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KUNNSKAPSGRUNNLAGET- HOVEDTEMA I PLANARBEIDET 
 
Denne rapporten er en del av planbeskrivelsen til regional plan for Forollhogna villreinområde, og tar for 
seg kunnskapsgrunnlaget hvor hovedtema i planarbeidet er nærmere beskrevet. Kapitlene er delt inn 
med en statusoversikt for temaet og føringer for planarbeidet. I noen kapitler er det også beskrevet 
annen relevant kunnskap fra utrednings- og forskningsprosjekt som er gjennomført i regi de andre 
regionale planprosessene.  
 
Det finnes mye kunnskap om planområdet både i faglitteratur, rapporter, bøker, nettsider, offentlige 
planer m.v. og ikke minst lokalkunnskap. I tillegg er det gjennomført noe kartlegging i planprosessen; 
NINA-rapport 528 med oppdatert kunnskap om villreinens bruk av området, kartlegging av 
fritidsbebyggelse og reiselivsbedrifter, temakart for ferdsel og temakart for kulturminner.  
 
Innsamlet og sammenstilt kunnskap er blitt brukt for å vekte samfunns- og arealbruksinteressene mot 
hverandre og rapporten danner grunnlag for innhold og prioriteringer i planbeskrivelsen, plankart med 
retningslinjer og handlingsprogrammet. Hovedtemaene i planarbeidet er i henhold til vedtatt 
planprogram og MD sin bestilling, samt krav til planbeskrivelse gitt i plan- og bygningslovens 
bestemmelser. Planarbeidet skal være kunnskapsbasert (vitenskapelig kunnskap og erfaringsbasert 
kunnskap) jf. § 8 i naturmangfoldloven).   
 
 

1 NATURGRUNNLAGET 
 

1.1 STATUS 
 

1.1.1 Landskap 

Området er avgrenset av Gauldalen i nord- og nordvest, Østerdalen i øst- og sørøst, Kviknedalføret i 
sør- og sørvest og Orkla i vest.  
 
Forollhogna har et utpreget viddelandskap med avrundete terrengformasjoner og slake dalsider. Fra 
nord skjærer relativt smale daler seg inn i fjellområdet (Endalen, Budalen og Ledalen). Dalgangene som 
skjærer seg inn sørfra er noe videre (Magnilldalen, Londalen, Vanggrøftdalen og Kjurrudalen). Området 
mangler utpreget høyfjell; det høyeste punktet, Forollhogna, er på 1332 m.o.h. Det finnes relativt mange 
større og mindre sjøer, der Forollsjøen, Stor-Hiåsjøen, Storensjøen og Fjellsjøen er de største. Elva Ya 
har sine kilder omkring Ytjønnene og renner i sørvestlig retning og ut i Orkla. Fora kommer fra 
Forollsjøen og renner nordover via Dalbusjøen og ut i Orkla.  
 
Planområdet omfatter en rekke landskapsregioner i samsvar med Nasjonalt referansesystem for 
landskap (Puschmann, O. 2005); 15. Lågfjellet i Sør-Norge, 14. Fjellskogen i Sør-Norge, 27. Dal- og 
fjellbygdene i Trøndelag og 9. Østerdalene. Landskapsregionene har flere underregioner, jf. 
www.skogoglandskap.no.  
 

1.1.2 Klima 

Klimaet er i de sørlige deler utpreget kontinentale med varme somre, kalde vintre og lite nedbør. I nor 
og nordvest er det mer kystinfluert (suboseanisk), med mindre temperaturgradienter. Mest 
nedbørsfattige er områdene i øst mot Østerdalen. Rennebu og Støren topper nedbørsstatistikken med 
mellom 800-900 med mer årsnedbør. Tynset og Os har laveste nedbørsmengde med henholdsvis 400 
og 500 med mer årsnedbør.  

http://www.skogoglandskap.no/
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Snøforholdene styrer i stor grad reinens aktivitet og bruk av leveområdet både vinter og sommer og 
kunnskap om dem er derfor viktig i forvaltningen av villrein. Ut fra tall fra snømengder i området, kan en 
forvente større innslag av snøleiesamfunn i nord, og mer rabb og lesidevegetasjon i sør.  
 

1.1.3 Geologi 

Området er avgrenset av de øverste delene av Orkla, Gaula Glomma med sideelver, og ligger geologisk 
sett i sin helhet innenfor det såkalte Trondheimsfeltet. Dette består av rike, kambrosiluriske bergarter, 
med stedvis intrusive kaledonske bergarter. Store løsmasser i form av elvesedimenter (dalene)og 
morener dekker det meste av arealet i varierende tykkelse. Særpregede eskersystemer og andre 
landskapselelmenter preger deler av området. Kun de høyeste toppene (1100-1300 m.o.h.) er fri for 
løsmasser. Den generelt kalkholdige og lett forvitrelige berggrunnen gir gode vektsvilkår for 
planteproduksjonene i området.  
 

1.1.4 Verna vassdrag 

Verneplan for vassdrag omfatter ulike vassdrag som til sammen skal utgjøre et representativt utsnitt av 
Norges vassdragsnatur. Verneplanen gir først og fremst et vern mot kraftutbygging. Vernede vassdrag 
innenfor planområdet er Vanggrøfta, Tunna (Magnilla og Lona) i Hedmark, samt Gaula i Sør-Trøndelag.   
 

