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Referatsaker: 

CWD prøvetaking av rein under reinsjakta. 

Miljøkvalitetsnorm for villrein (NINA Rapport 1400). 

 

Eventuelt. 

 

Følgende temaer ble diskutert: 

 

- Bytte rør for inntrekk av fjellstyrebåten på fremre Vulutjønn. 

- Vurdere inndeling av statsallmenningen i 2 felt for utenbygds småviltjegere med hund. 

- Vurdere samarbeid med grunneierlag om «smårovviltkort» etter modell fra Sel. 
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Sak 1/18 

 

Søknad om motorferdsel-NINA. 
 

NINA søker om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med forskningsprosjekt på 

villrein. Søknaden i sin helhet følger under. Fjellstyret skal gi eller ikke gi sitt samtykke, etter 

Fjellsovens § 12.3. ledd: Rett til å forby eller redusere motorferdsel i statsallmenning for 

andre enn Statskog SF ligg til fjellstyret. Før fjellstyret tek avgjerd, skal Statskog SF, og i 

tilfelle allmenningsstyret, ha hatt høve til å kome med fråsegn i saka. 

 

SØKNAD OM DISPENSASJON TIL MOTORFERDSEL I UTMARK I 

FORBINDELSE MED VILLREINPROSJEKTET I RONDANE I PERIODEN  

2018-2021  

 

Villreinprosjektet med merking av villrein startet i 2009 og FoU prosjektet  

«Villreinens arealbruk i Rondane; naturgrunnlag og betydning av menneskelig aktivitet» ble 

avsluttet i 2015. I 2016 ble følgeprosjektet i Rondane villreinområde: Villrein, ferdsel og 

forvaltning etablert. Prosjektet skal avsluttes i 2019.  

Frem til 2017 har NINA hatt et flerårig løyve knyttet til motorferdsel i forbindelse med 

radiomerking og oppfølging av radiomerkede dyr. Denne løyve er gått ut og NINA vil med 

dette søke om nytt løyve til motorferdsel knyttet til radiomerking av villrein og oppfølging av 

disse. Søknaden her gjelder for årene 2018 til 2021. Omfanget av aktiviteten bestemmes av 

styringsgruppa som er opprettet. Radiomerking betinger bruk av helikopter og når dyr er 

radiomerkede er det nødvendig med oppfølging for å sjekke om alt er i orden med dyret og 

radiosenderen. Det gjør at vi må søke om tillatelse til landing med helikopter (i gjenværende 

prosjektperiode 2018-2019) og bruk av snøskuter for oppfølging om vinteren i de årene vi 

forventer at radiosenderne skal fungere (2018 til 2021).  

Landing med helikopter (se beskrivelse av radiomerking) er aktuelt i perioden 1. februar til 

31. mars i årene 2018 og 2019. Bruk av snøskuter er aktuell til oppfølging av radiomerkede 

villrein om vinteren i perioden 1. februar til 20. april i årene 2018 til 2021(se beskrivelse av 

oppfølgingen). Merking utføres av personell fra NINA. Omfanget av oppfølgingen vil kunne 

variere noe fra år til år og utføres i hovedsak av lokalt oppsyn i de aktuelle områdene. 

Aktiviteten strekker seg over flere år og det er ønskelig å få dispensasjoner som gjelder for 

hele perioden. I denne søknaden søker vi derfor for årene 2018 til 2021 som angitt. NINA vil 

årlig formidle behovet for motorferdsel knyttet til prosjektene samt rapportere omfanget av 

den årlige aktiviteten.  

 

 

NINA søker med dette om:  
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1) nødvendig landingstillatelser med helikopter i forbindelse med fangst og merking av 

villrein i Rondane området (se beskrivelse av merkingen) i perioden 1. februar til 31. mars i 

årene 2018 til 2019 (2år). 2) tillatelse til bruk av snøskuter i forbindelse nødvendig oppfølging 

(se beskrivelse av oppfølgingen) av radiomerkede villrein om i perioden 1. februar til 20. april 

i årene 2018 til 2021 (4 år).                                                                                                                      

Søknaden gjelder:  

1) Rondane NP  

2) Dovre NP  

3) Øvrige områder i kommunene som inngår i villreinområdet (vinterområdet), men som ikke 

inngår i verneområdene.  

 

Beskrivelse av merking  

Villreinen fanges ved bruk av helikopter. Helikopteret flyr raskt inntil dyrene og det aktuelle 

dyret skytes med bedøvelsesgevær fra helikopteret. Straks dette er gjort, trekker helikopteret 

seg unna foran flokken til en betryggende avstand, i påvente av at det skutte dyret skal sovne. 

