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Protokoll for møtet i Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø 
villreinområder 21.04.22 

Organ: Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder 

 Sted: Villreinsenteret, Hjerkinn  

Tid: 21.4.2022, kl. 10.00 – 15.30 

Møteform: Fysisk møte 

Protokollen er godkjent av: Olav Søderberg 

Grunnlag for møtegodtgjørelse Møteforberedelse 2 timer, møte 5,5 timer  

Saksbehandler: Statsforvalteren i Trøndelag, Maia Vardenær, Bjørn Rangbru 

 
Deltakere på nemndsmøtet 

Kommune Medlemmer Deltakelse Varamedlemmer Deltakelse 

Alvdal Olov Grøtting   Arne Dagfinn Øynes x  

Dovre Marius Voll    Gunn Jane Ulekleiv  

Folldal Bente Fossum x  Frode Brendryen  

Lesja Eirik Sæther   Anne Matre  

Molde Toril Melheim Strand (nestleder) x  Stig Arild Arvesen   

Oppdal Haakon Eldar Nordseth x   Ingrid Husdal Dørum   

Rauma Reidar Brude x  Magnhild Vik  

Rennebu Per Arild Torsen   Kari Aftreth    

Sunndal Olav Søderberg (leder) x  Astrid Sæter  

Tynset Margrete Sundberg Rusten   Ola Engen  

     

Statsforvalteren Maia Vardenær (sekretær) x    

Statsforvalteren Bjørn Rangbru (sekretær) x    

 

  

Adresseliste 
 
  

 

 

        22.4.2022 

 

Deres ref.: 
  

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2022/846 
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Saksliste 
Saksnr. Tema 

9-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

10-2022 Referat- og orienteringssaker  

11-2022 Reguleringsplan for Folldal hyttegrend, østre del, Folldal kommune - 
uttalelse  

12-2022 Dispensasjon for frittstående utedo ved tilsynsbu i Mølmsbotten, Lesjaskog 
heimrast, Lesja kommune - uttalelse 

13-2022 Dispensasjon for riving av eksisterende bu i Svartdalslia og oppføring av ny 
utleiehytte og uthus på Baklihaugen ved Myrin, Lesja kommune - uttalelse 

14-2022 Dispensasjon for ny bru over Sandåe i Merrabotn, Lesjaskog heimrast, Lesja 
kommune - uttalelse  

15-2022 Dispensasjon for riving av gammel bu og oppføring av ny bu ved Grisungen, 
gnr. 156 bnr. 1 fnr. 362 i Fokstugu landskapsvernområde, Lesja kommune - 
uttalelse 

16-2022 Dispensasjon for påbygg og delvis fasadeendring, Karistu i Sunndal 
statsalmenning, Sunndal kommune – uttalelse 

17-2022 Høring av Detaljplan for landskap og miljø - Aursjøen – tiltak i bekker, Lesja 
kommune - uttalelse 

18-2022 Kvotestørrelse og kvotesammensetning i Knutshø villreinområde for 2022 

19-2022 Kvotestørrelse og kvotesammensetning i Snøhetta villreinområde for 2022 

20-2022 Tiltaksmidler 2022 - søknader om tilskuddsmidler til villreintiltak 2022   

21-2022 Eventuelt 

 

 

9-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 
Forslag til vedtak 

Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Vedtak 

Innkalling og saksliste godkjennes. Nemnda etterspør en ny uttalelse til reguleringsplanen 
på Bjorli. Ber om at dette tas opp som sak på neste møte i nemnda. 
 

 

10-2022 Referat- og orienteringssaker 
 

Ny forvaltningsplan for verneområdene på Dovrefjell 

Gjeldende forvaltningsplan er fra 2006. For de verneområdene som Dovrefjell 
nasjonalparkstyre har forvaltningsansvaret for er det nedfelt i verneforskriftene at det skal 
utarbeides forvaltningsplan. «Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere 
retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon osv. 
Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.». Ved rullering av 
forvaltningsplan blir det lagt opp til at det lages separate forvaltningsplaner for 
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hvert verneområde. Utkast til prosjektplan skal behandles i nasjonalparkstyre 28.3.2022. 
Prosjektplanen planlegges sendt på høring. Ifølge utkast til prosjektplan skal 
villreinnemnda bli involvert i prosessene, og planen skal ferdigstilles i løpet av 2023. 
 

Håndtering av skrantesjuke -2022 – brev fra Miljødirektoratet 

Miljødirektoratet har sendt brev til alle villreinnemnder og villreinutvalg om håndtering av 
skrantesjuke i 2022. Miljødirektoratet oppfordrer alle villreinområder til å legge godt til 
rette for prøvetaking i forbindelse med kartlegging av skrantesjuke under jakta i 2022. 
Miljødirektoratet ber om at det legges til rette for et høyt uttak av bukk høsten 2022, 
spesielt i villreinområder i nærheten av Nordfjella og Hardangervidda hvor klassisk 
skrantesjuke er påvist. Videre oppfordrer vi alle villreinområdene i Norge om å bidra til en 
god kartlegging høsten 2022. Brevet ble formidlet medlemmene i nemnda 04.03.2022. 
 
Villreinrådets fagdager 1.-2. juni 2022 

Styret i Villreinrådet har sendt ut invitasjon til årets fagdag fra 1.-2. juni, (onsdag til 

torsdag fra lunsj til lunsj). Samlingen holdes på Spidsbergseter resort i Rondane. Det vil bli 

flere foredrag rundt kvalitetsnormarbeidet, vilthelse, reetablering, samt noen øvrige tema 

som hva vi kan lære av tamrein, innlegg fra DNT samt god informasjon fra de lokale 

områdene. Det jobbes også med å få til en liten utflukt med guida tur over 

Venabygdsfjellet.  Se vedlagt utkast til program. 

Program fagdag 

villrein 2022.docx
 

 
Tilstandsklassifisering av villreinområdene legges frem 25. april 

Kvalitetsnormen for villrein ble vedtatt sommeren 2020. Målet med kvalitetsnormen å 
beskrive tilstanden til villreinen. Klassifiseringen vil peke på hvilke faktorer som er de 
største utfordringene i hvert enkelt villreinområde. Kvalitetsnormen for villrein består av 
tre delnormer, med hver sine måleparametere; 1 bestandsforhold, 2 lavbeiter, 3 
leveområde og menneskelig påvirkning. Etter planene skal tilstandsklassifiseringen for de 
nasjonale villreinområdene frem den 25. april. Det vil bli muligheter til å følge dette på 
internett: 

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2022/april-2022/meld-deg-pa-

lansering-av-villrein-rapport/ 
  
 
Forslag til vedtak 

Referat- og orienteringssaker tas til etterretning. 
 
Vedtak 

Referat- og orienteringssaker tas til etterretning. 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fspidsbergseter.no%2F&data=04%7C01%7Cfmtlmva%40statsforvalteren.no%7C5db1832fcb484d1359fa08da1613792e%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637846570287759091%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=RsxJwABKhYaxfLOKRif2ET2nFI43eaYmyEZIHlcpAwk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.miljodirektoratet.no%2Faktuelt%2Ffagmeldinger%2F2022%2Fapril-2022%2Fmeld-deg-pa-lansering-av-villrein-rapport%2F&data=04%7C01%7Cfmtlmva%40statsforvalteren.no%7C0f3a0f0595564f8054a308da212bdc18%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637858769502741620%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=q4r6KHT0cPV919A6L5Cp%2FU40m1vRR31XDZYZHLRt0rY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.miljodirektoratet.no%2Faktuelt%2Ffagmeldinger%2F2022%2Fapril-2022%2Fmeld-deg-pa-lansering-av-villrein-rapport%2F&data=04%7C01%7Cfmtlmva%40statsforvalteren.no%7C0f3a0f0595564f8054a308da212bdc18%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637858769502741620%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=q4r6KHT0cPV919A6L5Cp%2FU40m1vRR31XDZYZHLRt0rY%3D&reserved=0
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11-2022 Reguleringsplan for Folldal hyttegrend, østre 

del, Folldal kommune - uttalelse 
 

Bakgrunn 

Folldal kommune har sendt forslag til reguleringsendring for Folldal hyttegrend på høring. 

Forslaget til endring gjelder østre del av det eksisterende planområdet og omfatter areal 

innenfor gnr./bnr. 100/1. Reguleringsendringen tas nå opp til førstegangsbehandling og 

legges ut på høring og til offentlig ettersyn. 

 

Planområdet ligger 2 km nord‐øst for Folldal sentrum og rett øst for Folldal fjellhotell. 

Området er tidligere regulert gjennom reguleringsplan for Folldal Hyttegrend ‐ vedtatt i 

kommunestyret 19.06.2008, men det er ikke igangsatt utbygging. I forbindelse med 

prosjektering av vei, vann og avløp ble det avdekket behov og ønske om justering av 

reguleringsplanen. Justeringen gjelder bare for østre del av eksisterende plan.  

 

Arealet som omfattes av endringen er i gjeldende plan regulert til 50 frittliggende hytter 

med tilhørende veier, turdrag og LNF-områder. Planbestemmelsene er oppdatert, men 

hovedstrukturen i forhold til plassering av tomter, veier og turdrag beholdes.  

 

 
 

I planen er antallet tomter økt fra 50 til 64 innenfor gnr./bnr. 100/1., ved å redusere 

tomtestørrelsene fra gjennomsnittlig 1,6 daa til 1,3 daa. Arealet avsatt til 

fritidsbebyggelse i gjeldende plan vil derved ikke øke. Kommunen framholder at, i henhold 

til nasjonale føringer, er fortetting innenfor eksisterende områder avsatt til 

fritidsbebyggelse å foretrekke framfor å ta hull på nye områder. Kommunedirektøren har 

derfor ingen merknader til den foreslåtte økningen av antall tomter. 

 

Planområdet er i gjeldende kommuneplan (vedtatt 2019) avsatt som detaljeringssone der 

reguleringsplan fortsatt skal gjelde (H910). Planområdet utgjør den østre delen av område 

benevnt R25 i kommuneplan. Formålet og omfanget til gjeldende reguleringsplan vil ikke 

bli vesentlig endret og kommunen konkluderer med at endringen er i henhold til gjeldende 

planverk.  
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Statsforvalteren i Innlandet har i uttalelse datert 28.2.2022 ikke vesentlige merknader til 

kommunen sine vurderinger av foreslåtte endringer i planen. 

              

 

Villreinens bruk av området 

Knutshø villreinområde er et nasjonalt villreinområde og en del av en europeisk 
villreinregion. Villreinen i Knutshø vurderes som svært verdifull, og 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.»  

 

 
Blå sirkel viser at omsøkte tiltak ligger delvis innenfor nasjonalt villreinområde i Regional plan for 
Dovrefjellområdet. På bildet under er avgrensningen av reguleringsplanen vist ved svart stipla 
linje. 
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Svart rektangel i figuren under viser omtrentlig område for reguleringsplanen. 

Registreringer i artskart kan tyde på at området er lite brukt av villrein. Nærområdene (2-3 

km unna) har imidlertid noen registreringer av relativt store flokker. Riktignok mest i jakta 

når dyra er stressa, men likevel viser det at området har betydning. Kilde; www.artskart.no 

 

 
 

Dette framkommer også av dyreposisjoner, jfr. bildet under, som viser at de gps-merkede 

dyrene har benyttet nærområdene. Rød sirkel viser omtrentlig område for 

reguleringsplanen. Kilde; www.dyreposisjoner.no 

http://www.artskart.no/
http://www.dyreposisjoner.no/
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I planbeskrivelsen opplyser kommunen om at planområdet ligger i utkanten av et større 

beiteområde for villrein (Knutshø helårsbeite) som berøres av den nordre delen av 

planområdet. De poengterer at endringsforslaget er innenfor tidligere plangrense og ikke 

fører til bebyggelse lengre inn mot fjellet enn opprinnelig reguleringsplan. 
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Vurdering 

I saksframlegget framholdes det at det er avklart gjennom gjeldende reguleringsplan og 
kommuneplanens arealdel (vedtatt 2019) at området kan tas i bruk til fritidsbebyggelse. 
Siden reguleringsplanen ble vedtatt i 2008, har det kommet ny kunnskap om villreinens 
status og leveområder. For villreinstammen er det viktig å begrense ferdsel og forstyrrelser 
inne i leveområdet. Reguleringsplanområdet er uforandret sammenlignet med 
reguleringsplanen fra 2008 og ny bebyggelse kommer ikke lengre inn i fjellet 
(sammenlignet med gjeldende regulering). Antall fritidsboliger planen åpner for er 
imidlertid økt med 28 %, fra 50 til 64.  
 
Omsøkte tiltak ligger delvis innenfor nasjonalt villreinområde i Regional plan for 
Dovrefjellområdet, og bl.a. gps-plottinger viser at nærområdene er noe benyttet av 
villrein.  En økning i antall fritidsboliger vil kunne medføre økt ferdsel inn i villreinens 
leveområde. Selv om økningen ikke er svært stor, vil den kunne gi presedens for lignende 
saker, slik at samlet effekt over tid vil kunne bli betydelig. Området er imidlertid 
bygdenært og allerede avsatt i både reguleringsplan og revidert kommuneplan fra 2019. 
Villreinnemnda vurderer det som fornuftig å fortette et allerede planlagt og godkjent 
område, framfor å ta i bruk nye områder, men er likevel bekymret for konsekvensene av å 
øke antallet tomter. 
 
