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Protokoll fra møtet i Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø 

villreinområder 24.4.2018 

 
 

Organ: Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø 

    

Tid: 24 april 2018, kl. 10-14.30 

Møteform: Møte på Villreinsenteret på Hjerkinn 

Følgende faste medlemmer deltok: Marit Rolstad (Lesja), Jon Tore Dalsegg (Tynset), Johan Ragnar Eggen 
(Alvdal), Siv Remetun Lånke (Rennebu), Olav Søderberg (Sunndal), Øyvind 
Bakken-Berg (Folldal), Odd Leif Angård (Dovre) 

Følgende faste medlemmer deltok ikke: Kari Toftaker (Oppdal), Karianne Rindli (Nesset), Janne Søvik (Rauma) 

Følgende varamedlemmer deltok: Reidar Brude (Rauma) 

Protokollen er godkjent av:  Marit Rolstad (leder) 

Saksbehandler: Fylkesmannen i Trøndelag, Bjørn Rangbru 

 

Saksliste 

Saksnr. Tema 

4-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 

5-2018 Referat- og orienteringssaker 

6-2018 Årsmelding 2017 

7-2018 Budsjett 2018 

8-2018 Behandling av søknad om godkjenning av bestandsplan for Knutshø villreinområde 

9-2018 Søknad om kvotestørrelse og kvotesammensetning for jakta 2018 i Knutshø 
villreinområde 

10-2018 Søknad om kvotestørrelse og kvotesammensetning for jakta 2018 i Snøhetta 
villreinområde 

11-2018 Søknader om tiltaksmidler til villreintiltak 2018 

12-2018 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til oppføring av tilbygg til 
fritidsbolig 

13-2018 Høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan for Fåset og Fådalen- Tynset 

 Eventuelt 

  



4-2018  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Forslag til vedtak 

Innkalling og saksliste godkjennes 
 
Vedtak 

Innkalling og saksliste godkjennes 

 

 

5-2018  Referat- og orienteringssaker 
 
Vedtatt vern for Hjerkinnområdet  

Regjeringen utvidet 20.4.2018 Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark ved å verne det tidligere 
skytefeltet på Hjerkinn. Nasjonalparken øker med over 130 kvadratkilometer. I tillegg opprettet 
regjeringen et nytt Hjerkinn landskapsvernområde på 45 kvadratkilometer. Området er en viktig del 
av leveområdet for villreinstammen, med viktige trekkorridorer og vandringsrom for villreintrekket 
rundt Snøhettamassivet. I utgangspunktet skal alle veier og installasjoner i området fjernes gjennom 
restaureringsprosjektet. For å ivareta lokal beitenæring vil likevel Vålåsjøhøvegen bevares frem til 
over våtmarksområdene ved Grisungen. Også Snøheimvegen skal bestå, med skyttelbuss som frakter 
turister inn til Snøheim. For detaljer henvises til Regjeringens informasjon om vedtaket: 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utvidelse-dovrefjell-sunndalsfjella-nasjonalpark/id2598299/ 
og Fylkesmannen i Oppland sin nettside: https://www.fylkesmannen.no/Oppland/Miljo-og-
klima/Hjerkinn-skytefelt---nettside-om-verneplanprosessen/Hjerkinn-er-vernet/ 
 
Kontrollkortet består 

Miljødirektoratet kom nylig med et forslag om å oppheve § 30 i forskrift om forvaltning av hjortevilt. 
Basert på høringsinnspillene vil ikke Miljødirektoratet oppheve denne paragrafen nå, men jobbe for å 
få til en elektronisk ordning som kan erstatte dagens kontrollkortordning. Dette betyr at kontrollkort 
trykkes og sendes villreinnemndene som vanlig i 2018. De ønsker imidlertid å se nærmere på en 
digital løsning som på sikt kan erstatte dagens kontrollkortordning. Her vil det være aktuelt å 
videreutvikle Hjorteviltregisteret/Sett og skutt. For detaljer henvises til villreinsentrene sin nettside:  
https://villrein-no.squarespace.com/aktuelt/kontrollkortet-bestr 
 
Villreinrådets fagdag 7. og 8. juni på Geilo i Buskerud 

Programmet starter etter lunsj den 7. og programslutt blir til lunsj den 8. juni. Hovedtema er 
utfordringer og løsninger rundt bruken av villreinfjella. Samarbeid. Det vil også bli informasjon om 
«sett og skutt», status i arbeidet med bekjempelse av CWD/skrantesjuka, hva skjer i Nordfjella nå, 
mm.  For detaljer henvises til villreinsentrene sin nettside:  
https://villrein-no.squarespace.com/aktuelt/villreinrdets-fagdag-2018 
  
Årboka Villreinen 2019 

Redaktøren i årboka «Villreinen 2019» tilbyr alle villreinnemndene litt spalteplass til å presentere 
aktuelle prosjekter, utfordringer og eller andre saker nemndene anser som viktige i 2019. 
 
Nato-øvelsen Trident Juncture 2018 

Øvelsen vil i hovedsak foregå i Norge med tilstøtende luft- og havområder. Rundt 35 000 soldater, ca. 
130 fly og ca. 60 fartøyer forventes å delta på øvelsen. Det er fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, 
Oppland og Hedmark som i størst grad blir berørt. Den militære aktiviteten vil være synlig fra midten 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utvidelse-dovrefjell-sunndalsfjella-nasjonalpark/id2598299/
https://www.fylkesmannen.no/Oppland/Miljo-og-klima/Hjerkinn-skytefelt---nettside-om-verneplanprosessen/Hjerkinn-er-vernet/
https://www.fylkesmannen.no/Oppland/Miljo-og-klima/Hjerkinn-skytefelt---nettside-om-verneplanprosessen/Hjerkinn-er-vernet/
https://villrein-no.squarespace.com/aktuelt/kontrollkortet-bestr
https://villrein-no.squarespace.com/aktuelt/villreinrdets-fagdag-2018


av august til midten av desember i forbindelse med frakting av materiell og personell. Størstedelen 
av øvelsen foregår i perioden 25. oktober til 7. november. Men, det blir mye transport av personell 
og materiell både før og etter øvelsen.  
 
Trident Juncture er en såkalt «High Visibility Excercise». Øvelsen er en av NATOs største øvelser. 
NATO leder øvelsen og Norge er vertsland. Målet med øvelsen er å forsterke samarbeidet innad i 
NATO og med alliansens samarbeidspartnere.  
 
Kartlegging av skrantesjuke på elg, hjort, rådyr og villrein i 2018 

Informasjonsskriv til villreinnemnder. I 2018 skal et utvalg elg, hjort, rådyr og villrein testes for 
skrantesjuke (CWD) som et ledd i en nasjonal kartlegging av sykdomsforekomst. Alle villrein som er 1 
år eller eldre og som felles under jakt skal testes for skrantesjuke. Dette gjelder for alle 
villreinområder i Norge. Alt fallvilt av villrein skal også testes. Villreinnemndene – alternativt aktører 
de samarbeider med - må regne med å måtte bidra til utdelingen av prøvetakingsutstyr til jegere. 
Utstyret som jegerne trenger til prøvetaking vil komme ferdig pakket i såkalte "jegerpakker". Alle 
villreinområder vil få ytterligere informasjon om kartleggingen fra NINA. 
 