Helikopteret lander på stedet når resten av flokken har trukket seg noe unna. Merkepersonell 

settes av og gjennomfører merkingen. Det jobbes så raskt og effektivt som mulig under 

merkingen da dette opplagt er en betydelig stressfaktor for reinen mens det pågår. Normalt 

kan 5-8 dyr merkes i løpet av en dag. Antall landinger i forbindelse med merkingen er ikke 

mulig å forutsi, men det må påregnes 2-4 landinger pr dyr som merkes. Hvor merkingen skjer, 

er avhengig av hvor reinen er når merkingen skal skje. Merkingen er også nødt til å skje når 

værforholdene er gunstige. Merkingen vil ikke skje i vinterferien eller påskeferien. GPS med 

sporlogg brukes til å dokumentere når og hvor flyvingen/landingene har skjedd. Merkingen 

gjøres av personell fra NINA, veterinær og pilot/helikopter. Lokal personell (fjelloppsyn) på 

bakken bistår merkingen etter behov.  

 

Beskrivelse av oppfølging av merkede dyr  

I løpet av vinteren av det nødvendig å følge opp de merkede dyrene. Dette vil i hovedsak skje 

gjennom engasjement av lokalt mannskap, men personell fra NINA vil ofte delta i dette 

arbeidet. Det er nødvendig med inntil 4 turer i forbindelse med oppfølgingen. Hver tur vil ta 

fra 1 til 3 dager og vil foregå på tvers av kommunegrenser med eventuell overnatting på 

aktuelle buer i fjellet. Dette for å redusere ferdselen mest mulig. Ferdselen er avhengig av 

hvor reinen er på de aktuelle tidspunktene. Ferdsel vil ikke skje i vinterferien, påskeferien 

eller i helgene. Aktivitet dokumenteres ved bruk av GPS og sporlogg.  

 

Koordinering av motorferdselen  

Innenfor områdene foregår det allerede noe motorferdsel i forhold til ulike registreringer 

(særlig rovvilt, oppsyn). Aktivitet i villreinprosjektet som medfører motorferdsel vil bli 

koordinert med denne aktiviteten (først og fremst lokal oppsyn og Statens Naturoppsyn). All 

motorferdsel i prosjektet krever grunneiernes tillatelse. Dette vil bli innhentet for aktuelle 

områder.  

 



                                                   MØTEBOK 

Styre, råd,utv. m.v.: 

 

VULUFJELL FJELLSTYRE 

 

Møtested: 

 

Sør-Fron kommunehus 

Møtedato:          

 

           25.04.2018 

 

                                                                                                                             

 

Sign. Vulufjell fjellstyre 

 

 

 

 

Aktiviteten i 2018 : I 2018 har styringsgruppa som målsetning å merke 4-6 dyr fordelt på hele 

området. Detaljene i fordelingen av sendere mellom nordlige, midtre og sørlig områder av 

Rondane bestemmes ab styringsgruppa for prosjektet i månedsskiftet februar – mars. Følgelig 

blir merkingen i år ikke gjenført ført etter gjennomført møte.  

Oppfølging av radiosendere forsøkes gjennomført via lokal oppsyn kombinert med andre 

oppgaver som disse har i fjellet gjennom vinteren og utover våren. 

 

VURDERING: 

 

Radiomerking av ville dyr er omstridt. Ut i fra et langtidsperspektiv for å kunne bevare 

villrein i Rondane, er radiomerking helt nødvendig. Radiomerking gir oss objektive data som 

er ubestridelige, og et godt verktøy for forvaltningen. Det legges ned et stort arbeid i å finne 

løsninger bla. for å få i gang trekket i Rondane. I Rondane Nord er det i Sel Kommune trekket 

har stoppet opp, og forholdene for rein er verst. Reinen i Vulufjell er som kjent sperret inne 

mellom Rv 27 og aksen Spranget Rondvassbu. For å se om igangsatte/planlagte tiltak har 

effekt, og for å se om beiteområdene som er der, igjen blir tilgjengelige for rein, er disse 

dataene helt nødvendige. I tillegg øker aktiviteten i Vulufjell. For å få data på hvordan dette 

vil påvirke reinens bruk av området framover er radiomerking nødvendig.  

 

I.h.t. Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, § 3.f. : 

Motorkjøretøy kan på vinterstid nyttes til: «nødvendig transport i forbindelse med 

vitenskapelige undersøkelser, herunder dyretellinger og lignende registreringer, etter 

oppdrag fra forskningsinstitusjon.» ligger søknaden innenfor lovverket. 

 

FJELLSTYRETS VEDTAK: 

 

Vulufjell Fjellstyre gir NINA sitt samtykke til dispensasjon fra motorferdselloven slik 

det er oppgitt i søknaden, i.h.t. Fjellovens §12, 3ledd. 

 

Vedtaket var enstemmig. 

--o-- 

 

Kopi: 

Nord-Fron kommune 

Sør-Fron Kommune 

Statskog SF 

NINA 
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Sak 2/18 

 

Årsmelding 2017. 

 
Årsmeldingen viser i hovedtrekk aktiviteten i Fjellstyret i 2017. Se ellers vedlagte forslag til 

årsmelding. 