Forslag til vedtak  

Omsøkte tiltak ligger delvis innenfor nasjonalt villreinområde i Regional plan for 

Dovrefjellområdet, og bl.a. gps-plottinger viser at nærområdene er noe benyttet av 

villrein.  Villreinnemnda vurderer en økning i antall fritidsboliger som bekymringsfull. Den 

samlede negative belastningen fra menneskelige forstyrrelser på villrein i Knutshø 

villreinområde vurderes som stor. Den påvirker allerede i dag reinens muligheter til å 

utnytte de gode beitene, og dette bidrar til lave kondisjonsparametere. Av den grunn 

vurderes det som generelt riktig å ha en restriktiv holdning til tiltak som kan bidra til en 

ytterligere negativ belastning for reinen i Knutshø.  

 

Økningen vil kunne medføre økt ferdsel inn i villreinens leveområde. Selv om økningen ikke 

er svært stor, vil den kunne gi presedens for lignende saker, slik at samlet effekt over tid 

vil kunne bli betydelig. Tiltaksområdet er imidlertid bygdenært og allerede avsatt i både 

reguleringsplan og kommuneplan. Villreinnemnda vurderer det som fornuftig å fortette et 

allerede planlagt og godkjent område framfor å ta i bruk nye områder, men vil be 

kommunen vurdere konsekvenser av og behovet for en slik økning i antall tomter som nå 

foreslått. 

 

 
Behandling 

 

Nytt forslag til vedtak: 

Omsøkte tiltak ligger delvis innenfor nasjonalt villreinområde i Regional plan for 

Dovrefjellområdet, og bl.a. gps-plottinger viser at nærområdene er noe benyttet av 

villrein.  Villreinnemnda vurderer en økning i antall fritidsboliger som bekymringsfull. Den 

samlede negative belastningen fra menneskelige forstyrrelser på villrein i Knutshø 

villreinområde vurderes som stor. Den påvirker allerede i dag reinens muligheter til å 

utnytte de gode beitene, og dette bidrar til lave kondisjonsparametere. Av den grunn 
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vurderes det som generelt riktig å ha en restriktiv holdning til tiltak som kan bidra til en 

ytterligere negativ belastning for reinen i Knutshø.  

 

Økningen vil medføre økt ferdsel inn i villreinens leveområde. Selv om økningen i antall 

fritidsboliger ikke er svært stor, vil den kunne gi presedens for lignende saker, slik at 

samlet effekt over tid vil kunne bli betydelig. Tiltaksområdet er bygdenært og allerede 

avsatt i både reguleringsplan og kommuneplan. Villreinnemnda vurderer det som generelt 

fornuftig å fortette et allerede planlagt og godkjent område framfor å ta i bruk nye 

områder, men ikke i områder i nærheten av eller innenfor villreinens leveområder.  Dette 

begrunnet med at det ikke er fritidsboligenes fotavtrykk som har de største konsekvensene 

for villreinen, men ferdselen bruken av fritidsboligene medfører. Villreinnemnda vil derfor 

be kommunen vurdere konsekvenser av en slik økning i antall tomter som nå foreslått. Her 

bør kvalitetsnormen for villrein (som legges fram 25.4.2022) legges til grunn.  
 
 
Vedtak 

Omsøkte tiltak ligger delvis innenfor nasjonalt villreinområde i Regional plan for 

Dovrefjellområdet, og bl.a. gps-plottinger viser at nærområdene er noe benyttet av 

villrein.  Villreinnemnda vurderer en økning i antall fritidsboliger som bekymringsfull. Den 

samlede negative belastningen fra menneskelige forstyrrelser på villrein i Knutshø 

villreinområde vurderes som stor. Den påvirker allerede i dag reinens muligheter til å 

utnytte de gode beitene, og dette bidrar til lave kondisjonsparametere. Av den grunn 

vurderes det som generelt riktig å ha en restriktiv holdning til tiltak som kan bidra til en 

ytterligere negativ belastning for reinen i Knutshø.  

 

Økningen vil medføre økt ferdsel inn i villreinens leveområde. Selv om økningen i antall 

fritidsboliger ikke er svært stor, vil den kunne gi presedens for lignende saker, slik at 

samlet effekt over tid vil kunne bli betydelig. Tiltaksområdet er bygdenært og allerede 

avsatt i både reguleringsplan og kommuneplan. Villreinnemnda vurderer det som generelt 

fornuftig å fortette et allerede planlagt og godkjent område framfor å ta i bruk nye 

områder, men ikke i områder i nærheten av eller innenfor villreinens leveområder.  Dette 

begrunnet med at det ikke er fritidsboligenes fotavtrykk som har de største konsekvensene 

for villreinen, men ferdselen bruken av fritidsboligene medfører. Villreinnemnda vil derfor 

be kommunen vurdere konsekvenser av en slik økning i antall tomter som nå foreslått. Her 

bør kvalitetsnormen for villrein (som legges fram 25.4.2022) legges til grunn.  
 

 

12-2022 Dispensasjon for frittstående utedo ved 

tilsynsbu i Mølmsbotten, Lesjaskog heimrast, 

Lesja kommune - uttalelse 

 
Bakgrunn 

Villreinnemnda har mottatt høring fra Lesja kommune om søknad om dispensasjon for  

byggetiltak ved tilsynsbu i Mølmsbotn i Dalsida landskapsvernområde. Lesjaskog heimrast 

fikk i 2018 tillatelse til oppføring av ny tilsynsbu med uthusdel, på til sammen 24 m2 ved 
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Nedre Mølmsvatnet. Bua ligger i innenfor LNF-området i kommuneplanens arealdel. 

Tiltaket ligger i Dalsida landskapsvernområde og vil derfor også behandles etter 

verneforskrift for DLVO. 

 

 
 

 

Lesjaskog heimrast søker om en frittstående utedo på 1 m2 ved bua. I opprinnelig søknad 

var det ment at denne skulle være i uthusdelen inne i hytta. Uthusdelen er benyttet til 

gang og lager for ved og annet utstyr. Begrunnelsen for søknaden er at man vil unngå lukt i 

hytta, og for at doen skal kunne stå åpen for bruk av andre. 

 

 
 

 

 

Beliggenhet 
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Blå sirkel viser omtrentlig område for tiltaket, og at tiltaket ligger innenfor villreinens 

leveområde (grå strek). 

 

 

 
Bildet over viser at omsøkte utedo ligger i og i nærheten av flere trekkområder, i 

nærheten av Snøhetta kalvingsområde og i område definert som helårsbeite for villrein.  

Kilde: InnlandsGIS/Naturbase. 

 

Bildet under viser det samme, men gir et større utsnitt av området for å vise 

sammenhengen. 
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Trekkveier for villrein (kilde naturbase.no) og omtrentlig område for planlagt tiltak i Snøhetta 

villreinområde. Loddrett skravering viser helårsbeite, brun skravering viser kalvingsområde og 

grønn skravering viser trekkområdene. 

 

 

Kart fra Artsdatabanken viser at det er mye villrein i området: 

 
 

 

Villreinens status 

Snøhetta villreinområde er et nasjonalt villreinområde og en del av en Europeisk 
villreinregion. 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.» Miljødirektoratet har 
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vedtatt at villreinen er en art av særlig stor forvaltningsinteresse. Villreinen i Snøhetta 
vurderes som svært verdifull. 
 
Villreinbestanden i Norge består av ca. 25 delbestander som så å si er isolerte fra 
hverandre, primært forårsaket av menneskeskapte forstyrrelser og infrastruktur.  
Menneskelige forstyrrelser på villrein blir i økende grad ansett som en utfordring. De siste 
årene er både veier og skiløyper stengt, sommerstier lagt om og hytter flyttet, for å ikke 
forstyrre villrein. Villreinen i Snøhetta 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 
 
I den vestlige delen av Snøhetta villreinområde er det gjennomført mange store 
menneskelige inngrep. I tillegg til dette er det jevnlig mindre utbygginger av fritidsboliger 
og buer i fjellet. Samlet sett vil slike tiltak også kunne ha betydelige konsekvenser for 
villreinens bruk av områdene.  
 

Vurdering 

Kommunen mener at det omsøkte tiltaket er begrenset i areal (1 m2) og ikke vil føre til 
mer overnatting eller endre bruken av uthusdelen i bua. De viser til at det er flere 
tilsynsbuer og fjellstyrebuer innenfor verneområder som har fått tillatelse til oppføring av 
utedo av denne størrelsen. Kommunens foreløpige vurdering er at tiltaket er av mindre 
karakter og ikke vil svekke intensjonen med LNF-formålet i gjeldene kommuneplan. 
 
Statsforvalteren i Innlandet ga uttalelse i brev av 7.4.2022. De mener at utedoen 
er i tråd med arealformålet og at tiltaket ikke krever en dispensasjon fra LNFR-formålet. 
De skriver videre: 
«Det er villreintrekk i området, og villreinen oppholder seg også i området. Det å etablere 
en utedo utenfor tilsynsbua, vil gjøre at en kan få litt mere bevegelse rundt bua, og at 
det igjen kan medføre forstyrrelse av villreinen. Dersom en kan etablere en luktfri 
toalettløsning inne i bua, er det et moment som kan tale mot etablering av en 
frittstående utedo. Det at utedoen blir åpen for de som er i området vil kunne gi noe mer 
ferdsel til doen, men det vil neppe påvirke ferdselen inn i området. Vi vurderer at det da 
er bedre å få samla det som skal i utedoen enn at hver og en skal finne seg en plass bak en 
stein. Statsforvalteren ser at det her er hensyn som både taler for og mot en etablering 
av en egen utedo, men ser ikke at dette har så stor betydning at vi vil frarå tiltaket.» 
 
Dovrefjell nasjonalparkstyre vil behandle saken i møte 21.6.2022.  
 

Vår vurdering 
I Regional plan for Dovrefjellområdet ligger omsøkte tiltak innenfor nasjonalt 
villreinområde. I retningslinjene for den regionale planen står følgende:  
«Pkt 2.2 Retningsliner for nasjonalt villreinområde (NVO1 Snøhetta og NVO2 Knutshø) 
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.»  
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Som naturbase og artskart viser, ligger tiltaket i et viktig og mye brukt område for villrein. 
Tiltaket er lite, og vil ikke føre til økt kapasitet med hensyn til sengeplasser o.l. i 
eksisterende bu. En frittstående utedo vil imidlertid medføre mer ferdsel mellom bua og 
doen. Dette har i andre lignende saker vært brukt som argument for å i stedet bygge på 
eksisterende buer for å kunne ha rom for innendørs toalettløsning. Det er mulig å benytte 
forbrenningstoalett som i liten grad gir luktproblemer. Som kommentarene til plantegning 
fra søknaden i 2018 viser, se over under ‘Bakgrunn’, var det planlagt med innendørs 
toalettløsning. Ifølge tegningen er bua på totalt 24 kvm. Tegningen viser at ved å bygge inn 
vindfanget og rive noen vegger, er det nå et rom for ved, utstyr o.l. på til sammen 8 kvm. 
Vår vurdering er at det burde kunne gi rikelig mulighet og plass for et mindre toalettrom. 
 
En åpen utedo vil kunne benyttes av andre som ferdes i fjellet. Dette kan i utgangspunktet 
være positivt. Omsøkte tiltak ligger imidlertid i et område der det ut fra hensyn til 
villreinen ikke er ønskelig med mer ferdsel. Dette tilsier at en åpen utedo her ikke er 
ønskelig. 
 

Forslag til vedtak 

Omsøkte tiltak ligger innenfor nasjonalt villreinområde Snøhetta, og i et viktig område for 
villreinen. Tiltaket er lite, og vil ikke føre til økt kapasitet med hensyn til sengeplasser o.l. 
i eksisterende bu. En frittstående utedo vil imidlertid medføre mer ferdsel mellom bua og 
doen, og en åpen utedo vil kunne benyttes av andre som ferdes i fjellet. Omsøkte tiltak 
ligger i et område der det ut fra hensyn til villreinen ikke er ønskelig med mer ferdsel.  
 
Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder vil derfor tilrå at tiltakshaver 
finner en løsning med innendørs toalettløsning som opprinnelig planlagt. 
 

Behandling 

Forslaget til vedtak ble vedtatt mot en stemme.  
 

Vedtak 

Omsøkte tiltak ligger innenfor nasjonalt villreinområde Snøhetta, og i et viktig område for 
villreinen. Tiltaket er lite, og vil ikke føre til økt kapasitet med hensyn til sengeplasser o.l. 
i eksisterende bu. En frittstående utedo vil imidlertid medføre mer ferdsel mellom bua og 
doen, og en åpen utedo vil kunne benyttes av andre som ferdes i fjellet. Omsøkte tiltak 
ligger i et område der det ut fra hensyn til villreinen ikke er ønskelig med mer ferdsel.  
 
Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder vil derfor tilrå at tiltakshaver 
finner en løsning med innendørs toalettløsning som opprinnelig planlagt. 
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13-2022 Dispensasjon for riving av eksisterende bu i 

Svartdalslia og oppføring av ny utleiehytte og 

uthus på Baklihaugen ved Myrin, Lesja 

kommune - uttalelse 
 

Bakgrunn 

Villreinnemnda har mottatt høring fra Lesja kommune på søknad om dispensasjon for riving 
av eksisterende bu i Svartdalslia og oppføring av ny og større utleiehytte og uthus på 
Baklihaugen ved Myrin. Søker er Lesja fjellstyre.  
 
Tiltakene ligger innenfor LNF-formålet i gjeldene kommuneplan og krever derfor 
dispensasjon fra denne.  
 