Minimumstelling i Knutshø villreinområde  

Den 1. mars 2018 gjennomførte villreinutvalget i Knutshø minimumstelling av villreinstammen. 
Minimumstelling er en kontroll på beregnet vinterstamme ut fra forrige telling, tilvekst og avgang. 
Tellingen foregår ved å fly over området på gode snø- og lysforhold og fotografere flokkene som blir 
funnet. Dyrene blir deretter talt opp på bildene. Det var på forhånd gjort rekognosering i store deler 
av området på bakken i to omganger. Det ble funnet totalt 1312 dyr i 9 flokker. Dette samsvarer godt 
med beregnet antall som var 1330 dyr. Kilde Oppdal Bygdealmenning. Målet i bestandsplanen er 
1500. 
 
Minimumstelling i Snøhetta villreinområde  

Den 1.3.2018 ble det gjennomført minimumstelling i Snøhetta øst og vest. Tellingen foregår ved å fly 
helikopter over området på gode snø- og lysforhold og fotografere flokkene som blir funnet. Dyrene 
blir deretter talt opp på bildene. På vestområdet var det gode snøforhold. I vest ble det funnet 816 
dyr og tellinga ble vurdert som vellykket. I 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 vurderes ikke som vellykket. Minimumstellingen i 2017 viste 1998 dyr på øst. Målet i 
bestandsplanen er ca. 2200. 
 
Riving av naust og oppsetting av nytt ved Unndalsvatnet 

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i Oppdal kommune. Riving av eksisterende 
dobbeltnaust og oppføring av nytt. Tiltaket er ved Unndalsvatnet i Knutshø villreinområde, og i 
nasjonalt villreinområde. Situasjonsplanen viser at det gamle naustet står inne i en klynge med over 
20 naust. Tiltaket med riving og etablering av nytt på samme sted, ansees ikke å ha særlig negativ 
konsekvens for villreinen i Knutshø. Tiltaket er vurdert av sekretær. Etter drøfting med leder i 
nemnda tas ikke saken opp til full behandling i nemnda. Melding til Oppdal kommune 17.1.2018. 
 
Miljøkvalitetsnorm for villrein 

Kvalitetsnormer for arter er hjemlet i naturmangfoldloven og setter krav til miljøtilstanden, gjerne i 
form av minstekrav. Normen er retningsgivende, men det forventes at det igangsettes tiltak for å 
bedre miljøtilstanden dersom arten eller naturtypen det gjelder ikke når opp til de fastsatte kravene.  
 
En uavhengig ekspertgruppe oppnevnt av Miljødirektoratet har nå lagt fram et forslag til en 
kvalitetsnorm for villrein. Forslaget beskriver hvordan vurdering av bestandsforhold, beiteforhold og 



tilgang på arealer skal gi grønt, gult eller rødt lys for hvert villreinområde. I de tilfeller tilstanden ikke 
blir godkjent, skal forvaltningsmyndigheten identifisere avbøtende tiltak. «Hvor realistisk det er å få 
gjennomført tilstrekkelig effektive avbøtende tiltak vil kunne variere mellom ulike typer av påvirkning 
og økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser». Det foreslås at hvert villreinområde skal 
vurderes hvert femte år. 
 
Miljødirektoratet skal på bakgrunn av rapporten fremme et forslag til forskrift med kommentarer. 
Planen er å sende denne på høring i løpet av sommeren 2018, og at forskriften skal kunne fastsettes i 
løpet av høsten 2018 om ikke høringsrunden viser behov for større endringer. Ekspertgruppas 
rapport er tilgjengelig på: http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2018/Januar-
2018/Miljokvalitetsnorm-for-villrein/ 
 
Nettverkssamling for sekretærer for villreinnemnder og ansvarlige fylkesmenn 

Miljødirektoratet gjennomførte en nettverkssamling for sekretærer for villreinnemndene og 
ansvarlige fylkesmenn på Honne 14. og 15. mars. Samlingen tok opp både administrative og faglige 
tema (hjortviltforskriften, samarbeid, arealplanarbeid mm.). Foredragene kan leses her: 
https://villrein-no.squarespace.com/aktuelt/sekretrsamling-p-biri 
 
Klage på Dovrefjell nasjonalparkstyre sitt vedtak – Utleie av ny tilsynsbu ved Nedre Mølsvatnet  

Dovrefjell nasjonalparkstyre ga 18.12.17 Lesjaskog Heimrast tillatelse til å sette opp tilsynsbu ved 
Nedre Mølmsvatnet. Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø klaget på den delen av vedtaket som 
åpner for at bua kan leies ut til allmennheten. 
 

"Vedtak 
For å ivareta villreininteressene i området bør ikke den nye tilsynsbua benyttes til utleie. 
Utleie vil legge til rette for økt ferdsel i et område med villreintrekk. Konsekvensen av økt 
ferdsel og uønsket forstyrrelse av villrein er ikke tilstrekkelig vurdert. Tilsynsbua bør kun 
benyttes til Lesjaskog Heimrast sitt behov for husvære i forbindelse med tilsyns- og 
skjøtselsoppgaver i området. 
 
Villreinnemnda påklager den delen av vedtaket som åpner for at bua kan leies ut til 
allmennheten. Villreinnemnda ber om at vedtaket omgjøres slik at det ikke åpnes for utleie." 

 
Nasjonalparkstyret behandlet klagen 9.4.2018. Nasjonalparkstyret endret vedtaket og ga nemnda 
medhold i klage. Nytt vedtak lyder: «Tilsynsbua skal være låst og kan ikke leies ut.». Hele vedtaket til 
nasjonalparkstyret kan leses her: 
http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Dovrefjell%20dok/M%c3%b8tepapirer%20Styrem%c3
%b8ter/Styret%202018/20180409%20protokoll%20endelig.pdf 
 
Forslag til vedtak 

Referat- og orienteringssaker tas til etterretning 
 
Vedtak 

Referat- og orienteringssaker tas til etterretning 
 
 
 
 

  

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2018/Januar-2018/Miljokvalitetsnorm-for-villrein/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2018/Januar-2018/Miljokvalitetsnorm-for-villrein/
https://villrein-no.squarespace.com/aktuelt/sekretrsamling-p-biri


6-2018 Årsmelding 2017 
Årsmelding for nemndas arbeid i 2017 er vedlagt som Vedlegg til sak 6-2018. 
 

Forslag til vedtak 

Årsmeldingen godkjennes. Årsmeldingen distribueres til kommuner, fylkesmenn, fylkeskommuner, 
fjellstyrer, Villreinsenteret, Miljødirektoratet, villreinutvalg og Dovrefjell-Sunndalsfjella 
nasjonalparkstyre.  
 
