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Vedtak - søknad om økonomisk støtte - Nyutgivelse av årboka Hognareinen
Saksopplysninger:
Midtre Gauldal kommune har mottatt søknad fra Forollhogna villreinutvalg om tilskudd fra
kommunen til nyutgivelse av årboka Hognareinen. Utgivelsen vil være et samarbeidsprosjekt mellom
villreinutvalget, nasjonalparkforvaltningen, villreinnemnda og fylkeskommunene.
Villreinutvalget søker om et tilskudd på 10.000,- kroner til denne nyutgivelsen. Tilskuddet er ment
som en starthjelp. Senere utgivelser skal finansieres av salg av, og annonsering i årboka.
Utgivelsen gjennomføres med tilskudd fra Fylkeskommunene, Nasjonalparkstyret og
Villreinnemndene.
Det er satt ned en redaksjonskomité som består av Terje Borgos og Hallvard Urset fra
Villreinutvalget, og Per Ousten fra Villreinnemnda. I tillegg ønskes det en representant fra Midtre
Gauldal.
Det er satt som en målsetting at første utgave vil komme før jul 2014.
Vurderinger:
Hognareinen vil være en utgivelse som vil være med å skape økt forståelse rundt forvaltningen av
Forollhogna. Som villreinutvalget skriver i søknaden: ” Villreinen vil fortsatt være en viktig ”kjerne” i
formidlingen, men det er ønskelig at magasinet får et utvidet formål og innhold der kunnskap og
opplevelser knyttet til natur- og kulturarv, friluftsliv, jakt og fiske sees i sammenheng”. Det vil derfor
være en bred målgruppe for årboka.
En nyutgivelse av Hognareinen vil derfor kunne være med å spre kunnskap av forvaltningen av
villrein og fjellområdene, samt at det også vil være en informasjonskanal ut til jegere, turgåere og
andre interesserte.
Tilskuddet vil bli tatt fra bundet driftsfond der Forvaltningsmidler for Forollhogna er avsatt. Dette
er midler som kommunen har mottatt i forbindelse med lokal forvaltning av Nasjonalparken. I brev
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til Nasjonalparkstyret for Forollhogna (2013/1451-2) datert 10.07.2013 gir kommunen svar på
hvordan disse midlene vil bli brukt i tiden fremmover.
Gjenutgivelsen av Hognareinen vil være en nyttig informasjonskanal fra forvaltningen.
Vedtak:
Midtre Gauldal kommune innvilger søknaden fra Forollhogna villreinutvalg og gir 10.000,- kroner i
støtte til nyutgivelse av årboka Hognareinen.
Tilskuddet utbetales etter at Midtre Gauldal kommune har mottatt en utbetalingsanmodning fra
villreinutvalget.
Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Sør Trøndelag. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som
ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har
klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.
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