
Villreinnemnda for 

Snøhetta og Knutshø  

Postadresse: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Postboks 4710, Sluppen 
7468 Trondheim. 
Postmottaksadresse: fmstpostmottak@fylkesmannen.no  
Leder: Marit Rolstad,          tlf. 952 05 840, e-post: a-rolst@online.no   
Sekretær: Tore R. Ulvund, tlf. 479 63 113, e-post: 060382ulvund@gmail.com   

 

 

MØTEPROTOKOLL 

Tid: 19.4.2017 Kl.: 10.00 – 14:00 

Sted: Norsk villreinsenter Nord  Fremmøtte: 7 medlemmer, (av de, 2) 

varamedlemmer.   

Til stede som medlem   

Olav Søderberg, Sunndal kommune 

Magne Bugge, vara Nesset kommune 

Johan Ragnar Eggen, Alvdal kommune  

Øyvind Bakken Berg, Folldal kommune 

Marit Rolstad, Lesja kommune – Leder 

Odd Leif Angård, Dovre kommune 

Siv Revetun Månke, Rennebu kommune 

Jon Tore Dalsegg, Tynset kommune  

Reidar Brude, vara Rauma kommune 

Forfall:  

Kari Toftaker, Oppdal kommune, Janne Søvik, Rauma kommune 

Karianne Rindli, Nesset kommune. 

Andre møtende: 

Bjørn Rangbru, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, 

Tore R. Ulvund, sekretær, Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø 

 

Møtegodtgjøring i møte 19.4.2016 

 

Villreinnemnda får 4 timer møtetid og to timer møteforberedelse, samlet 6 timer i 

møtegodtgjøring. 

 

Saker til behandling 

Saksnr.  Innhold 

 Henviser til saksdokumenter på www.villrein.no . 

 

 Orienteringssaker som ble lagt frem i møtet følger på neste side:  

 

5/2017 
 
6/2017   
 
7/2017 
 
 
8/2017 
 

Høring verneplan Hjerkinn skytefelt. 

Søknader om tiltaksmidler til villreintiltak 2017 – Samlet behandling.  

Søknad om godkjenning av kvoter og kvotesammensetning for jakta i 

2017 i Knutshø villreinområde 

Uttale av tilbygg til bua Hindbu i Lesja kommune – Snøhetta VO  

mailto:fmstpostmottak@fylkesmannen.no
mailto:a-rolst@online.no
mailto:060382ulvund@gmail.com
http://www.villrein.no/
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9/2017 
 
 
 
10/2017              

Søknad om godkjenning av kvoter og kvotesammensetning for jakta i  

2017 i Snøhetta villreinområde (Ettersendt 13.4.2017). 
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Orienteringssaker til møte 19.4 

Invitasjon til Villreinrådets fagdag på Honne i Gjøvik kommune 8. juni. 

Den 8 januar kom det orientering fra villreinrådets som  ønsker å ha fagdag i tilknytning 

til landsmøte i 2017 og dato for dette er satt til 7. – 8. juni 2017. Styret kom frem til at det var 

konferansesenteret på Honne som nå er best egnet. Merk dere allerede datoen! Da tenker 

en landsmøte fra lunsj til kl. 17. den 7. og fagdag den 8. juni. 

Disse fagdagene har vært svært inspirerende de siste årene, og villreinnemnda bør vurdere 

å sende flere medlemmer på dette i år, dersom en har midler til dette.  

Sekretær kan ikke delta i år, og har vært på disse fagdagene hvert år siden 2014.  

I møte 19.4.: Kan være aktuelt å fremme en kandidat til valgkomite til styret i villreinrådet. 

Odd Leif orienterte om dette. Odd Leif kan ta imot kandidater til dette. Marit Rolstad påpekte 

at Jan Erik Dahlum, ny leder i utvalget kan være aktuell.  Olav Søderberg ble nevnt som 

aktuell. 

 

Johan Ragnar Eggen, Reidar Brude og Olav Søderberg ønsket å delta. 

 

Skrantesjuke (CWD) – Ståa 

Villreinen i Nordfjella skal vurderes tas ut for å hindre ytterligere spredning av 

skrantesjuke blant klovdyrbestander i Norge.  

Hjorteviltportalen, se etter nyhetsbrev. 

 

Forvaltningsplan Moskus 

Denne er lagt ut til høring med frist 1. juni.  

Bjørn Rangbru kan orientere om forvaltningsplanen dette på nemndsmøte 19.4.  

Bjørn er saksbehandler på denne i Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Her må nemnda 

avgjøre hvordan saken skal behandles for å ikke blande roller og oppnå . Sekretær 

foreslår at denne skrives og sendes ut direkte uten at den er innom leder i 

sekretariatet Bjørn Rangbru. 

Bjørn Rangbru orienterte 19.4: 

Forvaltningsplan fra 2006. Ikke store endringer i den nye planen.  

Den største endringen er at en foreslår et tak på 200 dyr vinterstamme. 

Veterinærinstituttet har anbefalt dette taket på vinterdyr på grunn av bla. 
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sykomspress og det kjerneområde som er antatt å brukes. Bruker en del områder på 

næringssamling sommerstid. Ikke ønskelig med helårsetablering utenom 

kjerneområde. 

Det var cirka 248 nå i tellingen. Har cirka 50 kalver. Relativt stor kuandel, og 

dødelighet er relativt stor på kalv. 

Kjerneområde/leveområdene er vurdert til å være på cirka 300m2. 

Før planen i 2006 kom ble det fokusert på at stammen skulle få utvikle seg mest 

mulig naturlig. 

Arten levde for rundt 30000 år siden, og inntil cirka da. 

Miljødirektoratet fatter vedtak om mindre stamme. SNO foretar uttaket. FM står for 

uttak knyttet til sikkerhet. 

 

Einunna kraftverk og Markbulia dam Markbulia – Orientering.  

 
Snøhetta og Knutshø Villreinnemnd uttalte følgende i uttalebrev datert 08.12.2008 til 
NVE(Norges Vassdrags- og Energiverk): 
 
"Mulige virkninger for villreinen i Knutshø villreinområde 
 
Knutshø villreinområde har gode helårsbeiter for villreinen. Mye av berggrunnen er kalkrik og 
forvitrer lett, og løsmassene gir næringsrike beiter. 
 
Beiteundersøkelser som ble utført av NINA i 2001, viser at villreinområdet har 40 % 
vinterbeiter, 26 % vårbeiter, 7 % sommerbeiter og 18% høstbeiter. Bare 9 % er uproduktivt 
areal. Samlet sett er fordelingen av sesongbeitene for villreinen bortimot optimale i Knutshø 
villreinområde. Nedising av vinterbeiter er heller ikke noe stort problem i dette området. 
 
I Knutshø villreinområde er det derimot mange inngrep. Det er mange veier som går inn i de 
sentrale delene av villreinområdet, det er gjennomført flere kraftutbygginger, og det er flere 
områder med hytter. En del setrer blir også brukt som fritidshus. 
 
Veiene i villreinområde medfører at fiellområdet er lett tilgjengelig, og det er derfor en del 
ferdsel og aktiviteter i dette villreinområdet. Sledehundløp og sykkelritt er eksempler på nye 
aktiviteter de siste årene. Det totale omfanget av inngrep og forstyrrelser i Knutshø 
villreinområde er nå forholdsvis høyt. 
 
Villreinen i Knutshø villreinområde hører til den opprinnelige fjellreintypen som er forholdsvis 
sky, og har lett for å bli påvirket av forstyrrelser fra mennesker. Særlig gjelder dette 
simleflokker som vanligvis er skyere enn bukkeflokker. 
 
Det er viktig å se på summen av de virkningene som ulike inngrep og forstyrrelser har på 
villreinen. Villreinen blir påvirket av svært mangefaktorer, og det er summen av disse 
faktorene 
og reduksjon av leveområdet, som til sammen gir de målbare virkningene i form av redusert 
vekst, reproduksjon og overlevelse. 
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I Knutshø villreinområde har antall kalv pr. 100 simle/ungdyr ijuni-juli gått ned siden 2002. 
Antall kalv pr. 100 simle/ungdyr i juni-juli har gått ned fra 58,7 % i 2002 til 42,5 % i 2008. 
Dette er en forholdsvis stor nedgang. Tallene er hentet fra Norsk institutt for naturforskning 
(NINA), men rapporten fra NINA om Markbulia (rapport 302), tar ikke opp dette temaet. I 
Knutshø villreinområde viser tall som Knutshø villreinutvalg har utarbeidet, at slaktevektene 
også har gått nedfor alle typer dyr unntatt voksen bukk, i perioden 2002-2007. 
 
Rapporten fra NINA om Markbulia tar ikke opp den negative utviklingen i 
slaktevektene i Knutshø villreinområde siden 2002. 
 
Det gir grunn til bekymring at gjennomsnittlig slaktevekt for kalv har gått ned med 4-5 kg, 
samtidig som antall kalv pr. 100 simle/ungdyr i juni-juli, også har gått ned 
 
Når en tar i betraktning at Knutshø villreinområde har gode og næringsrike helårsbeiter for 
villrein, og at vinterbeitene er lite utsatt for nedising, er nedgang i antall kalv pr. 100 
simle/ungdyr, og nedgang i slaktevektene for flere typer dyr, et signal om at omfanget av 
inngrep og forstyrrelser i villreinområdet nå kan være så stort at det går ut over villreinens 
vekst og overlevelse i dette området. 
 
Markbulidammen ligger i randsonen av leveområdet for villreinen i Knutshø villreinområde. 
 
Innafor området som blir berørt av en utbygging, er det gode beiter for villreinen. Her er det 
en blanding mellom lavbeite og grønt beite som er viktig når villreinen går over fra vinter- til 
sommerbeite. 
 
Bukkeflokker bruker gjerne områdene ved Markbulidammen til vår- og forsommerbeite. 
Bukkeflokker bruker også dette området om høsten, men det er ikke så vanlig. Det kan også 
være simle- og ungdyrflokker i området, men det er heller ikke så vanlig. Det har også blitt 
sett 
at vinterflokker har krysset over Einunndalen ovenfor innoset til Markbulidammen, så det er 
grunnlag for å si at området også blir brukt som trekkområde. 
 
En utvidelse av arealet på Markbulidammenfra 0,5 til 3,07 kM 2, vil båndlegge beiteareal for 
villreinen. Det er mulig at båndlegging av beiteareal sammen med andre inngrep og 
forstyrrelser, kan påvirke vekst og overlevelse i negativ retning for villreinen i dette 
villreinområdet. 
 
Utbyggingsalternativene 870, 869 og 867 HRV vil påvirke elva Einunna flere kilometer 
oppover fra den nåværende Markbulidammen. Hvordan dette vil påvirke isforhold og 
villreinens muligheter til å krysse elva om vinteren, er ikke klarlagt. 
 
Konklusjon: 
 
Null-alternativet, dvs, ingen økning i reguleringshøyden på Markbulidammen, er det beste 
alternativetfor villreinen. 
 
De andre alternativene kan ha merkbar negativ effekt på villreinen i Knutshø villreinområde, 
og det er mulig at disse alternativene sammen med andre inngrep og forstyrrelser, kan 
påvirke vekst og overlevelse i negativ retning for villreinen i dette villreinområdet. 
 
Det nest beste alternativet for villreinen er der reguleringshøyden øker fra 4,8 til 8 meter med 

HRVpå 863 moh." 

Avisartikkel fra Østlendingen 25.5.2016: 
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«Styret i Østerdalen Kraftproduksjon AS har vedtatt a rehabilitere Einunna kraftverk og 
Markbulia dam, i stedet for en større kraftutbygging til 500 millioner kroner.» 

Sekretær i nemnda 12.4.2017: 

Villreinnemnda må følge med i årene fremover dersom det kan tenkes at utbyggingen det ble 

gitt konsesjon til i 2015 fra OED, likevel kan bli gjennomført på et senere tidspunkt. Dette bør 

avklares med NVE. Fortsatt nedgang i slaktevekter i perioden etter 2008 gjør at disse 

leveområdene kan ha blitt enda viktigere de siste 10 årene etter villreinnemnda skrev uttale i 

saken. NINA rapport fra 2007 utreder mye om viktigheten av området for villreinen. Sekretær 

vil se mer på denne saken for å finne ut av mer om ev. anleggsvei. Nemnda kan diskutere 

saken mer, hva vi gjør.  

