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SØKNAD OM DISPENSASJON TIL MOTORFERDSEL I UTMARK I FORBINDELSE 

MED VILLREINPROSJEKTET I RONDANE 2018-2021.  

 

Vedlegg:  

- Kopi av brev fra NINA til Ringebu kommune 26. januar 2018.  

 

Saksframlegg: 

 

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.  

 

Fram til 2017 har NINA hatt et flerårig løyve til motorferdsel i forbindelse med radiomerking 

og oppfølging av radiomerkede dyr. Denne løyve er gått ut og NINA søker om nytt løyve for 

årene 2018 til 2021. Det er snakk om nødvendig landingstillatelser med helikopter i 

forbindelse med fangst og merking av villrein i perioden 1. februar til 31. mars i årene 2018 til 

2019, samt tillatelse til bruk av snøskuter i forbindelse med nødvendig oppfølging av 

radiomerkede villrein i perioden 1. februar til 20. april i årene 2018 til 2021.  

 

Det vises til søknad for nærmere beskrivelse av merking og oppfølging av dyrene. Omfanget 

av aktiviteten bestemmes av styringsgruppa som er opprettet, med representanter fra 

villreinutvalg og rettighetshavere i Rondane Sør. Søker vil benytte seg av lokalt oppsyn ved 

behov under merking og oppfølging av dyrene, og aktivitet i villreinprosjektet som medfører 

motorferdsel vil bli koordinert med lokal ferdsel i forbindelse med oppsyn og andre 

registreringer av villrein og rovvilt.  

 

 

Saksbehandlers merknader:  

 

Det avsluttede merkeprosjektet i 2015 har gitt forvaltningen helt ny innsikt i reinens arealbruk 

og påvirkning av ferdsel og aktivitet. Følgeprosjektet har blant annet hatt som mål å gi 

ytterligere svar, særlig i de sørligste områdene av Rondane sør. Merking av fire simler sør for 

Samdalen i 2017 var i så møte svært vellykket, ved at alle disse har benyttet kalvingsområder 

lengst sør. Styringsgruppa vil legge premissene for de siste to årene i prosjektet, men for 

Rondane sør sin del vil nok det bestå i å merke ytterligere noen flere dyr i nordre del av 

området, hvor det nå ikke er fungerende sendere igjen.  
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Villreinutvalget og rettighetshavere har deltatt aktivt i foregående og pågående prosjekt, og 

koordinering med lokalt feltmannskap har fungert meget bra. Ringebu fjellstyre bør stille 

mannskap til disposisjon også i det videre arbeidet.  

 

  

  

Vedtak: 

 

Ringebu fjellstyre viser til søknad fra NINA og ser verdien av oppfølgingsprosjektet med 

merking av rein i Rondane. Merkeprosjektet bør som tidligere gjennomføres på arealer og 

steder som er skjermet for annen ferdsel når prosjektet gjennomføres. Ringebu fjellstyre stiller 

personell til disposisjon under merking og oppfølging av merka dyr, og ser fram til et fortsatt 

tett samarbeid i det videre arbeidet. For øvrig må oversikt over beitegrunnlag nå og historisk 

bli et sentralt element i prosjektet. 

   

Enstemmig vedtatt 

 

 

Kopi:  
Rondane Sør Villreinutvalg 