Behandling 

I neste årsmelding er det ønskelig med en tilstandsvurdering av villreinområdene. 
 
Vedtak 

Årsmeldingen godkjennes. Årsmeldingen distribueres til kommuner, fylkesmenn, fylkeskommuner, 
fjellstyrer, Villreinsenteret, Miljødirektoratet, villreinutvalg og Dovrefjell-Sunndalsfjella 
nasjonalparkstyre.  
 

 

7-2018 Budsjett 2018 
Fylkesmannen i Trøndelag har i 2018 mottatt 500 000,- til arbeid med og drift av Villreinnemnda for 
Snøhetta og Knutshø villreinområder. Det var tilsvarende beløp i 2017. Planlagt budsjett: 
 

Fylkesmannens arbeid med villreinnemnda (sekretærfunksjon, 
økonomihåndtering, overhead) 

240 000 

Drift av villreinnemnda (reise- møtegodtgjørelse, arbeidsgiveravgift, 
møterom mm.) 

260 000 

Totalt 500 000 

 
Behandling 

Budsjettet tas til orientering.  



8-2018 Behandling av søknad om godkjenning av bestandsplan for 

Knutshø villreinområde 
 
Saksopplysninger 

Bestandsplan for Knutshø villreinområde 2018 - 2022 er en revisjon av forrige bestandsplan. Planen 
skal være et styringsverktøy for villreinutvalget, et dokument som skal skissere historikk, status, og 
utfordringer. Utfordringene skal prøves løst, og målsettingene skal være etterprøvbare. Årsmøtet i 
Knutshø villreinområde (vald) godkjente den 5.april 2018 ny bestandsplan, og planen er nå oversendt 
til godkjenning av villreinnemnda.  
Årsmøtets behandling og vedtak: 
 7. Forslag til bestandsplan 2018-2022 

«Forslag til bestandsplan for perioden 2018-2022 ble gjennomgått i møtet. Det ble en 
diskusjon omkring Savalen-reinen og opphavet til denne, om det er mulig å ta DNA-prøver for 
å klarlegge om dette er Sølenklett-rein eller Knutshø-rein eller begge deler. Det ble lagt til ei 
setning i bestandsplanen om at det skal tas DNA-prøver av felte dyr i Savalen-området. Det 
ble også stilt spørsmål ved om det er riktig å tildele 20 frie dyr til Fåset/Naustervorda, eller 
om disse felta heller bør inngå i Knutshø villreinvald i framtida. Forslaget til bestandsplan for 
perioden 2018-2022 ble enstemmig vedtatt.» 

 
Vurdering 

Villreinnemnda har myndighet, etter Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 27, til godkjenning av 
bestandsplan for et vald (villreinområde): 

Villreinnemnda kan godkjenne en flerårig, maksimalt femårig, bestandsplan utarbeidet av 
villreinutvalg/grunneier-sammenslutning. Bestandsplanen skal som hovedregel omfatte hele 
villreinområdet, og inneholde mål for bestandsstørrelse og -utvikling, årlig avskytingsplan 
fordelt på alder og kjønn, oversikt over hvilke bestandsdata som skal samles inn og hvilke 
tiltak som er planlagt gjennomført. 
 
Hvis det oppstår vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, eller vesentlige uforutsette 
endringer i bestanden i løpet av planperioden, kan villreinnemnda beslutte at ny bestandsplan 
skal utarbeides. 

 
Når en bestandsplan er godkjent, kan vald få tildelt sin årlige fellingstillatelse som valgfrie dyr. 
Bestandsplanen fungerer som en bindende avtale mellom villreinnemnda og rettighetshaverne om 
avskytingsprofilen.  
 
Kort om planens hovedutfordringer, målsetninger og tiltak: 

Målsetning  Tiltak  

Beholde en vinterstamme på 1500 
dyr.  

Fortsatt bestandsregistrering gjennom årlig 
minimumstelling.  
 
Årlig antall fellingstillatelser tildeles ut fra bestandsstørrelse 
og forventet tilvekst slik at målet om en vinterbestand på 
1500 nås.  

Planen inneholder samme målsetning som forrige plan på 1500 vinterdyr. Saksbehandler vurderer 
målsetning, og tiltak for å nå målsetning, som gode.   
 
 
 
 
 



Målsetning  Tiltak  

 Stammesammensetningen i vinterstammen bør være 
(etter jakt, i prosent): 
 

Kalv Simle Bukk 1 Bukk 2 Bukk 3 

18-23 40-44 7-9 7-9 18-22 
 

Bruke de ulike bestandsregistreringene 
man har tilgjengelig aktivt ved beregning 
av årlige kvoter.  

Planen inneholder samme målsetning på stammesammensetning som forrige plan. Saksbehandler 
vurderer målsetning, og tiltak for å nå målsetning, som gode.   
 

Målsetning  Tiltak  

Øke arealbruken til reinen for å 
bedre ivareta reinstammens behov 
med hensyn til beite-, 
kalvingsområder og trekkveier. 

Opprettholde dagens stopp og parkeringsforbud på 
enkeltstrekninger i jakta og arbeide for å få opprettet flere 
slike etter anbefalingene i NINA-rapport 1019. 

Planen inneholder målsetning om at reinen bør øke arealbruken. For å bedre ivareta reinstammens 
behov med hensyn til beite-, kalvingsområder og trekkveier. Studier med GPS merket rein har vist at 
reinen over lange perioder har brukt begrensede deler av villreinområdet. Det antas at menneskelig 
infrastruktur og påfølgende ferdsel er en av årsakene til reinens begrensa arealbruk. Saksbehandler 
vurderer målsetning, og tiltak for å nå målsetning, som gode.   
 

Målsetning  Tiltak  

Holde en bestand med optimal 
produksjon og avkastning, sunne og 
friske dyr, god kjønns- og 
aldersfordeling.  
 
Synliggjøre problemene med 
nedgang i kalverekruttering og 
slaktevekter og skaffe best mulige 
data for å nærme seg et svar på 
hvorfor denne trenden har oppstått.  
 
Følge med på utviklingen av 
helsetilstanden i bestanden og følge 
opp mulige sykdomsutbrudd.  

Samarbeide med NINA om årlige kalvetellinger, 
strukturtellinger og kondisjonsundersøkelse.  
 
Samarbeide tett med NINA om undersøkelser som kan 
avdekke årsaken til nedgangen i kalverekrutteringa. I første 
omgang ferdigstilling av parasitt- og 
drektighetsundersøkelser, men også andre aktuelle 
undersøkelser.  
 
Informere jegere om at det er ønskelig med informasjon om 
dyr som ser åpenbart syke ut for eventuell prøvetaking.  
Samarbeide med Veterinærinstituttet og andre aktuelle 
aktører.  
 
Villreinutvalget innretter seg etter de til enhver tid gjeldende 
pålegg fra øvrige myndigheter angående CWD og vil gjøre sitt 
beste for å bistå i overvåkings- og opplysningsarbeidet. Det 
henvises for øvrig til direktoratet og mattilsynets egne 
nettsider for mer informasjon om CWD i Norge.  