1.1.5 Planteliv 

Forollhogna villreinområde skiller seg fra de fleste andre villreinområder ved manglende innslag av 
høgalpine områder (ca. 7 % uproduktive arealer) og en variert primærproduksjon over det meste av 
arealet. Dette gir seg utslag i et balansert sesongbeitetilbud for villreinen. Snaufjellet ligger på lågalpint 
nivå, med sluttet vegetasjon, mye myr, lyngheier og kratt. Bjørkebeltet strekker seg i sør opp til 900-
1000 m.o.h. og til 750-800 m.o.h. i nord. Området har en meget høy naturlig produktivitet som gir en 
stor variasjon i plante- og dyreliv. Rike vierforekomster er viktig vårbeite for villreinen. En rekke truede 
plantearter finnes i området. Fjellområdet preges av fattig hei-vegetasjon. På grunn av løsmassene og 
et humuslag som er dannet i skogområdene, er det fjellområdene over 1100 meter som har det mest 
interessante plantelivet.  
 
Skoggrensen i Forollhognaområdet ligger på 750-900 m.o.h. Landskapsvernområdene og seterdalene 
innover i området er frodige og har artsrik og variert vegetasjon med en rekke kravfulle arter.  
 

 
Foto: Arne Nyås 
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1.1.6 Dyreliv  

Forollhogna er et av de få høyfjellsområdene i Norge der villreinstammen har noenlunde intakte 
sommer- og vinterbeiter. Forollhognareinen er også en av verdens mest produktive stammer. De to 
andre artene som gjerne nevnes som indikatorarter for et intakt høyfjellsøkosystem, jerv og fjellrev, 
forekommer også – men i begrenset omfang.  
 
Hele området er generelt gode produksjonsområder for lirype. Også for fjellrypa er Forollhogna viktige 
leveområder. Området huser tradisjonelle hekkeplasser for rovfuglarter, bl.a. jaktfalk og kongeørn. 
Området er rikt på små og store våtmarker og det er et stort artsmangfold av våtmarksfugler. Ellers er 
området viktig hekkeområde for ender og vadefuglarter (bergand, havelle, svartand, sjøorre). 
Vadefuglarten fjæreplytt har sin eneste kjente hekkeplass i Hedmark i området. Av spesielle arter 
knyttet til tørrere områder bør nevnes forekomsten av fjelljo og fjellerke.  
 
Mange virveldyrarter som står på lista over truede arter i Norge forekommer i Forollhognaområdet. 
Seterdalene og områdene under skoggrensen har også betydelig stamme av elg og rådyr, samt bever i 
vassdragene.  
 

1.1.7 Naturmangfold 

 
Andre viktige naturverdier – naturmangfold i området utover villrein kan deles inn i prioriterte naturtyper, 
viktige viltområder og artskart (forvaltningsrelevante arter). Fylkesmannen har bistått med å skissere en 
statusbeskrivelse av hva som eksisterer av kunnskapskilder i de berørte kommunene. De har i tillegg 
gjort en vurdering om dette kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å imøtekomme naturmangfoldlovens 
krav på regionalt nivå, og kommunalt eller lokalt nivå (vedlegg 6).   
 
Forollhognaområdet er rikt på naturmangfold og har et stort potensiale.  
 
Naturtyper 
Arbeidet med kartlegging av naturtyper startet i 1999 og de fleste kommunene har nå gjennomført første 
runde med kartlegging. Noen kommuner har gjennomført to kartlegginger. Alt ligger i naturbasen i 
vektoriserte data. Når det gjelder kommunene i Hedmark så har det foregått en oppdatering etter ny 
standard sommeren 2012, men det er ikke lagt inn i naturbase enda.  
 
Vedlegg 7viser en oversikt over registrerte naturtyper i Forollhogna. Naturtypene er samlet i 5 
hovedtyper for å forenkle kartet noe; skog, våtmark og vassdrag, kulturlandskap, kalkrike områder i 
fjellet og annet. Vedlegg 8 viser mer detaljert oversikt over naturtypene kommunevis og i areal.  
 
Når det gjelder prioriterte naturtyper så er det ikke sett spesielt på dette i planen, men det er viktig at 
følges opp i den kommunale planleggingen. De finnes flekker med utvalgte naturtyper som slåttemark 
og slåttemyrer. 
 
Viktige viltområder 
Arbeidet med viktige viltområder startet på 90-tallet. Viltarter som kartlegges har regional og nasjonal 
verdi og resultatene ligger i Naturbase. De fleste kommunene har gjennomført en runde med 
kartlegging og noen er revidert (www.naturbase.no). Når det gjelder vilt utover villrein, så er det rovfugl 
og vade- og andefugl som er mest relevant.  
 
Oversikt over viktige viltområder er ikke tatt med i planen, men det forutsettes at dette følges opp i mer 
detaljert planlegging i kommunene.  
 

http://www.naturbase.no/
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Artskart 
Kunnskap om arters bestandssituasjon finnes i Norsk rødliste for arter 2010 utarbeidet av 
Artsdatabanken. Artsdatabanken og GBIF-Norge deler sammen med dataeierne geografiske data om 
norske arter for publikum, skoler, forvaltning, interesseforeninger og forskere. Oversikt over artskart for 
kommunene er ikke tatt med i planen, men det forutsettes at dette følges opp i mer detaljert planlegging 
i kommunene.  
 
Verdifulle kulturlandskap 
Vedlegg 9 viser en oversikt over registrerte kulturlandskap i området. Det er også gjennomført 
beitekartlegging og vegetasjonskartlegginger i forbindelse med verneprosessene i området. Se 
nærmere beskrivelse av verdifulle og utvalgte kulturlandskap i 5. Landbruk, seterdrift og utmarksnæring. 
 

1.1.8 Inngrepsfrie naturområder 

Målet om å bevare gjenværende inngrepsfri natur er uttrykt i flere stortingsmeldinger de senere årene. 
Inngrepsfrie områder (INON) er områder som ligger mer enn en kilometer i luftlinje fra tyngre tekniske 
inngrep som for eksempel større kraftlinjer, veger og vassdragsreguleringer. INON er en indikator for 
arealutvikling. Kartleggingen får tydelig fram for beslutningstakerne hvordan utbygginger fører til at vi får 
stadig mindre inngrepsfrie naturområder i Norge, og den viser omfanget av tekniske inngrep og viktige 
utviklingstrekk over tid som påvirker naturgrunnlaget. Vedlegg 10 viser inngrepsfri natur i Forollhogna 
området.  
 

