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Saksliste 
Saksnr. Tema 

1-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste 

2-2023 Referat- og orienteringssaker  

3-2023 Høring - Detaljregulering av Losgård Hyttegrend på Savalen, Tynset 
kommune 

4-2023 Orientering om utarbeidelse av tiltaksplaner for villrein 

5-2023 Orientering om registrert yngling av jerv i Snøhetta og Knutshø 
villreinområder 

6-2023 Eventuelt 

 

 

1-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Forslag til vedtak 

Innkalling og saksliste godkjennes 
 
Vedtak 

Innkalling og saksliste godkjennes 

 

 

2-2023 Referat- og orienteringssaker 
 

Stortingsmelding om villrein 

Den 5. oktober 2022 meldte regjeringen at den vil bedre forholdene for villreinen. De 
fremhever at utviklingen til villreinen har gått i feil retning, og at de har vedtatt å lage en 
stortingsmelding om villrein. De siste 15 årene er det gjennomført flere store grep for å 
bedre forholdene for villreinen, som etablering av Norsk Villreinsenter, oppretting av 
regionale planer for villreinfjella, og etablering av europeiske villreinregioner med eget 
verdiskapingsprogram. Til tross for dette har situasjonen for villrein blitt verre. Med 
stortingsmeldingen ønsker regjeringen å involvere bredt, og løfte debatten om hvordan 
Norge skal ivareta villreinen i fremtiden. Som ledd i arbeidet med stortingsmeldingen vil 
det bli igangsatt arbeid med tiltaksplaner for de ti nasjonale villreinområdene, jf. 
kvalitetsnormen. 
 
Oppfølging av kvalitetsnorm for villrein – utarbeidelse av tiltaksplaner 

Etter oppdrag fra Klima- og miljødepartementet iverksetter Miljødirektoratet arbeidet 
med utvikling av tiltaksplaner etter kvalitetsnorm for villrein. Oppdraget gjelder i denne 
omgang åtte av de nasjonale villreinområdene fordelt på seks ulike planprosesser; 1) 
Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei, 2) Hardangervidda, 3) Nordfjella, 4) Rondane og 
Sølnkletten, 5) Snøhetta, 6) Knutshø. Arbeidet skal ledes av de hovedansvarlige 
statsforvalterne for disse områdene, med Norsk villreinsenter som sekretariat. De øvrige 
villreinområdene vil bli klassifisert etter kvalitetsnormen i løpet av 2023. Utarbeidelse av 
tiltaksplaner utdypes i sak 4-2023. 
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Innspillsmøte om stortingsmelding om villrein  

I forbindelse med oppstart av arbeidet med ny stortingsmelding om villrein, inviterte 
Klima- og miljødepartementet til innspillsmøte 10.01.2023. Målsettingen med 
stortingsmeldingen er å sikre og forankre nødvendige og langsiktige endringer i gjeldende 
politikk og rammeverk for å kunne bedre situasjonen for villrein. For å få best mulig 
oversikt over hva som kreves for å bedre situasjonen gjennomførte KLD et innspillsmøte om 
utfordringsbildet. Nemnda hadde et 5 minutters innlegg om utfordringsbildet. Det skal 
opprettes et nettsted hvor innspillene blir lagt ut. 
 
Skrantesjuke 1 – Forvaltning av villreinen på Hardangervidda  

Den 15.11.2022 leverte Mattilsynet og Miljødirektoratet svar på bestilling fra LMD og KLD 
om videre forvaltning av villreinen på Hardangervidda og videre håndtering av skrantesjuke 
i Norge. Direktoratene anbefalte at skrantesjuke på Hardangervidda så langt som mulig 
håndteres gjennom ordinær jakt, men med enkelte tiltak for å effektivisere jakta. Ut fra 
dagens kunnskap om sykdommen kan en sterkt redusert bukkeandel redusere risikoen for 
videre smitte. Direktoratene anbefalte derfor i tillegg ekstraordinært uttak av bukk 2,5 år 
og eldre i vinter, når forholdene ligger til rette for dette. Uttaket var planlagt gjennomført 
av Statens naturoppsyn (SNO) og rettet mot adskilte bukkeflokker. Rapporten finnes her: 
videreforvaltningavvillreinenpahardangerviddaogviderehandteringavskrantesjukeinorge151
12022.pdf (hjortevilt.no) 
 