Bua som søkes revet har vært kombinert oppsyns- og utleiebu (jakt- og fiskebu). Den har et 
areal på 15 m2 BYA og er i dårlig bygningsmessig stand. Det søkes om å utvide arealet på 
hytta til 47 m2 og uthuset til 16 m2. Søknaden omfatter også etablering av ny adkomst, sti 
eller veg for ATV, frem til hytta fra parkeringsplassen på Myrin. Det er ikke vist på kart 
eller beskrevet nærmere hvordan denne adkomsten vil bli. 

 

 

  

 

Fjellstyret ønsker å trekke hytta lengre ut fra villreinområdet, med ny plassering utenfor 
Jora landskapsvernområde, nær parkeringsplassen på Myrin. Parkering for brukere av bua 
vil være på eksisterende parkeringsplass utenfor Dalsida statsallmenning.  
 
Fjellstyrets begrunnelse for søknaden er at dagens bu ikke er funksjonell nok som jakt- og 
fiskebu. De mener at fordelene ved å trekke bua ut fra villreinområdet kan forsvare 
endringene det søkes om.     
 
Tidligere søknad i 2021 om å bygge opp ei ny bu i Reindølsbaklie ble avslått av   
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Nasjonalparkstyret for Dovrefjell med bakgrunn i vernebestemmelsene for Jora 
landskapsvernområde. Villreinnemnda behandlet denne søknaden i sak 26/2021. Det ble da 
søkt om ei hytte med bebygd areal på ca. 37 m2, pluss et kombinert uthus/utedo på ca. 10 
m2. Ny plassering den gang var i kanten av Jora landskapsvernområde, nær øvrige 
fritidsboliger langs Hådilivegen. Se lilla stjerne i figur under. 
 
Villreinnemnda vurderte saken og vedtok følgende uttalelse i møtet 19.8.2021: 
 
«Det vurderes som positivt for reinen at den gamle hytta i Svartdalslibua, i det nasjonale 
villreinområdet, rives. Det vurderes som akseptabelt at det bygges ei ny hytte som 
«erstatning» for denne, utenfor det nasjonale villreinområdet, ved Hådiliveien.» 
 
Nemnda uttalte imidlertid også følgende: «… Det hadde vært ønskelig med beskrivelse av 
bruksfrekvens for denne hytta (dagens bu – vår merknad), da det vil kunne indikere om 
den genererte mye ferdsel og eventuelle forstyrrelser for villrein.» Videre påpekte 
nemnda at økningen i areal synes stor. 
 

 

 

 

Vurdering av ny søknad 

Tiltakene ligger innenfor Snøhetta villreinområde: 
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Regional plan for Dovrefjell 
Tiltakene ligger innenfor buffersone BS1: Aursjøen – Dalsida - Myrin –Andberg – 
Dovrefjell – Hjerkinn – Kongsvoll i regional plan for Dovrefjell. Baklihaugen ved Myrin ligger 
ifølge kommunen innenfor buffersone BS1 fordi villreinen i liten grad benytter området og 
at dette er et område med hyttebygging, som også har verdi som lokalt friluftsområde på 
Lesja. «Områdene innenfor BS er i dag i hovedsak LNF-område, regulerte område for 
hyttebygging eller turistvirksomheter. Innenfor disse områdene blir arealbruken fastsatt i 
kommuneplanen. I buffersonene bør det legges vesentlig vekt på de landskapsmessige 
virkninger av inngrep og utbygging.» 
 
I buffersonen BS1 er det i tillegg følgende retningslinjer: "(…) Det legges vekt på å 
prioritere eksisterende bedrifter og virksomheter framfor å etablere nye. Det skal ikke 
etableres ny fritidsbebyggelse/fritidseiendommer utover det som allerede er godkjent 
gjennom reguleringsplan eller kommuneplan. Det kan gis rom for tilbygg, uthus og anneks 
på eksisterende fritidsbebyggelse innenfor en øvre ramme på 120 m2 bruksareal (BRA). 
Parkeringsareal kommer i tillegg. Lokale rammer for bebyggelsen må konkretiseres i 
kommunale planer og fastsettes ut fra hensynet til villrein, bebyggelsens synbarhet og 
beliggenhet (snaufjell/skog), terreng, nærhet til vann og vassdrag og tilpasning til 
omkringliggende bebyggelse." 
 
Dette viser at tiltaket er delvis i strid med retningslinjer for buffersona. 
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Kommunens foreløpige vurdering er at tiltaket er i samsvar med retningslinjene for 

dispensasjonsbehandling i forhold til areal og plassering, men at tiltaket må tilpasses 

terrenget for å best mulig være en del av landskapsbildet. De vurderer det som positivt at 

bua trekkes ut av villreinområdet i Svartdalslie og at ny plassering på Baklihaugen er 

utenfor landskapsvernområdet. De skriver videre: 

 

«På Myrin ligger også hytta til Lesja Røde kors i tillegg til en privat hytte, og det 

regulerte hyttefeltet Hådilie har nærhet til området. Ny plassering er lett tilgjengelig for 

folk flest både sommer og vinter, med kort avstand fra parkeringsplassen på Myrin. (…) 

Tiltaket er en "erstatning" for den eksisterende bua til fjellstyret. Den nye hytta er 

vesentlig større og vil få en annen bruk i forhold til dagens bu, men det vektlegges at 

plasseringen er utenfor landskapsvernområdet og villreinområdet. Ny hytte vil ligge i 

buffersonen på Myrin, som i dag er et godt etablert friluftsområde i Lesja.» 

 

Dovrefjell nasjonalparkstyre har ingen merknader siden ny plassering ligger utenfor 

verneområdene.  De har tidligere avslått søknad om plassering innenfor verneområdet med 

hovedbegrunnelse i stor arealøkning og at den skulle brukes som utleiehytte. 

Statsforvalteren i Innlandet har ikke behandlet saken enda. 

 

Vår vurdering 

Ved riving av eldre jakt- og oppsynsbu og oppføring av ny, større utleiehytte, må ny 

utleiehytte vurderes som et nytt tiltak, uavhengig av om eldre bu rives et annet sted. 

Dispensasjon for tiltaket må vurderes ut fra planstatus, arealformål, 

dispensasjonsregelverket og naturmangfoldloven. Villreinnemnda vurderer saken ut fra 

konsekvenser for villreinen og dens leveområde. 

 

Som kart fra Naturbasen under viser, ligger tiltaket innenfor villreinens leveområde. 

Området er registrert som helårsbeite. Det nærmeste trekkområde ligger rett ved omsøkte 

utleiehytte.  
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Kartet over viser imidlertid også at ny plassering av utleiehytta ligger knapt fem hundre 

meter fra tidligere omsøkt hytte, som Villreinnemnda vedtok at var akseptabel, jfr. 

uttalelse i møtet 19.8.2021, sak 26/21.  

 

Det ble da gjort følgende vurdering: 

 
«Det er ferdselen knyttet til hytter som skaper utfordringer for villrein. Det er i 
utgangspunktet positivt å flytte ut en bygning, som tilrettelegger for ferdsel, fra 
områder som er mer sentrale for villrein, til områder som er mindre sentrale for 
villrein. Den opprinnelige Svartdalslibua er på 17 m2. Denne bua har vært kombinert 
oppsyns- og utleiebu (jakt- og fiskebu). Begrunnelsen for endringene fra dagens 
utforming er at dagens bu ikke er funksjonell nok som jakt- og fiskebu. Den har ifølge 
sakspapirene vært planlagt/vurdert revet siden 2002. Det hadde vært ønskelig med 
beskrivelse av bruksfrekvens for denne hytta, da det vil kunne indikere om den 
genererte mye ferdsel og eventuelle forstyrrelser for villrein. 

 
Fjellstyret ønsker å rive Svartdalslibua og erstatte den med ei bu med bebygd areal på 
ca. 37 m2, pluss et kombinert uthus/utedo på ca. 10 m2. Samlet 47 m2 bebygd areal. 

 

Den nye hytta vil ligge ved veien, og være relativt lett tilgjengelig det meste av året. 
Det er grunn til å tro at tilgjengeligheten, og størrelsen på hytta, vil øke 
attraktiviteten, og at det vil bli økt ferdsel, sammenliknet med hva den gamle 
Svartdalslibua medførte. 

 
Det er registrert trekk av villrein ganske nært der den nye hytta ønskes bygd, mellom 
Anbergshøi og Nosi: 
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Men posisjonsplott fra gps prosjekt og informasjon fra artskart, tyder på at dette er et 
område som i dag brukes lite av rein. Det er mye trafikk på veien og det er en del 
fritidsboliger i området. Dagens inngrep medfører trolig allerede så mye forstyrrelse at 
reinen i liten grad benytter dette området. 

 
Med utgangspunkt i dette vurderes det som positivt at den gamle hytta i 
Svartdalslibua, som er i det nasjonale villreinområdet, rives. Det vurderes videre som 
akseptabelt at det bygges ei ny hytte som «erstatning» for denne ved Hådiliveien. 
Økningen i areal vurderes imidlertid å være stor. Det vektlegges at det er utenfor 
nasjonalt villreinområde, er nært eksisterende område for fritidsboliger, og 
tilgjengelig informasjon tyder på at reinen i liten grad benytter seg av dette området.» 

 

Ny hytte ligger innenfor buffersone BS1: Aursjøen – Dalsida - Myrin –Andberg – 
Dovrefjell – Hjerkinn – Kongsvoll i regional plan for Dovrefjell. Ifølge retningslinjene her 
skal det ikke etableres ny fritidsbebyggelse/fritidseiendommer utover det som allerede er 
godkjent gjennom reguleringsplan eller kommuneplan.  
 
Ny omsøkt utleiehytte ligger knapt fem hundre meter fra tidligere omsøkt, og vil derfor 
ikke endre vesentlig på forholdene knyttet til villreinen. Grunnflata er imidlertid økt 
ytterligere og utgjør nå et samlet areal på 63 m2. Dette er nesten en firedobling av arealet 
på opprinnelig bu, og en økning på 16 m2 fra tidligere søknad.  
 
Kommunen har ikke vurdert dette med hensyn til faren for presedens for lignende saker. 
Eldre, enkle jakt- og oppsynsbuer som erstattes med nye, større utleiehytter vil med stor 
sannsynlighet medføre økt bruk og derved mer ferdsel inn i villreinområdene. Samlet sett 
vil dette kunne medføre forstyrrelser som vil virke negativt inn på villreinen. 
 

Forslag til vedtak 

Det vurderes som positivt for reinen at den gamle hytta i Svartdalslia, i det nasjonale 
villreinområdet, rives. Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder vurderer 
det som akseptabelt at det bygges ei ny hytte som «erstatning» for denne ved Myrin, 
utenfor det nasjonale villreinområdet.  
 
Omsøkt ny utleiehytte har grunnflate med samlet areal på 63 m2, dvs. nesten en 
firedobling av arealet på opprinnelig bu. Nemnda vurderer økningen som stor, og ber 
kommunen vurdere om økningen i areal vil kunne medføre presedens mht lignende saker, 
samt mulige konsekvenser av dette. Eldre, enkle jakt- og oppsynsbuer som erstattes med 
nye, større utleiehytter vil med stor sannsynlighet medføre økt bruk og derved mer ferdsel 
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inn i villreinområdene. Samlet sett vil dette kunne medføre forstyrrelser som vil virke 
negativt inn på villreinen. 
 

Behandling 

Forslag til nytt vedtak: 
Det vurderes som positivt for reinen at den gamle hytta i Svartdalslia, i det nasjonale 
villreinområdet, rives. Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder vurderer 
det som akseptabelt at det bygges ei ny hytte som «erstatning» for denne ved Myrin, 
utenfor det nasjonale villreinområdet.  
 
Omsøkt ny utleiehytte har grunnflate med samlet areal på 63 m2, dvs. ca. fire ganger 
arealet på opprinnelig bu. Nemnda vurderer økningen som altfor stor. Eldre, enkle jakt- og 
oppsynsbuer som erstattes med nye, større utleiehytter vil med stor sannsynlighet medføre 
økt bruk og derved mer ferdsel inn i villreinområdene. Samlet sett vil dette medføre 
forstyrrelser som vil virke negativt inn på villreinen. Villreinnemnda vil derfor be 
kommunen vurdere konsekvensene av en slik økning i størrelsen og standard på 
fritidsboligen som nå foreslått. Her bør kvalitetsnormen for villrein (som legges fram 
25.4.2022) legges til grunn. 
 
Vedtak 

Det vurderes som positivt for reinen at den gamle hytta i Svartdalslia, i det nasjonale 
villreinområdet, rives. Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder vurderer 
det som akseptabelt at det bygges ei ny hytte som «erstatning» for denne, utenfor det 
nasjonale villreinområdet, ved Myrin.  
 
Omsøkt ny utleiehytte har grunnflate med samlet areal på 63 m2, dvs. ca. fire ganger 
arealet på opprinnelig bu. Nemnda vurderer økningen som altfor stor. Eldre, enkle jakt- og 
oppsynsbuer som erstattes med nye, større utleiehytter vil med stor sannsynlighet medføre 
økt bruk og derved mer ferdsel inn i villreinområdene. Samlet sett vil dette medføre 
forstyrrelser som vil virke negativt inn på villreinen. Villreinnemnda vil derfor be 
kommunen vurdere konsekvensene av en slik økning i størrelsen og standard på 
fritidsboligen som nå foreslått. Her bør kvalitetsnormen for villrein (som legges fram 
25.4.2022) legges til grunn. 