Sekretær kan sjekke med Norsk Villreinsenter Sør om saken er innlagt i deres database, de 

kan ha samlet inn mer historikk i saken. 

 

Infofolder for villreinnemnda. 

Folderen er ferdigstilt og ble utsendt til kommuner m.m. i februar 2017. Dette vil øke 

informasjonsstrømmen til de instanser som skal gi villreinnemnda mulighet til å vurdere uttale 

i saker som kan ha negativ innvirkning på villrein innenfor Snøhetta- og Knutshø 

villreinområder samt randsoner.  

 

Tilbygg til hytte på Oppdal – Randsone til Knutshø VO 
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Saken ble oversendt villreinnemnda til ev. utale 13.3.2017 fra Oppdal kommune. 

Sekretariatet i nemnda har avgjort at dette tilbygget uti randsonen til 

villreinområdet(Utenfor VO), ikke vil ha nevneverdig negative følger for villreinen i 

Knutshø. Svarte Oppdal kommune 12.4.2017 at en ikke hadde merknader i saken. 

 

Regional plan for Dovrefjellområdet. 

Saken avgjøres i uke 22, det vil si i slutten av mai 2017. Les mer her: 

https://www.oppland.no/fagomrader/plan-og-miljo/regional-plan-for-

dovrefjellomradet.60691.aspx . 

 

Fagdag på Oppdal i regi villreinutvalget: 

 

Stroplsjødalen: Utvalget vil vurdere å sende en forespørsel der en vil oppmode om å 

forby ferdsel i Stroplsjødalen. Ifølge Tor Punsvik kan dette gjøres. Kan vurdere et 

forbud i en periode. 

 

 

 

https://www.oppland.no/fagomrader/plan-og-miljo/regional-plan-for-dovrefjellomradet.60691.aspx
https://www.oppland.no/fagomrader/plan-og-miljo/regional-plan-for-dovrefjellomradet.60691.aspx
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Reinheim - Tilbygg 

 

3. april kom kopi av denne høringen fra Oppdal kommune fra. Spør Eirin Berge om 

dette, sekretær spør om hvor lang frist en kan få til uttale.  

 

VEDTAKSSAKER 19.4 følger: 
 
 
 

VILLREINNEMND FOR SNØHETTA OG KNUTSHØ  
 

Møtedato: xx.xx.2017 

 

Saksbehandler: Tore Rødseth Ulvund 

Arkivsak: 2017/xx  Saksnr. nemnda.: 5/2017 

 

DOKUMENTER  

1.  1.2.2017.  Oversending av høringsdokumenter - Forslag til verneplan, med 

konsekvensvurderinger, separate kartvedlegg for hvert vernealternativ og separat 

vedlegg med tilhørende forslag til verneforskrifter. 

 

SAKSOPPLYSNINGER  

 

Henviser til sak som omhandler verneforslag for Hjerkinn skytefelt og brev av 1.2.2017 fra 

Fylkesmannen i Oppland.  

Alle dokumenter i saken ligger her: Høring verneplan Hjerkinn skytefelt.  

 

Sekretær har først og fremst hatt fokus på hoveddokument av 30.1.2017, med 

verneforslagene og konsekvensutredninger, samt offisielle kart over verneforslagene, samt 

delrapporter og notat som er grunnlagsmateriale for nevnte hoveddokument og forslag til 

forskrifter. En kan ikke gå for mye i dybden, men må få med de viktigste større poengene for 

villreinens bruk av Hjerkinnplatået i fremtiden. 

 

Villreinnemnda spurte om utsatt høringsfrist utover frist 7. april. Nemnda ønsket å behandle 

dette i et fysisk møte som en viktig faglig uttalepart. Nemnda ettersender uttalen til 

Fylkesmannen i Oppland senest 20. april 2017. 

 

https://www.fylkesmannen.no/nb/Oppland/Miljo-og-klima/Hjerkinn-skytefelt---nettside-om-verneplanprosessen/Fra-skytefelt-til-nasjonalpark---horing/
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Villreinnemnda har sittet i referansegruppen i denne verneplanprosessen, har der deltatt på 

befaringer og møter der rapporter og utredninger har vært diskutert.  

Med bakgrunn i dette spurte sekretær om nemnda ønsket å sende inn høringsuttale i saken. 

Det kom frem et klart ønske om å gjøre dette. 

 

Bakgrunnen for denne verneplanen er Stortingets vedtak fra 1999 om å legge ned Hjerkinn 

skytefelt, tilbakeføre det til naturen og innlemme det i eksisterende verneområder. 

Stortingsvedtaket i 1999 ble gjort i forbindelse med opprettelsen av Regionfelt Østlandet og 

nedleggingen var et viktig 10 “avbøtende tiltak”. Opprettelsen av Regionfelt Østlandet 

innebar et svært stort naturinngrep, og tapet av naturverdier i det nye øvingsfeltet skulle 

kompenseres med gjenvinning og vern av naturverdier på Dovrefjell: 

 

“Hjerkinn skytefelt legges ned i samsvar med pkt. 7.2 i St.meld. nr. 11 (1998-99) som ledd i 

en omfattende plan for utvidet vern av Dovrefjell gjennom Sunndalsfjella nasjonalpark, som 

forlengelse av Dovrefjell nasjonalpark, og landskapsområder vestover fra Rondane 

nasjonalpark, jf. Ny landsplan for nasjonalparker i St.meld. nr. 62 (1991-92).” 

  

Skytefeltet var på dette tidspunktet i praksis omsluttet av eksisterende og planlagte 

verneområder jf. 

nasjonalparkplanen (NOU 1886:13 og St.meld. nr. 62 (1991-92)). Verneplanene for Dovrefjell 

og Rondane ble så vedtatt henholdsvis i 2002 og 2003 slik at skytefeltet i dag er omgitt av 

verneområder på alle kanter unntatt mot jernbanen og E6 i sør (se kart nedenfor). 

Fylkesmannen i Oppland fikk i oppdrag å starte opp verneplanprosessen av Klima- og 

miljødepartementet / Miljødirektoratet gjennom embetsoppdraget for 2013. 

Utredningsområde: 

 



10 

 

 

Sammendrag av Høringsdokument (Kopi av tekst fra dokumentet): 

 

«Dette dokumentet inneholder forslag om vern av tidligere Hjerkinn skytefelt etter 

naturmangfoldloven og konsekvensutredninger og -vurderinger av et framtidig vern. Det 

legges fram to vernealternativer til høring jf. egen prosess i Stortinget for Snøheimvegen 

med endelig vedtak høsten 2017 og føringer i brev av 2. juli 2015 fra Klima- og 

miljødepartementet. Fylkesmannen foreslår følgende alternativer for vern av tidligere 

Hjerkinn skytefelt: 

 

Vernealternativ 1: 

 

• Utvidelse av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark med ca. 159 km2 i Lesja og Dovre 

kommuner. 

• Nytt Hjerkinn landskapsvernområde på ca. 18 km2 i Dovre kommune. 

• En mindre utvidelse av Fokstugu landskapsvernområde med ca. 0,65 km2 i Lesja 

kommune. 
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Alternativ 1 innebærer at to mindre områder i Fokstugu landskapsvernområde, på til sammen 

ca. 2,2 km2, inngår i forslaget til utvidelse av nasjonalparken. 

 

Vernealternativ 2: 

 

• Utvidelse av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark(NP) med ca. 122 km2 i Lesja og 

Dovre kommuner. 

• Nytt Snøheimvegen biotopvernområde(BVO) på ca. 6,8 km2 i Dovre kommune. 

• Nytt Hjerkinn landskapsvernområde(LVO) på ca. 49 km2 i Lesja og Dovre kommuner. 

• En mindre utvidelse av Fokstugu landskapsvernområde(LVO) med ca. 0,37 km2 i 

Lesja kommune. 

 

Alternativ 2 innebærer at de mindre områdene i Fokstugu landskapsvernområde som i 

alternativ 1 inngår i nasjonalparken, inngår i henholdsvis utvidelsen av nasjonalparken 

(området lengst vest på ca. 0,80 km2) og i Hjerkinn landskapsvernområde (området lengst 

øst på ca. 1,4 km2). 

Verneforslaget omfatter totalt ca. 180 km2. De to alternativene omfatter det samme arealet. 

Alt er statlig grunn. Bakgrunnen for verneforslaget er Stortingets vedtak fra 1999 om å legge 

ned Hjerkinn skytefelt, tilbakeføre det til naturlig tilstand og innlemme det i eksisterende 

verneområder. Området inneholder store verneverdier, både når det gjelder landskap, 

biologisk mangfold, kvartærgeologi og kulturminner/kulturmiljøer. Fylkesmannen vil særlig 

påpeke verdien området har som leveområde og funksjonsområde for villreinen i Snøhetta 

villreinområde. 

 

Fylkesmannen kunngjorde oppstart av verneplanarbeidet i 2013. Det er siden gjennomført en 

omfattende verneplanprosess med møter, befaringer og innhenting av ny kunnskap. 

Eksterne utredere har utarbeidet full konsekvensutredning (KU) for henholdsvis reiseliv og 

landbruk. Fylkesmannen har selv gjort konsekvensvurderinger for de øvrige temaene. Et 

utkast til forvaltningsplan er vedlagt. Formålet med dette er å utdype bestemmelsene i de 

foreslåtte verneforskriftene.» 

 

Et notat utdyper hva som skulle legges til grunn for konsekvensvurderingene når det gjelder 

praktisering av enkelte av bestemmelsene i forskriftene. 

 

For begge vernealternativer gjelder blant annet følgende jf. dette notatet: 

 

• Ferdsel til fots og på ski er tillatt i hele området (jf. allemannsretten). Bruk av hest til kløving 
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og gjeting vil være tillatt i hele området. 

• Bruk av store telt som skal stå utover én uke krever tillatelse etter søknad uavhengig av 

antall persondøgn. Det samme gjelder overnatting i telt av samme person/gruppe i mer enn 

30 persondøgn (persondøgn = antall personer x antall døgn). 

• Kjøring med hundespann er ikke tillatt. 

• Organisert bruk av hest er bare tillatt i de fremre, sentrale delene av utredningsområdet (se 

kart nedenfor). 

• Området sør for Kolla og øst for Snøheimvegen, som i dag brukes til hundeprøver f.o.m. 

første fredag i august t.o.m. første søndag i oktober, avgrenses noe (se kart nedenfor). 

• Området på Tverrfjellet/Geitberget som i dag brukes til dressurtrening, kan benyttes i april 

med dagens avgrensning jf. vedtak i Dovre kommune, men dette kan ikke lenger benyttes i 

juli/august. 

• Moskusguiding/-safari defineres som organisert ferdsel / ferdselsformer som kan skade 

naturmiljøet og krever tillatelse etter søknad. Moskusguiding kan bare tillates innenfor et 

nærmere avgrenset område inntil eksisterende nasjonalpark i øst og et nærmere avgrenset 

område ved Geitberget / Vålåsjøhø i sør. Moskusguiding kan ikke tillates mellom Kolla og 

Snøheim. 

• Beiting er tillatt i alle verneformer. 

• Vernebestemmelsene er ikke til hinder for skadefelling av store rovdyr. 

• Det kan videre gis tillatelse til å sette opp båser for å effektivisere jakt og uttak av rovdyr 

etter søknad, tilsvarende de rammene som er gitt for rovdyrforvaltning i de sist vedtatte 

nasjonalparkene i Oppland. 

For vernealternativ 2 gjelder i tillegg følgende: 

• Sykling er tillatt på Vålåsjøhøvegen (sykling er ikke tillatt i vernealternativ 1). 

• I biotopvernområdet (Snøheimvegen) er sykling, ridning og kjøring med hundespann 

forbudt 

og ingen organiserte turer kan tillates etter søknad. 

