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MOTORFERDSEL I UTMARK I FORBINDELSE MED VILLREINPROSJEKTET I RONDANE –
AKTIVITET I 2020 OG GJENNOMFØRT MOTORFERDSEL I 2019 
 
Villreinprosjektet etablert i Rondane videreføres i året som kommer. Norsk institutt for 
naturforskning har fått en flerårig tillatelse til motorferdsel (2018 til 2021) for aktiviteten knyttet til 
villreinprosjektet (nasjonalparkene, andre aktuelle verneområder og øvrig areal). Tillatelsene ble 
gitt mot at vi årlig formidlet vårt behov for motorferdsel knyttet til prosjektet. Vi vil med dette 
informere om aktivitet i prosjektet kommende vinter som vil eller kan medføre motorferdsel i 
utmark: 
 
Rondane Nord: 
2019 
Merking: det ble merket 3 dyr nord for Grimsdalen og 2 dyr i Vuludalen den 14. mars 2019. Disse 
ble bedøvet fra helikopter før merkingen. Kart 1 viser flyrute og merkesteder til de dyrene som ble 
merket. Oppsyn fra Sel/Vulufjell var med på merkingen og det ble samtidig tatt bilder i forbindelse 
med minimumstelling. 
Nødvendig oppfølging av radiomerkede dyr: Lokal oppsyn ved Dovre fjellstyre, Sel fjellstyre og 
Vulufjell fjellstyre har gjennomført oppfølgingen etter merkingen i 2019. Denne oppfølgingen har 
skjedd i forbindelse med annet arbeid i fjellet. 
2020 
Det er ikke planlagt merking i 2020. Oppfølgingen gjøres i hovedsak av lokal oppsyn som tidligere 
år. Månedlig tilsyn med dyr med radiosendere gjennom vinteren og etter behov for å se at 
radiosendere sitter som de skal. Kombineres fortrinnsvis med annet aktivitet i fjellet.  
 
Rondane Sør: 
2019 
Merking: Det ble merket 5 dyr i Rondane sør. To den 14. mars og tre den 20. mars. Kart 1 viser 
flyving og merkestedene i forbindelse med bruk av helikopter ved fangst av dyra. Lokal oppsyn fra 
fjellstyrene var med på bakken i forbindelse med merkingen.  
Nødvendig oppfølging av radiomerkede dyr: Det ble noe begrenset oppfølging av lokal oppsyn 
etter merkingen. Kun enkel oppfølging i samband med annet aktivitet i fjellet. 
2020 
Det blir ikke merking i 2020. Tre simler merket i 2017 mister sine sendere i vinter (programmert 
drop-off) og to kamerasendere blir tatt av i mars i år.  Månedlig tilsyn med dyr med radiosendere 
gjennom vinteren og etter behov for å se at radiosendere sitter som de skal. Utføres av lokal 
oppsyn og gjerne i forbindelse med annet aktivitet i fjellet. 
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Koordinering av motorferdselen 
Innenfor områdene foregår det allerede noe motorferdsel i forhold til ulike registreringer (særlig rovvilt 
og oppsyn). Aktivitet i villreinprosjektet som medfører motorferdsel vil bli koordinert med denne 
aktiviteten (lokal oppsyn, Statens Naturoppsyn og annet aktivitet av NINA i området). All motorferdsel i 
prosjektet krever grunneiernes tillatelse. Dette vil bli innhentet for aktuelle områder av villreinutvalget 
eller NINA. 
 
Ved behov for oppklarende spørsmål kan undertegnede kontaktes pr e-post eller telefon. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Roy Andersen 
NINA 
roy.andersen@nina.no 
tlf 9240 3331 
 
Adresselisten (kun e-post): 
 
Fylkesmannen i Innlandet, Postboks 987, 2604 Lillehammer 
fminpost@fylkesmannen.no 
 
Dovre kommune, Kongsvegen 4, 2662 Dovre 
postmottak@dovre.kommune.no 
 
Folldal kommune, 2580 Folldal 
postmottak@folldal.kommune.no 
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Sel kommune, Botten Hansensgate 9, 2670 Otta 
postmottak@sel.kommune.no 
 
Nord-Fron kommune, Nedregt. 50, 2640 Vinstra 
post@nord-fron.kommune.no 
 
Sør-Fron kommune, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
postmottak@sor-fron.kommune.no 
 
Ringebu kommune, Hanstadgt. 4, 2630 Ringebu 
post@ringebu.kommune.no 
 
Øyer kommune, Tingberg, 2636 Øyer 
postmottak@oyer.kommune.no 
 
Stor-Elvdal kommune, Postboks 85, 2481 KOPPANG 
postmottak@stor-elvdal.kommune.no 
 
Kopi: (kun e-post): 
 
Statens Naturoppsyn, post@miljodir.no 
Villreinutvalg for Rondane Sør, hbond@online.no 
Villreinutvalg for Rondane Nord, hans.arnekleiv@gmail.com  
Villreinnemnd for Rondane og Sølnkletten, fmopmvo@fylkesmannen.no  
Sel fjellstyre, sel@fjellstyrene.no 
Ringebu fjellstyre, ringebu@fjellstyrene.no 
Øyer fjellstyre, oyer@fjellstyrene.no 
Vulufjell fjellstyre, vulufjell@fjellstyrene.no 
Sollia fjellstyre, sollia@fjellstyrene.no 
Stor-Elvdal Grunneierforening, segr@online.no 
Dovre fjellstyre, dovre@fjellstyrene.no 
Folldal fjellstyre, folldal@fjellstyrene.no 