 
Foto: Arne Nyås   Grønntjønnan, Kvikne 

 

1.1.9 Verneområder 

Store arealer i planområdet er vernet etter naturvernloven/naturmangfoldloven. I disse områdene gjelder 
verneforskrifter med bestemmelser. Verneområdene har utarbeidet forvaltningsplaner som utdyper 
bestemmelsene og gir signal om delmål og retningslinjer for forvaltningen. Verneområdene ligger inne i 
plankartet. 
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Formålet med opprettelsen av landskapsvernområdene er veldig like, men med noen små nyanser i 
formuleringene. En sammenfattet formulering som dekker alle formålene er ”å ta vare på et særpreget 
natur- og kulturlandskap med tilhørende planteliv, der seterlandskapet med seterbebyggelse og 
setervoller, kulturminner og vegetasjon, skapt gjennom aktiv jordbruksdrift, utgjør en vesentlig del av 
landskapets egenart”.  
 
Regional plan kan ikke gå ut over rammene i verneforskriftene, men kan gi råd om forvaltning innenfor 
forskriftenes rammer. Den regionale planen må vurdere de omkringliggende arealene i lys av 
forvaltningsplanene. Se www.hognareinen.no om forvaltningen av området. 

 
Verneområde Formål År  Kommune 

Forollhogna nasjonalpark 
Formålet med opprettelsen av 
Forollhogna nasjonalpark er:  

- å bevare et stort, sammenhengende 
og i det vesentlige urørt fjellområde,  

- å bevare i naturlig tilstand 
landskapsformer og det biologiske 
mangfoldet med en variert 
vegetasjon med stort innslag av 
kravfulle plantearter og et rikt dyreliv 
med en høyproduktiv 
villreinstamme,  

- å verne om kulturminner og 
kulturlandskapsinnslag.  

 

2001 1.059,3 km2  Tynset, Tolga, Os, 
Holtålen, Midtre 
Gauldal og Rennebu 

Magnilldalen-Busjødalen 
landskapsvernområde Formålet med Magnilldalen – 

Busjødalen landskapsvernområde er å 
ta vare på et særpreget og vakkert 
natur- og kulturlandskap, der 
vegetasjon, seterlandskap med 
seterbebyggelse og setervoller, 
slåttenger, utmarksslåtter og 
kulturminner utgjør en viktig del av 
landskapets egenart.  

2001 77,8 km2 Tolga og Tynset 

Londalen-Ørvilldalen 
landskapsvernområde Formålet med opprettelsen av Londalen 

– Ørvilldalen landskapsvernområde er å 
ta vare på et særpreget og vakkert 
natur- og kulturlandskap, der 
seterlandskap med seterbebyggelse og 
setervoller, vegetasjon og kulturminner, 
skapt gjennom aktiv jordbruksdrift, 
utgjør en vesentlig del av landskapets 
egenart.  

2001 49,7 km2 Tolga 

Vanggrøftdalen-Kjurrudalen 
landskapsvernområde Formålet med opprettelsen av 

Vangrøftdalen – Kjurrudalen 
landskapsvernområde er å ta vare på et 
særpreget og vakkert natur- og 
kulturlandskap, der seterlandskap med 
seterbebyggelse og setervoller, 
vegetasjon og kulturminner, skapt 
gjennom aktiv jordbruksdrift, utgjør en 
vesentlig del av landskapets egenart.  

2001 126 km2 Os 

Øyungen 
landskapsvernområde Formålet med opprettelsen av Øyungen 

2001 72,1 km2 Røros og Holtålen 

http://www.hognareinen.no/
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landskapsvernområde er å ta vare på et 
særpreget natur- og kulturlandskap 
med tilhørende planteliv, der 
seterlandskapet med seterbebyggelse, 
setervoller og kulturminner utgjør en 
vesentlig del av landskapets egenart.  

Ledalen 
landskapsvernområde med 
plantelivsfredning 

Formålet med opprettelsen av Ledalen 
landskapsvernområde er:  

- å verne om flora og vegetasjon med 
spesiell vekt på høgstaude-
fjellbjørkeskog og de ulike 
utforminger av gammel 
kontinuitetsskog av gran og furu.  

- å ta vare på et særpreget 
kulturlandskap der seterbebyggelse, 
setervoller og kulturminner er 
sentrale elementer i landskapsbildet. 

 

2001 26,2 km2 Holtålen 

Fordalen 
landskapsvernområde Formålet med opprettelsen av 

Forddalen landskapsvernområde er å 
ta vare på et særpreget natur- og 
kulturlandskap der seterbebyggelse og 
setervoller er sentrale elementer i 
landskapsbildet.  

 30,9 km2 Midtre Gauldal og 
Holtålen 

Budalen 
landskapsvernområde Formålet med opprettelsen av Budalen 

landskapsvernområde er å ta vare på et 
særpreget natur- og kulturlandskap 
med tilhørende planteliv, der 
seterlandskapet med seterbebyggelse, 
setervoller og kulturminner utgjør en 
vesentlig del av landskapets egenart.  

2001 33,6 km2 Midtre Gauldal 

Endalen 
landskapsvernområde 

 Formålet med opprettelsen av Endalen 
landskapsvernområde er å ta vare på et 
særpreget natur- og kulturlandskap 
med tilhørende planteliv, der 
seterlandskapet med seterbebyggelse, 
setervoller og kulturminner utgjør en 
vesentlig del av landskapets egenart. 