 

I arbeidet i referansegruppen har det vært fokus på å begrense ferdselen inn i de indre 

områdene av Hjerkinn skytefelt. Her skal arealene skjermes av hensyn til villreinen. Samtidig 

har sekretær fra starten av prosessen anerkjent viktige deler for beitenæringen, særlig i 

områdene langsmed ringveien fra Hjerkinn inn til hytter ved Grisungen, i Grisungdalen der 

det ikke krysser kjente trekk for villrein ifølge naturbase.  
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VURDERINGER 

 

Et føre- var prinsipp skal legges til grunn i saken, og dette vil være førende for villreinnemnda 

sin vurdering som følger under. 

 

Norge er Europas eneste levested for den ville fjellreinen. Det er Norges ansvar å sikre 

fjellreinen og dens leveområder slik at den kan leve videre som funksjonell art og fortsette å 

spille en viktig rolle i fjelløkosystemet. Villreinnemnda skal arbeide for at villreinens 

leveområder ikke blir ytterligere redusert som følge av irreversible arealinngrep, og for at de 

negative effektene av menneskelige forstyrrelser i forhold til villreinens leveområder 

begrenses.  

  

Mennesket har jaktet på villrein gjennom tusener av år og reinen har som en følge av dette 

utviklet en stor grad av skyhet for mennesket. Den klarer ikke å skille mellom en turgåer eller 

jeger, og er like redd begge. På fjellet er det få steder å gjemme seg og flukt blir den 

vanligste reaksjonen. Reinen i Snøhetta ansees å være svært sky, og et menneske som 

kommer nærmere enn en halv kilometer fra reinen, kan utløse flukt hos reinen. Gjentatte 

forstyrrelser i samme områder kan medføre at reinen i mindre grad bruker slike områder, og i 

ytterste konsekvens kan forstyrrelser føre til lavere produksjon og økt dødelighet hos rein. 

 

Villrein unngår ofte menneskelig infrastruktur. Studier har vist at tettheten av rein er 50-95 % 

lavere enn forventet innenfor en 5 km avstand fra infrastrukturer, selv om det er stor 

variasjon avhengig av ulike miljøfaktorer, for eksempel type infrastruktur, landskap og individ. 

Simler med kalv er mest følsomme. Villrein observeres nærmere infrastruktur enn 5 km, men 

da i lavere antall. Tamreindrift har hatt begrenset omfang i Snøhettaområdet gjennom tidene, 

sammenliknet med andre fjellområder i Sør-Norge. Snøhetta- og Rondanereinen utgjør i dag 

den viktigste genetiske ressursen med tanke på representasjon av den opprinnelige, ville 

fjellreinen i Skandinavia og Europa. 

  
NINA rapport 800 - Villreinen i Snøhetta- og Knutshøområdet (Jordhøy mfl. 2012) viser at det 
er urovekkende store utfordringer med menneskelig aktivitet og forstyrrelse av villrein flere 
steder i Snøhetta og Knutshø villreinområde.  
Villreinnemnda merker seg også anbefaling fra «Horisont Snøhetta» om å «Hindre økt bruk 
og ferdsel i viktige funksjonsområder i de kritiske sesongene».  
 
For å belyse viktige sammenhenger med området som skal vernes og villreinens bruk av 

hele Snøhetta villreinområde må også områder utover Hjerkinn skytefelt tas med i 

vurderingen.  

Viktige områder er f.eks. Trekket fra Oppdal i retning sørover mot Hjerkinnplatået over 

Stroplsjødalen. En viktig større sammenheng er å diskutere effekter på hele rotasjonstrekket 

rundt Snøhettamassivet gjennom året.  
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Villreinen i Snøhetta villreinområde er blant de viktigste villreinstammene i Europa. Villreinen 

har i historisk perspektiv brukt mye større områder enn i dag, og nemndas oppgave er å 

påse at de resterende områdene, og nye viktige områder som Hjerkinnområdet får en 

vernestatus med reguleringer som først og fremst fremmer en sunnere og sterkere 

villreinstamme som kan leve mest mulig naturlig og få bedre vilkår for å leve enn før. 

 
Kommende klimaendringer antas å forverre beiteforholdene for reinen, og den vil trolig få 

behov for enda større områder for å finne mat. Dette vil stille større krav til arealer og 

trekkorridorer som er uten inngrep. Randsonene rundt dagens villreinområder vil dermed 

generelt kunne bli viktigere i årene som kommer. 

 

Verneformer 

 

Landskapsvern(LVO), Nasjonalpark(NP) og Biotopvernområde (BVO):  

 

Organisert ferdsel kan ikke reguleres innenfor et LVO ifølge hoverdokument fra FMST. og 

noe motorferdsel kan tillates. Krav til urørthet er lavere enn i NP.  

 

Vernealternativer 

 

For Hjerkinn skytefelt er det ifølge sekretær mangel på mulighet for å kunne regulere den 

samlede organiserte ferdselen som er det mest negative med tanke på villrein dersom det 

blir mer landskapsvern, istedenfor en større andel NP.  

Området er presset av mange brukergrupper, og en har påvist barriereeffekt før krysning av 

Stroplsjødalen, dette vil si at villreinen blir stående og bruker mye tid og energi på å krysse 

dalen. Trekket har stoppet opp helt flere ganger, som nevnt i rapporten i 2013 og 2016.  

 

Samlet bruk av Hjerkinnplatået ,(Moskusguiding, hundekjøring, oppsyn, forskning, gåturer, 

sykling, el og konvensjonell sykkel, m.m.) må reguleres av en forvaltningsinstans.  Det må 

settes samme krav om søknad for å kunne drive organisert ferdsel, og da er en større NP i 

en måte å regulere dette, fordi det må da søkes om tillatelse.   

Nasjonalpark vil slik gi en bedre mulighet til å kanalisere brukere til visse områder i tid og 

rom, samtidig som en kan sette relevante restriksjoner på ferdsel og bruk og tillate mer i 

visse områder. Denne delen av villreinområdet er kanskje den viktigste for villreinen for å 

opprettholde hele rotasjonstrekket rundt Snøhettamassivet. Turistforeninger må også 

innlemmes i denne praksisen, dette blir rettferdig siden de også er kommersielle aktører 

innenfor verneområdene.   
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Biotopvernområde (Snøheimveien): Dette kan styrke forvaltningens mulighet og tyngde så 

lenge det da blir vernet som et spesielt viktig trekkområde, i likhet med f.eks. Torbuhalsen. 

Men det vil ikke styrke spesielt i forhold om det ligger i NP, dermed bør en mer helhetlig 

verneform velges, som har den samme relativt strenge forskriften. Stroplsjødalen burrde vel 

da i så fall vernes som BVO også. 

 

For helhetlig forvaltning og for å kunne forvalte hele området med et relativt strengt regime 

med hensyn på organisert ferdsel, er sannsynligvis NP i hele Hjerkinn skytefelt best for den 

samlede forvaltningen av villrein. Dette blir sannsynligvis også enklest for brukere som skal 

søke om tillatelser og gi mer tid til samarbeid og informasjon mellom forvaltning og brukere. 

 

Sekretær i villreinnemnda anbefaler vernealternativ 1 med endringer der Vålåsjøhøvegen 

(mellom Hjerkinn og Grisungen) skal bestå.   

En får slik nasjonalpark tettere inntil viktige kanaliseringsattraksjoner som viewpoint Snøhetta 

på Tverrfjellet der det kan informeres om hovedverneformålet villrein, samt at beitenæringen 

kan drive tilsyn i tråd med regelverk og krav knyttet til dyrevelferd.  

Hjerkinn skytefelt inklusive Snøheimveien blir da nasjonalpark.  

Veien til Einøvlingsdammen får gro igjen i dette alternativet, og dammen blir tilbakeført og 

vannstand senkes da noe.  Dette vil kunne gi mindre ferdsel over tid, og da kun enkelt 

friluftsliv inn til dammen.   

De største justeringene er gjort i øst i dette alternativet, der nasjonalparken er utvidet noe rett 

sør for Kolla for i større grad å ivareta trekkområde for villrein. 

Også i Hjerkinn LVO blir dette alternativet nest for villreinen, der en ivaretar muligheten for at 

fremtidig trekk mot Knutshø, ved å kunne hindre nye inngrep her som vil kunne 

vanskeliggjøre tiltak for fremtidig trekk over E6 og jernbane.  

 

NP som verneform kan forbedre levevilkårene for villrein, LVO som verneform vil i verste fall 

kunne forverre levevilkårene fordi en vil kunne få en mer fri bruk av Hjerkinn skytefelt etter 

2020, med tillatelse til flere friluftslivsformer i området og ingen mulighet til å regulere 

organisert ferdsel. Dette fordi en frem til 2020 har mer begrenset tilgang fordi området er 

beskyttet av strengt ferdselsregime i delområder som ikke er ferdigryddet, samt 

Snøheimveien med Skyttelbuss der mennesker fraktes forbi samlet de viktigste trekkene før 

dagens NP grense ved Stridåa, da inn til Snøheim turisthytte.    

 

Effekter på Villrein 

 

Kart fra naturbase med trekkveier i Hjerkinn skytefelt: 
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Figurtekst: MERK at det ikke går direkte kjent trekk som krysser delstrekning på Store 

ringvei mot Grisungen, selv om området helt klart brukes av villrein som beiteområde og da 

leveområde. De store trekkene fra Oppdalsfjella over Stroplsjødalen og over Snøheimveien 

må forvaltes helhetlig og strengt med tanke på at disse trekkene i dag er svært negativt 

påvirket av menneskelig ferdsel og derav forstyrrelse. Dette innbefatter også viktig trekk ved 

Kolla.  

 

Vern av Hjerkinn skytefelt vil kunne gi mulighet for verneforvaltningen å regulere samlet bruk 

av området helhetlig, samtidig ivareta viktige naboområder for villreinen før de kommer inn 

på Hjerkinnplatået.  

Villrein er hovedverneformålet innenfor Dovrefjell- Sunndalsfjella nasjonalpark og skal ha 

forrang foran andre brukerinteresser.  

 

Sekretær legger til grunn at det er best for villreinen at Snøheimveien blir sanert og at turister 

må kanaliseres til andre områder, og at det er ønskelig med mindre ferdsel til Snøheim 

turisthytte i seg selv, og fordi en kan legge til rette for mer kortere turer i området direkte ved 

Hjerkinn – Grønnbakken – Kongsvold m.m. Dette pågår også i dag med merking av den 

såkalte Moskusstien. En har også nye rundturer på andre siden av E6 fra Kongsvold 

gjennom den botaniske hagen, på Hjerkinn med fangstminneparken fra villreinsenteret, og  

selvsagt til Tverrfjellet og «Viewpoint Snøhetta».  

Prinsipielt sett er det viktig at Snøheimveien saneres når en samtidig skal gjøre området om 

til mer nasjonalpark. Dersom villreinen fortsatt er hovedverneformål i en større nasjonalpark 

kan ikke et så viktig beiteområde for villrein ha en bilvei som går tvers gjennom den mest 

begrensende trekkruten.  
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For å få legitimitet internasjonalt etter det største naturrestaureringsprosjektet i Europa, må 

en finne andre løsninger for å ivareta behov for transport av mennesker annet til Snøheim, 

enn ved Skyttelbuss og innkjøring av ferskvarer, materialer m.m. til Snøheim turisthytte.  

 

Veier i nasjonalparker av denne størrelsen er ikke ønskelig, og nasjonalparkens legitimitet på 

nasjonalt nivå kan svekkes dersom en tillater utstrakt motorferdsel inn i en av Norges 

viktigste og villeste restbestander av villrein i Europa. Internasjonalt vil dette også se veldig 

rart ut fordi de som kommer på besøk vil oppleve urørt natur og et intakt økosystem der 

villrein faktisk har forrang. 

 

Til nå har all ferdsel på for eksempel Snøheimveien, frem til vernegrensen, blitt forvaltet av 

Forsvarsbygg. En har hatt flere forvaltere på strekningen fordi (bare) den siste biten er 

nasjonalpark. På grunn av dette har det vært vanskelig å forvalte hele strekningen likt og 

helhetlig. Dette blir endret når et vern er på plass. Villreinen kan da ivaretas bedre enn før 

fordi en får koordinert mer ferdsel og har oversikt over mulige ferdselssamarbeid i tid å rom, 

da gjennom Dovrefjell nasjonalparkstyre.  