Skrantesjuke 2 – Reetablering av villrein i Nordfjella villreinområde sone 1  

Den 01.12.2022 leverte Mattilsynet og Miljødirektoratet en anbefaling om hvordan 
reetableringen av villreinen i Nordfjella sone 1 bør foregå. Anbefalingen er gitt til 
Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Direktoratene 
anbefaler at rein skal settes inn fra en kildebestand som er friskmeldt, det vil blant annet 
si at det må være 99 prosent sikkert at bestanden ikke har skrantesjuke. Miljødirektoratet 
mener primært at Nordfjella sone 1 skal reetableres med villrein fra Nordfjella sone 2. 
Oppstart for overføring av rein fra Nordfjella sone 2, eller alternativ kildebestand, 
estimeres til å skje tidligst i perioden 2024-2026. 
Mer informasjon og rapporten kan leses her:  
https://www.hjortevilt.no/onsker-frisk-villrein-tilbake-i-nordfjella/ 
 

Skrantesjuke 3 - Ikke ekstraordinært uttak av villrein på Hardangervidda i vinter  

Regjeringen informerte i nyhetssak 08.12.2022 at de ikke vil gjennomføre ekstraordinært 
uttak av villrein på Hardangervidda vinteren 2022-2023. Regjeringen mener at uttak 
gjennom intensiv ordinær jakt er det som best sikrer en bærekraftig og langsiktig 
forvaltning av villreinstammen på Hardangervidda. 
Les mer på linken: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ikke-ekstraordinart-uttak-av-
rein-pa-hardangervidda/id2950420/ 
 
NVE har godkjent detaljplan for ombygging av bekkeinntaket i Skarvdalselva i Sunndal 

kommune 

Villreinnemnda har mottatt kopi av vedtak fra NVE 09.01.2023. Statkraft Energi As søkte 
07.12.2020 om godkjenning av detaljplan for miljø og landskap for ombygging av 
bekkeinntaket i Skarvdalselva. NVE har nå godkjent detaljplanen for miljø og landskap av 
18.11.2020 med endringer i brev av 20.09.2021 for ombygging av bekkeinntaket i 
Skarvdalselva i Sunndal kommune, bortsett fra den delen av planen som gjelder permanent 
deponering/lagring av stein ved inntaket og på eksisterende tipp ved Grønnvollen. 
 

https://www.hjortevilt.no/wp-content/uploads/2022/11/videreforvaltningavvillreinenpahardangerviddaogviderehandteringavskrantesjukeinorge15112022.pdf
https://www.hjortevilt.no/wp-content/uploads/2022/11/videreforvaltningavvillreinenpahardangerviddaogviderehandteringavskrantesjukeinorge15112022.pdf
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Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø uttalte i brev av 25.01.2021 at tiltaket berører en 

del av villreinområdet som er belastet med inngrep og påfølgende ferdsel og forstyrrelser. 

Det er utfordringer knyttet til trekk mellom øst- og veststammen. Villreinnemnda 

anbefaler at det må tas hensyn til villreinen under anleggsarbeidet og at rigging av 

arbeidet ikke må starte før i juni. Videre skrev nemnda at veien må stenges med bom. 

 

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø deltok på befaring 17.08.2021. 

 

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø uttalte i brev av 30.08.2021 at de planlagte 

tiltakene vurderes som drastiske i et nasjonalt villreinområde. Nemnda skrev at tidligere 

benyttet veitrasé må velges i så stor grad som mulig og at vegetasjon fra nærområdet må 

benyttes for å revegetere sår i landskapet. Nemnda skrev at det er uheldig for landskapet 

dersom det stadig lagres ny masse på fyllinger. Videre mente nemnda at det er viktig at 

det tas hensyn til villreinen. Villreinnemnda mener at det bør settes opp bom der veien 

slutter og at det må lages en parkeringsplass. 

 

Villreinrelaterte tema i brevet fra NVE: Det er av stor betydning at anleggsarbeidet og 

årlig tømming av inntaket ikke får konsekvenser for villreinen. Vi har derfor satt som 

vilkår at anleggsarbeidet ikke kan starte før 01.06, slik Nasjonalparkstyret har satt krav 

om. Dette gjelder også fremtidig tømming av inntaket. Statkraft har i planen foreslått at 

adkomstveien skal stenges med bom ved Grønnvolden, i enden av eksisterende anleggsvei, 

for å hindre motorisert ferdsel inn i området. 