 33,6 km2 Midtre Gauldal 

Grønntjønnan naturreservat 
Formålet med fredningen er å bevare et 
viktig våtmarksområde i sin naturgitte 
tilstand og å verne om vegetasjonen, 
det spesielt rike og interessante 
fuglelivet og annet dyreliv som naturlig 
er knyttet til området.  

1981 5.400 dekar Tynset  

Skaumsjøen naturreservat Formålet med naturreservatet er å 
bevare et tilnærmet urørt naturområde 
med sitt biologiske mangfold i form av 
naturtyper, økosystemer, arter og 
naturlige økologiske prosesser. 
Området er særpreget ved å ha en stor 
andel rike vegetasjonstyper og ved å ha 
god kontinuitet med hensyn til furu.  
 

2008 2744 dekar Rennebu 

Holtvatna naturreservat 
Formålet med fredningen er å bevare et 
viktig våtmarksområde med tilhørende 
plantesamfunn og dyreliv som naturlig 

1983 130 dekar Midtre Gauldal 
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er knyttet til området, og å verne om et 
spesielt rikt og interessant fugleliv.  

Gåstjørnan naturreservat 
Formålet med fredningen er å bevare et 
viktig våtmarksområde med tilhørende 
plantesamfunn, fugleliv og annet dyreliv 
som naturlig er knyttet til området.  

1983 2325 dekar Midtre Gauldal 

Henddalen naturreservat 
Formålet med naturreservatet er å 
bevare et tilnærmet urørt naturområde 
med sitt biologiske mangfold i form av 
naturtyper, økosystemer, arter og 
naturlige økologiske prosesser. 
Området er særpreget ved sin rike 
lavflora langs nedre del av Henda og 
totalt sett ved sin størrelse. Området 
inneholder også et særpreget 
kulturlandskap som er påvirket av 
husdyrbeiting og som også er gammel 
slåttemark.  

2008 23470 dekar Midtre Gauldal 

Ledalen naturreservat 
Formålet med naturreservatet er å 
bevare et tilnærmet urørt naturområde 
med sitt biologiske mangfold i form av 
naturtyper, økosystemer, arter og 
naturlige økologiske prosesser. 
Området er egenartet i form av at det er 
en større, lavereliggende elvedal som 
er relativt lite påvirket av moderne 
hogstformer og i form av den 
skogkledte canyonen langs Lea, som 
utgjør et særegent og dramatisk 
landskapselement.  

2008 8845 Holtålen kommune 

Storfloen naturreservat 
Formålet med fredningen er å bevare i 
naturtilstand og som landskapselement 
et stort myrkompleks med minerotrof1 
strengmyr, strengblandingsmyr, 
øyblandingsmyr, flatmyr og bakkemyr, 
og store arealer rik- og ekstremrikmyr, 
med tilhørende vegetasjon og fauna.  

2001 2000 dekar Os kommune 

Storflotjønna naturreservat 
Formålet med fredningen er å bevare i 
naturtilstand og som landskapselement 
et lite påvirket, sammensatt 
myrområde, med blant annet palser og 
betydelige arealer ekstremrikmyr, med 
tilhørende vegetasjon og fauna.  

2001 1950 dekar Os kommune 

Olafloen naturreservat 
Formålet med fredningen er å bevare i 
naturtilstand og som landskapselement 
et lite påvirket kompleks av bakkemyr, 
flatmyr, blandingsmyr og palsmyr med 
betydelige arealer rik og ekstremrik 
myr, med tilhørende vegetasjon og 
fauna.  

2001 1450 dekar Tolga kommune 
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Lokal forvaltning av verneområdene.   
I 2011 ble det opprettet et interkommunalt verneområdestyre som skal sørge for en helhetlig forvaltning 
av området. Sekretariatet er lagt til en statlig ansatt nasjonalparkforvalter med kontorsted på Røros.  
 
Tiltaksplan for Forollhogna nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder 
Det ble i 2007/2008 utarbeidet en felles tiltaksplan for verneområdene i Forollhogna. Planen inneholder 
en status over igangsatte og planlagte tiltak samt nye, aktuelle tiltak som gjelder for både den enkelte 
kommune og hele området. Tiltakene omfatter informasjon og tilrettelegging, kulturlandskap og 
kulturminner, landbruk, motorferdsel i utmark, oppsyn, overvåking, reiseliv/friluftsliv, vegetasjon/skjøtsel, 
veger/kjørespor og masseuttak. 
 
Nasjonalparkkommuner  
23 norske kommuner har fått status som nasjonalparkkommune, og Midtre Gauldal er en av dem. 
Status som nasjonalparkkommune er et kvalitetsstempel for kommuner med villmarksnatur. Kravet for å 
få status som nasjonalparkkommune er at 30 % av arealet i kommunen skal være vernet som 
nasjonalpark, evt. at hele nasjonalparken ligger innenfor kommunegrensen eller at minst 300 
kvadratkilometer av arealet er nasjonalpark.  
 
Nasjonalparklandsbyer 
I tillegg har 5 tettsteder fått status som nasjonalparklandsby, hvorav Vingelen i Tolga er en av dem.  
For at et tettsted skal få status som nasjonalparklandsby, må stedet være en naturlig innfallsport til en 
nasjonalpark. Tettstedet må også fungere som servicesenter for nasjonalparken, der tilreisende finner 
god informasjon om parken, overnatting, servering og tjenester som for eksempel guiding. Det er viktig 
at nasjonalparklandsbyene er kulturbærere av egne tradisjoner. Gjennom verdiskapingsprogrammet til 
DN  «Naturarven som verdiskaper» skal nasjonalparklandsbyene utvikle felles mål og strategier, bygge 
opp og dele kompetanse og skape synlige tiltak i lokalsamfunnene.  
 
Konseptet nasjonalparklandsby utvikles nå på fem steder i landet; Storslett, Vingelen, Lom, Jondal og 
Geilo. I hver nasjonalparklandsby finner du en landsbylos som kan gi deg mer informasjon om sin 
landsby. 
 