 

 

 

14-2022 Dispensasjon for ny bru over Sandåe i 

Merrabotn, Lesjaskog heimrast, Lesja kommune 

- uttalelse  
 

Bakgrunn 

Villreinnemnda har 15.03.2022 mottatt høring av dispensasjon for ny bru over Sandåe ved 

Merrabottsætri som erstatning for tidligere bru. Brua skal bygges i tre. Tiltakshaver er 

Lesjaskog heimrast. Formålet med tiltaket er primært beitetilsyn, jakt/fiske og annet 

friluftsformål. Brua ligger innenfor Dalsida landskapsvernområde, DLVO, og saken er også 

oversendt til Dovrefjell nasjonalparkstyre for behandling etter verneforskrift for DLVO. 
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Heimfjellet beitelag stiller seg bak tiltaket og vurderer ny bru som positivt i forhold til 

beitenæringa. De påpeker bl.a. at elva tidvis kan være vanskelig å komme seg over for 

både folk og dyr, at den naturlige leia går her i sauesankinga og at det da vil være mer enn 

500 sau som passerer her. 

Lesjaskog Heimrast begrunner søknaden slik: 

"Lesjaskog Heimrast ønsker å bygge bru over Sandåe i Merrabotn etter ønske fra flere andelseiere i 

Lesjaskog Heimrast, eiere av setrene i området, samt Heimfjellet beitelag. Dette vil gjøre kryssingen 

av åa lettere for de som har tilsyn til dyr i fjellet. Brua vil bli bygget sånn at sauer kan drives over. 

Lesjaskog Heimrast selger også reinskort, dermed vil det også ha en betydning for jegerne i området. 

Det har tidligere vært bru over åa, men denne ble tatt av isgang. Dermed er det funnet en mer egnet 

plassering som er valgt ut ifra befaring med lokalkjente. Det er bredere elv ved den nye plasseringen, 

berg på den ene siden, sånn at ikke isen får tatt med seg brua og det er den plassen med minst snø 

ansamling langs åa. Det er valgt trekonstruksjon etter ønske fra Dovrefjell Nasjonalparkstyre.» 

Kommunens foreløpige vurdering er at tiltaket i hovedsak er innenfor LNF-formålet ut fra 

den skisserte bruken og at tiltaket ikke vil påvirke landskapsbildet eller andre interesser 

negativt. Det er positivt med ny bru for beitedyr og sankearbeidet i området, og 

landbruksinteressen veier tungt i vurderingen av tiltaket. Merrabotn er et område som er 

lett tilgjengelig for folk og er mye brukt. Ny bru vil få annen plassering i forhold til 

tidligere, som vil være bedre i forhold til isgang og flom.  

Villreinens status 

Snøhetta villreinområde er et nasjonalt villreinområde og en del av en europeisk 
villreinregion. 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.» Miljødirektoratet har 
vedtatt at villreinen er en art av særlig stor forvaltningsinteresse. Villreinen i Snøhetta 
vurderes som svært verdifull. 

Villreinbestanden i Norge består av ca. 25 delbestander som så å si er isolerte fra 
hverandre, primært forårsaket av menneskeskapte forstyrrelser og infrastruktur.  
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Menneskelige forstyrrelser på villrein blir i økende grad ansett som en utfordring. De siste 
årene er både veier og skiløyper stengt, sommerstier lagt om og hytter flyttet, for å ikke 
forstyrre villrein. Villreinen i Snøhetta 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. 

Snøhetta villreinutvalg behandlet saken i møte 28.3.2022 og påpeker at Merrabotn er et 

særdeles viktig område for reinen på Snøhetta vest, spesielt på høsten og utover vinteren, 

og at det hvert år oppholder seg bukkeflokker i området rundt Merrabotn. Utvalget ønsker 

derfor ikke å tilrettelegge for enda mer ferdsel innover fjellet. De vurderer imidlertid 

tiltaket lite i omfang, og det ble gjort følgende enstemmige vedtak: 

«Snøhetta villreinutvalg er opptatt av at ferdselen inn i villreinfjellet ikke øker, slik den har gjort de 

siste årene, og påpeker at nasjonalparkstyret og Lesja kommune må ha en restriktiv holdning til 

bygging i villreinfjellet. Tiltak som kan øke ferdselen vinterstid ønsker villreinutvalget at ikke blir 

realisert, da villreinen er presset mer enn noen gang. 

På grunn av tiltaket har et relativt lite omfang, og at det ikke er i forbindelse med noe økning av 

turistpostkasser/turer og lignende, har villreinutvalget ingen spesielle bemerkninger til akkurat dette 

tiltaket. Villreinutvalget påpeker likevel viktigheten av restriktive holdninger til tiltak som kan øke 

ferdselen, og da spesielt i områder som er brukt av reinen vinterstid.» 

 
Vurdering  

Tiltaket ligger innenfor vedtatt nasjonalt villreinområde (NVO) i Snøhetta, se rød sirkel på 
kartet under.  

 
 
I den grad tiltaket kan vurderes som et landbrukstiltak, heter det følgende i Regional plan 
for Dovrefjellområdet:  
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2.2 Retningsliner for nasjonalt villreinområde (NVO1 Snøhetta og NVO2 Knutshø)  
«(…) I NVO, utanom verneområda som kan ha eigne føresegner, kan landbruk utøvast 
innanfor rammene av jordlova, fjellova og anna gjeldande lovverk og kommunale planar. 
Ved behandling av søknadar/meldingar om landbruksbygg og –anlegg skal det bli lagt vekt 
på å komme fram til plassering og utforming som gjev minst mogleg konflikt med villrein 
og andre verneinteresser. (…)»  
   
 
 

 
 
Blå sirkel viser omtrentlig område for tiltaket. Tiltaket ligger innenfor villreinens 
leveområde, i helårsbeite og nært trekkveier og kalvingsområde. Kilde www.naturbase.no 
 
Snøhetta villreinutvalg påpeker at Merrabotn er et særdeles viktig område for reinen på 
Snøhetta vest, spesielt på høsten og utover vinteren, og at det hvert år oppholder seg 
bukkeflokker i området rundt Merrabotn. Utvalget ønsker derfor ikke å tilrettelegge for 
enda mer ferdsel innover fjellet, men vurderer imidlertid tiltaket lite i omfang og av 
betydning for landbruksdrifta, og har ingen bemerkninger til dette tiltaket. Villreinnemnda 
for Dovrefjell slutter seg til denne vurderingen.  
 
Statsforvalteren i Innlandet ga følgende uttalelse 7.4.2022: «Vi mener at ut fra den viktige 
funksjonen brua har for beitebruken i området at tiltaket klart er i tråd med LNFR-
formålet. Den har også en positiv funksjon for utøvelse av friluftsliv ved at det blir 
lettere å benytte stien når det er bru over elva. Dette er også i tråd med LNFR-formålet. 
Vi mener derfor at tiltaket ikke medfører noen dispensasjon fra LNFR-formålet i 
kommuneplanen og på den bakgrunn har ikke vi noen merknader til saken.» 
 
Dovrefjell nasjonalparkstyre vil behandle saken i møte 21.6.2022.  
 
Forslag til vedtak 

Villreinnemnda for Dovrefjell vurderer at ny bru, som erstatning for tidligere bru som ble 
tatt av isgang, i liten grad vil ha negativ påvirkning på villreinen. Villreinnemnda vil 
imidlertid minne om at Merrabotn er et særdeles viktig område for reinen på Snøhetta 

http://www.naturbase.no/


25 
 

vest, spesielt på høsten og utover vinteren, og at det derfor er viktig at det ikke 
tilrettelegges for enda mer ferdsel inn i dette området ut over det som er nødvendig i 
landbrukssammenheng. 
 
Behandling 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 

Villreinnemnda for Dovrefjell vurderer at ny bru, som erstatning for tidligere bru som ble 
tatt av isgang, i liten grad vil ha negativ påvirkning på villreinen. Villreinnemnda vil 
imidlertid minne om at Merrabotn er et særdeles viktig område for reinen på Snøhetta 
vest, spesielt på høsten og utover vinteren, og at det derfor er viktig at det ikke 
tilrettelegges for enda mer ferdsel inn i dette området ut over det som er nødvendig i 
landbrukssammenheng. 
 

 

15–2022 Dispensasjon for riving av gammel bu og 

oppføring av ny bu ved Grisungen, gnr. 156 bnr. 

1 fnr. 362 i Fokstugu landskapsvernområde, 

Lesja kommune – uttalelse 
 
Bakgrunn 

Villreinnemnda har mottatt høring fra Lesja kommune om dispensasjon for riving av 

eksisterende og oppføring av ny bu i Grisungen, med gnr. 156, bnr. 1, fnr. 362 i Lesja 

kommune. Omtrentlig område for tiltaket er vist med blå sirkel på oversiktskartet under. 
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Eiendommen ligger innenfor LNFR-område i kommuneplanens arealdel. Eiendommen ligger 

også i villreinområdet for Snøhetta innenfor Fokstugu landskapsvernområde, jfr. under. 

 
 

 
 

 

Omsøkte tiltak har et bebygd areal på 25 m², som ifølge søknaden er tilsvarende størrelse 

som på bygningen som skal rives. Bua skal oppføres i maskinlaft og fundamenteres på 

ringmur. Bua søkes bygd parallelt med naustet. Det vil gi en bedre plassering mht vær og 

vind, og vil plassere bua litt lavere i terrenget enn nåværende bu slik at den det blir 

mindre ruvende i forhold til naustet. 
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Søker begrunner dispensasjonssøknaden med ønske om å opprettholde tradisjonell bruk av 

området i forbindelse med forvalting av fiskevannene på Grisungen, samt jakt, fangst og 

sanking. Han skriver videre: «Ny bu vil ikke medføre endret eller vesentlig økt bruk og vil 

kun bidra til å opprettholde vår tradisjonelle bruk. Ny bu vil også bidra til å bevare det 

helhetlige inntrykket av bebyggelsen på Grisungen. I et større bilde er bruk av fjellet en 

forutsetning for å bevare et kulturlandskap, en lokal tilknytning til fjellet og lokale 

tradisjoner for jakt og fangst i fjellet som er viktige for forvaltning av blant annet 

villreinstammen. (…)» 

 

 
Utsnitt fra www.naturbase.no viser at tiltaket ligger i villreinens leveområde, med helårsbeite og nær 

trekkområder. 

http://www.naturbase.no/
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Utsnitt av artskart viser at det er mange registreringer av rein i området. Kilde: www.artskart.no 

 

Vurdering 

Det søkes om å rive ei gammel bu og føre opp ei ny med tilsvarende areal på 25 m². Videre 
søkes det om mindre endringer i plassering for å bedre tilpassing til terrenget. 
Tiltaket ligger innenfor vedtatt nasjonalt villreinområde (NVO) i Snøhetta, se blå sirkel på 
kartet under: 
 

 
 

http://www.artskart.no/
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I Regional plan for Dovrefjellområdet ligger omsøkte tiltak innenfor nasjonalt 
villreinområde. I retningslinjene for den regionale planen står følgende:  
«Pkt 2.2 Retningsliner for nasjonalt villreinområde (NVO1 Snøhetta og NVO2 Knutshø) 
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.» 
 
Snøhetta villreinområde er et nasjonalt villreinområde og en del av en europeisk 
villreinregion. 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.» Miljødirektoratet har 
vedtatt at villreinen er en art av særlig stor forvaltningsinteresse. Villreinen i Snøhetta 
vurderes som svært verdifull. 

 

Lesja kommune sin foreløpige vurdering er at tiltak ikke vil øke belastningen i området i 

vesentlig grad. Total bygningsmasse vil forbli den samme og tiltaket vil ikke medføre 

vesentlig økt bruk. Det er på bakgrunn av dette vurdert at tiltaket ikke vil påvirke 

naturmangfoldet vesentlig. Det har tidligere blitt gitt tillatelse til å gjennomføre lignende 

tiltak i Grisungen-området, så risikoen for at det oppstår ny presedens anses derfor som 

lav. I søknadene som skal behandles i kommunen og nasjonalparkstyre er det også en 

motorferdselssøknad. Kommunen mener det er lagt fram mangelfulle opplysninger om 

dette, så denne delen av søknaden vil bli behandlet som en egen sak når de har mottatt 

tilstrekkelig informasjon. Ved en eventuell godkjenning av dispensasjon til riving av 

gammel bu og oppføring av ny, vil det bli satt vilkår om at det må foreligge godkjent 

motorferdseltillatelse før kjøretøy eventuelt kan benyttes i arbeidet. 

 

Snøhetta villreinutvalg har behandlet saken i møte 28.3.22 og vedtok følgende: 

 

«Snøhetta villreinutvalg er opptatt av at ferdselen inn i villreinfjellet ikke øker, slik den 

har gjort de siste årene, og påpeker at nasjonalparkstyret og Lesja kommune må ha en 

restriktiv holdning til bygging i villreinfjellet. Når det gjelder denne konkrete søknaden 

om riving av eksisterende bu og sette opp ny med samme størrelse, har ikke Snøhetta 

villreinutvalg noen innvendinger. Da bruken allerede er der i dag, og så lenge det ikke 

øker bruken vesentlig, anser vi dette som et tiltak som allerede er etablert. 

Om det gis tillatelse til bygging og motorferdsel, regner villreinutvalget med at det blir 

tatt hensyn til hvilken tid på året dispensasjonen gis, slik at det forstyrrer reinen unødig. 

Dette bør også foregå før reinsjakta tar til, da det normalt er mye rein i Grisungområdet 

under reinsjakta, og utover høsten/vinteren.» 

 

Dovrefjell nasjonalparkstyre vil ha en befaring før saken behandles og vil behandle saken 

tidligst i møte 21.6.2022. Statsforvalteren i Innlandet har ikke behandlet saken enda. 
 