 

«Villreinrelevante vilkår»: 

• Arbeidene skal ikke starte før 1.6. Dette gjelder også fremtidig tømming av 

sedimentasjonsbassenget. 

• Dere må lage en plan for revegetering av sprengsteintippen ved Grønnvollen. 

Planen skal sendes inn til NVE for vurdering. 

 

Vedtak i klagesak om avslag på søknad om rivning av eksisterende bu og oppføring av ny 

hytte og uthus - Dalsida landskapsvernområde – Lesja kommune 

Dovrefjell nasjonalparkstyre avslo i vedtak 20.03.2022 en søknad etter verneforskriften for 

Dalsida landskapsvernområde, om rivning av eksisterende bu og oppføring av ny bu og 

uthus på henholdsvis 18m2 og 2m2, på eiendommen gnr./bnr. 57/3 ved Motterudholet i 

Lesja kommune. Avslaget ble påklaget. Det ble gjennomført befaring i saken 21.09.2022 

hvor representanter fra Dovrefjell nasjonalparkstyre, Lesja kommune, klager og 

Miljødirektoratet deltok. I brev av 01.01.2023 opprettholder Miljødirektoratet Dovrefjell 

nasjonalparkstyre sitt vedtak. Det ble ikke gitt tillatelse til riving av eksisterende bu og 

oppføring av ny hytte og uthus som omsøkt. Vedtaket er tidligere oversendt medlemmer i 

nemnda for orientering. 

 

Høring – utvidelse av langrennstrase ved Lesjaskogsvatnet og Lesjaverk 

Nemnda har mottatt høring om utvidelser av skiløyper ved Lesjaskogsvatnet og Lesjaverk. 
Løypene er utenfor villreinens leveområder. Løypene ligger i dalbunnen sør for E136. 
Høringen tas ikke opp til behandling i nemnda. 
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Eksisterende skiløyper er markert med rød strek. Rosa streker er nye løyper. 

 

Nye satser for godtgjørelser etc. i 2023 

 
 

 

 

 

 

 

Styrer råd og utvalg - satser
2022 2023

Møtegidtgjørelse :
(inntil 6 timer pr dag)

Leder 660,00 685,00

Øvrige medlemmer 499,00 518,00

Møteforberedelse ( for alle) 499,00 518,00

Selvstendig næringsdrivende, kan ha krav på egen 

sats. Dokumentasjon må innsendes

Arbeid i møter 1373,00 1425,00

Møteforberedelse (for alle) 499,00 518,00

Tapt Arbeidsinntekt

Dokumentert tapt arbeidsinntekt inntil: 2191,00 2274,00

Ikke dokumentert, men som kan sannsynliggjøres, 

dekkes inntil 880,00 913,00

NB

Det må bekreftes at de har hatt utgifter i vesentlig utstrekning

til f eks avløse, vikar, ekstrahjelp, eget kontor osv

Det kan ikke kreves både høy sats og tapt arbeidsfortjeneste.

Det må sendes inn dokumentasjon hvis det skal betales ut høy sats.



6 
 

Forslag til vedtak 

Referat- og orienteringssaker tas til etterretning. 
 

Vedtak  

Referat- og orienteringssaker tas til etterretning. 
 

 

3-2023 Høring - Detaljregulering av Losgård Hyttegrend på 

Savalen, Tynset kommune 
 
Det høres på forslag til detaljregulering for Losgård Hyttegrend. Hensikten med 
planforslaget er å legge til rette for etablering av ny fritidsbebyggelse med tilhørende 
fellesfunksjoner og teknisk infrastruktur på eiendom med gnr/bnr. 112/221 på Savalen, øst 
for Kviknedølstjønna og sør for fv. 2244. 
 