 
 

1.2 FØRINGER FOR PLANARBEIDET 
 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
Regjeringen forventer at: 

 Planleggingen bygger på oppdatert og tilgjengelig kunnskap om arealbruk og natur-, 
kulturminne-, kulturmiljø- og landskapsverdier. Nødvendig kartlegging og vurdering av disse 
verdiene inngår i planleggingen.  

 Naturmangfoldlovens alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk legges til grunn for 
planlegging som berører naturmangfold. Forekomster av utvalgte naturtyper og prioriterte arters 
økologiske funksjonsområder innarbeides i planlegging på land og i sjø. 

 Fylkeskommunene og kommunene bidrar til økt bevissthet og kunnskap om landskapsverdier 
og ivaretar landskapshensyn i planleggingen.  

 Hensyn til inngrepsfrie naturområder uten tyngre tekniske inngrep (INON-områder) vektlegges i 
planleggingen.  

 Planleggingen bidrar til å unngå nedbygging av viktige naturtyper, friluftsområder, 
kulturlandskap og dyrka mark, og inngrep i viktige kulturminner og kulturmiljø.  
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Regionalpolitisk arealstrategi for fjellområdene 
 Retningslinjene for arealbruk i området må bidra til å sikre at verdiene ikke forringes og 

forbrukes, samtidig som det må legges til rette for at natur- og kulturverdiene kan danne 
livsgrunnlag for befolkningen.  

 Innover mot fjellområdene er det vesentlig å minimalisere og konsentrere inngrepene. Ved å 
etterstrebe få og små inngrep reduseres konfliktpotensialet i forhold til bevaring av villreinens 
leveområder, målsettingen om inngrepsfrie områder og friluftsliv.  

 Verdier og bruksmuligheter bør kartlegges og dokumenteres. Kartlegging er vesentlig grunnlag 
for en kunnskapsbasert planlegging og forvaltning.  

 Viktige landbruksarealer, samt arealer med sterke interesser knyttet til biologisk mangfold, 
kulturvern, reindrift, friluftslivsinteresser eller annet, skal i størst mulig grad sikres mot 
nedbygging og støy.  

 Samlet vurdering og mest mulig lik forvaltning av større regionale områder på tvers av 
kommune- og fylkesgrenser. Dette innebærer økt samarbeid og koordinering mellom ulike 
forvaltningsenheter.  

 Det bør utvikles forvaltningsplaner for verneområdene og retningslinjer for verdiskaping i 
tilknytning til alle verneområder. Dette for å sikre at områdene forvaltes i tråd med 
verneformålet og at det samtidig gis mulighet til verdiskaping uten av verneverdiene forringes.  

 
 
 
 

Foto: Arne Nyås  
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2 LOKALSAMFUNNENE I PLANOMRÅDET 
 
 

2.1 STATUS 
 

2.1.1 Arealtall for kommunene og planområdet 

Planen berører to fylker; Hedmark og Sør-Trøndelag, og 7 kommuner. Planområdet for regional plan 
Forollhogna villreinområde utgjør ca. 3682 km2. Om lag 43 % av dette er vernet etter 
naturvernloven/naturmangfoldloven.  
 
Oversikt over viktige arealtall for kommunene i planområdet 

Kommune Areal innenfor 
planområdet 
(km2) 

Areal innenfor 
nasjonalparken 
(km2) 

Areal innenfor 
landskapsvernområde 
(km2) 
 

Areal innenfor 
naturreservat (km2) 

Tolga 435, 73  110,05 95,12 1,44 

Tynset 624,86 206,14 39,30 5,35 

Rennebu 189,89 47,90 2,75 2,74 

Os 456,52 155, 87 129,88 3,86 

Røros 193,34 0,02 6,10  

Midtre Gauldal 1243,02 339,16 125,63 26,22 

Holtålen  539,37 201,26 102,88 9,75 

Totalt 3682,74 1060,40 501,67 49,36 

 

2.1.2 Arealplanlegging i kommunene 

Områdene er i vesentlig grad avsatt som LNF-områder i kommuneplanenes arealdel. Fjellområdet er i 
sin helhet LNF områder, og i gjeldende planer er disse områdene gitt særskilte retningslinjer eller 
skravur som LNF-områder med særskilte naturforvaltningsinteresser, LNF-områder med hensynssone 
naturmiljø eller LNF-N-områder. Flere kommuner har særskilte retningslinjer for ivaretakelse av 
seterbebyggelse, kulturlandskap og kulturmiljø. Det er i planprosessen sammenstilt et kart som viser 
kommuneplanstatus for alle kommunene.  
 
Rennebu 
Ny kommuneplan med samfunnsdel og arealdel for perioden 2009 - 2020 med bestemmelser og 
retningslinjer ble vedtatt av kommunestyret den 17.06.2010. Kommunedelplan Innset. Kommunedelplan 
Berkåk.  
 
Midtre Gauldal 
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2010 og gjelder for perioden 2010-2020.  
 
Holtålen 
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt høsten 2012 og gjelder for perioden 2012-2024. 
 
Røros 
Kommuneplanens arealdel er vedtatt i 2004 og bestemmelsene revidert i 2005. Gjelder for perioden 
2004-2012. Planen er under revidering. 
 
Tolga 
Kommuneplanens arealdel er vedtatt i 2008 og gjelder for perioden 2008-2018. Kommunedelplan 
Vingelen. 
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Os 
Kommuneplanens arealdel er vedtatt i 2008 og gjelder for perioden 2008-2018. Kommunedelplan 
Dalsbygda. 
 
Tynset 
Kommuneplanens arealdel gjelder for perioden 2001-2012. Det planlegges revidering og ny plan fra 
2014. Kommunedelplan Yset, kommunedelplan Ulset og kommunedelplan Kvikneskogen.  
 