Villreinnemnda for Dovrefjell vurderer at ei ny bu, som erstatning for den gamle bua og 
med tilsvarende størrelse, ikke er i strid med retningslinjene i Regional plan for Dovrefjell, 
og i liten grad vil endre påvirkning på villreinen. Villreinnemnda vil imidlertid minne om at 
tiltaket ligger i villreinens leveområde, med helårsbeite og nær trekkområder, og dermed 
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er et viktig område for reinen på Snøhetta. Tiltaket må gjennomføres på en slik måte at 
det ikke fører til økt bruk og enda mer ferdsel inn i dette området.  
 

Forslag til vedtak 

Villreinnemnda for Dovrefjell vurderer at ei ny bu, som erstatning for den gamle bua og 
med tilsvarende størrelse, ikke er i strid med retningslinjene i Regional plan for Dovrefjell, 
og i liten grad vil endre påvirkning på villreinen. Villreinnemnda vil imidlertid minne om at 
tiltaket ligger i villreinens leveområde, med helårsbeite og nær trekkområder, og dermed 
er et viktig område for reinen på Snøhetta. Tiltaket må gjennomføres på en slik måte at 
det ikke fører til økt bruk og enda mer ferdsel inn i dette området. 
 

Behandling 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 

Villreinnemnda for Dovrefjell vurderer at ei ny bu, som erstatning for den gamle bua og 
med tilsvarende størrelse, ikke er i strid med retningslinjene i Regional plan for Dovrefjell, 
og i liten grad vil endre påvirkning på villreinen. Villreinnemnda vil imidlertid minne om at 
tiltaket ligger i villreinens leveområde, med helårsbeite og nær trekkområder, og dermed 
er et viktig område for reinen på Snøhetta. Tiltaket må gjennomføres på en slik måte at 
det ikke fører til økt bruk og enda mer ferdsel inn i dette området. 
 

16-2022 Dispensasjon for påbygg og delvis 

fasadeendring, Karistu i Sunndal 

statsalmenning, Sunndal kommune – uttalelse 
 

Saksgang 

Vi mottok kopi av uttalelse fra Snøhetta villreinutvalg i denne saken, og der henvises det 

til at det vil innhentes uttalelse fra villreinnemnda. Vi hadde imidlertid ikke mottatt denne 

saken på høring, så ringte Sunndal kommune og etterlyste den. Søknaden er nå mottatt 

8.4.2022. 
 

Bakgrunn 

Karistu ligger ved Raubergstela i Sunndal statsallmenning. Den blir brukt som utleiehytte 

for fjellstyre, men også oppsynshytte igjennom sesongen.   
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Sunndal fjellstyre søker om påbygg til og liten fasadeendring på Karistu, gnr. 121, bnr. 1, i 

Sunndal statsalmenning. Sunndal fjellstyre opplyser i sin søknad at Karistu bærer preg av 

tidens tann og trenger en oppgradering. Det begynner å bli fuktskader innvendig, samt at 

det er behov for et påbygg på 3 m2 som skal huse utedo og skjul for ved og gass. Karistu er 

i dag ca. 6 m2 og inneholder to køyesenger, ovn og to gassbluss, samt et lite bord til å 

spise ved. I dag er bua kledd i grå papp, og fjellstyret ønsker å ha på bordkledning på bua, 

slik at den blir mer værbestandig.  

       
Dagens hytte. 
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Omsøkte tiltak med bordkledning og påbygg. 

 

 

Vurdering 

Det søkes om bordkledning og et lite påbygg på 3 kvm til Karistu. Tiltaket ligger innenfor 
vedtatt nasjonalt villreinområde (NVO) i Snøhetta, se blå sirkel på kartet under: 
 

 
 
Snøhetta villreinområde er et nasjonalt villreinområde og en del av en Europeisk 
villreinregion. Villrein er oppført som en truet art på den globale rødlisten og som nært 
truet på den nasjonale rødlisten. Miljødirektoratet har vedtatt at villreinen er en art av 
særlig stor forvaltningsinteresse. Villreinen i Snøhetta vurderes som svært verdifull. 
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Ifølge www.naturbase.no  ligger tiltaket i villreinens leveområde, i helårsbeite og i og nær 
trekkområder: 

 
 
 
I Regional plan for Dovrefjellområdet ligger omsøkte tiltak innenfor nasjonalt 
villreinområde. I retningslinjene for den regionale planen står følgende:  
«Pkt 2.2 Retningsliner for nasjonalt villreinområde (NVO1 Snøhetta og NVO2 Knutshø) 
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.» 
 
Dovrefjell nasjonalparkstyre behandlet saken i møte 28.3.2022, men saken ble ikke 

avgjort, da det ikke var kommet uttalelser fra villreinnemnd, villreinutvalg og 

fylkeskommune. Den er delegert til administrativ behandling. De har gjort følgende 

foreløpige vurdering: «Vi anser at tiltaket ligger innenfor de rammene verneforskrift og 

forvaltningsplan legger opp til (jf, § 3 fjerde ledd bokstav a «ombygging av eksisterende 

bygninger», etter samme § 3 fjerde ledd bokstav b) mindre utvidelse av bygninger….», og 

er sådan å oppfatte som en kurant sak. Det vurderes dithen at et påbygg på 3 km2 ikke 

strider mot verneformålet og vernebestemmelser og derfor kan tillates, jf. forvalters 

vurdering.» 

Snøhetta villreinutvalg behandlet saken i møte 28.3.2022 og har ingen innvendinger til 

påbygget slik det er utformet. Vi har ikke fått kopi av uttalelse fra Statsforvalteren i Møre 

& Romsdal. 

Villreinnemnda for Dovrefjell vurderer at et påbygg på 3 kvm samt fasadeendring som 

omsøkt, ikke er i strid med retningslinjene i Regional plan for Dovrefjell, og i liten grad vil 

endre påvirkning på villreinen. Villreinnemnda vil imidlertid minne om at tiltaket ligger i 

villreinens leveområde, med helårsbeite og i trekkområder, og er dermed et viktig område 

http://www.naturbase.no/
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for reinen på Snøhetta. Tiltaket må gjennomføres på en slik måte at det ikke fører til økt 

bruk og enda mer ferdsel inn i dette området. 

Forslag til vedtak 

Villreinnemnda for Dovrefjell vurderer at et påbygg på 3 kvm samt fasadeendring som 
omsøkt, ikke er i strid med retningslinjene i Regional plan for Dovrefjell, og i liten grad vil 
endre påvirkning på villreinen. Villreinnemnda vil imidlertid minne om at tiltaket ligger i 
villreinens leveområde, med helårsbeite og i trekkområder, og er dermed et viktig område 
for reinen på Snøhetta. Tiltaket må gjennomføres på en slik måte at det ikke fører til økt 
bruk og enda mer ferdsel inn i dette området. 
 
Behandling 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 

Villreinnemnda for Dovrefjell vurderer at et påbygg på 3 kvm samt fasadeendring som 
omsøkt, ikke er i strid med retningslinjene i Regional plan for Dovrefjell, og i liten grad vil 
endre påvirkning på villreinen. Villreinnemnda vil imidlertid minne om at tiltaket ligger i 
villreinens leveområde, med helårsbeite og i trekkområder, og er dermed et viktig område 
for reinen på Snøhetta. Tiltaket må gjennomføres på en slik måte at det ikke fører til økt 
bruk og enda mer ferdsel inn i dette området. 
 

 

17-2022 Høring av Detaljplan for landskap og miljø - 

Aursjøen – tiltak i bekker, Lesja kommune - 

uttalelse 
 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har oversendt detaljplan for habitattiltak i 
tilløpsbekker til Aursjøen i Lesja kommune til høring. Villreinnemnda mottok høringen 
17.03.2022. Nemnda har fått frist for å uttale seg til 25.04.2022. 
 
NVE ønsker følgende tilbakemeldinger fra høringspartene på vedlagt plan for miljø og 
landskap: 

«Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø: om behovet for å sette krav til tidspunkt 
for gjennomføring av anleggsarbeidet eller andre restriksjoner som er nødvendig 
for å ivareta hensynet til villrein.» 

 
Bakgrunn 

Norges vassdrags- og energidirektorat mottok den 04.03.2022 detaljplan for miljø og 
landskap fra Statkraft Energi AS for habitattiltak i tilløpsbekker til Aursjøen i Lesja 
kommune, Innlandet. Sweco har utarbeidet detaljplanen for Sweco. NVE har nå sendt 
denne på høring til blant annet villreinnemnda. 
 
Detaljplanen for miljø og landskap for habitattiltak i utvalgte tilløpsbekker til Aursjøen, 
beskriver hvilke habitattiltak som er planlagt og hvordan disse er tenkt gjennomført. 
Etableringen av tiltakene er underlagt offentlig tilsyn. Tilsynet utøves av NVE. NVE skal 
godkjenne detaljerte planer for miljø og landskap før arbeidene kan starte opp. NVE vil 
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kontrollere at arbeidene skjer i henhold til konsesjonsvilkår og godkjente planer, herunder 
at anleggsområdene blir forsvarlig ryddet og istandsatt. 
 

 
 
Det er planlagt å utføre tiltak i syv bekker rundt Aursjøen, med formål å øke den naturlige 
produksjonen av ørret. Det foreslås tiltak for å bedre oppvandringsmulighetene i flere av 
bekkene, samt tilrettelegging for gyting ved utlegging av gytegrus og etablering av kulper. 
Detaljplanen beskriver hvordan tiltakene vil bli gjennomført, og hvordan tiltakene vil 
påvirke landskap og miljø. Det er også redegjort for hvordan det skal tas hensyn til miljø 
og landskap i anleggsfasen gjennom avbøtende tiltak 
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Oversiktskart over bekkene hvor det er planlagt tiltak. Kilde: Sweco 

Riggområder vil enten etableres på allerede opparbeidet mark eller i reguleringssonen. 
Etablering av boligrigg er avhengig av entreprenørs behov. Det vil bli tatt hensyn til 
allmennhetens bruk av området. 
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Tiltakene innebærer tiltak for oppvandring av fisk, utlegging av gytegrus samt etablering 
av kulper. Lokalitetene er gitt følgende navn: 
 
- Lokalitet 8:  Lomtjønnbekken 
- Lokalitet 10: Navnløs bekk 
- Lokalitet 13: Navnløs (Antonbekken) 
- Lokalitet 15: Kvitmyrbekken 
- Lokalitet 21: Midtre Grøven 
- Lokalitet 22: Nordre Grøven 
- Lokalitet 24: Krokåtbekken 
 
Tiltaksområdene i bekkene ligger i reguleringssonen, eller svært nær Aursjøen. I 
detaljplanen står det; «Aursjøen ligger i et villreinområde, og spesielt helikoptertrafikk 
kan påvirke områdebruken for rein. Helikopter vil kun brukes 1-2 dager i et område som 
allerede har betydelig bruk av mennesker. Det antas ikke at dette vil utgjøre noen 
vesentlig påvirkning på villrein.». 
 
Vurdering 

Snøhetta villreinområde er et nasjonalt villreinområde og en del av en Europeisk 
villreinregion. Villrein er oppført som en truet art på den globale rødlisten og som nært 
truet på den nasjonale rødlisten. Miljødirektoratet har vedtatt at villreinen er en art av 
særlig stor forvaltningsinteresse. Villreinen i Snøhetta vurderes som svært verdifull. 
 
Områdene omkring Aursjøen er definert som sommerbeiteområder i naturbasen. 
Tiltaksområdene er enten i reguleringssonen til Aursjøen eller svært nær Aursjøen. I 
arbeidet med kvalitetsnorm er det utarbeidet reviderte kart over villreinens arealbruk. 
Kartet under viser at tiltaksområdene 21 og 22 er relativt nær viktige vårbeiteområder for 
bukk.  
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Kilde www.villrein.no 
 
Tiltaksområdene 8, 10 og 15 er i eller nært definerte fokusområder (fokusområder er 
områder hvor det er, eller man mistenker at det kan bli, utfordringer for villreinen som 
skyldes arealinngrep og menneskelig aktivitet). 
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Kilde www.villrein.no 
 
Generelt er det mye menneskelig aktivitet nært Aursjøen om sommeren. Tilsvarende er 
det lite aktivitet av villrein i disse områdene midt på sommeren. Kartene fra 
www.villrein.no antyder tilsvarende. Arbeid med gravmaskin, kortvarig sprengearbeid, og 
utlegging av grus med håndmakt, vurderes ikke å være særlig negativt for villrein i de 
skisserte tiltaksområdene dersom dette gjennomføres midt på sommeren, etter 10. juli og 
før 15. august. Det antydes bruk av helikopter i 1-2 dager. Tilsvarende vurderes bruk av 
helikopter å ikke være særlig negativt for villrein i de skisserte områdene dersom dette 
gjennomføres midt på sommeren etter 10. juli og før 15. august. Ved lavtflyging til og fra 
tiltaksområdet må man unngå kalvings- og oppvekstområder. 
 
NVE ber Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø om å vurdere behovet for å sette krav til 
tidspunkt for gjennomføring av anleggsarbeidet eller andre restriksjoner som er nødvendig 
for å ivareta hensynet til villrein. 
 

http://www.villrein.no/
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Forslag til vedtak 

De skisserte tiltakene vurderes å ikke være særlig negative for villrein dersom de 
gjennomføres midt på sommeren. Nemnda anbefaler av den grunn at tiltakene 
gjennomføres etter 10. juli og før 15. august.  
 