Villreinnemnda har i sin informasjonsfolder (2017) fremhevet viktigheten av å øke kunnskapen om 
bakgrunnen til den negative utviklingen i slaktevekter og kalvetilvekst. Utvalgets målsetninger og 
tiltak vil være avgjørende i dette arbeidet. Saksbehandler vurderer målsetninger, og tiltak for å nå 
målsetninger, som gode.   
 
Forslaget til bestandsplan har vært på høring i løpet av planprosessen, og medvirkning er dermed 
sikret. I følge hjorteviltforskriften § 27 skal bestandsplanen som hovedregel omfatte hele 
villreinområdet, og inneholde mål for bestandsstørrelse og -utvikling, årlig avskytingsplan fordelt på 
alder og kjønn, oversikt over hvilke bestandsdata som skal samles inn og hvilke tiltak som er planlagt 
gjennomført. Bestandsplanen som nemnda skal behandle inneholder alle forventingene. 
Bestandsplanen framstår som et godt gjennomarbeidet og oversiktlig dokument som vil bli et viktig 
styringsverktøy for villreinutvalget i forvaltningen av Knutshøreinen i kommende 5-årsperiode. 
 



For ytterligere informasjon henvises til Vedlegg til sak 8-2018. 
 
Forslag til vedtak 

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø godkjenner, med hjemmel i Forskrift om forvaltning av 
hjortevilt, § 27, Bestandsplan for Knutshø villreinområde 2018 – 2022. 
 
Bestandsplanen fremstår som et godt gjennomarbeidet og oversiktlig dokument som vil bli et viktig 
styringsverktøy for villreinutvalget i kommende 5-årsperiode. 
 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra mottatt informasjon, jf. forvaltningslovens kap. IV, § 28 og 29. 
Eventuell klage stiles direktoratet, men sendes villreinnemnda. 
 
Behandling 

 
Vedtak 

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø godkjenner, med hjemmel i Forskrift om forvaltning av 
hjortevilt, § 27, Bestandsplan for Knutshø villreinområde 2018 – 2022. 
 
Bestandsplanen fremstår som et godt gjennomarbeidet og oversiktlig dokument som vil bli et viktig 
styringsverktøy for villreinutvalget i kommende 5-årsperiode. 
 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra mottatt informasjon, jf. forvaltningslovens kap. IV, § 28 og 29. 
Eventuell klage stiles direktoratet, men sendes villreinnemnda. 
 
 
 
  



9-2018 Søknad om kvotestørrelse og kvotesammensetning for 

jakta 2018 i Knutshø villreinområde 

 
Knutshø villreinområde søker om en villreinkvote i 2018 på 400 dyr + 10 frie dyr til hvert av 
jaktfeltene Fåset og Naustervorda, totalt 420 dyr. Kvotefordelingen er ut fra bestandsplanen bestemt 
til 45% kalv, 30% simle/ungdyr, 25 % fritt dyr (+10 frie dyr til hvert av jaktfeltene Fåset og 
Naustervorda). 
 
Saksopplysninger 

Utregning av kvotene baseres på forventet produksjon ut fra beregnet stammestørrelse, forventet 
tilvekst ut fra gjennomsnittlig tilvekst de foregående år, og avgang av dyr. Punkt 8.3 i bestandsplanen 
viser hvordan beregningene gjennomføres.  Utvalget har beregnet bestanden til 1331 vinterdyr. 
Resultatene fra minimumstellingen som ble gjennomført vinteren 2018 viste 1312 vinterdyr. Det ble 
vurdert som en god telling. Minimumstellingen er en kontroll på beregnet stammestørrelse. Det er 
godt samsvar mellom beregnet og telt antall dyr. Det ble funnet 1287 vinterdyr dyr i 2017.  
 
Bestandsplanen for Knutshø villreinområde 2018-2022 ble vedtatt på utvalgets årsmøte. Her er det 
satt et bestandsmål på 1500 vinterdyr. Utvalget går ut fra at bestanden nå er litt under målsetningen 
og legger opp til en forsiktig oppbygging mot målet på 1500 vinterdyr. 
 
Den omsøkte kvotefordelingen på 45% kalv, 30% simle/ungdyr, og 25 % fritt dyr, er innenfor rammen 
i bestandsplanen, jf. punkt 8.3 i planen. Detaljert stammeregnskap finnes i bestandsplanens punkt 
9.6 vedlegg 7. 
 
Villreinnemnda vedtar årlig fellingskvote for hvert villreinområde innen 1. mai (Jf. 
Hjorteviltforskriften § 28). Hvis godkjent bestandsplan foreligger, skal villreinnemnda legge denne til 
grunn for sitt årlige vedtak om fellingskvote. For vald med godkjent bestandsplan, tildeles 
fellingstillatelsene som frie dyr. Bestandsplanen og den skriftlige tilslutningen fungerer som en 
bindende avtale mellom villreinnemnda og rettighetshaverne om avskytingsprofilen. Selv om det 
foreligger godkjenning av en flerårig bestandsplan, skal villreinnemnda likevel vedta fellingskvote 
årlig, Jf. Hjorteviltforskriftens § 29 Fellingstillatelser for villrein. Tildeling av fellingstillatelse er et 
enkelt vedtak som kan påklages innen tre uker fra mottagelse. Den omsøkte kvoten på 420 
fellingstillatelser er den samme som i 2017. 
 
Vurdering 

Ut fra naturmangfoldlovens bestemmelser er grunnlaget for et jaktuttak til stede. Den omsøkte 
kvoten (fellingstillatelser) er relativt lav, og vil bidra til en svak oppbygging av bestanden mot 
bestandsmålet. Kvotefordelingen er i samsvar med bestandsplanen. Simle/ungdyr fordelingen er 
relativt lav. Dette vil bidra til en svak oppbygging av bestanden mot bestandsmålet. Saksbehandler 
vurderer omsøkt kvotestørrelse og fordeling, som god.   
 
For ytterligere informasjon henvises til Vedlegg til sak 9-2018. 
 
Forslag til vedtak 

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø godkjenner, med hjemmel i Forskrift om forvaltning av 
hjortevilt, § 29, omsøkt kvotestørrelse på Knutshø villreinområde (vald) på 420 fellingstillatelser, med 
fordeling på 45 % kalv, 30 % simle/ungdyr, og 25 % fritt dyr. 
 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra mottatt informasjon, jf. forvaltningslovens kap. IV, § 28 og 29. 
Eventuell klage stiles direktoratet, men sendes villreinnemnda. 