Dette blir også mulig gjennom vernealternativ to hvis Snøheimveien blir liggende.  

 

Dersom vernealt. 2 velges kan det pålegges mer samkjøring med bakgrunn i 

samarbeidsgevinster for alle parter når det er behov for å bruke Snøheimveien. Dette må 

strammes inn dersom den blir liggende.  

 

Med en helhetlig forvaltning fra Oppdalsfjellene over Stroplsjødalen og videre inn i nye 

vernede område på Hjerkinnplatået, vil forvaltning bli mer kunnskapsbasert over et større del 

av villreinområdet med et forvaltningsorgan på toppen, dette oppnås for så vidt med begge 

vernealternativer.  

For villreinen har Hjerkinnplåtået svært viktige funksjonsområder.  Området har både 

sommer- og vinterbeiter, ofte med flere flokker innenfor området samtidig.  

 

Det bør ikke gjøres lettere å frakte seg selv inn i nasjonalparken inklusive ev. nytt 

nasjonalparkområde på Hjerkinnplåtået. Viktig at vernealternativ 2 ikke blir valgt for å unngå 

sykling på Vålåsjøveien, sykling er ikke tillatt i vernealternativ 1.  

 

Reiseliv og friluftsliv har ikke forrang i det kanskje det viktigste delområdet for å 

ivareta villreinstammen i Snøhetta og rotasjonatrekket. Villrein skal prioriteres først i 

forvaltningssammenheng. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 



18 

Villreinnemnda for Snøhetta- og Knutshø uttaler at en anbefaler vernealternativ 1. Nemnda 

foreslår imidlertid en endring der Vålåsjøveien inn til Grisungen får bestå fordi denne 

delstrekningen ikke har nevneverdig mye å si for villreinens bruk av dette delområdet, og en 

regulert trafikk med noen tilsynsturer i næringsøyemed kan aksepteres. 

Dermed blir en større del av Hjerkinn skytefelt nasjonalpark og en får følgende delgevinster: 

- Ivaretar muligheter i fremtiden for å gjenopprette trekkene over E6 og jernbane, samt 

ivaretar trekket ved Kolla bedre. Forvaltningen kan da begrense/unngå utbygging i disse 

delområdene og området kan vernes sterkere.  

- Bedre mulighet til å kunne regulere organisert ferdsel på en helhetlig måte når 

nasjonalparken blir stor. 

- Fokusere på nye og de eksisterende rundturløyper og kanalisering av ferdsel. 

- Får enklere forvaltningsregime der en får færre verneformer uten BVO og så lenge 

Snøheimveien saneres oppnår en mindre muligheter til å komme seg lettere inn i viktige 

funksjonsområder for villrein.    

Villreinnemnda for Snøhetta- og Knutshø uttaler at Reinheim bør vurderes sanert i dialog 

med Den norske turistforening dersom Snøheimveien beholdes. Dette er også i tråd med 

villreinutvalget sine ønsker, og foreningen «Bevar Dovrefjell mellom istidene». Dette med 

bakgrunn i at villreintrekket har stoppet opp flere ganger i Stroplsjødalen, dokumentert i bla. 

2013 og 2016.  

 

BEHANDLING i møte 19.4 2017 

Marit Rolstad: Uttalen er grei dersom en bare tenker Snøheimveien. Uten Snøheim, 

Snøheimveien får en stor ferdsel lenger inn i området og over større deler av området.  

Forslag til uttale fremlagt av Marit Rolstad 19.4.2017: 

«Villreinnemnda for Snøhetta- og Knutshø ser att vernealternativ 1 er det ideelle utfra 

hensynet til villreinen, men ut fra realitetene i området – både med Snøheim, Snøheimveg, 

jernbane og E6 mener vi att vernealternativ 2 vil være ett bedre alternativ. Kanalisering av 

ferdselen er svært viktig for villreinen, overvåkingsprosjektet i Snøhettaområdet konkluderer 

med dette. Området ved Kolla og Stroplsjødalen bør skjermes for å sikre villreinens bruk av 

trekket på ettersommer/høst. Den største utfordringen for villrein er kryssingen av 

Stroplsjødalen, dette tar ikke verneplanen hensyn til. « 

Odd Leif Angård: Bruksområder i forslag til forvaltningsplanen for verneområdene er lagt ut til 

høring. 

Magne Bugge: Uaktuelt å vedta å sanere Snøheimveien. Det er mange jegere som kommer 

seg inn her og vil kunne få større avskyting med veien tilgjengelig med Skyttelbuss. Dersom 

en skal ta ut samme antall rein, må en ha større jaktpress andre steder når en snakker om 

jakt. Avskytingen kan gå ned dersom Snøheimveien saneres. Ønsker vernealternativ 2 der 

en kan få til gode løsninger inn til eksisterende Snøheimvei der skyttelbuss er til mindre 

sjenanse for ferdsel enn 

Johan Ragnar Eggen: Påpekte rapport om mennesker og ferdsel fra NINA fra 2003. Vil gå 

for vernealternativ 2. Synes en må tenke på mennesker og samfunn også. 
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Olav Søderberg: En innskrenker områdene til villreinen mye idag. Han må snart forvalte 

villreinen på villreinens premisser. En økning de siste 50 årene er det innskrenket med 

Landbruk, hytter m.m. går for vernealt. 1.  

Sekretær: Påpekte viktighet av at en må tenke langsiktig og strengt her. Ferdsel videre fra 

Snøheim til Reinheim viser også at mennesker kommer seg lettere inn i viktige 

funksjonsområder med Skyttelbuss og er ikke lenger sikekr på at dette er den beste 

løsningen samlet sett. 

Bjørn Rangbru: Kan være høring nå om å utvide Reinheim, sjekke dette. 

Avstemning om alternativene: 

 

8 for forslag til endringsforslag, Olav Søderberg enig med sekretær sin innstilling. 

 

VEDTAK: 

Villreinnemnda for Snøhetta- og Knutshø ser att vernealternativ 1 er det ideelle utfra 

hensynet til villreinen, men ut fra realitetene i området – både med Snøheim, Snøheimveg, 

jernbane og E6 mener vi att vernealternativ 2 vil være ett bedre alternativ. Kanalisering av 

ferdselen er svært viktig for villreinen, overvåkingsprosjektet i Snøhettaområdet konkluderer 

med dette. Området ved Kolla og Stroplsjødalen bør skjermes for å sikre villreinens bruk av 

trekket på ettersommer/høst. Den største utfordringen for villrein er kryssingen av 

Stroplsjødalen, dette tar ikke verneplanen hensyn til. 

 

Villreinnemnda for Snøhetta- og Knutshø uttaler at rammene for åpningstider på Snøheim 

turisthytte forblir slik de er i dag.  

 

Utskrift til:  

Fylkesmannen i Oppland  

 

Kopi til: 

Kommuner innenfor Snøhetta villreinområde 

Dovrefjell Nasjonalparkstyre, Statens naturoppsyn 

Norsk villreinsenter Nord, Dovre Fjellstyre 

Oppdal bygdeallmenning 

Snøhetta villreinutvalg 

Lesja Fjellstyre 
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VILLREINNEMND FOR SNØHETTA OG KNUTSHØ  
 

Møtedato: 19.4.2017 

 

Saksbehandler: Tore Rødseth Ulvund 

Sak: 6/2017:   Arkivsak: 2017/x 

 

SØKNADER OM TILTAKSMIDLER TIL VILLREINTILTAK 2017– SAMLET BEHANDLING 

 

 
SAKSDOKUMENTER  

 

2.  21.3.2017. Søknad om tilskudd til diverse tiltak, jf. Søknad – Fra Snøhetta 

villreinutvalg. 

3.  1.3.2017. Søknad om støtte til gjennomføring av ferieklubb i Torbudalen - Fra 

Sunndal fjellstyre 

4.  1.3.2017. Søknad om tiltaksmidler til diverse tiltak - fra Knutshø villreinutvalg 

5.  14.2.2017. Søknad om midler til prosjektet «Villrein – Videreføring av kulturarven» 

og felttur under villreinjakta – Aune skule. 

6.  3.7.2014. Søknad om årlige tiltaksmidler til støtte av prosjektet: ”Overvåkning av 

Snøhettaområdet; villrein, ferdsel og forvaltning” 2014-2018.- Fra Norsk 

Villreinsenter Nord. 

7.  8.4.2016. Søknad fra Oppdal ungdomsskole om tilskudd til å dekke 
transportkostnader til Sæterfjellet/Grønnbakken – Fra Oppdal ungdomsskole. 

8. 12.4.2016. Søknad om tiltaksmidler til dekning av transportkostnader til Avsjøen m.m. 
– Fra Dombås skole. 

9. 1.4.2017: Søknad om tilskudd til bla. leirskole og besøk på Norsk villreinsenter Nord – 
Vistdal skole v/foreldregruppen 

 

SAKSOPPLYSNINGER  

 

Det er for 2017 disponibelt kr 165 433 for Snøhetta villreinområde og kr 62 235 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 2017 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. Det ble i 
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2017 utsendt epost til rektorer på aktuelle skoler rundt villreinområdene i påminningen om 

søknadsrunden, som i 2016.  Kunngjøringen ble også lagt ut på www.villrein.no. 

Søknadsfristen ble satt til 10. april i år. Dette for å gi mer tid til planlegging og gjennomføring 

av tiltakene i lpet av året. Det kom det inn 7(8 søknader inkl. flerårig søknad fra Norsk 

villreinsenter Nord og videreføring av FoU prosjektet) søknader som behandles.  

 Søker Villreinområde Søknadsbeløp 

Snøhetta villreinutvalg Snøhetta Kr 192 000,-   

Sunndal fjellstyre Snøhetta Kr   26 000,- 

Knutshø villreinutvalg Knutshø  Kr   75 000,-  

Norsk villreinsenter Nord Snøhetta Kr   80 000,- 

Aune skole Knutshø Kr   15 000,-   

Oppdal ungdomsskole Snøhetta Kr.     7300,- 

Dombås Fjellskole Snøhetta Kr.  50 000,- 

Vistdal skole Snøhetta Kr.  20 000,- 

Samlet beløp det er søkt om:  Kr. 465 300,- 

 

 

Samlet beløp Snøhetta: kr 385 300,-                          Samlet beløp Knutshø: kr 80 000,- 

 

Snøhetta villreinutvalg 

 

Søker om et tilskudd til gjennomføring av prosjekter for å styrke kunnskapen om villrein 

gjennom totaltelling, kalvetelling og strukturtelling av villrein fra fly. Det søkes også om 

tilskudd til vedlikehold/kontroll av sambandssendere.  Det er gitt beskrivelse av oppleggene, 

og kostnadene er beregnet til kr 192 000. Søknadsbeløp for 2017 er altså spesifisert med 

nevnte tiltak. 

 

Det orienteres i søknaden om at det vinteren 2017 foretatt en minimumstellinger med 
helikopter under gode forhold på vestområdet. På østområdet ble det foretatt to tellinger. 
Første telling viste noe lavt resultat. Telling to synes god. Strukturtelling gjøres fra 
bakken og krever en del mannskap.  Sambandssendere må kontrolleres årlig. 

Søknadssum kr. 192 000,-. 
 

Sunndal fjellstyre 

Sunndal Fjellstyre opplyser i søknaden at de 10 siste årene har det blitt arrangert 
ferieklubb for ungdom i alderen 10-15 år.  

http://www.villrein.no/
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Leirene er blitt avholdt ved Reinsvatnet og ved Paddtjønna i Sunndal over 3-5 dager. Dette 
har vært en stor suksess. Beklageligvis ble leiren avlyst i 2016 på grunn av lite påmelding.  
 

 
I 2017 er det planlagt ferieklubb 12-14. juli. I tillegg til gjentakelse av leir for mindreårige 
asylsøkere.  
 

Det må i 2017 suppleres en del utstyr, bla minst et nytt telt og noen nye fiskestenger. 

 

Søknadsbeløp er ikke oppgitt, men kostnader fra 2016 var på kr. 26000,-. 

 

 

Knutshø villreinutvalg. 