Behandling 

Nytt forslag til vedtak: 
De skisserte tiltakene vurderes å ikke være særlig negative for villrein dersom de 
gjennomføres midt på sommeren. Nemnda anbefaler av den grunn at tiltakene 
gjennomføres etter 1. juli og før 15. august.  

 

Vedtak 

De skisserte tiltakene vurderes å ikke være særlig negative for villrein dersom de 
gjennomføres midt på sommeren. Nemnda anbefaler av den grunn at tiltakene 
gjennomføres etter 1. juli og før 15. august.  
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18-2022 Kvotestørrelse og kvotesammensetning i 

Knutshø villreinområde for 2022 
 
Knutshø villreinområde søker en villreinkvote i 2022 på 375 dyr + 10 frie dyr til hvert av 
jaktfeltene Fåset og Naustervorda, totalt 395 dyr. Kvotefordelingen er ut fra gjeldende 
bestandsplan 45 % kalv, 30 % simle/ungdyr, 25 % fritt dyr +10 frie dyr til hver av 
jaktfeltene Fåset og Naustervorda.  
 
Saksopplysninger og statistikk 

I følge § 28 om «Fastsettelse av fellingskvote og beregning av minsteareal», i forskrift om 
forvaltning av hjortevilt, skal villreinnemnda årlig vedta fellingskvote for hvert 
villreinområde innen 1. mai. Der det foreligger godkjent bestandsplan, skal villreinnemnda 
legge denne til grunn for sitt årlige vedtak om fellingskvote.  
 
Det er en målsetting i bestandsplanen for Knutshø villreinområde for perioden 2018-2022 å 
ha en vinterstamme på 1500 dyr. Bestandsplanen har skissert en antatt kvote på 450 dyr i 
2022. Bestandsplanen kan leses her; https://www.kvikneutmarksrad.no/wp-
content/uploads/2019/01/Bestandsplan_Knutsh%C3%B8-2018-2022.pdf 
 
Utregning av kvotene baseres på beregnet stammestørrelse, forventet tilvekst ut fra 
gjennomsnittlig tilvekst de foregående år, og avgang av dyr. Punkt 8.3 i bestandsplanen 
viser hvordan beregningene gjennomføres. Vinteren 2022 er bestanden beregnet til 1294 
dyr. Minimum antall dyr forsøkes telt hver vinter. Minimumstellingen er en kontroll på 
beregnet stammestørrelse. Vinteren 2022 ble det registrert 890 dyr under 
minimumstellingen. Men denne tellingen ble vurdert som mislykket. Beregningene er 
derfor hovedgrunnlaget for kvotevurderinger i 2022. Etter at sakspapirene var utsendt, ble 
det gjennomført ny telling. Den 6.4.2022 ble det registrert 1303 dyr, noe som er nært 
beregnet stammestørrelse.  
 
Figuren under viser beregnet vinterstamme sammenholdt med minimumstellinger i Knutshø 
til og med 2021: 

 
Figur fra årsmelding Knutshø Villreinutvalg 2021. 

https://www.kvikneutmarksrad.no/wp-content/uploads/2019/01/Bestandsplan_Knutsh%C3%B8-2018-2022.pdf
https://www.kvikneutmarksrad.no/wp-content/uploads/2019/01/Bestandsplan_Knutsh%C3%B8-2018-2022.pdf
https://www.kvikneutmarksrad.no/wp-content/uploads/2019/01/Bestandsplan_Knutsh%C3%B8-2018-2022.pdf
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Strukturtelling utføres på høsten etter jakta. Det ble gjennomført en vellykket 
strukturtelling i Knutshø i oktober 2022. Tabellen under viser resultater fra 
strukturtellinger i perioden 2008 – 2020 (kilde Knutshø Villreinutvalg og Norsk institutt for 
naturforskning): 
 

 
Figur fra årsmelding Knutshø Villreinutvalg 2021. 
 
I forhold til målene i bestandsplanen har andelen kalv vært god, men i 2021 var andelen 
uvanlig lav. Andelen simle har også i hovedsak vært innenfor målsettingen i 
bestandsplanen, men i 2021 var andelen simle uvanlig høy. Andelen ungbukk og bukk 2 år 
har stort sett vært i tråd med bestandsplan. Andelen eldre bukk var i 2021 også innenfor 
målet.  
 
Kalvetellingen i 2021 ble gjennomført 1. juli av Norsk institutt for naturforskning. Tellingen 
gav et resultat på 38,5 kalv pr. 100 simle/ungdyr. Ut fra registreringene har 
kalveproduksjonen variert de siste 14 årene (2007 – 2021), men den langsiktige trenden 
viser en tydelig nedadgående trend. 
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Slaktevekter er etablert i hjorteviltregisteret. Datamaterialet viser årlige variasjoner på 
vekt. Men fra og med 2010 til og med 2021 kan materialet tyde på at det er en synkende 
gjennomsnittlig slaktevekt på eldre simler.  
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Tabell som viser forholdet mellom kvote, antall felte dyr, og fellingsprosent i Knutshø 
Villreinområde fra 2010 til og med 2021.  
 

 
 
Den prosentvise fordelingen mellom felte dyr har vært relativt stabil i årene 2010-2021, se 
figuren under. Det er en svak trend reduksjon i andel felte eldre simler, det er en svak 
økning i andel felte eldre hanndyr, og det er en svak trend til økt andel uttak av kalv. 
 

 
 

Vurdering 

Bestandsplanen for Knutshø villreinområde 2018-2022 ble vedtatt på utvalgets årsmøte og 
av villreinnemnda i 2018. Her er det satt et bestandsmål på 1500 vinterdyr. Utvalget går ut 
fra at bestanden vinteren 2022 er noe under målsetningen. De har beregnet at en kvote på 
395 (inkludert Fåset og Naustervorda) dyr vil gi en svak økning i bestanden til 2023, men at 
den fortsatt er noe under målsettingen. 
 
Det vil alltid være en viss usikkerhet knyttet til antall dyr, kalveproduksjon, og kjønns- og 
aldersstruktur i bestanden. Samtidig vil resultatene av de ulike undersøkelsene samlet 
kunne gi et bilde av bestandssituasjon og utvikling. Utvalgets vurderinger er at bestanden 

Jaktår Kvote Felte totalt Fellingsprosent

2010 520 288 55

2011 670 300 45

2012 670 374 56

2013 670 374 56

2014 670 350 52

2015 670 395 59

2016 426 253 59

2017 420 201 48

2018 420 167 40

2019 420 188 45

2020 520 313 60

2021 395 203 51
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er noe under maks antall vinterdyr, og bæreevnen blir ikke forringet. Andelen kalv per 100 
simle/ungdyr er synkende, noe som tyder på at produksjonen har blitt lavere. Materialet 
fra slaktevektene kan også tyde på at slaktevektene til eldre simler har en svak 
nedadgående trend.   
 
Ut fra naturmangfoldlovens bestemmelser er grunnlaget for jaktuttak til stede. Det er 
gjennomført både minimumstellinger og beregninger av bestandsstørrelsen. Bestanden 
antas, med noe usikkerhet, å være noe lavere enn skissert i bestandsplanen. Med en kvote 
på 395 dyr i 2022 mener utvalget at bestanden får en svak økning til vinteren 2023. Den 
omsøkte kvotefordelingen på 45% kalv, 30% simle/ungdyr, og 25 % fritt dyr (utenom Fåset 
og Naustervorda) , er innenfor rammen i bestandsplanen, jf. punkt 8.3 i planen. 
 
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 da 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 enkeltvedtak som 
kan påklages innen tre uker fra mottagelse.  
 

Saksbehandler vurderer omsøkt kvotestørrelse og fordeling som god, og vil bidra til at 
stammen nærmer seg målsetting i bestandsplan.   
 

Forslag til vedtak 

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø vedtar, med hjemmel i Forskrift om forvaltning av 
hjortevilt, § 29, kvotestørrelse for Knutshø villreinområde (vald) på 395 fellingstillatelser. 
375 av disse med en fordeling på 45 % kalv, 30 % simle/ungdyr, og 25 % fritt dyr. De øvrige 
20 dyrene tildeles som frie dyr, med 10 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 Miljødirektoratet, men sendes villreinnemnda. 
 
Behandling 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø vedtar, med hjemmel i Forskrift om forvaltning av 
hjortevilt, § 29, kvotestørrelse for Knutshø villreinområde (vald) på 395 fellingstillatelser. 
375 av disse med en fordeling på 45 % kalv, 30 % simle/ungdyr, og 25 % fritt dyr. De øvrige 
20 dyrene tildeles som frie dyr, med 10 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 Miljødirektoratet, men sendes villreinnemnda. 
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19-2022 Kvotestørrelse og kvotesammensetning i 

Snøhetta villreinområde for 2022 

 
Snøhetta villreinområde søker en villreinkvote i 2022 med følgende fordeling mellom 
valdene Snøhetta Øst og Snøhetta Vest: 
 
Snøhetta Øst 
Snøhetta villreinutvalg søker om en kvote i Snøhetta Øst på 750 dyr med en 
avskytingsprofil på 15 % fritt dyr, 15 % kluftbukk, 20 % simle/ungdyr, 50 % kalv. 
 
Den omsøkte kvoten er lavere enn i 2021. Kvoteforslaget er begrunnet i et langsiktig ønske 
om å øke kondisjonen til simlene og andelen kalv per simle i østområdet. Det er ønskelig at 
simlene i bestanden blir noe eldre, samt at det blir færre kalver som går aleine gjennom 
vinteren. Ved å redusere antallet simler i avskytingen, og å redusere det relative uttaket 
av simler, samt øke det relative uttaket av kalv, antas det at andelen med simler med kalv 
øker. Det er noe usikkerhet om bestandsstørrelsen. Målsettingen i bestandsplanen er 2200 
+/- 10%. Ytterligere skriftlig informasjon og begrunnelser finnes i styremøtepapirene til 
utvalget, Sak 19-2022 Vedlegg 1. 
 
Snøhetta Vest 
Snøhetta villreinutvalg søker om en kvote i Snøhetta Vest på, 150 dyr med en 
avskytingsprofil på 15 % fritt dyr, 15 % kluftbukk, 20 % simle/ungdyr, 50 % kalv. 
 
Utvalget vurderer, ut fra bestandsberegninger og tellinger, at bestanden er på omtrent 
samme størrelse denne vinteren som vinteren i 2021. I vest ble det telt minimum 464 dyr i 
2021. I 2022 ga tellingen minimum 400. Det er usikkerhet omkring bestandsstørrelsen, men 
utvalget vurderer at bestanden er under målsetting, og at det er ønskelig å bygge opp 
stammen. Også i vest er det ønskelig at simlene i bestanden blir noe eldre, samt at det blir 
færre kalver som går aleine gjennom vinteren. Ved å redusere antallet simler i 
avskytingen, og å redusere det relative uttaket av simler, samt øke det relative uttaket av 
kalv, antas det at andelen med simler med kalv øker. Utvalget ønsker ikke å øke uttaket av 
storbukk. Målsettingen i bestandsplanen er på 800 dyr +/- 10 %. Ytterligere informasjon og 
begrunnelser finnes i styremøtepapirene til utvalget, Sak 19-2022 Vedlegg 1. 
 
I sakspapirene til årsmøtet i Snøhetta Villreinutvalg hadde styret i villreinutvalget foreslått 
en kvote på 900 fellingstillatelser i Snøhetta Øst, med profil 10 % fritt dyr, 15% kluftbukk, 
25 % Simle/ungdyr, og 50% kalv. Samt i Snøhetta Vest en kvote på 250 fellingstillatelser 
med en profil på 10% fritt dyr, 15 % kluftbukk, 25 % simle/ungdyr, og 50 % kalv. Etter å ha 
gjennomført en ekstra minimumstelling like før årsmøtet, endret styret forslaget. Jamfør 
hva utvalget har søkt på innledningsvis i dette saksfremlegget (i skrivende stund foreligger 
det ikke referat fra årsmøtet). 
 

Saksopplysninger og statistikk 

I følge § 28 om «Fastsettelse av fellingskvote og beregning av minsteareal», i forskrift om 
forvaltning av hjortevilt, skal villreinnemnda årlig vedta fellingskvote for hvert 
villreinområde innen 1. mai. Der det foreligger godkjent bestandsplan, skal villreinnemnda 
legge denne til grunn for sitt årlige vedtak om fellingskvote.  
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Snøhetta villreinområde består av to vald; Snøhetta øst og Snøhetta vest. Snøhetta 
villreinområde har en bestandsplan som er godkjent for årene 2019-2023. Bestandsplanen 
er et styringsdokument for forvaltningen av villreinen i Snøhetta og gjelder for begge 
valdene.  
 
Snøhetta villreinområde var til og med 2018 ett vald. Villreinutvalget søkte om å dele 
valdet i to vald, Snøhetta Øst og Snøhetta Vest. Hovedbegrunnelsen fra utvalget var at 
stammen i Snøhetta over lang tid hadde blitt forvaltet som to adskilte bestander. De pekte 
på at dyrene i Snøhetta vest og Snøhetta øst var ulike i kondisjon og slaktevekter. Og at 
dette medførte at dyrene i de ulike områdene trengte ulike forvaltningstiltak. Nemnda 
innvilget søknaden i april 2019.  
 
I bestandsplanen for 2019 til 2023 er det et mål å ha en stammestørrelse på 2200 dyr +/- 
10 % i Snøhetta Øst. Tilsvarende er det et mål å ha en stammestørrelse på 800 dyr +/- 10 % 
i Snøhetta Vest. Det er videre en målsetting å ha følgende sammensetning i både øst- og 
vestområdet etter jakta; 18-23 % kalv, 40-44 % simle, 7-9 % ettårig bukk, 7-9 % toårig bukk, 
og 17-22 % eldre bukk.  
 
