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Tiltaksplaner for villrein - Hvordan bedre forholdene for villreinen i Rondane? 
 

Statsforvalteren i Innlandet starter nå arbeidet med utarbeiding av tiltaksplaner for Rondane Nord 

og Rondane sør villreinområder.  

 

Villreinen er under press fra mange hold. For å sikre at vi skal ha livskraftige bestander av villrein i 

Norge også i framtida, har regjeringen etablert en kvalitetsnorm for villrein. Kvalitetsnormen er et 

«trafikklys-system» som skal vise om et villreinområde har god, middels eller dårlig kvalitet.  

 

I april 2022 ble den første klassifiseringen av de 10 nasjonale villreinområdene presentert. 6 av 10 

villreinområder ble vurdert å ha for dårlig kvalitet, og ble klassifisert som røde områder etter 

kvalitetsnormen. Rondane er ett av disse.  

 

Statsforvalterne har i 2023 fått i oppdrag å bidra til iverksetting og oppfølging av kvalitetsnormen, og 

er bedt om å levere utkast til tiltaksplan for Rondane, Knutshø, Snøhetta, Nordfjella, Hardangervidda 

og Setesdal Ryfylke villreinområder. Tiltaksplanen skal peke på hvilke tiltak som er nødvendige for at 

de nasjonale villreinområdene skal nå minimum middels kvalitet ved neste klassifisering etter 

kvalitetsnormen (2025). 

 

Utarbeidingen av tiltaksplanene skal skje parallelt med utarbeiding av en Stortingsmelding om 

villrein, og gi innspill til denne. Stortingsmeldingen planlegges framlagt 1. kvartal 2024. 

 

Statsforvalteren i Innlandet (SFIN) har fått i oppdrag å lede arbeidet med tiltaksplan for Rondane 

villreinområde. Statsforvalteren i Trøndelag har fått ansvaret for tilsvarende prosesser i Snøhetta og 

Knutshø, i samråd med Statsforvalterne i Møre og Romsdal og Innlandet. 

 

I tråd med oppdraget er det etablert ei faglig prosjektgruppe som skal ha ansvaret for å utarbeide et 

utkast til tiltaksplan med tilrådinger av tiltak. I planen skal også konsekvensene av de foreslåtte 

tiltakene vurderes.  
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Før utkastet til tiltaksplan oversendes nasjonale myndigheter skal Statsforvalteren gi en selvstendig 

vurdering av tilrådingene i utkastet til tiltaksplan, ut fra en bredere samfunnsmessig kontekst. 

Endelig fastsetting av tiltaksplanen skal skje på nasjonalt nivå av Klima- og miljødepartementet i 

samråd med andre sektordepartementer.  

 

Vedlagte prosjektplan viser hvordan arbeidet i Rondane er planlagt gjennomført. Vi har gjort avtaler  

om å orientere fylkestinget, kommunestyrene og  Rondane-Dovre nasjonalparkstyre i løpet av de 

neste to månedene. 

 

Statsforvalteren i Innlandet inviterer alle interesserte og berørte til å komme med innspill til tiltak 

som kan bedre forholdene for villreinen i Rondane, fra E6 over Dovrefjell i nord til Ringsaker, Hamar 

og Løten i sør. Det ønskes innspill både på tiltak som kan iverksettes relativt raskt, tiltak som krever 

nærmere utredning og planlegging, samt tiltak som krever endring i lov eller forskrift. Vi ber om at 

innspill sendes pr. mail til marit.vorkinn@statsforvalteren.no innen 1.juni. (15.juni for fylkes-

kommunen). 

 

Vi inviterer også til arbeidsverksted 19.juni for å diskutere forslag til tiltak. Programmet for 

arbeidsverksted med påmeldingsinformasjon sendes ut nærmere møtedato, men sett gjerne av 

datoen allerede nå. 

 

Vi ber om at de regionale organisasjonene som mottar dette brevet videresender brevet og 

prosjektplanen til sine medlemmer, og at kommunene orienterer andre lokale aktører som kan bli 

berørt, f.eks. hyttevelforeninger. 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Haavard Elstrand 

Miljø- og landbruksdirektør 

  

 

Vebjørn Knarrum 

Avdelingsdirektør Naturmangfold og 

verneområder 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

Vedlegg: 

 

Prosjektplan februar 2023 
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Adressater: 

 

Bevar Villreinen i Rondane 

DNT Gudbrandsdalen  

DNT Oslo og Omegn 

DNT Åmot og Stor-Elvdal 

Dovre fjellstyre 

Dovre kommune 

Folldal fjellstyre 

Folldal kommune 

Folldal turistinformasjon 

Forum for natur og friluftsliv - Innlandet 

Glommen Mjøsen Skog 

Hamar kommune 

Hamar og Hedemarken Turistforening 

Hamarregionen Reiseliv og utvikling 

Hedmark Bonde- og Småbrukarlag 

Hedmark Sau og Geit 

Innlandet bondelag 

Innlandet fylkeskommune 

KS Innlandet 

Løten kommune 

Miljødirektoratet 

Nasjonalparkriket Reiseliv AS 

Naturvernforbundet i Innlandet 

NHO Reiseliv Innlandet v/regionansvarlig 

Nord-Fron kommune 

Norges jeger- og fiskerforbund - Hedmark 

Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland 

Norges nasjonalparkkommuner 

Norsk institutt for naturforskning 

Norsk Villreinsenter Nord 

Norskog 

Oppland Bonde- og Småbrukarlag 

Oppland Sau og  Geit 

Opplev Stor-Elvdal 

Ringebu fjellstyre 

Ringebu kommune 

Ringsaker kommune 

Rondane Sør Villreinutvalg 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 

Sel fjellstyre 

Sel kommune 

SNO Rondane 

SNO Villreinansvarlig 

Sollia fjellstyre 

Sør-Fron kommune 
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Statskog Sør-Norge 

Stor-Elvdal kommune 

Sølnkletten Villreinområde 

Villreinfangsten som verdensarv 

Villreinnemnda for Rondane-Sølnkletten 

Villreinutvalget for Rondane Nord 

Visit Lillehammer 

Øyer fjellstyre 

Øyer kommune 

Åmot kommune 

 