Søker om tilskudd til totaltelling, kalvetelling og strukturtelling. Infomateriell til jegere. 

Gjennomgang og digitalisering av tellende areal, utarbeiding av statistikk og rapportering. 

Bruken av midlene vil som vanlig rapporteres i årlig rapport «Oppsyn og felling». 

 

Gjennomføring og resultater av tiltak vil bli dokumentert og oppsummert i utvalgets årlige 

rapport «Oppsyn og felling». Rapporten er et verktøy og oppslagsverk for utvalgets 

forvaltning av villreinstammen, og skal over år gi et godt materiale for å vurdere om 

forvaltningen har nådd de mål som settes i bestandsplanen. 

 

Til sammen søkes det om kr 75 000,- og de nevnte postene er spesifisert med konkrete 

kostnader i søknaden.  

 

Norsk Villreinsenter Nord 

Norsk villreinsenter Nord fikk kr. 70000,- i tilskudd fra tiltaksmidler og kr 30 000,- fra 

driftsmidlene i 2015 og 2014, Benytter derfor samme arkivsak i hele prosjektperioden som 

går fra 2014 t.o.m. 2017, villreinnemndas arkivsak 2014/5540.  

 

Norsk Villreinsenter Nord ønsker å fremme kunnskapsinnhenting innenfor Snøhetta 

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

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

 

Det har ifølge søker fremkommet en klar bekymring for hvordan sumeffekter av ferdselen 

ved særlig Kongsvold, Stroplsjødalen, Hjerkinn og Snøheim nå påvirker villreinen i området. 

Forskningsresultater og erfaringsbasert kunnskap indikerer ifølge søker at reinen endrer 
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arealbruken, noe som knyttes til et stadig økende og endret ferdselsmønster blant 

besøkende.   

 

I stortingsproposisjon 1S (2013-2014) kommer det frem av miljøverndepartementet (Nå KLD) 

stiller seg bak resultatene i FoU-prosjektet, og de mener det er nødvendig å se effektene av 

bussregimet (Skyttelbuss Snøheimveien) og annen utvikling i områdene over en lengre 

tidsperiode. KLD og Forsvarsdepartementet (FD) vil derfor opprettholde ordningen med 

stenging av Snøheimveien for privatbiler, og videreføre bruk av skyttelbuss inn til Snøheim i 

perioden 2014 – 2017, da endelig avgjørelse om Snøheimveien skal avgjøres.  

 

I 2015 er det kommet nye føringer til styringsgruppen for verneplanen som er under 

utarbeidelse for Hjerkinn skytefelt. Disse føringene blir viktige også for FoU prosjektets 

arbeid og for hva de konkluderer med, og ev. anbefaler etter prosjektslutt i 2018.  

 

Søknadssum kr. 80000,-. 

 

Søker har ifølge Fylkesmannen fått kr. 259 950 av sin andel på 265 000,- som prosjektet 

søkte om samlet sett fra villreinnemnda, jamfør vedlagte finansieringsplan. Foreslår at 

villreinnemnda derfor bidrar med kr. 6000,- . Resten kan føres over på Snøhetta 

villreinutvalg. 

 

Aune Skule 

Elevene skal høsten 2017 på en todagers telttur, der de får være med på reinsjakt. Dette har 
blitt et veldig populært prosjekt, og har gitt mye positiv omtale i lokalavisa, blant foreldre på 
skolen og ikke minst blant andre reinsjegere. For at vi skal kunne opprettholde dette tilbudet 
er vi avhengig av støtt fra flere aktører. Det er mye utstyr og mange lærere som må være 
med når rundt 60 elever på 6. trinn skal på telttur.  
Vi på Aune barneskole startet høsten 2014 med et prosjekt, Villrein - Videreføring av 
kulturarven der vi tok med oss elevgrupper på fjellet for å drive reinsjakt. Dette ble en stor 
suksess, både jaktmessig og opplevelsesmessig for elevene. Vi fikk de tre første årene god 
støtte av Den naturlige skolesekken for å gjennomføre prosjektet. I den forbindelse har vi 
gjort mye etterarbeid på skolen der vi har jobbet med oppgaver som omhandler utfordringer 
reinen møter med dagens klimaendringer, hvordan reinen bruker terrenget for å finne best 
mulig beite og kalvingsplasser og hvordan vi kan bidra til bærekraftig utvikling.  
 
Utstyr til jakttur  

 
1.000 kr.  

Mat og ved til tur  10.000 kr.  
Mat og drikke foreldrekveld  10.000 kr.  
 

Søknadssum kr. 15000,-. 

 

Oppdal ungdomsskole 
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Oppdal ungdomsskole har et årlig opplegg om villrein, fjellrev og moskus for våre 9. og 10. 

klasseelever. Opplegget for de to trinnene er som beskrevet nedenfor. 

 

9. trinn: 

I vårsemesteret har vi, i samarbeid med SNO, en fagdag med informasjon og aktiviteter 

knyttet til villrein, fjellrev og moskus. Fagdagen er lagt til Kåsen, et friluftsområde i skolens 

nærmiljø. Elevene får deretter velge hvilket dyr de ønsker å arbeide videre med. Vi 

planlegger ut i fra dette en overnattingstur på Dovrefjell. Denne gjennomføres tidlig på 

høsten i 10.trinn. Elevene ordner teltgrupper og vi legger til rette for at de får sjekket utstyr og 

planlagt hvem som har med hva. 

10. trinn: 

Vi drar på overnattingstur tidlig på skoleåret (vanligvis 2. skoleuke). Elevene transporteres 

med buss til valgte destinasjon: 

Fjellrev: Sæterfjellet, går derfra til Tjønnglupen 

Moskus: Grønnbakken, går derfra til Hestgjeterhytta 

Villrein: Grønnbakken, går derfra til Kvitdalen 

 

SNO er med som guider og fagpersoner på de respektive temaene på dagen. Skolens 

lærere har opplegg for elevene på ettermiddagen og overnatter i telt sammen med elevene. 

 

Det er ikke søkt om spesifikk sum, men kostnader tidligere år har beløpet seg til kr. 7300,-. 

 

Dombås fjellskole 

Dombås Fjellskole har drevet sin leirskoleaktivitet siden 1968. En del av hovedmålet for 

undervisningen er å øke elever og læreres interesse og kunnskap om nasjonalparkene i 

regionen generelt og villreinen spesielt. Undervisning om villreinen i Rondane og Dovre 

inngår som et fast ukentlig opplegg. I dette opplegget viser vi film og bilder, om reinens års-

rytme, muligheter og utfordringer. Vi vektlegger også kunnskap om gammel fangst-tradisjon, 

og nåtidens jakt på villrein. Vi besøker den store rekken fangstgroper som strekker seg fra 

Hondyrju til Hjerkinn, høsten 2016 fikk vi tildelt jaktkort både av Lesja og Dovre Fjellstyre. 

 

Dombås Fjellskoles elever kommer fra hele Sør -, Vest- og Midt-Norge, fra Steinkjer i Nord til 

Halden i sør. I 45 år har vi undervist om villreinen i vår region til over 50.000 barn og unge 

spredt over hele vårt nedslagsfelt. Vi ser ukentlig hvilken interesse temaet utløser.  

 

Legger ved en artikkel etter siste høst suksess med vårt villreintilbud, som vil stå på trykk i 

neste årboka «Villreinen». Noe av utfordringa vår er at det blir en fordyring av 
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leirskoletilbudet vårt. Vi er avhengig av mye busskjøring, og vi bruker mye personlig utstyr 

som det er slitasje på. Vi ønsker derfor å søke om et bidrag som vil gjøre leirskoletilbudet 

vårt, med fokus på villrein enda bedre. Vi underviser mye i løpet av uka om villreinens 

vandringer nordover i europa (en drøm er jo å kunne reise til sør-Frankrike og se Grotte 

Chauvet)  

 

Kostnader: 

Busskjøring         20.000,- 

Innkjøp av elevkikkerter av god kvalitet     20.000,- 

Innkjøp av minst to Jervenduker for kalde dager      5.000,- 

 

Innkjøp av skinn, gevir, modeller av fangstredskaper:   10.000,- 

Videreutvikling digital presentasjon:      10.000,- 

 

Total kostnad:        65.000,- 

 

Finansiering: 

Egeninnsats i form av montering og oppsetting, samt utarbeiding av  

Tekstgrunnlag og grunnlag for digital presentasjon:    15.000,- 

Tilskudd fra Villreinnemnda:                  50.000,- 

 

Sum:          65.000,- 

 

Søkes om kr. 50000,- i tilskudd. 

 

VURDERINGER 

 

Det er positivt at det igjen er kommet inn en søknad fra Sunndal fjellstyre om tiltak for barn 

og unge, samt nå tiltak for mindreårige asylsøkere og nyt forsøk på ferieklubb sommeren 

2017. Ferieklubben som Sunndal fjellstyre arrangerer også er et positivt tiltak for barn og 

unge og noe en kan støtte så lenge det kan vinkles til villrein i området og for å fremme 

kunnskap om arten på turen. I år søker også fire skoler om midler, noe som er positivt og det 

samme antallet som i 2016. Vistdal skole søker for første gang, og Dombås Fjellskole sine 

gode opplegg er kjent fra tidligere år, Oppdal ungdomsskole og Aune skole søker om midler 

til kjent prosjekter fra 2016.  
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På grunn av noe lavere tilskudd samlet i på grunn av lavere avskyting. Foreslår cirika 2000, 

Mer i tilskudd per skole in år fordi dette passer godt med samlet disponibelt beløp og fordi 

kostnadene er høye for skoler og foreldregrupper beløp per skole som i fjor, samme beløp til 

Norsk villreinsenter Nord som avslutter og rapporterer prosjektet i år for å oppnå 

forutsigbarhet også i år, samt resterende henholdsvis på de respektive villreinutvalgene.  

 

Sunndal Fjellstyre bør også få samme tilskudd som i fjor for å kunne opprettholde sine tiltak 

mot asylsøkere og barn og unge. 

 

Forslag til tilskudd samlet utfra potter i 2017: 

Snøhetta villreinområde (Disponibelt kr. 165 433,-) 

 

Snøhetta villreinutvalg:     kr.  134 433,- 

Sunndal Fjellstyre:            kr.   10 000,-     

Norsk villreinsenter Nord   kr.    6 000,- 

Vistdal skole                      kr.    5 000,-  

Oppdal ungdomsskole       kr.   5 000,- 

Dombås Fjellskole              kr.   5 000,- 

 

Samlet forslag til tilskudd   kr. 165 433,-  

 

Knutshø villreinområde (Disponibelt 62 235,-):   

 

Knutshø villreinutvalg:  kr.  57 000,- 

Aune skole                      kr.   5235,-   

 

Samlet forslag til tilskudd  kr. 62 235,-  
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FORSLAG TIL VEDTAK 

 

- Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø innvilger kr 134 433,- av tiltaksmidlene 2017 
for Snøhetta villreinområde til Snøhetta villreinutvalg til arbeidet med bestands-
overvåkningen i form av totaltelling, kalvetelling og strukturtelling, samt til arbeidet 
med vedlikehold av sambandssender m.m.   
 

- Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø innvilger kr 10 000,- av tiltaksmidlene 2016 
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, tur for mindreårige 
asylsøkere m.m.  

 

- Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø innvilger kr 5000- av tiltaksmidlene for 2016 
til Aune skole og gjennomføring av prosjektet «Den naturlige skolesekken», jf. 
saksopplysninger. 
 

- Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø innvilger kr 6 000,- av tiltaksmidlene 2017 til 
Norsk Villreinsenter Nord til prosjektet: ”Overvåkning av Snøhettaområdet; villrein, 
ferdsel og forvaltning”, i årene 2014-2017, dette oppfyller nemndas andel av 
finansieringen av prosjektet samlet sett.  
 

- Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø innvilger kr 57 000,- av tiltaksmidlene 2017 
til Knutshø villreinutvalg til arbeidet med bestandsovervåkningen i form av 
totaltelling, kalvetelling og strukturtelling, bruk av ”sett villrein”-skjema, informasjons-
materiell til jegerne, samt bearbeiding av statistikk og rapportering. 
 

- Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø innvilger kr 5000,- av tiltaksmidlene 2016 til 
Oppdal ungdomsskole til å dekke transportkostnader i forbindelse med faglig 
opplegg med SNO knyttet til bla. villrein på Sæterfjellet og Grønnbakken. 
 

- Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø innvilger kr 5000,- av tiltaksmidlene 2016 til 
Dombås fjellskole, opplegget er innenfor målene med tiltaksmidlene til 
villreinemnda, jf. saksopplysninger.  
 

- Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø innvilger kr 5000,- av tiltaksmidlene til 
Vistdal skole, opplegget er innenfor målene med tiltaksmidlene til villreinnemnda. jf. 
saksopplysninger. 
 

 

BEHANDLING i møte 19.4.2017: 

Enstemmig vedtatt 

 

VEDTAK 

- Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø innvilger kr 134 433,- av tiltaksmidlene 2017 
for Snøhetta villreinområde til Snøhetta villreinutvalg til arbeidet med bestands-
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overvåkningen i form av totaltelling, kalvetelling og strukturtelling, samt til arbeidet 
med vedlikehold av sambandssender m.m.   
 

- Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø innvilger kr 10 000,- av tiltaksmidlene 2016 
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, tur for mindreårige 
asylsøkere m.m.  

 

- Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø innvilger kr 5000- av tiltaksmidlene for 2016 
til Aune skole og gjennomføring av prosjektet «Den naturlige skolesekken», jf. 
saksopplysninger. 
 

- Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø innvilger kr 6 000,- av tiltaksmidlene 2017 til 
Norsk Villreinsenter Nord til prosjektet: ”Overvåkning av Snøhettaområdet; villrein, 
ferdsel og forvaltning”, i årene 2014-2017, dette oppfyller nemndas andel av 
finansieringen av prosjektet samlet sett.  
 

- Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø innvilger kr 57 000,- av tiltaksmidlene 2017 
til Knutshø villreinutvalg til arbeidet med bestandsovervåkningen i form av 
totaltelling, kalvetelling og strukturtelling, bruk av ”sett villrein”-skjema, informasjons-
materiell til jegerne, samt bearbeiding av statistikk og rapportering. 
 

- Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø innvilger kr 5000,- av tiltaksmidlene 2016 til 
Oppdal ungdomsskole til å dekke transportkostnader i forbindelse med faglig 
opplegg med SNO knyttet til bla. villrein på Sæterfjellet og Grønnbakken. 
 

- Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø innvilger kr 5000,- av tiltaksmidlene 2016 til 
Dombås fjellskole, opplegget er innenfor målene med tiltaksmidlene til 
villreinemnda, jf. saksopplysninger.  
 

- Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø innvilger kr 5000,- av tiltaksmidlene til 
Vistdal skole, opplegget er innenfor målene med tiltaksmidlene til villreinnemnda. jf. 
saksopplysninger. 
 

 

Utskrift til: Søkerne får kopi av protokoll.   

 
 
 

VILLREINNEMND FOR SNØHETTA OG KNUTSHØ  
 

Møtedato: 19.4.2016 

 

Saksbehandler: Tore R. Ulvund 

 

Arkivsak: 2017/ x Saksnr. Nemnda.: 7/2017 
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KVOTE OG KVOTESAMMENSETNING FOR JAKTA 2016 I KNUTSHØ 

VILLREINOMRÅDE.   

 

 
DOKUMENTER  

1.  Protokoll fra Årsmøtet til Knutshø villreinutvalg den 6.4 2016 på Kvikne.  

2.  Bestandsplan for Knutshø villreinområde 2013 – 2017.  

3. Villreinjakta 2016 - Oppsyns- og Fellingsrapport – Knutshø villreinområde 

4. Viltloven og forskrift for forvaltning av hjortevilt. Rundskriv Januar 2016  

5. Kvoteberegning og stammeregnskap (vedlagt excelfil). 

  

  

  

  

SAKSOPPLYSNINGER  

Bestandsplan for Knutshø villreinområde 2013-2017 ble vedtatt på utvalgets årsmøte i 2013 

og ble behandlet i sak 3 – 2013 i villreinnemnda. I planen ble det satt et bestandsmål på 

1500 vinterdyr. Dette har vært bestandsmålet for villreinområdet siden driftplanen i 2001- 

2005. Bestandsplanen fra 2013 gav en oppdatering på tall og utviking av bestanden, og det 

vises derfor også til bestandsplanen for ytterligere saksopplysninger omkring sannsynlig 

bestand i Knutshø villreinområde.   

Minimumstellingen 3. mars 2017 viste minst 1287 dyr.  

 

Årsmøtet 2017 i Knutshø villreinområde vedtok for jaktsesongen i 2017 en fellingskvote på  

kun 400 frie dyr, samt 10 frie dyr for hhv Fåset og Naustervorda jaktfelt (20 dyr samlet). 

Reduksjon i kvote og således avvik fra avskytingsplanen i bestandsplanen skyldes resultatet 

fra årets minimumstelling. 

 

Fra søknad: 

 

«Ved ei kvote på 400 dyr som i 2016 og med utgangspunkt i minimumstellinga i 2017 og 

ellers normale tall, men oppjustert naturlig avgang fra 3 til 4 % (pga. fotråte) viser 

stammeberegning for vinteren 18/19 1307 dyr. Minimumstelling er imidlertid et 
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minimumsanslag på antall dyr som finnes i villreinområdet og man må derfor regne med 

at utgangspunktet er mer enn 1287 dyr, og at bestanden vinteren 17/18 derfor også vil 

telle mer enn de beregnede 1307 dyr. Statistisk sett er det svært mange muligheter for å 

overse dyr1. At man fant flere dyr under tellinga i 2017 enn hva beregningene tilsa kan 

også tyde på at man har oversett dyr under tellinga i 2016. Det eneste som vi kan si 

sikkert er at vi minst har 1287 dyr vinteren 16/17, og at dersom forutsetningene stemmer 

noenlunde vil bestanden øke til minst 1307 dyr vinteren 17/18. Dette er veldig forsiktige 

anslag ettersom vi har oppjustert den naturlige avgangen og høyst sannsynlig kan regne 

med at det er mer enn 1287 dyr i området pr i dag som utgangspunkt for bestanden i 

17/18.» 

Videre vedtok årsmøtet 2017 følgende kvotesammensetning for 2017: 

Struktur Kalv Simle/ungdyr Fritt dyr 

 Fordeling 45 % 30 % 25 % 

 

Jakttida er foreslått fra og med 20.08.2017 til og med 15.09.2017, begrunnelse for dette var 
vedlagt, den er som følger: 
 
 

«For å få mer ut av dagene med jakt foreslås det videre å kutte ut kveldsjaktforbudet (fra kl. 

18.00 den 6.9), slik at det blir jakt fram til kl. 20.00 hver kveld hele jakta. Dette vil da gi 20 

timer ekstra med kveldsjakt til sammen og gjøre det lettere for lokale jegere å komme seg ut 

på jakt etter arbeidstid i hverdagene.  

 

Bakgrunn for den foreslåtte endringa i jakttid. 

 

Reinen i Knutshø kommer i brunst mot slutten av jakta, mens det fortsatt er relativt høyt 

jaktpress på flokkene. Undersøkelser viser at jakta er en svært stressende tid for dyra, 

ettersom de stadig oppsøkes og støkkes av jegere og får lite tid til beiting og hvile i en 

periode som er viktig for å bygge opp fettreservene før brunsten og vintereni. Dette kan igjen 

ha negativ innvirkning på kalveandelen i bestanden, både ved en forskyvning av tidspunkt for 

brunst og paring slik at kalvinga blir seinere og ved at simlene ikke får opparbeidet seg nok 

fettreserver til å bære fram kalvene over vinteren.  

Utdrag fra bestandsplanen: I Knutshø har vi tilgang til årlige kalvetellinger siden 1978. Fram 
til og med slutten av 1990- tallet var Knutshø et område med høy kalverekruttering, på linje 
med Forollhogna og Ottadalen. Siden har det vært en betydelig nedgang i kalver / 100 SU i 
Knutshø (P < 0,001). I de siste åra har vi årlig registrert drøyt 40 kalver / 100 SU. Ved utløpet 
av inneværende overvåkingsperiode er kalveproduksjonen i Knutshø på samme nivå som 
Setesdal Ryfylke som tradisjonelt har vært regnet for å være landets mest marginale 
villreinområde. 
 
Figur 1: Resultater fra kalvetellinger i perioden 1994-2016. 
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Nedgang i kalverekruttering er i bestandsplanen sett på som en av hovedutfordringene i 

forvaltningen av Knutshøstammen 

 

Det kan være, og er sannsynligvis flere årsaker til den observerte nedgangen i 

kalverekrutteringen. Det er imidlertid ikke alle potensielle årsaker vi kan gjøre noe med, men 

en mulig medvirkende årsak som vi kan ha en viss innvirkning på gjennom vår forvaltning er 

tidspunkt for brunst og paring.  

 

Den observerte nedgangen i kalveandelen i Knutshø sammenfaller med endring i jakttida fra 

15.9 til og med 21.9 i 2002. I løpet av 2 påfølgende år fikk vi da et fall på ca 11 kalver pr.100 

S/U. Endring av jakttid kan være en medvirkende årsak til dette og styrker mistanken om at 

forstyrrelser under brunsten har en negativ innvirkning på kalverekrutteringen hos 

Knutshøreinen.  

Knutshø villreinutvalg ønsker derfor å foreslå denne endringa i jakttid som et relativt enkelt 

og lite inngripende forsøk på å snu den negative trenden i kalverekruttering. 

 
 
Kvoteberegnig og forutsetninger for kvoten i 2017 

 

Bestandsmål: 1500 vinterdyr 

Minimumstelling: 1287 

Beregnet antall vinterdyr: 1246 dyr 

42k/100 SU  
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60 % felling  

4 % naturlig avgang = 62 dyr 

60% SU fra struktur 

772 SU 

Kalvetilvekst: 324 

 

Vinterdyr 

 

Ant SU 

K/100SU 

(snitt siste 8 

år) 

Tilvekst Kvote 60% felling Naturlig 

avg. 4% 

Rest 

1287 772 42 324 250 150 64 1397 

1287 772 42 324 300 180 64 1367 

1287 772 42 324 350 210 64 1337 

1287 772 42 324 400 240 64 1307 

1287 772 42 324 450 270 64 1277 

1287 772 42 324 500 300 64 1247  

 

VURDERINGER 

 

Minimumstellingene tyder på at bestanden er noe lavere enn målet i bestandsplanen. For å 

«rette opp  avviket» har utvalget gjennomført to endringer i årets kvote. 1. Reduksjon av 

kvote, og 2. Endring av kvotesammensetning. Begge endringene må ses i sammenheng og 

vil være grep som bygger bestanden opp mot målet i bestandsplanen som er 1500 dyr i 

vinterbestanden. 

 

Utvalget har redusert årets kvote noe ned til 400 dyr, 20 dyr færre enn i 2016. Den var 600 i 

2015. Dette er en ganske stor reduksjon. Men det i fjor påvist kun1237 dyr i 

minimumstellingen (vinterbestand) i mars 2016, i år noe mer med 1287 dyr. Det er over 220 

dyr mindre enn ønsket antall i vinterbestand, målet i godkjent bestandsplan er 1500 

vinterdyr. Med bakgrunn i dette vurderer nemnda det riktig å redusere kvoten.   

 

Utvalget har endret sammensetningen av kvoten i forhold til vedtatt bestandsplan, men er 

den samme som i 2016. Andelen «produksjonsdyr» (simle/ungdyr): 30 %. kalv:45 %, og 

andelen fridyr: 25 %. Samlet antas dette å redusere uttaket av produksjonsdyr.  