Snøhetta Øst 
I Snøhetta er det erfaringsmessig krevende å få gjennomført gode minimumstellinger. 
Skiftende værforhold, klimatiske forskjeller, og kupert terreng, vanskeliggjør tellingen. 
Den 03.03.2022 ble det funnet 1474 dyr på minimumstellingen. Møteprotokollen etter 
styremøtet i Snøhetta villreinutvalg 28 .mars omtaler at snødekket ikke var optimalt, at 
det hadde blåst hardt, og det var vanskelig å se sporsleper. Det skrives også at tellingen 
«mistet» noen småflokker. Det var bakkemannskap i fjellet både dagen før og etter. Det 
ble ikke fløyet over Sunndal da det var gjennomført sporing etter jerv i Sunndal dagen før 
telling, og da ble det ikke registrert spor etter rein. 
 

 
Flyrute og områder hvor det ble funnet dyr 28.03.2022. Kilde Snøhetta Villreinutvalg. 
 
Det var usikkerhet knyttet til tellingen som ble gjennomført 28. mars. Utvalget valgte 
derfor å gjennomføre ny telling 6. april. Det ble imidlertid funnet færre dyr i østområdet 
under denne tellingen (1166) i forhold til den som ble gjennomført 28. mars.  
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Flyrute og områder hvor det ble funnet dyr 06.04.2022. Kilde Snøhetta Villreinutvalg. 
 
Resultater fra minimumstellinger i Snøhetta Øst fra 2010-2022 (ikke alle år er tellingen 
vurdert som vellykket): 

 
 
De siste årene har det vært usikkerhet knyttet til antall rein i bestanden i Snøhetta Øst. 
Resultatet fra tellingene har vært noe lavere enn forventet. Tellinger som har gitt lave 
minimumstall har skapt diskusjon og usikkerhet om hvor vellykket tellingene har vært. For 
å redusere usikkerheten har utvalget gjennomført flere tellinger samme vinter. I 2021 og 
2022 ble det gjennomført flere minimumstellinger. Tabellen under viser høyeste 
registrerte antall dyr under minimumstellingene siste to år. 
 
Registrert antall dyr under minimumstelling. 

Vald 2021 2022 

Snøhetta Øst 1589 1474 

Kilde Snøhetta Villreinutvalg. 
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Det er gjennomført telling av antall kalv i 2020 og 2021. Dette gjennomføres på 
forsommeren. 
Snøhetta Øst 

År 
Antall dyr 

funnet 
Antall 
kalv 

funnet 

Antall ungdyr 
og simle 
funnet 

Antall kalv per 
simle ungdyr 

2020 1856 476 1238 0,37 

2021 1441 413 938 0,44 

Kilde NINA. 
 
Strukturtelling etter jakta gir en oversikt over andelen simle og ungdyr etter jakta. Det ble 
gjennomført strukturtelling i Snøhetta Øst i 2017, 2019, og 2021. Det ble ikke gjennomført 
strukturtelling i 2018 og 2020.   
 
Strukturtelling i Snøhetta Øst. Tallene er i prosent. De røde tallene er «beregnet snitt» ut 
fra året før og året etter. 

År Kalv Simle 1,5 års bukk 2,5 års bukk Bukk Simle /ungdyr 

2017 26,8 46,8 7,5 7,6 11,4 54,3 

2018   0 0 0 0 56,4 

2019 17,8 58,5 23,7 58,5 

2020 0 0 0 0 0 57,7 

2021 15,1 53,5 7,3 5,4 18,7 60,8 
Kilde NINA.  
 
Vinteren 2021 ble det registrert minimum 1589 dyr. Våren etter ble det funnet 413 kalv 
(beregnet antall ut fra minimum antall dyr, strukturtelling og kalvetelling var 405). 
Minimum antall telte dyr i stammen før jakta i 2021 ble 1589 + 413 = 2002 individer. Under 
jakta 2021 ble det felt 491 dyr (kvote 1150, fellingsprosent 43). Etter jakta var det da 
ifølge beregningene igjen 1511 dyr. I tillegg forventes det en årlig naturlig avgang. Det er 
vanlig å beregne 4 % naturlig avgang i stammen. Med utgangspunktet på 1589 dyr fra 
minimumstellingen blir den naturlige avgangen beregnet til 64 dyr. Denne avgangen 
kommer i tillegg til jakta. Ut fra dette vil minimum antall dyr i vinterstammen i 2022 være 
beregnet til 1447 dyr. Tellingen vinteren 2022 viste minimum 1474 dyr.  
 
Det vil alltid være en viss usikkerhet om de innsamlede verdiene gjenspeiler realiteten i 
stammen. Beregningene her gir indikasjoner på at bestanden ligger minimum rundt eller i 
overkant av 1500 dyr ved årsskiftet 2021-2022. 
 
Utvalget søker en kvote på 750 dyr i 2022. Gjennomsnittlig fellingsprosent for de tre siste 
årene er 43,3. Dersom fellingsprosenten blir omtrent det samme i 2022, kan det forventes 
et uttak på omtrent 325 dyr. Med utgangspunkt i en minimum antatt bestand på 1500 dyr 
må man også forvente en naturlig avgang på cirka 60 dyr (4 %). Naturlig avgang og avgang 
pga. jakt beregnes til omtrent 385 dyr i 2022. 
 
Strukturtellingen etter jakta i 2021 ga en simle/ungdyr andel på 60,8 %. Med utgangspunkt 
i en stamme på 1500 dyr vil antallet simle/ungdyr i stammen være cirka 912. 
Kalvetellingene fra 2019-2021 gir et snitt på 41,2 % kalv per simle/ungdyr. Hvis man bruker 
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disse tallene, kan man beregne forventet antall kalver våren 2022:  912 simle/ungdyr x 
41,2 % = 376 kalver.  
 
Snøhetta Villreinutvalg søker om en avskytingsprofil i 2022 på 15 % fritt dyr, 15 % 
kluftbukk, 20 % simle/ungdyr, 50 % kalv. Dette er en del endring fra 2020 og 2021 hvor 
profilen var 8 % fritt dyr, 12 % kluftbukk, 37 % simle/ungdyr, 43 % kalv. Motivasjonen for 
endringen i 2022 er å øke avskytingen på kalv og redusere avskytingen av simle. 
 
Det vil som nevnt være en viss usikkerhet om de innsamlede verdiene gjenspeiler 
realiteten i stammen. Beregningen over viser at kvotene som utvalget foreslår trolig vil 
kunne gi en stabil bestandsutvikling. Samtidig er det grunn til å tro at andelen simle i 
uttaket vil reduseres og gi en noe mer produktiv bestand.  
 
Figur som viser felte dyr i prosent i Snøhetta Øst. 

 
Andelen simle i uttaket har vært ganske høy.  Motivasjonen for dette har blant annet vært 
å øke bukkenandelen i stammen. 
 
Snøhetta Vest. 
De siste årene har det vært usikkerhet knyttet til antall rein i bestanden i Snøhetta Vest. 
Resultatet fra tellingene har vært noe lavere enn forventet. Tellinger som har gitt lave 
minimumstall har skapt diskusjon og usikkerhet om hvor vellykket tellingene har vært. For 
å redusere usikkerheten har utvalget gjennomført flere tellinger samme vinter. I 2021 og 
2022 ble det gjennomført flere minimumstellinger. 
 
Også i Snøhetta Vest er det erfaringsmessig krevende å få gode minimumstellinger. Den 
03.03.2022 ble det funnet 395 dyr på minimumstellingen. Ifølge styremøtepapirene til 
utvalget var forholdene noe bedre enn på østområdet, men også på vest var det delvis 
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avblåst snø. Det ble antatt at ikke alle dyr ble funnet. Ved ny telling 06.04.2022 ble det 
funnet 400 dyr. For flyruter og områder hvor det ble funnet dyr, henvises til kartene lenger 
frem i saksfremlegget. Figuren under viser minimumstellinger fra 2010-2022 i Snøhetta 
Vest (ikke alle er vurdert som vellykket): 
 

 
 
Tabellen under viser høyeste registrerte antall dyr under minimumstellingene siste to år. 
 
Registrert antall dyr under minimumstelling. 

Vald 2021 2022 

Snøhetta Vest 464 400 

Kilde Snøhetta Villreinutvalg. 
 
Det er gjennomført kalvetelling i Snøhetta Vest i 2019-2021: 

 
Kilde: Norsk institutt for naturforskning. 
 
Det ble gjennomført strukturtelling i 2019 og 2021. Det ble ikke gjennomført 
strukturtelling i Snøhetta Vest i 2020: 

 Kalv   Simle       Ettårig 
bukk 

Toårig 
bukk 

Eldre 
bukk 

Strukturtelling ble gjennomført i 
Snøhetta Vest 4.10.2019. Det ble 
funnet 535 dyr. 

22,6 % 57,8 % 19,6 % 

Det ble ikke gjennomført strukturtelling i 2020 

2021 ble en flokk på 127 dyr 
undersøkt. 

24, 4 %  48,8 % 5,5 % 4,7 % 16,5 % 

Målsetting i bestandsplan (for 
2019-2023) etter jakt. 

18-23 
% 

40-44 
% 

7-9 % 7-9 % 17-22 % 

Antall undersøkte dyr er noe lavt i 2021. Resultatene fra 2019 og 2021 tydet på at andelen 
kalv var høy, andelen simle er også høy, mens andelen bukk noe lav, i forhold til 
målsettingene. 
  

År Dato Antall flokker Totalt Simle/ungdyr Kalv Kalv/100 simle/ungdyr

2019 10.jul 1 498 328 170 51,8

2020 25.jun 8 406 266 120 45,1

2021 01.jul 5 360 261 108 41,3
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Vinteren 2021 ble det registrert minimum 464 dyr. Våren etter ble det funnet 108 kalv 
(beregnet antall ut fra minimum antall dyr, strukturtelling og kalvetelling var 107). 
Minimum antall telte dyr før jakta i 2021 ble 464 + 108 = 572 individer. Under jakta 2021 
ble det felt 110 dyr (kvote 300, fellingsprosent 37). Etter jakta vil det da ifølge 
beregningene være igjen 462 dyr. I tillegg forventes det en årlig naturlig avgang. Det er 
vanlig å beregne 4 % naturlig avgang i stammen. Med utgangspunktet på 464 dyr fra 
minimumstellingen blir den naturlige avgangen beregnet til 18 dyr. Denne avgangen 
kommer i tillegg til jakta. Ut fra dette vil minimum antall dyr i vinterstammen i 2022 være 
beregnet til 444 dyr. Tellingen vinteren 2022 viste minimum 400 dyr.  
 
Det vil alltid være en viss usikkerhet om de innsamlede verdiene gjenspeiler realiteten i 
stammen. Beregningene her gir indikasjoner på at bestanden var i overkant av 440 dyr ved 
årsskiftet 2021-2022. 
 
Utvalget søker en kvote på 150 dyr i 2022. Gjennomsnittlig fellingsprosent for de tre siste 
årene er 37,3. Dersom fellingsprosenten blir omtrent det samme i 2022, kan det forventes 
et uttak på omtrent 56 dyr. Med utgangspunkt i en minimum antatt bestand på 440 dyr må 
man også forvente en naturlig avgang på cirka 17 dyr (4 %). Naturlig avgang og avgang pga. 
jakt i 2022 beregnes til omtrent 73 dyr. 
 
Strukturtellingen etter jakta i 2021 ga en simle/ungdyr andel på 54,3 %. Med utgangspunkt 
i en stamme på omtrent 440 dyr vil antallet simle/ungdyr i stammen være cirka 239. 
Kalvetellingene fra 2019-2021 gir et snitt på 46,1 % kalv per simle/ungdyr. Hvis man bruker 
disse tallene, kan man beregne forventet antall kalver våren 2022: 239 simle/ungdyr x 46,1 
% = 110 kalver.  
 
Snøhetta villreinutvalg søker om en avskytingsprofil i 2022 på 15 % fritt dyr, 15 % kluftbukk, 
20 % simle/ungdyr, 50 % kalv. Dette er en del endring fra 2020 og 2021 hvor profilen var 8 
% fritt dyr, 12 % kluftbukk, 40 % simle/ungdyr, 40 % kalv. Motivasjonen for endringen i 2022 
er å øke avskytingen på kalv og redusere avskytingen av simle. 
 
Det vil som nevnt være en viss usikkerhet om de innsamlede verdiene gjenspeiler 
realiteten i stammen. Beregningene over viser at kvotene som utvalget foreslår trolig vil 
kunne gi en svak økning i bestanden. Samtidig er det grunn til å tro at andelen simle i 
uttaket vil reduseres og gi en noe mer produktiv bestand. 
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Figur som viser felte dyr i prosent i Snøhetta Vest. 

 
Andelen simle i uttaket har vært ganske høy.  Motivasjonen for dette har blant annet vært 
å øke bukkenandelen i stammen. 
 
Figur som viser felte dyr i prosent i hele Snøhetta villreinområde. 
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Vurderinger 

Gjennomførte registreringer og beregninger tyder på at stammene er lavere enn 
målsettinger i bestandsplanen. En relativt høy kvote over år, sammen med et relativt stort 
uttak av simle, har trolig bidratt til å redusere bestandsstørrelsene. Utvalget foreslår nå 
betydelig reduserte kvoter i begge valdene. I tillegg foreslås det betydelig reduksjon i den 
relative andelen av simler/ungdyr i fellingstillatelsene. Saksbehandler vurderer at kvotene 
og profilene på fellingstillatelsene som utvalget foreslår, vil stoppe nedgangen og 
eventuelt gi en svak økning i bestandsstørrelsene, sistnevnte særlig i vest. 
 