 
Behandling 

 
Vedtak 

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø godkjenner, med hjemmel i Forskrift om forvaltning av 
hjortevilt, § 29, omsøkt kvotestørrelse på Knutshø villreinområde (vald) på 400 dyr + 10 frie dyr til 
hvert av jaktfeltene Fåset og Naustervorda, totalt 420 dyr. Kvotefordelingen er ut fra bestandsplanen 
bestemt til 45% kalv, 30% simle/ungdyr, 25 % fritt dyr (+10 frie dyr til hvert av jaktfeltene Fåset og 
Naustervorda). 
 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra mottatt informasjon, jf. forvaltningslovens kap. IV, § 28 og 29. 
Eventuell klage stiles direktoratet, men sendes villreinnemnda. 
 
  



10-2018 Søknad om kvotestørrelse og kvotesammensetning for 

jakta 2018 i Snøhetta villreinområde 

 
Snøhetta villreinområde søker om en kvote i 2018 på 950 fellingstillatelser i øst, og 400 
fellingstillatelser i vest, totalt 1350 fellingstillatelser. Profilen på fellingstillatelser i øst er 10 % fritt 
dyr, 25 % kluftbukk, 32,5 % simle/ungdyr, og 32,5 % kalv. Profilen på fellingstillatelser i vest er 15 % 
fritt dyr, 20 % kluftbukk, 32,5 % simle/ungdyr, 32,5% kalv. 
 
Saksopplysninger 

Snøhetta villreinområde er et vald. Undersøkelser viser at det er relativt lite utveksling av individer 
mellom den østlige og vestlige delen av villreinområdet. I bestandsforvaltningen opererer 
villreinutvalget av den grunn med Snøhetta øst og Snøhetta vest. Driftsplanen for Snøhetta er 
godkjent for perioden 2014-2018. Det er her en målsetning å bygge stammen opp til 2200 dyr +/- 10 
% i østområdet, og 800 dyr +/- 10 % i vestområdet.  
  
Utregning av kvotene baseres på forventet produksjon ut fra beregnet stammestørrelse, forventet 
tilvekst ut fra gjennomsnittlig tilvekst de foregående år, og avgang av dyr. Punkt 6 i driftsplanen viser 
hvordan beregningene i Snøhetta villreinområde gjennomføres. Resultatene fra minimumstellingen 
som ble gjennomført vinteren 2018 viste minst 814 dyr på vest. Det ble vurdert som en god telling. 
Bestanden virker å være omtrent på målsetningen i driftsplanen. Minimumstellingen er en kontroll 
på beregnet stammestørrelse. Tellingen på øst viste minst 1483 dyr. Det ble vurdert som en 
mislykket telling. I følge utvalget var den siste gode tellingen i øst fra 2015. Det ble da registrert 2231 
dyr. Utvalget legger tellingen fra 2015 til grunn og bestandsmodellen tilsier at det er rett i underkant 
av 2000 dyr. Det vil si i henhold til driftsplan. Utvalget peker på at fellingsprosenten i snitt de siste 5 
år har vært på 49,5 %, at kalveproduksjonen er litt synkende. De mener kvoten i øst bør justeres ned 
til 950 fellingstillatelser i 2018 (1000 fellingstillatelser i 2017) for å øke stammen opp mot 2200 dyr.   
 
Utvalget påpeker at andelen bukk som er 3 år og eldre er noe lav i øst. Dette til tross for at det ble 
reduksjon i fridyrandelen i jakta 2017. Utvalget mener fridyrandelen fortsatt må være lav i øst for å 
øke andelen eldre bukker i bestanden. 
 
Villreinnemnda vedtar årlig fellingskvote for hvert villreinområde innen 1. mai (Jf. 
Hjorteviltforskriften § 28). Hvis godkjent bestandsplan foreligger, skal villreinnemnda legge denne til 
grunn for sitt årlige vedtak om fellingskvote. For vald med godkjent bestandsplan, tildeles 
fellingstillatelsene som frie dyr. Bestandsplanen og den skriftlige tilslutningen fungerer som en 
bindende avtale mellom villreinnemnda og rettighetshaverne om avskytingsprofilen. Selv om det 
foreligger godkjenning av en flerårig bestandsplan, skal villreinnemnda likevel vedta fellingskvote 
årlig, Jf. Hjorteviltforskriftens § 29 Fellingstillatelser for villrein. Tildeling av fellingstillatelse er et 
enkelt vedtak som kan påklages innen tre uker fra mottagelse.  
 
Vurdering 

Utvalgets vurdering i at andelen eldre bukk er lav, støttes i rapporten «Hjortevilt 1991–2016. 
Oppsummeringsrapport fra Overvåkingsprogrammet for hjortevilt» (Norsk institutt for naturforskning 
2017). I følge rapporten har andelen voksen bukk i flere år vært mellom 15-20 %, men med en 
markert nedgang de to siste åra. Figuren under viser utviklingen, eldre bukk har grønn linje. 



 
Kilde Hjorteviltregisteret 
 
I følge rapporten er Snøhetta villreinområde det overvåkingsområdet som har lavest bukkeandel (Det 
overvåkes i Forollhogna, Knutshø, Snøhetta, Rondane, Hardangervidda og Setesdal-Ryfylkeheiene). 
 
Det er av flere grunner vurdert som forvaltningsmessig positivt med en høy bukkeandel i en 
villreinstamme. I rapporten «Miljøkvalitetsnorm for villrein - Forslag fra en ekspertgruppe» (Norsk 
institutt for naturforskning 2018) er det blant annet skissert et forslag til tilstandskategorier for 
andelen eldre bukk (≥ 3 år) per simle ≥ 1 år. Her foreslås det at tilstanden vurderes som dårlig dersom 
andelen eldre bukk per simle er < 0,20, som middels dersom andelen eldre bukk per simle er 0,20 – 
0,35, og som god dersom andelen er > 0,35. Strukturtellingene viser at andelen eldre bukk per simle 
er synkende for de siste årene. Men at andelen fortsatt er innenfor spennet som ekspertgruppa 
foreslår som middels tilstand.  
 

 
 
Fellingsresultater for Snøhetta villreinområde viser også at det er felt en relativt stor andel eldre 
hanndyr de siste årene. Særlig i 2016. Blant de nordlige villreinområdene ligger Snøhetta relativt høyt 
dersom vi sammenlikner prosentandel eldre hanndyr av felte dyr. Snøhetta har grønn linje i figuren 
under. 



 
 
 

 
Kilde: Hjorteviltregisteret 
 
Saksbehandler er enig med utvalget i at andelen eldre bukker er lav, og at det foreslås tiltak med lav 
fridyrandel i kvoten for å øke andelen eldre bukker i bestanden. Utvalget påpeker at dette må 
gjennomføres over flere år. Saksbehandler mener det er viktig å følge med på hvordan dette tiltaket 
påvirker andelen felte hanndyr, særlig eldre hanndyr. 
 
Ut fra naturmangfoldlovens bestemmelser er grunnlaget for et jaktuttak til stede. Den omsøkte 
kvoten (antall fellingstillatelser) med skissert fordeling i valdet er vurdert som god. Den vil trolig bidra 
til en stabilisering i vestområdet, en svak økning i østområdet, og bedre andelen eldre bukk i 
stammen. Den omsøkte kvoten vurderes å være god for å nå mål i driftsplanen.  
 