 

Årets kvotestørrelse og kvotesammensetning avviker fra bestandsplanen. Nemnda støtter 

begge endringene slik at årets jakt kan bidra til å nå målet i bestandsplanen. Nemnda mener 

imidlertid at det blir viktig med en god strukturtelling etter jakta, og en god minimumstelling 

neste vinter, for å avklare om årets kvote og jakt har bidratt til å nærme seg målet i 

bestandsplanen. 
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Bestandsplan vedtatt i 2013 ligger til grunn for beregninger også for årets endrede kvote og 

sammensetning, og forholdene i Knutshøområdet må sies å være forholdsvis stabile selv om 

minimumstellingen i år ikke viste så mange dyr som forventet. Utfordringene er knyttet til en 

nedgang i slaktevekter og kalverekruttering.  Både utvalg og nemnd har her tidligere gitt til 

det nå ferdigstilte FoU-prosjektet i Knutshø, om ønsket om å finne årsaken/-e til disse 

trendene slik at vi kan finne løsninger for å snu denne utviklingen.  

Villreinnemda ser alvorlig på kalv per simle/ungdyr situasjonen i Knutshø.  Viser også derfor 

på nytt til arbeidet nemnda gjorde i forhold til hundekjøringsmiljøet i Knutshøområdet og 

omegn, der sekretær i nemnda håper dialogen fortsetter utover det arbeidet nemnda gjorde i 

2013 for å hindre forstyrrelse av villreinen i området, også med mange andre viktige brukere 

av området.  

NINA rapport 1019 er allerede blitt et viktig forvaltningsverktøy for å ytterligere sette i verk 

tiltak for å avdekke hvorfor situasjonen er som den er med synkende kalveandel. Hva som 

samlet sett påvirker villreinen er fortsatt usikkert, men arbeidet gjort i nevnte rapport leder 

aktører innen villreinforvaltningen videre mot mer kunnskap og viser mer kunnskapsbehov 

Med bakgrunn i rapporten var det planlagt drektighetsundersøkelser og såkalt 

parasittscreening i løpet av 2016 som skulle sammenlignes med historiske undersøkelser av 

mengde og type parasitter på villreinen i Knutshø. Dette ble utsatt på grunn av skrantesjuka 

som dukket opp våren 2016. Utvalget gjennomfører i utgangspunktet undersøkelsene i år. 

Et viktig poeng som kan vise hvor vanskelig det er å telle alle dyrene i en bestand, er 

fjorårets to tellinger som ble ansett som svært gode, og årets telling som likevel tyder på noe 

underestimering av faktisk antall dyr bestanden i 2016. Dette påpekes av utvalgssekretær på 

en god måte, og dermed kan det antas at bestanden i 17/18 kan bli enda høyere enn 

tellingen i 2017 tydet på.  

Knutshø villreinutvalg gjør en meget solid jobb i villreinområdet, jamfør for eksempel årlige 

fellingsrapporten der en finner mye gode data på de siste års jaktstatistikk, og deres 

samarbeid gjennom året med aktører som bruker områdene m.m. er god.  Dette er viktig 

også det siste året av bestandsplanperioden frem mot 2018 når denne skal revideres.   

En lavere kvote kan være riktig etter den samlede vurderingen over, også tilslutt vurdert 

oppmot en høyere minimumstelling med cirka 50 dyr mer enn i 2016, dette med bakgrunn i 

at en kommer nærmere bestandsmålet mot 2018. Kvotefordelingen er bestemt utfra 

gjeldende bestandsplan og bør etterfølges, jamfør godt oppsett over forutsetninger for 

kvoteberegning i saksopplysninger. 4 % naturlig avgang er greit og kan også inkludere noen 

dyr tapt til Fotråte (I Snøhetta er naturlig avgang vurdert til 3 %), og 60 % felling samlet er 

der Knutshø har ligget de siste årene.  

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø godkjenner en fellingskvote på 400 frie dyr, samt 10 

frie dyr for hhv Fåset og Naustervorda jaktfelt, til sammen 420 frie dyr for hele Knutshø 

villreinområde etter en kvotesammensetning på 45 % kalv, 30 % simle/ungdyr, 25 % fritt dyr 

for jaktsesongen 2017.  
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Kvotene og kvotesammensetningen er gitt med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt, 

§ 8, 2.ledd 

 

BEHANDLING 19.4: 

Nemnda mente utvalgets arbeid med vurderinger knyttet til kvoten har vært veldig bra og 

hadde ikke nevneverdige påpekninger til forslaget til utvalget.  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK 

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø godkjenner en fellingskvote på 400 frie dyr, samt 10 

frie dyr for hhv Fåset og Naustervorda jaktfelt, til sammen 420 frie dyr for hele Knutshø 

villreinområde etter en kvotesammensetning på 45 % kalv, 30 % simle/ungdyr, 25 % fritt dyr 

for jaktsesongen 2017.  

 

Kvotene og kvotesammensetningen er gitt med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt, 

§ 8, 2.ledd 

 

 

Utskrift til: 

 

Knutshø villreinutvalg 

 

Kopi på e-post: 

 

Dovrefjell nasjonalparkstyre 

Statens naturoppsyn 

Norsk Villreinsenter Nord, Fylkesmenn 

Kommuner, Fjellstyrer 

 
 

VILLREINNEMND FOR SNØHETTA OG KNUTSHØ  
 

Møtedato: 19.4.2017 Saksbehandler: Tore Rødseth Ulvund 
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Arkivsak: 2017/xx  Saksnr. nemnda.: 8/2017 

  

DOKUMENTER  

1.  5.4.17: Oversending fra Dovrefjell NP-styre v/sekretariat – Tilbygg til bua Hindbu i 

Lesja kommune . Snøhetta villreinområde  

 

SAKSOPPLYSNINGER  

Henviser til sak til uttale fra Dovrefjell NP-styre av 5.4.2017.  Søknaden til uttale omhandler tilbygg 

til bua Hindbu i Lesja kommune, Snøhetta VO. Bilde av bua og kart av lokalitet følger under:  
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Kommunens foreløpige vurdering: 

«Søker har opplyst om at bua opprinnelig ble oppført rundt 1914 og er moden for rivning 

framfor renovering. Bua har beskjedne mål på 2,5m x 3,3 m. Det er omsøkt å oppføre ny bu 

med mål på 2,4m x 5,0 m samt en utedo på 1,2m x 1,3 m i forbindelse med bua. Økt areal 

blir + 3,75 m2 BYA for bua og + 1,5 m2 utedo. 

 

Tiltaket krever dispensasjon fra arealformål for landbruk, natur og friluftsliv i 

kommuneplanen. Etter gjeldene planverk vil kommunen ikke godkjent oppretting av nye 

eiendommer eller fritidsboliger i LNF-områder. For eksisterende fritidsbygg kan kommunen gi 

dispensasjon så lenge det ikke er til hinder eller i strid med hensikten bak arealformål, gir 

vesentlig endret bruk eller fører til uønsket presedens. Eventuelle ulemper med et tiltak må 

samlet sett være klart mindre enn samlet fordeler ved å gi en dispensasjon jf- Pbl kap 19. 

 

Kommunen mener at tiltaket ikke er til hinder for landbruksformål, som stort sett er beite i 

området. 

 

Renovering og utvidelse med 3,75 m2 er en beskjeden økning på en liten bu. Kommunen ser 

ikke at det vil kunne føre til vesentlig endret bruk eller trafikk som fører til økt privatisering 

eller til hinder for allmenn friluftsliv. 

I forhold til naturformålet er verneforskriften til Nasjonalparken et vesentlig strengere 

regelverk enn kommen sin arealplan, og vil bli vurdert etter verneforskriften. Det er ikke 

registrertkulturminner eller truede arter/naturtyper lokalt som tiltaket vil berøre direkte. 
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Oppsummert er kommunen innstilt på å gi dispensasjon for tiltaket med ønsket utvidelse. 

Dispensasjon vil bli gitt med vilkår om at ny bu ikke skal ha reflekterende flater og ha matte, 

naturlige farger. Avfall som ikke er rent treverk og kan brukes til fyring skal levers til godkjent 

mottak. Motorferdsel i utmark krever egen tillatelse. 

 

En dispensasjon er gitt at det gis tillatelse/dispensajon for tiltaket etter verneforskriften, 

samtykke fra grunneier v. Statskog/Fjellstyret, samt at det ikke kommer vesentlige 

innsigelser til tiltaket.» 

 

VURDERINGER 

Et føre- var prinsipp skal legges til grunn i saken, og dette vil være førende for villreinnemnda 

sin vurdering som følger under. 

 

Norge er Europas eneste levested for den ville fjellreinen. Det er Norges ansvar å sikre 

fjellreinen og dens leveområder slik at den kan leve videre som funksjonell art og fortsette å 

spille en viktig rolle i fjelløkosystemet. Villreinnemnda skal arbeide for at villreinens 

leveområder ikke blir ytterligere redusert som følge av irreversible arealinngrep, og for at de 

negative effektene av menneskelige forstyrrelser i forhold til villreinens leveområder 

begrenses.  

  

Mennesket har jaktet på villrein gjennom tusener av år og reinen har som en følge av dette 

utviklet en stor grad av skyhet for mennesket. Den klarer ikke å skille mellom en turgåer eller 

jeger, og er like redd begge. På fjellet er det få steder å gjemme seg og flukt blir den 

vanligste reaksjonen. Reinen i Snøhetta ansees å være svært sky, og et menneske som 

kommer nærmere enn en halv kilometer fra reinen, kan utløse flukt hos reinen. Gjentatte 

forstyrrelser i samme områder kan medføre at reinen i mindre grad bruker slike områder, og i 

ytterste konsekvens kan forstyrrelser føre til lavere produksjon og økt dødelighet hos rein. 

 

Villrein unngår ofte menneskelig infrastruktur. Studier har vist at tettheten av rein er 50-95 % 

lavere enn forventet innenfor en 5 km avstand fra infrastrukturer, selv om det er stor 

variasjon avhengig av ulike miljøfaktorer, for eksempel type infrastruktur, landskap og individ. 

Simler med kalv er mest følsomme. Villrein observeres nærmere infrastruktur enn 5 km, men 

da i lavere antall. Tamreindrift har hatt begrenset omfang i Snøhettaområdet gjennom tidene, 

sammenliknet med andre fjellområder i Sør-Norge. Snøhetta- og Rondanereinen utgjør i dag 

den viktigste genetiske ressursen med tanke på representasjon av den opprinnelige, ville 

fjellreinen i Skandinavia og Europa. 
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NINA rapport 800 - Villreinen i Snøhetta- og Knutshøområdet (Strand mfl. 2012) viser at det 
er urovekkende store utfordringer med menneskelig aktivitet og forstyrrelse av villrein flere 
steder i Snøhetta og Knutshø villreinområde.  
Villreinnemnda merker seg også anbefaling fra «Horisont Snøhetta» om å «Hindre økt bruk 
og ferdsel i viktige funksjonsområder i de kritiske sesongene».  
 
Kommende klimaendringer antas å forverre beiteforholdene for reinen, og den vil trolig få 

behov for enda større områder for å finne mat. Dette vil stille større krav til arealer og 

trekkorridorer som er uten inngrep. Randsonene rundt dagens villreinområder vil dermed 

generelt kunne bli viktigere i årene som kommer. 

 

Villreinens bruk av området 

 

Fra www.dyreposisjoner.no : 

 

 

 

http://www.dyreposisjoner.no/
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Figurtekst: Data er fra 2010, 11 og 12. Juni til og med august. Viser at villrein bruker 

området sommerstid. Fra sett rein-basen viser en jevn bruk av området også, også gjennom 

året. Ikke mulig å konkluderer klart utfra disse dataene, men det bekrefter området som 

leveområde. 

Grisungen lenger øst er viktig utgangspunkt for beitenæring og her er det flere hytter og buer 

fra før, lenger øst. Dette er utgangspunkt for tilsyn med sau primært.  

Bua Hindbu er gammel, fra 1914 ifølge Byggconsult. Den har vært og skal være en jakt- og 

fiskebu. En viss fasilitetsheving og kun 3,75 meter økning i størrelse. Den blir ikke større enn 

andre buer i området. 

 

Sekretær mener at en ikke behøver utrede saken ytterligere, og at tiltaket kan i dette 

området, ikke langt fra hytter i Grisungen, tillate denne lille økningen med bakgrunn i at dette 

ikke vil føre til nevneverdig økt bruk og ferdsel hit til denne bua.   