I slutten av april 2022 vil tilstanden til de 10 nasjonale villreinområdene, deriblant 
Snøhetta, ferdigstilles og legges frem. Vurderinger av slaktevekter for kalv, antall kalv per 
100 simle og ungdyr, samt andel voksen bukk per voksen simle, er konkrete måleparametre 
i tilstandsbeskrivelsen, og vil være sentral kunnskap i den videre forvaltningen i både øst 
og vest i Snøhetta. 
 
Ut fra naturmangfoldlovens bestemmelser er grunnlaget for et jaktuttak til stede. 
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 er 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 enkeltvedtak som kan påklages innen tre uker fra 
mottagelse. 
 

Forslag til vedtak 

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø vedtar, med hjemmel i Forskrift om forvaltning av 
hjortevilt, § 29, en kvote i 2022 på 750 fellingstillatelser i Snøhetta øst. Profilen på 
fellingstillatelser i Snøhetta øst vedtas til 15 % fritt dyr, 15 % kluftbukk, 20 % simle/ungdyr, 
og 50 % kalv. 
 
Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø vedtar, med hjemmel i Forskrift om forvaltning av 
hjortevilt, § 29, en kvote i 2022 på 150 fellingstillatelser i Snøhetta Vest. Profilen på 
fellingstillatelser i Snøhetta Vest vedtas til 15 % fritt dyr, 15 % kluftbukk, 20 % 
simle/ungdyr, 50 % kalv. 
 
Vedtakene kan påklages innen 3 uker fra mottatt informasjon, jf. forvaltningslovens kap. 
IV, § 28 og 29. 
 
Behandling 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø vedtar, med hjemmel i Forskrift om forvaltning av 
hjortevilt, § 29, en kvote i 2022 på 750 fellingstillatelser i Snøhetta øst. Profilen på 
fellingstillatelser i Snøhetta øst vedtas til 15 % fritt dyr, 15 % kluftbukk, 20 % simle/ungdyr, 
og 50 % kalv. 
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Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø vedtar, med hjemmel i Forskrift om forvaltning av 
hjortevilt, § 29, en kvote i 2022 på 150 fellingstillatelser i Snøhetta Vest. Profilen på 
fellingstillatelser i Snøhetta Vest vedtas til 15 % fritt dyr, 15 % kluftbukk, 20 % 
simle/ungdyr, 50 % kalv. 
 
Vedtakene kan påklages innen 3 uker fra mottatt informasjon, jf. forvaltningslovens kap. 
IV, § 28 og 29. 
 
 
Obs – nytt saksframlegg pga. en ny søknad i tillegg som kom inn 18.4.2022. 
 

20-2022 Tiltaksmidler 2022 - søknader om 

tilskuddsmidler til villreintiltak 2022   
 
Muligheten til å søke tiltaksmidler for 2022 ble kunngjort via e-post 28.2.2022 til 
fjellstyrer, skoler, villreinutvalg osv. slik som det har vært gjort de siste årene. 
Kunngjøringen ble også lagt ut på www.villrein.no 28.2.2022. Søknadsfristen ble satt til 
13.4.2021. SØK TILTAKSMIDLER I SNØHETTA OG KNUTSHØ — Villrein.no - alt om villrein   
Utlysningen så slik ut: 
 

 
 
Det er 4 søknader til behandling. Det er for 2022 disponibelt kr 171 780,- for Snøhetta 
villreinområde og kr 56 770,- for Knutshø villreinområde til villreintiltak i 
villreinområdene. Avrundet til totalt kr 229 000,-. Tiltaksmidlene består av tilbakeførte 

https://www.villrein.no/aktuelt/sk-tiltaksmidler-i-snhetta-og-knutsh-2
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fellingsavgiftsmidler til villreinområdet. Størrelsen på tiltaksmidlene varierer med hvor 
mange dyr som felles. Som figuren under viser, har beløpet gått betydelig ned i år 
sammenlignet med i fjor, men er høyere enn de tre årene før det igjen. 
  

 
 
Det er søkt på til sammen kr 305 500,-, så det er ikke tilstrekkelig med midler til å 
imøtekomme søknadene fullt ut. Dette nødvendiggjør prioritering av bruken av midlene. 
Saksbehandler har vurdert at forvaltning av villreinen er hovedformålet med 
tiltaksmidlene. I forslag til fordeling er søknader om tiltak som er viktige for forvaltning av 
villrein i villreinområdene prioritert. Miljødirektoratet har tildelt midlene til 
Statsforvalteren i Trøndelag, men villreinnemnda vedtar bruken. Statsforvalteren er 
ansvarlig for rapporteringen av bruken til direktoratet. Midlene er ikke overførbare til 
2023. 
 
Kort ref. og vurdering av søknadene:  
 
Snøhetta villreinutvalg søker om kr 175 000,- 
Snøhetta villreinutvalg søker om kr 100 000,- til minimumstelling, 15 000,- til kalvetelling, 
kr 60 000,- til strukturtelling, kr 5 000,- til vedlikehold av sambandssendere. Totalt kr 
175 000,-.  
 
Snøhetta villreinutvalg er en sammenslutning av alle rettighetshavere i Snøhetta 
villreinområde. Det ble vinteren 2022 foretatt en minimumstellinger med helikopter under 
variable forhold på østområdet og dårlige forhold på vestområdet. Tross de litt usikre 
minimumstellingene de siste årene mener de å ha god kontroll på stammen, da 
kalvtellingene til NINA har vært særdeles vellykket de siste årene. 
 
Strukturtelling gjøres fra bakken og krever en del mannskap, så det går med en del penger 
til dette. Det virker som bidragene fra NINA blir mindre og mindre, så søknadspotten fra 
tiltakspotten er økt og fordelingen av midlene noe endret. 
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Det er for høsten 2022 tenkt en større aksjon på strukturtelling på Snøhetta, for å 
kartlegge strukturen i stammen enda bedre enn det de har oversikt over i dag. 
 
Tiltakene vurderes å være i tråd med hovedformålet med tiltaksmidlene og ha stor 
prioritet. Det innstilles i vedtak et tilskudd på kr. 161 000,-.  
 
Knutshø villreinutvalg søker om kr 100 000,- 
Villreinutvalget søker i henhold til målsetninger og tiltak i bestandsplan for Knutshø 
villreinområde 2018 – 2022, om følgende tilskudd fra tiltaksmidler: minimumstelling kr 18 
000,-, strukturtelling kr 15 000,-, kalvetelling kr 5 000, -, informasjon til jegere kr 20 000, 
-, utarbeiding av statistikk og rapportering kr 32 000, - og oppstart av ny bestandsplan fra 
2023 kr 10 000, -. Totalt kr 100 000, -. 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.  
 
Bestandsplanen for Knutshø villreinområde er inne i sitt siste år i 2022. Kostnader til 
oppstart av revidering av planen er derfor tatt med i oppsettet. 
 
Tiltakene vurderes å være i tråd med hovedformålet med tiltaksmidlene og ha stor 
prioritet. Det innstilles i vedtak et tilskudd på kr 57 000,-.  
 
Aune barneskole (Oppdal) søker om kr 6 000,- 
Siden 2014 har Aune barneskole hatt et prosjekt hvor elevgrupper deltar på reinsjakt. 
Dette har blitt en stor suksess, både jakt- og opplevelsesmessig for elevene. Skolen 
finansierer prosjektet. De har base og teltleir i Unndalen i Knutshø villreinområde. Noen av 
kunnskapsmålene: «Elevene vet hvordan reinen vandrer rundt i terrenget for å finne godt 
sommer- og vinterbeite og egnede kalvingsplasser. Elevene kjenner også til reinens fysiske 
tilpasninger til de ulike årstidene. Elevene vet hvordan menneskelige inngrep som 
utbygging av hyttefelt, veier og jernbane har endret villreinens opprinnelige trekkruter. 
Ved å lage økologiske fot- og håndavtrykk, har elevene fått kunnskap om eget forbruk og 
hvordan de kan redusere dette, noe som vil gi endringer både lokalt og globalt». Totalt er 
budsjettet på kr 51 000,-. Det søkes om kr 6 000,-. Tiltakene vurderes å være å være 
viktige og ønskelige. Det innstilles i vedtak et tilskudd på kr 5 000,-. 
 
Dombås fjellskole søker om kr 24 500,- 
Dombås Fjellskole søker om støtte til leirskoleaktivitet med særlig fokus på villrein. Skolen 
viser film og bilder, om reinens årsrytme, muligheter og utfordringer. De vektlegger både  
kunnskap om gammel fangsttradisjon og nåtidens jakt på villrein. Elevene besøker den 
store rekken fangstgroper som strekker seg fra Hondyrju til Hjerkinn. De siste årene har 
skolen fått tildelt jaktkort på rein. De ønsker nå å kjøpe inn 5-6 sekker (elevstørrelse) med 
nødvendig utstyr, som kikkerter, enkel Jervenduk, kjøttsekker og slaktekniver, med samlet 
utgift kr 24 500,-. 
 
Denne søknaden kom inn 18. april, etter at fristen var utløpt. Søker begrunner dette med 
tekniske problemer med utsendingen. Villreinnemnda må drøfte om de likevel vil behandle 
søknaden. Forslaget til vedtak er lagt fram med utgangspunkt i at nemnda aksepterer 
søknaden som gyldig. 
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Tiltakene vurderes å være å være viktige og ønskelige. Det innstilles i vedtak et tilskudd 
på kr. 6 000,-.  
 
For ytterligere informasjon henvises til vedlegg til saken. 

 

Forslag til vedtak 

 

Søker Navn eller beskrivelse av prosjekt/tiltak 
 
Søknadsbeløp Forslag til vedtak 

Snøhetta villreinutvalg Tiltak iht. bestandsplan 175 000 161 000 

Knutshø villreinutvalg Tiltak iht. bestandsplan 100 000 57 000 

Aune barneskole Reinsjakt, undervisning; rein i teori og praksis 6 000 5 000 

Dombås fjellskole Utstyr til reinsjakt 24 500 6 000 

 Total søknadssum 

 

281 000 229 000 

 

Vedtakene kan påklages innen 3 uker fra mottatt informasjon, jf. forvaltningslovens kap. 
IV, § 28 og 29. 

 

Behandling 

Søknaden fra Dombås fjellskole kom inn 18. april, etter at fristen var utløpt. Søker 
begrunner dette med tekniske problemer med utsendingen. Villreinnemnda drøftet om de 
likevel ville behandle søknaden. Det ble lagt fram to ulike syn: 
 

1) Nemnda er opptatt av at fristen må respekteres, men aksepterer at søknaden fra 
Dombås fjellskole ved en inkurie ikke kom fram i tide. Nemnda vil derfor behandle 
også denne søknaden som gyldig, og ønsker følgende fordeling av midlene: 

 
 

Søker Navn eller beskrivelse av prosjekt/tiltak 
 
Søknadsbeløp Forslag til vedtak 

Snøhetta villreinutvalg Tiltak iht. bestandsplan 175 000 161 000 

Knutshø villreinutvalg Tiltak iht. bestandsplan 100 000 57 000 

Aune barneskole Reinsjakt, undervisning; rein i teori og praksis 6 000 5 000 

Dombås fjellskole Utstyr til reinsjakt 24 500 6 000 

 Total søknadssum 

 

281 000 229 000 
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2) Nemnda er opptatt av at fristen må respekteres, og viser til at søker ble informert 
også via mail. Nemnda vil derfor behandle søknaden fra Dombås fjellskole som 
ugyldig, og ønsker følgende fordeling av midlene: 

 

Søker Navn eller beskrivelse av prosjekt/tiltak 
 
Søknadsbeløp Forslag til vedtak 

Snøhetta villreinutvalg Tiltak iht. bestandsplan 175 000 167 000 

Knutshø villreinutvalg Tiltak iht. bestandsplan 100 000 57 000 

Aune barneskole Reinsjakt, undervisning; rein i teori og praksis 6 000 5000 

 Total søknadssum 

 

281 000 229 000 

 

 

Det ble stemt over vedtaksforslagene. Vedtak 1) fikk 4 stemmer og vedtak 2) fikk 2 

stemmer.  
 

Vedtak 

Nemnda er opptatt av at fristen må respekteres, men aksepterer at søknaden fra Dombås 
fjellskole ved en inkurie ikke kom fram i tide. Nemnda vil derfor behandle også denne 
søknaden som gyldig, og ønsker følgende fordeling av midlene: 
 
 

Søker Navn eller beskrivelse av prosjekt/tiltak 
 
Søknadsbeløp Forslag til vedtak 

Snøhetta villreinutvalg Tiltak iht. bestandsplan 175 000 161 000 

Knutshø villreinutvalg Tiltak iht. bestandsplan 100 000 57 000 

Aune barneskole Reinsjakt, undervisning; rein i teori og praksis 6 000 5 000 

Dombås fjellskole Utstyr til reinsjakt 24 500 6 000 

 Total søknadssum 

 

281 000 229 000 

 

Vedtakene kan påklages innen 3 uker fra mottatt informasjon, jf. forvaltningslovens kap. 
IV, § 28 og 29. 
 
 
 

21-2022 Eventuelt 

 
Ingen saker under eventuelt. 