For ytterligere informasjon henvises til Vedlegg til sak 10-2018. 
 
Forslag til vedtak 

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø godkjenner, med hjemmel i Forskrift om forvaltning av 
hjortevilt, § 29, en kvote i 2018 på 950 fellingstillatelser i øst, og 400 fellingstillatelser i vest, totalt 
1350 fellingstillatelser.  



Profilen på fellingstillatelser i øst er 10 % fritt dyr, 25 % kluftbukk, 32,5 % simle/ungdyr, og 32,5 % 
kalv. Profilen på fellingstillatelser i vest er 15 % fritt dyr, 20 % kluftbukk, 32,5 % simle/ungdyr, 32,5% 
kalv. Villreinnemnda støtter denne. 
 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra mottatt informasjon, jf. forvaltningslovens kap. IV, § 28 og 29. 
 

Behandling 

Nemnda synes andelen eldre bukk i stammen er lav og mener det er viktig å få en god strukturtelling 
til høsten. 
 

Vedtak 

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø godkjenner, med hjemmel i Forskrift om forvaltning av 
hjortevilt, § 29, en kvote i 2018 på 950 fellingstillatelser i øst, og 400 fellingstillatelser i vest, totalt 
1350 fellingstillatelser.  
 
Profilen på fellingstillatelser i øst er 10 % fritt dyr, 25 % kluftbukk, 32,5 % simle/ungdyr, og 32,5 % 
kalv. Profilen på fellingstillatelser i vest er 15 % fritt dyr, 20 % kluftbukk, 32,5 % simle/ungdyr, 32,5% 
kalv. Villreinnemnda støtter dette, men synes andelen eldre bukk i stammen er lav, og mener det er 
viktig å få en god strukturtelling til høsten. 
 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra mottatt informasjon, jf. forvaltningslovens kap. IV, § 28 og 29. 
Eventuell klage stiles direktoratet, men sendes villreinnemnda. 
  



11-2018 Søknader om tiltaksmidler til villreintiltak 2018 

 
Muligheten til å søke tiltaksmidler for 2018 ble kunngjort via e-post 16.2.2018 til fjellstyrene, skoler, 
villreinutvalgene osv. slik som det har vært gjort de siste årene. Kunngjøringen ble også lagt ut på 
www.villrein.no. 20.2.2018. Søknadsfristen ble satt til 1. april. Det kom det inn 7 søknader. 
 
Det er for 2018 disponibelt kr 164 590,- for Snøhetta villreinområde og kr 48 418,- for Knutshø 
villreinområde til villreintiltak i villreinområdene. Totalt kr 213 008,-. Tiltaksmidlene består av 
tilbakeførte fellingsavgiftsmidler. Størrelsen på tiltaksmidlene varierer med hvor mange dyr som 
felles. Det er felt litt færre dyr i begge villreinområdene de siste årene. Som en følge av dette er 
størrelsen på tiltaksmidlene redusert. Det er ikke tilstrekkelig med midler til å imøtekomme 
søknadene fullt ut. Det er søkt på totalt 371 000. Dette nødvendiggjør prioritering av bruken av 
midlene. Saksbehandler har vurdert at forvaltning av villreinen er hovedformålet med tiltaksmidlene. 
I forslag til fordeling av tiltaksmidler er søknader om tiltak som er viktige for forvaltning av villrein i 
villreinområdene gitt prioritert. Miljødirektoratet har tildelt midlene til Fylkesmannen i Trøndelag. 
Fylkesmannen er ansvarlig for rapporteringen av bruken. Midlene er ikke overførbare til 2019. 
 
Kort ref. og vurdering av søknadene:  
 
Snøhetta villreinutvalg søker om 155 000 
Snøhetta villreinutvalg søker om kr 95 000,- til minimumstelling, 20 000,- til kalvetelling, kr 35 000,- 
til strukturtelling, kr 5 000,- til vedlikehold av sambandssendere. Totalt kr 155 000,-. 
Minimumstellingen er gjennomført. Det planlegges endringer i minimumstellingen neste år.  
For høsten 2018 er det planlagt en større innsats på strukturtelling i Snøhetta, for å kartlegge enda 
strukturen i stammen enda bedre. Sambandssendere må kontrolleres årlig. Tiltakene vurderes å 
være i tråd med hovedformålet med tiltaksmidlene og det innstilles i vedtak et tilskudd på kr. 
149 590,-.  
 
Knutshø villreinutvalg søker om 75 000,- 
Villreinutvalget søker i henhold til målsetninger og tiltak i ny bestandsplan for Knutshø villreinområde 
2018 – 2022, om følgende tilskudd fra tiltaksmidler: minimumstelling kr. 18.000,-, strukturtelling kr. 
15.000,-, kalvetelling kr. 5.000,-, informasjonsmateriell til jegere kr. 5.000,-, utarbeiding av statistikk 
og rapportering kr. 32.000,-. Totalt kr. 75.000,-. 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. Tiltakene vurderes å være i 
tråd med hovedformålet med tiltaksmidlene og det innstilles i vedtak et tilskudd på kr. 43 418,-.  
 
Tarandus AS søker om 30 000,- 
Firmaet Tarandus arbeider med ulike prosjekt i høyfjellet for å formidle natur- og kulturverdier, 
særlig tema omkring villreinen i fortid og nåtid. Tarandus søker om støtte til å undersøke kjente og 
aktuelle bågåstøanlegg, og jakt- og fangstminne, spor etter steinalderjegere, som ikke er registrert i 
Snøhetta villreinområde. Feltarbeidet vil i hovedsak være i den vestlige delen av Snøhetta 
villreinområde. Tarandus AS har gjennomført tilsvarende studier i Reinheimen-Breheimen 
villreinområde med støtte fra villreinnemnda der. Dette er publisert i årboka Villreinen. Målsetningen 
med prosjektet er å styrke kunnskapen om villreinen sin arealbruk i fortida og at omverden skal få 
forståelse for at villreinen har vært i fjellet i lange tider. Mål om å publisere den nye kunnskapen i 
Villreinen. Tiltakene vurderes å være å være interessant og nyttig, men prioriteres ikke ut fra knapt 
med tiltaksmidler i 2018. Det innstilles i vedtak avslag. 
 
 



Sunndal fjellstyre søker om 25 000,- 
Sunndal fjellstyre søker om støtte til planlagt ferieklubb for ungdom, samt leir for mindreårige 
asylsøkere. Det må i 2018 suppleres en del utstyr, noen nye fiskestenger, flytevester og annet 
nødvendig utstyr. Tiltakene har vært gjennomført i flere år. Tiltakene vurderes å være å være viktige 
og ønskelige, og men gis kun middels prioritet ut fra knapt med tiltaksmidler i 2018. Det innstilles i 
vedtak et tilskudd på kr. 5 000,-. 
 