 
Savalen er et viktig satsningsområde for reiseliv og næringsliv i Tynset kommune. Det 
planlagte hyttefeltet, Losgård Hyttegrend, ligger helt øst for dagens bebyggelse 
(kommundedelplan Savalen). 
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Området er i dag avsatt til LNF-område i kommunedelplan for Savalen, og planforslaget er 
derfor ikke i tråd med kommunedelplan for Savalen. Planen legger opp til etablering av 30 
nye hyttetomter for frittliggende hyttebebyggelse og to felter med leilighetsbygg nede ved 
fylkesveien (FBB1 og 2) hvor hvert felt kan bebygges med inn til ett bygg med inntil 300 m² 
BYA i 2 etasjer, inntil 6 leiligheter i FBB1 og inntil 4 leiligheter i FBB2, til sammen inn til 10 
leiligheter. Formannskapet vedtok i møte 08.12.2022 å ta ut tomtene FBF9, 10 og 11 med 
tilhørende vei. Saksbehandler forstår det slik at det da høres på etablering av 27 nye 
hyttetomter for frittliggende hyttebebyggelse og to felter med leilighetsbygg. 
 

 
Detaljert plankart fra saksfremlegg. 
 
I saksfremlegget til kommunen er eksisterende tomtereserve på Savalen utredet. Det er i 
dag 285 ledige fritidsboligtomter avsatt til formålet, dette uten å vurdere 
fortettingspotensialet innenfor avsatte områder i forhold til tettere utbygging eller økt 
utnyttelse i forhold til boligtype i sentrum. Området innenfor kommunedelplanen for 
Savalen har i dag ca. 387 eksisterende/bygde hytter. Ifølge kommunen, bygges det i snitt 
ca. 15 hytter i året, basert på snitt fra 2016-2021, innenfor dette planområdet. I 
sakspapirene er det omtalt et fremtidig anslått nivå på hyttebygging på 17,2 nye 
fritidsboliger pr år, og at dagens vedtatte kommunedelplan har tomter inne for ca. 15 år, 
uten å regne inn Losgård hyttefelt. Detaljer om denne omtalen finnes i kommunens 
sakspapirer. 
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Da planforslaget ikke er i tråd med overordnet plan, er det utført konsekvensutredning. 
Sakspapirene viser at planområdet vurderes å ha «stor verdi» for villrein, ettersom 
området kan klassifiseres som et funksjonsområde for villrein tilknyttet et nasjonalt 
villreinområde. Ettersom utbyggingen kan føre til at en trekkvei for villrein går ut av bruk, 
og forstyrrelsen på simler med kalv kan øke, vurderes påvirkningen til «forringet». Et 
område med «stor verdi», som blir «forringet», medfører «alvorlig miljøskade» i henhold 
til V712 Håndbok for konsekvensanalyser. Planforslaget vurderes å medføre negative 
konsekvenser for naturkvaliteter og biologisk mangfold. Grunnen til at den samlete 

påvirkningen og konsekvensen vurderes til henholdsvis «forringet» og «alvorlig miljøskade» 
er at villrein er en norsk ansvarsart, er nær truet på rødlista, har blitt klassifisert som 
«dårlig» i kvalitetsnormen, og hensynet til denne arten må derfor veie tungt. 
 
Frist for innspill til planforslaget er 30.01.2023. 
 
Ytterlige dokumenter på saken finnes på kommunens nettside: 
https://www.tynset.kommune.no/tjenester/kart-plan-bygg-og-
deling/planer/kunngjoringer-og-horinger/losgard-hyttegrend-plan-id-202004/ 
 
Villreinens bruk av planområdet 

Planområdet ligger øst i Knutshø Villreinområde: 

 
Snøhetta og Knutshø Villreinområder. Omtrentlig område for hvor det søkes om 
detaljregulering av hyttegrend. 
 
I områdene sør for Savalen, rundt Naustervola, har det fra 1970-åra stadig blitt observert 
rein, som for en stor del har tilhold i skogen. Det har vært en del usikkerhet knyttet til 
dyrene i dette skogområdet, hvor mange dyr som har tilhold her, og om de er stedegne, 
om de har kontakt med hovedflokkene i Knutshø lenger vest, eller om de vandrer til og fra 
Sølnkletten. Observasjonsdata samlet inn i 2012 viste at det ble observert rein over hele 
Savalenterrenget de siste tiårene. Og det ble årlig observert små kalver, noe som tyder 
på spredt kalving i området (Strand mfl. 2015. Knutshø Villreinutvalg 2018). 
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Registreringer av rein i Savalenområdet fra Artskart. 
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Fra sakspapirene til kommunen: 

 
 

 
 
 