 

Tidspunkt for frakt og bygging 

 

Tilbygget bør kanskje bygges sommerstid når det likevel drives tilsyn i området. Materialer 

kan løftes inn med helikopter med så få løft som mulig dersom det ikke kan kombineres med 

eksempelvis nødvendige oppsynsturer eller annen nødvendig motorferdsel med snøskuter til 

området på senvinteren.  

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Villreinnemnda for Snøhetta- og Knutshø uttaler at tiltaket kan gjennomføres slik det søkes 

om med bakgrunn i at nytt bygg sannsynligvis ikke vil føre til mer ferdsel inn i området enn 

før. Bua har vært jakt- og fiskebu, og dette formålet er i seg selv også ønskelig dersom den 

brukes ekstensivt til dette. 

 

BEHANDLING i møte 19.4 2017 

 

Vedtatt enstemmig 

 

VEDTAK: 

Villreinnemnda for Snøhetta- og Knutshø uttaler at tiltaket kan gjennomføres slik det søkes 

om med bakgrunn i at nytt bygg sannsynligvis ikke vil føre til mer ferdsel inn i området enn 

før. Bua har vært jakt- og fiskebu, og dette formålet er i seg selv også ønskelig dersom den 

brukes ekstensivt til dette. 
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Utskrift til:  

Dovrefjell nasjonalparkstyre  

 

Kopi til: 

Lesja kommune 

Statens naturoppsyn 

Lesja Fjellstyre 

Snøhetta Villreinutvalg 

 

VILLREINNEMND FOR SNØHETTA OG KNUTSHØ  
 

Møtedato: 19.4.2017 

 

Saksbehandler: Tore Rødseth Ulvund 

Arkivsak: 2015/xx  Saksnr. nemnda.: 9/2017 

 

 

KVOTE OG KVOTESAMMENSETNING FOR JAKTA 2017 I SNØHETTA 

VILLREINOMRÅDE.   

 

 
DOKUMENTER  

1.  Referat av 11.4 (Sak 9-12 spesielt) fra Årsmøtet til Snøhetta villreinutvalg, 6.april 2017 på 

Oppdal. 

2.  Driftsplan 2014 - 2018 Snøhetta Villreinområde 

3. Rundskriv januar 2016, Viltloven og forskrift for forvaltning av hjortevilt. 

 

 

SAKSOPPLYSNINGER  

 

Stammestørrelsen skal i planperioden 2014 - 2018 bygges opp til 2200 (2000) dyr pluss/minus 10 % i 

Østområdet og 800 (700) dyr pluss/minus 10 % i Vestområdet. 
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Struktursammensetning for vinterstammen bør for planperioden være slik: 

Struktur Kalv Simle Bukk - 

samlet 

 Bukk 

1½ år   

Bukk 

2½ år 

Bukk 

 3½ år -  

Driftsplan 2014 -2018 25 % 45 % 30 %  12-13 % 17-18 % 

Strukturtelling  

- østområdet (981 dyr)2.11.16 

vestområdet (313 dyr)5.10.16 

 

22,43 % 

27,48 % 

 

45,26 % 

46,33 % 

 

32,5 % 

25% 

 

9,58 % + 10,4 % 

8,63 % + 6,07 % 

 

12,33 % 

11,5% 

 

Det ble gjennomført minimumstelling ved bruk av helikopter  i Snøhetta nå i vinter (8.3) Det ble 

funnet 2028 på øs. Minimumstellingen viste 593 på vest på denne tellingen. 

     

På årsmøte i Snøhetta villreinområde den 6.april 2017 på Oppdal ble det vedtatt en kvote på til 

sammen 1200 dyr som fordeler seg slik: en kvote på 1000 dyr i Snøhetta øst (Reduksjon på 100 dyr  

ift. 2016), og 200 dyr i Snøhetta vest(20 mer enn i 2016) med følgende kvotesammensetning: 

Struktur Kalv Simle Kluftbukk Fritt dyr  

Snøhetta Øst 32,5 % 32,5 % 25 % 10 % 

Snøhetta Vest 30 % 30 % 20 % 20 % 

 

Minimumstellingen i 2017 viste 1998 dyr på øst, Ifølge søker/villreinutvalget skal det sees i 

sammenheng med kvotenedsetting på 80 dyr samlet. I tillegg senkes andelen jaktkort på «Fritt dyr» for 

å få opp storbukkandelen til rundt 20 %, jamfør Terje Skogland. Roy Andersen anbefalte også dette i 

epoststrøm som sekretær i villreinutvalget delte med villreinnemnda i forkant av årsmøtet i utvalget.  

 

Siste års fellingsprosenter samlet for hele villreinområdet:  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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

 

 

Villreinnemnda skal vedta kvote for villrein for kommende jaktsesong innen 1. mai, jf forskrift om 

hjorteviltforvaltnings § 8, og fellingskvoten skal legges inn i Hjorteviltregistret innen 10.mai som da 

vil føre til en automatisk utsending av kontrollkortene. 
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VURDERINGER 

 

Fellingsprosenten for 2016 ble relativt høy i forhold til snittet de siste årene og et godt resultat. 

Minimumstellingen viser at stammestørrelsen er nær målsettingene som er satt i driftsplanen i øst, og 

at en nå nærmer seg mye også i vest. Bakgrunnen for redusert kvote i øst er lavere tellingsresultat på 

øst enn i fjor, tilsvarende noe økning i vest, med 20 dyr økning i kvote. Kvotereduksjonen på 80 dyr 

vurderes som stor nok, særlig med tanke på at samlet telt rein på øst fortsatt ligger rundt bestandsmålet 

for vinterstamme på 2200 (2000) dyr pluss/minus 10 % i Østområdet og 800 (700) dyr pluss/minus 10 

% i Vestområdet. 

Dette sammen med liten økning i kvoter på simler og noe mindre «fritt dyr»-kort, vil avskyting av 

storbukk kunne gå noe ned.  

 

Kondisjonen på villreinen omsatt i noe nedgang i slaktevekter, kan tilsi at en ønsker å få opp 

storbukkandel noe, og skyte ut noe mer simler. Kanskje kan intraspesifikk konkurranse mellom simler 

bli noe lavere, og eldre bukk få simler til å komme tidligere i brunst. men at 

 

Sekretær håper utvekslingen mellom øst og vest vil tilta med en økning oppmot betandsmål i vest. På 

denne måten kan en komme nærmere bestandsmålene i begge områder over tid så lenge en balanserer 

på rundt 2000 dyr samlet på øst, og ikke mye over før slaktevekter stabiliserer seg, helt går opp noe. 

Kan vurdere å holde storbukkavskytingen lav i 2-3 år for å nærme seg 20 % storbukkandel. 

   

Tellingen på vest tilsier forsåvidt samme kvote eller litt større, og ikke nevneverdig behov for endring 

her selv om bestandsmålet på 800 vinterdyr ikke er helt nådd. En er nærme bestandsmålet i vest i 

2017, dette er bra. Dette fordi endring av kvotesammensetning også på vest, kan resultere i en viss 

bestandsøkning her, slik som bestandsplanen tilsier.  

 

Sekretær mener at en kvote på 1000 dyr på øst og 200 dyr på vest samt kvotesammensetningen 

Snøhetta villreinutvalg har utarbeidet og vedtatt, kan gi gode rammer for å komme enda nærmere 

målsettingene i driftsplanen samlet sett, dette når en inkluderer endringer i kvotesammensetningen for 

2016, særlig i Snøhetta vest  

 

Rammene for jaktutøvelsen og værforhold vil alltid være viktig for hvordan man lykkes med fellingen 

i begge områder.   

 

Villreinnemnda vil framheve at jegeren er den utøvende aktøren i forvaltningen av villreinstammen, 

og at det er viktig å sikre rekruttering av jegere og gi gode rammer for en effektiv og god jaktutøvelse. 

Nemnda oppfordrer derfor utvalg til fortsatt å legge til rette tiltak som bedrer fellingen i Snøhetta 

villreinområde ytterligere, selv om fellingen de siste årene har vært god, og prosentvis relativt høy 

sammenlignet med tidligere år i dette VO. Erfaringene med ordningen om videresalg av ubrukte kort 

er gode, og dette kan vurderes hos flere rettighetshavere.  
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I villreinnemnda sin årlige tildeling av tiltaksmidler har en hatt ekstra fokus på å få barne- og 

ungdomsskoler til å søke om midler for å gjennomføre opplegg knyttet til villreinforvaltning. Målet er 

å få disse oppleggene inn i læreplanene i skolen. På lengre sikt kan forståelse for hvordan en bruker 

villreinområdene til jakt og andre friluftsaktiviteter være viktig for å opprettholde avskytingen og nå 

fremtidige bestandsmål. Kunnskap om hva som forstyrrer villreinen og hvordan en kan unngå dette er 

også viktig. Rekruttering til villreinjakt blir sannsynligvis ikke enklere i fremtiden. 

 

Kvotene er samlet sett godt utredet og basert på relativt gode tellinger i 2017.  Sekretær foreslår at 

nemnda vedtar kvoter og sammensetning i tråd med det utvalget søker om. Dette med bakgrunn i deres 

kunnskap om forholdene innenfor villreinområdet, og deres samråd med Roy Andersen i NINA. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø godkjenner en samlet kvote på 1200 dyr i Snøhetta 

villreinområde for 2017 med følgende fordeling og kvotesammensetning: 

 

Snøhetta øst: 1000 dyr med en kvotesammensetning på 32,5 % kalv, 32,5 % simle/ungdyr, 25 % 

kluftbukk og 10 % fritt dyr.  

 

Snøhetta vest: 200 dyr med en kvotesammensetning på 30 % kalv, 30 % simle/ungdyr, 20 % kluftbukk 

og 20 % fritt dyr.  

 

 

med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 8, 2.ledd 

 

BEHANDLING 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK  

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø godkjenner en samlet kvote på 1200 dyr i Snøhetta 

villreinområde for 2017 med følgende fordeling og kvotesammensetning: 
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Snøhetta øst: 1000 dyr med en kvotesammensetning på 32,5 % kalv, 32,5 % simle/ungdyr, 25 % 

kluftbukk og 10 % fritt dyr.  

 

Snøhetta vest: 200 dyr med en kvotesammensetning på 30 % kalv, 30 % simle/ungdyr, 20 % kluftbukk 

og 20 % fritt dyr.  

 

 

med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 8, 2.ledd 

 

 

 

 

Utskrift til: Snøhetta villreinutvalg.  

 

Kopi på e-post: 

 

Dovrefjell nasjonalparkstyre 

Statens naturoppsyn 

Norsk Villreinsenter Nord 

Fylkesmenn 

Kommuner 

Fjellstyrer 
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Vedtakssak 10/2017: 

 

Tilbygg hytte ved Reinsvatnet i Sunndal kommune: 

 

Forslag til vedtak: 

 

Villreinnemnda for Snøhetta- og Knutshø uttaler at dette relativt store tilbygget kan tillates fordi det 

ikke skal føre til endret bruk, men gi hyttens eksteriør en mer fornuftig form som vil føre til mindre 

muligheter for skader, jamfør f.eks. forsikringsrapport og byggetegninger. 

 

Behandling i møte 19.4.2017: 

 

Villreinnemnda for Snøhetta- og Knutshø uttaler at dette relativt store tilbygget kan tillates fordi det 

ikke skal føre til endret bruk, men gi hyttens eksteriør en mer fornuftig form som vil føre til mindre 

muligheter for skader, jamfør f.eks. forsikringsrapport og byggetegninger. 

 

Vedtak: 

 

Villreinnemnda for Snøhetta- og Knutshø uttaler at dette relativt store tilbygget kan tillates fordi det 

ikke skal føre til endret bruk, men gi hyttens eksteriør en mer fornuftig form som vil føre til mindre 

muligheter for skader, jamfør f.eks. forsikringsrapport og byggetegninger. 

 

 
 
 
 
Takk for møtet! 
 
 

Ålvundfjord  
19.4.2017 
 
 
Tore Rødseth Ulvund 
Sekretær 
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ADRESSELISTE: 
 
 
 
 
Kommune Medlem    Varamedlem 

Rauma Janne Søvik 
 

Reidar Brude   

Lesja  Marit Rolstad  Per Arne Holset 

Dovre Odd Leif Angård 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 

 