 

2.1.3 Folketallsutvikling 

 
Folketallsutvikling kommunevis i planområdet (www.ssb.no): 

  1982 1992 2002 2012 

0436 Tolga 1 882 1 868 1 808 1 681 

0437 Tynset 5 448 5 416 5 428 5 564 

0441 Os (Hedmark) 2 062 2 054 2 147 2 040 

1635 Rennebu 3 109 2 919 2 675 2 569 

1640 Røros 5 397 5 367 5 597 5 604 

1644 Holtålen 2 657 2 432 2 193 2 013 

1648 Midtre Gauldal 6 230 6 048 5 819 6 153 

 

 

2.1.4 Næring og sysselsetting 

Forollhogna-området består av levende fjellbygder med små tettsteder, spredte grender og grisgrendt 
bosetting. Store deler består av fjell og utmark som gjennom tidene har vært brukt til mange ulike 
formål. Her er fjellområder med få naturinngrep, som er attraktive til friluftsformål og med stor betydning 
for biologisk mangfold og vilt. bergverksdriften kom i gang for 350 år siden og har betydd mye for 
regionen, i tillegg til landbruk, reindrift, jakt og fiske og etter hvert også reiseliv og turisme.  
 
Det har skjedd flere strukturendringer i det regionale næringslivet. Sysselsetting basert på høsting av 
regionens naturressurser har gått ned. Nye driftsformer i landbruket er mer arealkrevende og gir færre 
arbeidsplasser. Bergverksdrift er ikke lenger en betydelig næring. Sysselsettingsveksten har kommet 
innenfor tjenesteyting, privat som offentlig, og innenfor bygg- og anlegg, samt varehandel, hotell og 
restaurant. Primærnæringene vil fortsatt være en viktig del av sysselsettingen og det tradisjonelle 
landbruket står fortsatt sterkt. Men en ser i økende grad en kombinasjon med andre inntektskilder. Mye 
av dette er knyttet til reiseliv og relatert aktivitet som fritidsboliger, mat og mattradisjoner, 
friluftsaktiviteter, m.m. I mange tilfeller vil en derfor se at de samme aktørene operer i flere roller – som 
matprodusent, som eier av en reiselivsbedrift, som tilrettelegger av opplevelsestilbud eller som 
kulturutøver.  
 
I dette området, som i landet for øvrig, har det skjedd en indre sentralisering til bygdesentra og 
regionsentra. Sentralisering av både offentlig og privat virksomhet har fått den konsekvens at deler av 
befolkningen bor i områder med betydelig avstand til offentlige tjenester og andre service – og 
kulturtilbud, samtidig har tilgangen til mer «urbane» tjenester innen rimelig avstand blitt styrket. 
Utviklingen av regionale sentre er en forutsetning for å kunne opprettholde den spredte bosettingen i 
andre deler av regionen. I tillegg trengs en effektiv og godt utbygd samferdsels- og infrastruktur. Det blir 
viktig å ha fokus på arealbruk som styrker utviklingen av levende sentrum og gode bygdesamfunn, 
nærområder og oppvekstmiljø. Kulturell identitet, næringsmessig utvikling og bosetting er betydelig 
knyttet til naturgitte forhold.  
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Mange av utmarks- og fjellområdene er interessante for flere typer næringsformål, men krever særlig 
hensynsfull bruk ut fra hensynet til biologisk mangfold, friluftsliv, kulturlandskap, o.a. I tillegg til de 
tradisjonelle utmarksnæringene, ser vi en økende utvikling innen opplevelse og fritidsaktiviteter, spesielt 
i tilknytning til verneområdene. Fritidsbebyggelsen utgjør en betydelig inntektskilde i mange 
lokalsamfunn i form av leveranser av varer og tjenester. Tradisjonell landbruksdrift suppleres økonomisk 
i stadig større grad med nye naturbaserte næringer som hyttebygging, mini- og mikrokraftverk, 
naturbasert turisme, småskala matproduksjon og også ulike former for grønn omsorg.  
 
Det er naturen og den spesielle historien som utgjør grunnlaget for de sterke næringene – 
primærnæringene som omfatter både jordbruk, skogbruk, reindrift, reiseliv, kultur og opplevelsen. 
 
 

2.2 FØRINGER FOR PLANARBEIDET 
 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

 Hensyn til tradisjonell bruk, kulturmiljø, estetikk, tilgjengelighet og universell utforming legges til 
grunn i planlegging av omgivelser og bebyggelse. Kulturminner og kulturmiljøer tas aktivt i bruk 
som ressurser i by- og tettstedsutvikling.  

Regionalpolitisk arealstrategi for fjellområdene 
 Retningslinjer i de bygdenære delene av regionen vil ha fokus på arealbruk som styrker 

utvikling av levende sentrum og gode bygdesamfunn, nærområder og oppvekstmiljø. Deler av 
næringslivet – så som landbruk, reiseliv, kulturnæringer m.v.- har også base i disse områdene, 
og må inngå som et element i stedsutviklingen. 

 Fortetting/konsentrert utbygging nær knutepunkter for å gi god tilgjengelighet til 
varehandel/service for alle brukergrupper.  

 Stedsutvikling som bygger på stedegne kvaliteter – kulturlandskap, vann og vassdrag, 
bygninger og andre kulturminner.  

 Tilgang til friluftsområder i nærheten av befolkningskonsentrasjoner og sammenhengende 
grønnstruktur mellom bebygde områder og friluftsområder.  

 Universell utforming må følges opp i planlegging og i praktiske prosjekter og tiltak.  
 Klimakonsekvenser må være et sentralt element i all arealplanlegging.  
 Vern gjennom bruk, verdiskaping, kulturbasert næringsutvikling og stedsutvikling samt satsing 

på etnisk mangfold er viktige områder.  
 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi er i dag en av de viktigste kildene til nyskaping, 

effektivisering og omstrukturering i næringsliv og offentlig virksomhet. Det må legges til rette for 
en samordnet planlegging av infrastrukturen slik at denne ses i forhold til utbyggingsløsninger, 
miljø og arealutnyttelse.  

