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Tolga Østfjell Villreinutvalg er en sammenslutning av alle de om lag 100 grunneiere i Tolga Østfjell. 

Disse grunneierne eier all grunn i dette privateide fjellområdet på drøyt 400 000 daa. Dette området 

er noe av det nærmeste vi kommer urørt fjell i Sør-Norge. Fjellområdet er omkranset av bygdene 

Øversjødalen, Holøyen, Kåsa, Hodalen, Tolga og Eid. Totalt sitter 8 representanter fra de ulike 

grendene samlet i det som er styret i Tolga Østfjell Villreinutvalg.  

Dette styret er den eneste sammenslutningen av alle grunneiere på Tolga Østfjell. Det er derfor 

vanlig at utvalget også behandler andre saker enn saker direkte tilknyttet Villrein.  Det er også 

naturlig at et samlet innspill om Vindturbiner fra alle grunneiere kommer fra Villreinutvalget. 

Styret i Villreinutvalget er rystet over at Nordre Hedmark fortsatt ligger inne som et av 13 områder 

aktuelle for vindkraftutbygging. Tolga Østfjell er 1 av 23 Villreinområder i Norge. Villreinen i Norge 

har et internasjonalt vern ved at Norge «er forpliktet til å sikre en bærekraftig bruk av 

naturressurser» gjennom Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) som trådte i kraft i 1993.                                                                                                            

I tillegg er vi forpliktet gjennom Konvensjonen om vern av ville europeiske planter og dyr og deres 

naturlige leveområder (Bernkonvensjonen), hvor Norge har forpliktet seg til å fremme en nasjonal 

naturvernpolitikk i samsvar med bestemmelsene i konvensjonen». (Miljødirektoratet M-1309. 2019) 

Noe av det viktigste i denne konvensjonen er å sikre habitater slik at de aktuelle artene har 

leveområder store nok til å sikre næringstilgang året rundt. Villreinen i Tolga Østfjell forflytter seg 

hele året rundt i fjellet på jakt etter næring. Fra de høyeste områdene med barflekker vinterstid til de 

lavereliggende områdene tidlig sommer hvor de finner ferske planter, gress og urter. Trekkrutene går 

på langs og tvers i hele Tolga Østfjell. 

NVE`s egne beregninger viser at grunnet omkostninger til oppgradering av nettet rundt dette 

området, vil utbyggingen måtte bli omfattende, for å gi lønnsomhet. En utbygging av dette området 

vil derfor stenge reines mulighet til å ferdes fritt i fjellet året rundt og legge hindringer i veien for 

næringstilgang, kalving, reproduksjon og villreinens nomadiske livsførsel. 

Arealpress er en av flere, men kanskje den største trusselen villreinen i Norge står ovenfor.  En 

vindkraftutbygging i Tolga Østfjell vil frata Villreinen i dette området alt det arealet den bruker og 

etter stor sannsynlighet fordrive reinen ut av området. En slik fragmentering av Villreinens 

leveområder er sterkt uønsket. I Villreinmålestokk er Tolga Østfjell et lite område. Undersøkelser fra 

Sverige på Tamrein viser at rein begrenser sterkt sin aktivitet 3-5 km fra slike utbyggingsområder. En 

må gå ut ifra at Villrein har langt større skyhet enn tamrein og at denne avstanden vil være et 

absolutt minimum for Villreinen i Tolga Østfjell.   

 



 

Fangstgravsystemer på kryss og tvers i hele området forteller oss, at her har det vært Villrein til alle 

tider. Tolga Østfjell Villreinutvalg arbeider for at Villreinen skal leve videre i dette fjellområdet i all 

fremtid. Grunneiere i Tolga Østfjell har på årsmøtet sitt 10. april 2019 enstemmig vedtatt ett klart nei 

til utbygging av vindkraft på sine eiendommer. 

 

 

 

Styret i Tolga Østfjell Villreinutvalg: 

Aud Lillian Holøien Rye 

Jens Magne Sønmør 



Jon Petter Jordet 

Ola Nytrøen 

Åsmund NymoenJan Magne Flaten 

Jan Håkon Jordet 

Terje Sandberg (leder) 

 

 