Dombås skole søker om 20 000 
Dombås barneskole har i søknaden ikke satt opp en bestemt søknadssum, men budsjettet er kr 
20 000. Skolen har flere prosjekter hvor de styrker elevenes kunnskap om villrein i nåtid og fortid. De 
besøker Villreinsenteret, og ser på fangstanlegg flere steder i fjellet. Utgifter til reise med buss er 
hoveddelen i oppsatt budsjett. Tiltakene vurderes å være å være viktige og ønskelige, og men gis kun 
middels prioritet ut fra knapt med tiltaksmidler i 2018. Det innstilles i vedtak et tilskudd på kr. 5 000,- 
 
Aune barneskole søker om 6000,- 
Aune barneskole startet høsten 2014 et prosjekt hvor de tar elevgrupper med på fjellet for å drive 
reinsjakt. Etter jaktturen er det teoretisk og praktisk arbeid, med reinens utfordringer, og bruk av 
«reinsprodukter». Høsten 2017 ble det med en NRK journalist og tiltaket ble vist på Midt-Nytt og 
Dagsrevyen. Tiltakene vurderes å være å være viktige og ønskelige, og men gis kun middels prioritet 
ut fra knapt med tiltaksmidler i 2018. Det innstilles i vedtak et tilskudd på kr. 5 000,-. 
 
Dombås fjellskole søker om 50 000,- 
Dombås Fjellskole søker om støtte til leirskoleaktivitet med særlig fokus på villrein. Skolen viser film 
og bilder, om reinens års-rytme, muligheter og utfordringer. Det fokuseres på kunnskap om gammel 
fangst-tradisjon, og nåtidens jakt på villrein. Elevene besøker den store rekken fangstgroper som 
strekker seg fra Hondyrju til Hjerkinn. Enkelte år får også skolen tildelt jaktkort på rein. Utgifter til 
buss, og fornying av utstyr er hovedutgifter i søknaden. Tiltakene vurderes å være å være viktige og 
ønskelige, og men gis kun middels prioritet ut fra knapt med tiltaksmidler i 2018. Det innstilles i 
vedtak et tilskudd på kr. 5 000,-. 
 
For ytterligere informasjon henvises til Vedlegg til sak 11-2018. 
 
Forslag til vedtak 

 
 
Behandling 

 
  

Søker Navn på prosjekt/tiltak Søknadssum Forslag til vedtak Merknad

Snøhetta villreinutvalg Tiltak iht driftsplan 155 000 149590 Foregår i Snøhetta villreinområde

Knutshø villreinutvalg Tiltak iht bestandsplan 75 000 43 418 Foregår Knutshø villreinområde

Tarandus AS

"Styrke kunnskapen om villrein i 

fortid" 40 000 0 Foregår i Snøhetta villreinområde

Sunndal fjellstyre

Ferieklubb for barn og leir for 

mindreårige asylsøkere 25 000 5000 Foregår i Snøhetta villreinområde

Dombås Fjellskole

Undervisning om villreinen i 

Rondane og Dovre. 50 000 5000

Aune barneskole

"Reinsjakt, undervisning- rein i teori 

og praksis" 6 000 5000

Dombås barneskole

"Undervisning, rein i teori og 

praksis" 20 000 5000

Total søknadssum 371 000 213 008



Vedtak 

Nemnda vedtar følgende fordeling av tiltaksmidler for 2018: 

 
 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra mottatt informasjon, jf. forvaltningslovens kap. IV, § 28 og 29. 
Eventuell klage stiles direktoratet, men sendes villreinnemnda. 
 
 
 

  

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 søknadssum 213 008



12-2018 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til 

oppføring av tilbygg til fritidsbolig 

 
Saksopplysning 

Det søkes om å bygge ut en fritidsbolig ved Nordre Snøfjellstjønn i Oppdal kommune. Søker ønsker å 
utvide totalt bebygd areal fra 18,6 til 29,2 m2. Utvidelsen skal ifølge søker gi bedre oppbevaringsplass 
for sekker, proviant og ved, samt en større kjøkkenkrok. Tilbygget skal ikke gi flere sengeplasser. 
Kommunens foreløpige vurdering er at dispensasjon innvilges, såfremt tiltaket ikke medfører andre 
vesentlige ulemper 
 
Området for oppføring av omsøkt tilbygg ligger innenfor Nordre Snøfjelltjørn naturreservat. Formålet 
med naturreservatet er å bevare et viktig våtmarksområde med tilhørende plantesamfunn og dyreliv 
som naturlig er knyttet til området, og å verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv, særlig av 
hensyn til sårbare, hekkende vannfugler. Reservatet er igjen omkranset av Dovrefjell og 
Sunndalsfjella nasjonalpark. Hovedverneformålet i nasjonalparken er blant annet å ta vare på et 
større fjell-økosystem og en viktig del av leveområdet til villreinstammene i Snøhetta og Knutshø. 
Fritidsboligen ligger i Snøhetta villreinområde. Området omfattes av regional plan for 
Dovrefjellområdet og Snøhetta villreinområde er et nasjonalt villreinområde. Området er også en del 
av en Europeisk villreinregion. Her vurderes kun tiltakets eventuelle konsekvenser for villrein. 
 
Villrein er oppført som en truet art på den globale rødlisten. Den er ikke rødlistet i Norge, men 
vedtatt å være en art av særlig stor forvaltningsinteresse. Villreinen i Snøhetta vurderes som svært 
verdifull, og området hvor det søkes om utbygging vurderes å være et verdifullt område for villreinen 
i Snøhetta. 
 
Vurdering 

Kommuneplan for Oppdal 2014 – 2025 har retningslinje på 35 m2 som øvre maksareal for byggeareal 
i områder med spredt fritidsbebyggelse i LNFR-område i høyfjellet. I arealplanen er det ikke angitt 
hvilke hytter/fritidsboliger i høyfjellet retningslinjen er ment å gjelde. Den angir ikke omfang eller 
lokalisering. Det er derved vanskelig å legge til grunn at kommunen i tilstrekkelig grad har tatt stilling 
til spørsmålet om eventuelle konsekvenser.  
 
I nylig vedtatt regional plan for Dovrefjellområdet står det i retningslinjene for nasjonalt 
villreinområde:   

«Det skal ikkje etablerast nye hytter, turistverksemder eller anna utbygging i NVO, og heller 
ikkje skal det gjerast større utvidingar av eksisterande hytter, verksemder eller turisthytter.» 

Saksbehandler vurderer den omsøkte utbyggingen som en relativt stor utvidelse 10,6 m2 (57 %). 
Utgangspunktet er imidlertid relativt lite med 18,6 m2. Utvidelsen antas derfor å kunne være i tråd 
med retningslinjer til regional plan. Saksbehandler mener likevel at det må gjøres en villreinfaglig 
vurdering av tiltakets eventuelle konsekvenser for villrein.  
Fritidsboligen som planlegges utvidet ligger i leveområdet til villreinen i Snøhetta. 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. 
Ivaretakelse av villrein er av internasjonal betydning. 
 
