder for rein. Det er håp om at dette 
skal minske forstyrrelsen på rein. I Stroplsjødalen er ferdselen i perioder så omfattende at 
den påvirker villreinens vandringsmuligheter. Det er viktig å følge med på reinens bruk av 
områdene på Hjerkinnplatået. 
 
 