Villreinens status og tilstand 

Norge er i dag det eneste landet i Europa som har rester av den opprinnelige ville 
fjellreinen, og har derfor et spesielt ansvar for å ta vare på og forvalte villreinen slik at 
også fremtidige generasjoner kan få oppleve levedyktige bestander av villrein. 
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Knutshø villreinområde er et nasjonalt villreinområde og en del av en Europeisk 
villreinregion. Planområdet ved Savalen er innenfor villreinens leveområde, men utenfor 
det vedtatte nasjonale villreinområdet. Miljødirektoratet har vedtatt at villreinen er en art 
av særlig stor forvaltningsinteresse. Villrein er oppført som en truet art på den globale 
rødlisten, og fikk i 2021 status som nær truet – NT- på norsk rødliste for arter 2021. I 
begrunnelsen vises det bl.a. til at «Villreinens leveområder i Norge er under økende press 
som følge av samfunnets arealbruk og menneskelig ferdsel i og omkring fjellområdene.»  
 
Den 23.05.2016 ba Stortinget Regjeringen om å utarbeide en kvalitetsnorm for villrein, og 
den 23.06.2020 ble kvalitetsnormen for villrein vedtatt i kongelig resolusjon. 
Kvalitetsnormen beskriver formål, kvalitetsmål, klassifisering og påvirkningsanalyser, samt 
tiltaksplaner. Målet er at minimum middels kvalitet for det enkelte villreinområdet 
opprettholdes eller nås snarest mulig. På lengre sikt er det også et mål at de nasjonale 
villreinområdene skal ha god kvalitet. Kvalitetsnormen er hjemlet i § 13 i 
Naturmangfoldloven. Blir en fastsatt kvalitetsnorm for villrein i et villreinområde ikke 
nådd, eller er det fare for dette, bør Klima- og miljødepartementet i samråd med andre 
berørte myndigheter utarbeide en plan for hvordan kvaliteten likevel kan bli nådd. Slike 
planer skal avveies mot hensynet til igangværende virksomhet av stor samfunnsmessig 
betydning i området. (Artikkel 5). Mer om normen: 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-06-23-1298?q=kvalitetsnorm 
 
I april 2022 ble den første tilstandsklassifiseringen av de 10 nasjonale villreinområdene 
ferdigstilt. Tilstanden til villreinen i Norge er dårlig. Seks områder ble klassifisert som 
dårlig. Knutshø villreinområde var blant disse. I Knutshø villreinområde har det vært en 
nedadgående trend i slaktevektene på kalv. Gjennomsnittsvekten for de fem siste årene er 
16,1 kg og tilsier en klassifisering til middels. Det er imidlertid en statistisk sikker nedgang 
i vektene. Dette gjør at den endelige klassifiseringen av slaktevekter settes til dårlig 
kvalitet. Dette er årsaken til at Knutshø villreinområde blir klassifisert som dårlig i 
kvalitetsnormen. Det er i tillegg en langvarig synkende produksjon av kalv i Knutshø 
villreinområde (andel kalv): 
 

 
Det er synkende andel kalv er simle og ungdur i Knutshøstammen. Kilde Norsk institutt for 
naturforskning. 
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De negative trendene i slaktevekter hos kalv kan skyldes flere og eventuelt samvirkende 
faktorer. Sterk beitebelastning på de tilgjengelige barmarksbeitene, eventuelle effekter av 
den dokumenterte parasittbelastningen, kan sammen med andre forhold, slik som 
forstyrrelser fra omfattende ferdsel i terrenget, vannkraftutbygginger med barriære 
virkninger, være årsaker. 
 
For å bedre situasjonen for villreinen har regjeringen vedtatt at det skal lages en 
stortingsmelding om villrein. Det skal samtidig utarbeides tiltaksplaner (regjeringen 
oktober 2022). 
 