Det er kjent av villreinen har en roterende bruk av vinterbeitene. Områder kan være lite brukt i flere 
tiår før de igjen blir mye brukt. Soløyfjellet var på 1980-tallet vurdert å være et av de viktigste 
vinterbeiteområdene for reinen i Snøhetta. På 90- og 2000-tallet var området relativt lite brukt. De 
siste årene er det igjen økende bruk av Soløyfjellet som vinterbeite. Soløyfjellet er en fjelltange og 
overgangen mot Soløyfjellet rundt Snøfjelltjønnene utgjør en sårbar ”flaskehals” for reinen når 



flokkene kommer vestfra og skal ut til vinterbeitene i Soløyfjellet. Bruken av veien, fritidsboliger, 
turiststi og snøscooterløype er antatt å skape menneskelige forstyrrelser som kan redusere reinens 
tilgjengelighet til Soløyfjellet. Området har forvaltningsmessige utfordringer og er av den grunn et 
fokusområde i FoU-prosjektet i Snøhetta (Jordhøy 2010, Strand mfl. 2013). Figurene under viser 
registrerte trekkveier ved Snøfjellstjønnene, GPS plott fra merka rein i FoU prosjektet, overgangen til 
og fra Soløyfjellet, og fritidsboligen som søkes utbygd.  
 

  



 
Registrerte trekkveier ved Snøfjellstjønnene, GPS plott, overgangen til og fra Soløyfjellet. 
Fritidsboligen som søkes utbygd er merket med blå sirkel. 
 
Reinsdyr merket med GPS-sender har de siste årene økt kunnskapen om villreinens arealbruk i 
Snøhetta. GPS-data viser spredte lokaliseringer i områdene rundt Soløyfjellet-Gråurdfjellet-
Brattskarven. Tettheten av plott tiltar innover fjellområdene rundt Åmotsdalen. Flere GPS-merka dyr 
har gått vestover nord for Nordre Snøfjelltjønn og snudd ved Håmmårdalen (Jordhøy 2010). Dette er 
et bratt og ulendt område som begrenser trekkmulighetene inn og ut av tangepartiet til området ved 
og syd for Snøfjellstjønna (Jordhøy 2010). 
 
Fritidsboligene ved Snøfjellstjønnin ligger langt inne i villreinområdet og nært registrerte viktige 
funksjonsområder for reinen (vinterbeite- og trekkområder). Områdene omkring Snøfjellstjønnin og 
øst for Snøfjellstjønnin vurderes som viktig for reinen. Den samlede negative belastningen fra 
mennesker på villrein omkring Snøfjellstjønnin vurderes som stor og påvirker trolig reinens 
vandringer til og fra vinterbeitene på Soløyfjellet. Av den grunn vurderes det som generelt viktig å ha 
en restriktiv holdning til utbygging av fritidsboliger og annen infrastruktur ved Snøfjellstjønnin.  Den 
omsøkte utvidelsen på 10,6 m2 til lagring av sekker, proviant og ved, samt en større kjøkkenkrok, vil 
imidlertid etter saksbehandlers vurdering ikke føre til særlig endret bruk eller økt 
overnattingskapasitet, og ikke påføre reinen særlig ytterligere belastning.  
 
For ytterligere informasjon henvises til Vedlegg til sak 12-2018. 
 
Forslag til vedtak  

Villreinnemnda vurderer området omkring Snøfjellstjønnin til å være av stor betydning for villreinen. 
Området mellom Åmotsdalen og Dindalen, hvor Snøfjellstjønnane ligger, er beiteområde og viktig 
vandringsområde til og fra de gode vinterbeitene på Soløyfjellet. I området Snøfjellstjønnan er det 
etablert mange bygninger som fungerer som fritidsboliger og det er et langt kjørespor innover fjellet 
til disse. Villreinnemnda vurderer at den samlede negative belastningen av menneskelig forstyrrelse i 
dette området er stor, og påvirker reinens vandringer til og fra vinterbeitene på Soløyfjellet. Av den 
grunn vurderes det som viktig å ha en restriktiv holdning til utbygging av fritidsboliger og annen 
infrastruktur ved Snøfjellstjønnin. Den omsøkte utvidelsen på 10,6 m2 til lagring av sekker, proviant 
og ved, samt en større kjøkkenkrok, vil imidlertid etter nemndas vurdering ikke føre til særlig endret 
bruk eller økt overnattingskapasitet. Villreinnemnda har derfor ingen merknad til søknaden. 
Villreinnemnda mener imidlertid at det er viktig å unngå at størrelsen på fritidsboliger og 



tilrettelegging av infrastruktur i dette området fortsetter å øke i årene som kommer. Villreinnemnda 
ber om å bli informert om kommunens vedtak. 
 
Vedtak 

Villreinnemnda vurderer området omkring Snøfjellstjønnin til å være av stor betydning for villreinen. 
Området mellom Åmotsdalen og Dindalen, hvor Snøfjellstjønnane ligger, er beiteområde og viktig 
vandringsområde til og fra de gode vinterbeitene på Soløyfjellet. I området Snøfjellstjønnan er det 
etablert mange bygninger som fungerer som fritidsboliger og det er et langt kjørespor innover fjellet 
til disse. Villreinnemnda vurderer at den samlede negative belastningen av menneskelig forstyrrelse i 
dette området er stor, og påvirker reinens vandringer til og fra vinterbeitene på Soløyfjellet. Av den 
grunn vurderes det som viktig å ha en restriktiv holdning til utbygging av fritidsboliger og annen 
infrastruktur ved Snøfjellstjønnin. Den omsøkte utvidelsen på 10,6 m2 til lagring av sekker, proviant 
og ved, samt en større kjøkkenkrok, vil imidlertid etter nemndas vurdering ikke føre til særlig endret 
bruk eller økt overnattingskapasitet. Villreinnemnda har derfor ingen merknad til søknaden. 
Villreinnemnda mener imidlertid at det er viktig å unngå at størrelsen på fritidsboliger og 
tilrettelegging av infrastruktur i dette området fortsetter å øke i årene som kommer. Villreinnemnda 
ber om å bli informert om kommunens vedtak. 
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Kommunedelplan for Fåset/Fådalen, plan-ID 201701, er lagt ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. 
gangs behandling i formannskapet i Tynset 05.04.18, saksnr 45/18. Planen gjelder for Fåset og 
Fådalen og er på ca. 12900 daa. Avgrensningen kommer frem av kartutsnittet. 
 

 
 
I rapporten «Villreinen i Snøhetta- og Knutshøområdet. Status og leveområde. NINA -Rapport 800» 
er det aktuelle området definert som en del av reinens biologiske leveområde, som barmarksbeite. 
Hoveddelen av kommunedelplanen ligger i bygdenært område, jf. Regional plan for 
Dovrefjellområdet: «2.4 Retningslinjer for bygdenæreområde (BO): I BO kan kommunane fremme 
kommune- og reguleringsplanar utan at den regionale planen legg føringar for arealbruken.» 
 
 
Behandling 

Nemnda er orientert om høringen. Saken tas opp til endelig behandling via epost. 
 