 Sikre en god senterstruktur og et sammenhengende kommunikasjonsnett.  
 Kollektivtrafikken organiseres slik av overgangen mellom ulike transportmidler blir enklest mulig, 

gjennom knutepunkttenkning.  
 
 

  



17 
 

3 VILLREINEN I FOROLLHOGNA 
 
 

3.1 HISTORIKK  
 

3.1.1 De opprinnelige villreinfjell og dagens villreinfjell 

Villreinens historikk og status i Forollhogna er relativt godt kjent gjennom mange studier og overvåkning. 
Mye kunnskap er publisert både gjennom faglige tidsskrifter og rent populærfaglig formidling.  
 
Reinen har utviklet en nomadisk livsførsel som blant annet er tilpasset det marginale og ustabile 
ressursgrunnlaget i fjellet. Store årstidsvariasjoner i miljøforhold, utnyttelse av lav til vinterbeite og 
tidligere tiders predasjon fra rovdyr har ført til at reinen har utviklet markerte sesongtrekk mellom ulike 
områder. Variasjon og utvikling i livsgrunnlaget over lengre tidsrom har også ført til veksling i 
områdebruken, der beiteområder kan ligge «ubrukt» i lange perioder for så å bli tatt i bruk igjen. Lav 
som blir beitet ned bruker lang tid på å vokse opp igjen. I tillegg har mennesket påvirket reinens adferd 
gjennom jakt og fangst.  
 
Kartlegging av den gamle fangstkulturen kan fortelle mye om trekkenes størrelse, lokalisering, retning 
og bruksperiode. Ut fra denne kunnskapen ser vi at trekkene mellom markerte sesongbeiter har vært 
mer omfattende, og at leveområdene har hatt betydelig større utstrekning enn i dag. Det kan se ut som 
det har vært fire hovedregioner med stor intern utveksling av dyr og i noen grad utveksling mellom 
regionene. Disse regionene er Østerdalsfjellene, Dovre- Rondane, Ottadalsområdet – Jotunheimen og 
Hardangervidda-Nordfjella og Setesdalen. Forollhogna hørte da til Østerdalsfjellene. Arkeologisk og 
genetisk kunnskap viser at villreinen har hatt ulike innvandringsveier til Norge, og de andre områdene 
deler seg i to europeiske villreinregioner med opprinnelig villrein. Genetisk er derimot dagens villrein i 
Forollhogna (sammen med Tolga Østfjell, Ottadalsområdet, Vest-Jotunheimen, Norefjell-Reinsjøfjell, 
Fjellheimen) direkte etterkommere av forvillet tamrein. Området har hatt villrein i tidligere tider noe 
skriftlige kilder fra 1700-tallet viser. Villreinen var fredet i tidsrommet 1919-1955, og så ble det åpnet for 
villreinjakt i 1956. Området har tidligere, særlig på 1800-tallet, også hatt samisk bruk, noe samiske 
kulturminner viser. I tillegg ble det i de optimistiske tamreintider utover 1900-tallet fraktet flokker med 
tamrein gjennom Forollhognaområdet, hvor også dyr rømte. Dette forklarer tamreingenene i dagens 
villreinstamme.  
 
Samfunnsutviklingen i løpet av 1900-tallet førte med seg akselererende utbygging av vei, jernbane, 
vannkraft og annen infrastruktur og bebyggelse i fjellområdene, og endret det menneskelige 
bruksmønsteret. Denne utviklingen har bidratt til en fragmentering av villreinens leveområder utover den 
naturlige oppdelingen av fjellområdene.  
 

3.1.2 Fangstminner  

I dag er en stor del av fangstanleggene i Forollhogna kartlagt og det finnes et betydelig antall 
fangstgroper. Det er også funnet noen piler som stammer fra vikingetid til middelalder. I tillegg har 
arkeologiske undersøkelser fra Falningsjøen avdekket spor etter de tidligste jakt- og fangstfolket man 
kjenner til i området. Den eldste boplassen her stammer fra 8100 år siden og viser at steinalderfolket 
jaktet på rein her så tidlig. I Forollhogna er bågastøer sjeldne og bare noen få er kjent, likeså et fåtall 
bortskutte piler. Med det frodige vegetasjonsdekket en har i Forollhogna er det imidlertid vanskelig å 
gjøre løsfunn av gjenstander som fangstfolket har etterlatt seg og mye kan ligge skjult.  
 
Totalet er det registrert 708 fangstgroper i Forollhogna, inkludert hovedsystemet i fangstgroprekkene på 
Kvikneskogen. I tillegg kommer 108 fangstgroper som er kartfestet, men ikke fullstendig registrert. Det 
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er nok fortsatt mange fangstgroper og systemer som ikke er kartlagt ennå i Forollhogna. De vanligste 
innretningene for fangst av rein i Forollhogna er fangstgroper som opprinnelig har hatt konstruksjoner av 
trevirke, mens det i andre fjellområder ofte er de steinmurte fangstgropene som har sin hyppigste 
forekomst i høgfjellet. I Forollhogna er slike steinmurte fangstgroper sjeldne, bare noen få registrerte. 
 
Fangstgropene for rein ligger ofte langs med daler og dalsøkk, for å fange opp dyr som krysset over fra 
et fjellparti til et annet. Tilsvarende rekker for elgfangst går ofte på tvers av dalene, da elgen vanligvis 
trekker langs med liene. Fangstgropene finnes både i forbindelse med massefangst i reinens 
hovedpassasjer (lange, sammenhengende rekker med groper) og i forbindelse med fangst i mindre 
omfang rundt mer lokale trekkpassasjer. I «NINA-rapport 528» viser figur 9 en oversikt over forekomst 
og utbredelse av kjente fangstgroper i Forollhogna, samt dagens hovedtrekkområder. Det viser at 
mange av fangstgropene er lokalisert til mindre dalfører innen fjellområdet, hvor reinen naturlig har 
krysset over fra et fjellparti til et annet.  
 