Vurdering  

Villreinen i Knutshø er blant de skyeste villreinstammene som lever i Norge. Her reagerer 
reinen tidlig på menneskelige forstyrrelser og har lang fluktavstand. Villreinen lever i et 
ekstremt miljø og det skal lite til før villreinen blir forstyrret slik at det går på bekostning 
av kondisjon og reproduksjon. Ved stadige forstyrrelser vil tida som brukes til å spise mat 
reduseres. Dette fører til lavere kroppsvekt, som igjen gjør villreinen dårligere egnet til å 
tåle det ekstreme miljøet. Det er imidlertid en del usikkerhet omkring «Savalreinen» sitt 
opphav, vandringer og områdebruk. Tilsvarende når det gjelder skyhet og kondisjon. Den 
foreliggende kunnskapen viser at dyrene bruker skogsområdene syd for Savalen, og 
informasjonen tyder på at det også foregår noe kalving i dette området. Dette vurderes å 
være ny offentlig kunnskap. Den samlede negative belastningen fra mennesker og 
menneskelig aktivitet på villrein i Savalen vurderes som stor og påvirker allerede i dag 
reinens bruk av områdene. Av den grunn vurderes det som generelt viktig å ha en restriktiv 
holdning til tiltak som forringer villreinens livskår. Bygging av Losgård Hyttegrend vil kunne 
ha stor innvirkning på villreinen som bruker Savalenområdet. Trekkrute vil blokkeres og 
reinen vil bruke mindre av de tilgjengelige arealene pga. blokkering og økt menneskelig 
bruk og trafikk. I konsekvensutredningen er planområdet vurdert å ha «stor verdi» for 
villrein, ettersom området kan klassifiseres som et funksjonsområde for villrein tilknyttet 
et nasjonalt villreinområde. Ettersom utbyggingen kan føre til at en trekkvei for villrein 
går ut av bruk, og forstyrrelsen på simler med kalv kan øke, vurderes påvirkningen til 
«forringet». Et område med «stor verdi», som blir «forringet», medfører «alvorlig 
miljøskade». 
 
Savalen er et viktig område for kommunens satsing på reiseliv og hyttedestinasjon. Savalen 
har i dag ca. 387 eksisterende/bygde hytter og en tomtereserve på 285 ubebygde tomter. 
Med «dagens utbyggingstakt» er det anslått at tomtereserven holder i 15 år. Ut fra dette 
vil en utsettelse av tiltaket på noen år trolig ha liten effekt på kommunens satsing på 
Savalen som hyttedestinasjon.   
 
Forslag til vedtak 

Villreinen som har tilhold omkring Savalen er allerede presset av utbygging og 

forstyrrelser. Bygging av Losgård Hyttegrend vil forringe et villreintrekk og øke 

forstyrrelsen inn i et kalvingsområde for rein. Savalen har i dag en stor tomtereserve på 

285 ubebygde tomter. Ut fra eksisterende utbyggingstakt, vurderes det ikke som 

avgjørende viktig å godkjenne ytterligere tomter de nærmeste årene. Villreinnemnda ber 

om at endelig behandling av nye tomter utsettes et par år til Stortingsmelding om villrein, 

og tiltaksplan for Knutshø villreinområde foreligger. 
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Behandling 

 
 

Vedtak 

Villreinen som har tilhold omkring Savalen er allerede presset av utbygging og 

forstyrrelser. Bygging av Losgård Hyttegrend vil forringe et villreintrekk og øke 

forstyrrelsen inn i et kalvingsområde for rein. Savalen har i dag en stor tomtereserve på 

285 ubebygde tomter. Ut fra eksisterende utbyggingstakt, vurderes det ikke som 

avgjørende viktig å godkjenne ytterligere tomter de nærmeste årene. Villreinnemnda ber 

om at endelig behandling av nye tomter utsettes et par år til Stortingsmelding om villrein, 

og tiltaksplan for Knutshø villreinområde foreligger. 
 
 

 

4-2023 Orientering om utarbeidelse av tiltaksplaner for 

villrein 

 
Kvalitetsnormen for villrein ble fastsatt ved Kgl. res. 23.06.2020. Kvalitetsnormen fastslår 
at dersom en fastsatt kvalitetsnorm ikke blir nådd, eller det er fare for dette, bør Klima- 
og miljødepartementet i samråd med andre berørte myndigheter utarbeide en plan for 
hvordan kvaliteten likevel kan bli nådd. Slike planer skal avveies mot hensynet til 
igangværende virksomhet av stor samfunnsmessig betydning i området.  
 
De nasjonale villreinområdene er de største og mest intakte villreinområdene i landet og 
det er et mål at disse områdene på lang sikt skal oppnå god kvalitet etter normen. 
Klassifiseringen viser imidlertid at hele seks av de ti områdene har dårlig kvalitet. 
De fire øvrige områdene er klassifisert med middels kvalitet, og er dermed godkjent etter 
målene i kvalitetsnormen. Ingen områder har god tilstand. På bakgrunn av dette har 
Regjeringen besluttet at det skal igangsettes arbeid med tiltaksplaner for de aktuelle 
nasjonale villreinområdene. 
 