 

FJELLSTYRETS VEDTAK: 

 

Årsmeldingen fir 2017 godkjennes. 

 

Vedtaket var enstemmig. 

--o-- 

Kopi: 

Nord-Fron kommune 

Sør-Fron Kommune 

Statskog SF 

 

 

 

Sak 3/18 

 

Regnskap 2017. 
 

Regnskapet for 2017 viser et overskudd på 7 800. Dette er omtrent som budsjettert(8 700). 

Fortsatt forsiktige reinskvoter bidrar til at driften balangserer. Vulufjell fjellstyre sin økonomi 

avhenger helt av reinskvotene, da dette er den vesentlige inntektskilden. Se ellers vedlagte 

regnskap. 

 

FJELLSTYRETS VEDTAK: 

 

Vulufjell fjellstyre godkjenner regnskapet for 2017, under forutsetning av godkjenning 

fra revisor. 

 

Vedtaket var enstemmig. 

--o-- 

 

Kopi: 

Nord-Fron kommune 

Sør-Fron Kommune 

Statskog SF 
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Sak 4/18. 

 

Ny betalingsløsning. 
 

I dag faktureres kundene ved kjøp av villreinkort og småviltkort (utenbygdsboende). Med økte 

villreinkvoter de nærmeste årene vil administrasjonen av kortene også øke.  

 

VURDERING: 

 

Regnskap og hjemmeside går i dag gjennom UniMicro. Disse kan også tilby en 

betalingsløsning der kunden kan gjennomføre betalingen av f.eks. villreinkortet gjennom en 

nettbutikkløsning som blir tilknyttet hjemmesiden til fjellstyret. Kunden logger seg inn på sin 

profil, og får tilgang til å betale kortet med bankkort og BankID. Kjøpet, samt kundeinfo blir 

automatisk synkronisert med regnskapsprogrammet. Det vil fortsatt være mulig å velge 

faktura for de som ønsker det. Men for de aller fleste vil en betalingsløsning med bankkort 

være å foretrekke. 

 

Løsningen vil redusere de fremtidige adminsitrasjonskostnadene av jaktkortene i Vulufjell 

betydelig. 

 

Det er innhentet tilbud fra UniMicro på en fellesløsning med Sel Fjellstyre. 

 

Vulufjell: 

Etablering av betalingsløsningen: ca 6 000,- inkl.mva 

Årlige kostnader:                           ca 4 000,- inkl. mva 

 

Alternativet til denne løsningen kan være å bruke Inatur. Men dette vil bety en betydelig 

merutgift da de krever 12,5% i provisjon inkl.mva. Med en årlig omsetning av villreinkort og 

småviltkort de kommende år på mellom 300 000, - 400 000,- vil dette utgjøre mellom 

37 000,- og 50 000,- i årlige provisjonskostnader. 

 

FJELLSTYRETS VEDTAK: 

 

Vulufjell fjellstyre vedtar å etablere en betalingsløsning med bankkort på sin 

hjemmeside. Det skal fortsatt være et alternativ med å få regning pr.post. 

 

Vedtaket var enstemmig. 

 

--o-- 

Kopi: 

Nord-Fron kommune 
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Sør-Fron Kommune 

Statskog SF 

 
Sak 5/18. 

 

Budsjett 2018. 
 

Budsjettet for 2018 er satt opp på bakgrunn av refaringstall. Reinskvota vil øke noe, men ikke 

nok til å gjøre stort positivt utslag på økonomien. Se ellers vedlagte forslag til budsjett. 

 

FJELLSTYRETS VEDTAK: 

 

Vulufjell fjellstyre vedtar forslag til budsjett for 2018. 

 

Vedtaket var enstemmig. 

 

--o-- 

Kopi: 

Nord-Fron kommune 

Sør-Fron Kommune 

Statskog SF 

 
Sak 5/18. 

 

Samtykke til dispensasjon fra båndtvangen-Interkomunalt 

skadefellingslag. 

 
Nord-Fron Kommune har vedtatt dispensasjon fra båndtvangsreglene for det interkommunale 

fellingslaget for rovvilt. I den forbindelse er det bedt om samtykke for bruk av hund under jakt 

og trening, i.h.t. spesifikke regler. Se ellers vedlegg. 

 

FJELLSTYRETS VEDTAK: 

 

Vulufjell fjellstyre gir sitt samtykke til dispensasjonen fra båndtvangsreglene i Vulufjell 

statsallmenning,  for det Interkomunale skadefellingslaget. Samtykke gisetter de regler 

Nord-Fron Kommune har vedtatt i utvakgssak 26/2018 i utvalg for landbruks-,og 

miljøsaker. 

 

Vedtaket var enstemmig. 
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--o-- 

Kopi: 

Nord-Fron kommune 

Sør-Fron Kommune 

Statskog SF 
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