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Villreinnemnda for 
Snøhetta og Knutshø  
 

Sendes kun som e-post 

 

 

Til Kommunal og moderniseringsdepartementet 

            Postmottak@kmd.dep.no   

 

 

Vår ref.arkivsak

  

Vår saksbehandler Deres ref. Dato 

2015/x Tore Rødseth Ulvund    1.3.2015 

 

 

Saksopplysninger 

Sekretariatet for villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø ved Fylkesmannen i Sør – Trøndelag tok 

opp sak om forenkling av utmarksforvaltningen i Norge og rapporten om dette direkte i nemndamøte 

den 26.2.2015, og ba nemnda vurdere å sende inn uttale i saken.  

Det ble henvist direkte hit: Forenkling av utmarksforvaltningen .  

Rapporten ble gått igjennom og det ble spesielt sett på konklusjoner for hva som ble 

konkludert om villreinnemndene sin rolle i forvaltningen m.m. 

Sekretær ble opptatt dagen etter møtet, den 27.2, og fikk ikke tid til å forme og sende inn 

uttalen til  

 

Vurdering 

Jamfør saksopplysningene, ytterligere vurderinger utover det som ble tatt opp direkte i møtet som står 

under saksopplysninger har ikke sekretær. 
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Forslag til vedtak: 

 

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø uttaler at en støtter opp om uttalen som ble 

innhentet fra Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten.  En ønsker altså som et 

utgangspunkt å opprettholde dagens ordning og oppgaver slik den er i dag.  

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø uttaler at det tas hensyn til at den norske villreinen 

er en art Norge har et internasjonalt ansvar for å ivareta, og at forslagene samlet sett kan 

svekke villreinforvaltningen med ny forvaltningsmodell.  Nemndene  bør beholdes som den 

selvstendige faglige instansen den er idag.  

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø uttaler at prosessen og tidspunktet den kommer på 

ikke er god i forhold til kommunereformen som er påstartet, og at denne prosessen bør kunne 

ferdigstilles før en gjør om på utmarksforvaltningen i en slik grad. 

 

Behandling 

Forslag til uttale som ble formet i samråd med nemnda i møtet, ble vedtatt enstemmig. 

 

Vedtak 

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø uttaler at en støtter opp om uttalen som ble 

innhentet fra Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten.  En ønsker altså som et 

utgangspunkt å opprettholde dagens ordning og oppgaver slik den er i dag.  

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø uttaler at det tas hensyn til at den norske villreinen 

er en art Norge har et internasjonalt ansvar for å ivareta, og at forslagene samlet sett kan 

svekke villreinforvaltningen med ny forvaltningsmodell.  Nemndene  bør beholdes som den 

selvstendige faglige instansen den er idag.  

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø uttaler at prosessen og tidspunktet den kommer på 

ikke er god i forhold til kommunereformen som er påstartet, og at denne prosessen bør kunne 

ferdigstilles før en gjør om på utmarksforvaltningen i en slik grad. 

 

 

 

Utskrift til: Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
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