Miljødirektoratet har i brev av 02.11.2022 sendt oppdrag til statsforvalterne. Oppdraget 
omfatter åtte av de nasjonale villreinområdene fordelt på seks ulike planprosesser; 1) 
Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei, 2) Hardangervidda, 3) Nordfjella, 4) Rondane og 
Sølnkletten, 5) Snøhetta, 6) Knutshø. Arbeidet skal ledes av de hovedansvarlige 
statsforvalterne for disse områdene, med Norsk villreinsenter som sekretariat. 
Statsforvalteren i Trøndelag er hovedansvarlig statsforvalter for Snøhetta og Knutshø 
villreinområder.  
 
Det fremheves at det er sentralt med god medvirkning fra ulike sektorer, 
forvaltningsnivåer og organisasjoner. Viktige aktører i de fleste områder vurderes å være 
fylkeskommuner og kommuner, villreinnemnder og villreinutvalg, kraftregulanter, 
veimyndigheter, landbruksnæring, DNTs medlemsforeninger og øvrig reiselivsnæring. Fra 
departementet er det forutsatt at tiltaksplanene skal utarbeides innenfor gjeldende 
budsjettrammer. Departementet har lagt opp til at arbeidet med tiltaksplaner skal foregå 
integrert med utviklingen av en stortingsmelding, og det er derfor viktig at det holdes god 
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framdrift i arbeidet. Utkast til tiltaksplan med forslag til finansiering skal leveres 
Miljødirektoratet innen 1.desember 2023. 
 
Forslag til vedtak 

Informasjon om utarbeidelse av tiltaksplaner tas til orientering. 
 
Vedtak 

 Informasjon om utarbeidelse av tiltaksplaner tas til orientering. 
 

 

5-2023 Oppfølging av temaet betydningen av predasjon fra 

rovvilt på kalv 
 

I sak 28-2022 ønsket nemnda oppfølging av temaet betydningen av predasjon fra rovvilt på 

kalv. Bakgrunnen er den lave produksjonen av kalv i Snøhetta.  
 
Som en del av oppfølgingen kontaktet sekretariatet Torkild Tveraa fra Norsk institutt for 
naturforskning som har undersøkt rovviltets predasjon på rein. Den 30.11.2022 holdt 
Torkild Tveraa et teamsforedrag om «Reinens kondisjon og rovvilttap» for 
nemndsmedlemmer og andre inviterte. Torkild Tveraa oppsummerte foredraget med disse 
punktene: 

• Høy vekt er viktig for at simlene skal bli drektige. 

• Høy vekt sikrer også at kalven overlever sommeren. 

• Lav vekt øker sannsynligheten for predasjon. 

• Variasjon i vekt og miljøforhold forklarer i stor grad årlig variasjon i kalvetilgang. 

• En liten del av kalvetapene utover sommeren og vinteren (0-4%) skyldes predasjon. 

• For voksne dyr er tapene enda mindre, men ulykker utgjør inntil 10 % tap 
(fallulykker, drukning, ulykker). 

 
Foredraget kan sees på linken: https://vimeo.com/782816259 
 
Jerv i Snøhetta og Knutshø villreinområder 
Under er oppfølging om registrerte ynglinger av jerv i Snøhetta og Knutshø villreinområder. 
Saksbehandler har fått innsyn i Rovbasen over registrert ynglende jerv i begge 
villreinområdene.  
 

https://vimeo.com/782816259
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I perioden 2012 til 2022 er det registrert 23 ynglinger i Snøhetta, og 1 yngling i Knutshø. 
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I perioden 2012 til 2022 er det registrert uttak av 46 jerv i villreinområdene. Dette 
omfatter både jakt, og felling etter skadefellingstillatelser. 

 
 
Informasjonen legges frem til orientering og drøfting. 
 
Forslag til vedtak 

Informasjonen tas til orientering. 
 
Vedtak 

Informasjonen tas til orientering. 
Ønskelig med informasjon om ørn i villreinområdene. 
  
 
 

6-2023 Eventuelt 
Innspill til revisjon av forvaltningsplaner for verneområder på Dovrefjell. Temaet ble 
drøftet. Planlegges lagt frem til nemnda. 