Flere fangstanlegg i området antyder tidligere trekk som ikke er i vesentlig bruk i dag. Lange rekker med 
fangstgroper (ca. 60) er funnet i Kjurrudalen – Kjøljedalen mellom Hessdalen og Dalsbygda. Dette har 
trolig fanget opp et trekk som har krysset over på denne strekningen mellom fjellområdene øst og vest 
for dalføret. Sør for Fjellsjøen i Dalsbygda tyder det på at rein har krysset mellom Falkhøgda og 
Buhogna.  
 
Like innenfor Finntjønnan i Endalen er et lignende tilfelle med 20 fangstgroper, som antagelig har fanget 
opp et trekk som har krysset fra Halshøgda til Blåurfjellet og Skrubbtangen. I dag ser vi at dette trekket 
er sporadisk og går lengre inn i dalen. Langs Ya er det et stort anlegg på 70 fangstgroper som antagelig 
har fanget opp trekket mellom Hestfjellet og Gjersøhøgda med tilliggende fjellparti. 20 fangtsgroper er 
registrert i Bratthødalen og har trolig fanget opp trekk mellom Bratthøa og Eventjønnhøa/Gjersjøhøa. 
Disse gropene kan ha fanget både elg og rein. I kanten av Gråhøa, ned mot Trolltjønndalen, går ei 
langsgående rekke på ca. 30 fangstgroper. Denne har nok fanget opp et trekk som har krysset 
Trolltjønndalen, mot Eidsfjellet og Sætertangen/Gjersjøhøa. Ellers er det funnet mindre anlegg ved 
Falningsjøen, Tjohollet, Forollsjøen, Forddalen, Ledalen, Meiåan og Lille Hesja. Ved Tovmo i Budalen 
er det et fangstgropanlegg på tvers av dalen som hovedsakelig har vært beregnet på fangst av elg.  
 
Rv 3 over Kvikne er i dag en viktig trafikkåre mellom Midt-Norge og Østlandet. Før denne tungt 
trafikkerte veien utviklet seg, kunne reinen trekke fritt over Kvikneskogen mellom Forollhogna og 
Knutshø. Sporene etter trekk finner vi i området mellom Skårtjønna og Stugusjøen – ei lang rekke med 
flere hundre fangstgroper over 4 km. Blanding av større og mindre groper tyder på både elg- og 
villreinfangst antagelig fra middelalderen.  
 

3.1.3 Temakart kulturminner 

Gjennom arbeidet med regional plan for Forollhogna er det utarbeidet ett temakart for fredede 
kulturminner i området. Kartet gir en oversikt over kartlagte kulturminner i området (vedlegg 4). Se 
nærmere beskrivelse av kulturminner i kapittel 4. 
 
 

3.2 DAGENS VILLREINFORVALTNING 
Forollhogna villreinvald har pr. april 2011 et tellende areal på 1 843.381 dekar og berører alle 
kommunene og de to fylkene som deltar i dette planarbeidet. Av totalarealet er 46,5 % statsallmenning 
og 53,5 % privatområde. Det tellende arealet ligger stort sett over skoggrensen. I Tolga og Os 
kommuner følger grensen for det tellende villreinarealet 900 m.o.h. koten. I Tynset følger den 800 
m.o.h. koten. I Rennebu følger den 700 m.o.h. koten og i Midtre Gauldal, Holtålen og Røros følger 
grensen i grove trekk 800 m.o.h. koten.  
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Tidligere tilnærminger til en ytre avgrensning av villreinen sine leveområder har vært for eksempel 
tellende areal. Etter forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever skal villreinnemnda godkjenne alt 
snaufjell som tellende areal. Videre kan villreinnemnda også godkjenne skogområder som brukes 
regelmessig av villrein. Vann og isbre over 500 dekar skal ikke regnes som tellende areal. 
Villreinnemnda kan trekke ut av tellende areal områder som villreinen ikke lenger nytter fordi 
menneskelig påvirkning har redusert områdenes verdi vesentlig for villrein.  
 
Villreinutvalget har hovedansvaret for den daglige forvaltningen av villreinen og er rettighetshavernes 
organ, mens utøvelsen av offentlig myndighet ivaretas av den statlige villreinnemnda. Alle kommuner 
skal oversende plan- og arealspørsmål som kan berøre villreinen og dens leveområder til 
villreinnemnda som høringsinstans i slike saker.  
 

 
Foto: Arne Nyås 

 
 

3.2.1 Bestandsplan for Forollhogna villreinområde 

Bestandsplan for Forollhogna villreinområde er en revidering og videreføring av tidligere driftsplaner.  
Nåværende bestandsplan gjelder for perioden 2012-2016. Bestandsplanen er utarbeidet av 
villreinutvalget og er en plan for forvaltning av villreinen og dens leveområde. 
 
Hovedmålsettingen i bestandsplanen er:  

 Å forvalte villreinen i Forollhogna slik at den til enhver tid er i god kondisjon. Dette betyr at 
stammestørrelsen skal tilpasses beiteressursene.  

 Å sikre en høg og jevn produksjon i stammen over tid. 
 Å sikre reinens leveområder mot inngrep og forstyrrelser slik at beitepotensialet blir best mulig 

utnyttet. 
 
Delmål 1: Arealforvaltning 

 Det er et mål å sikre villreinens leveområder mot inngrep og forstyrrelse. 
 Bidra til en bevisst og helhetlig forvaltning på tvers av rettighetsgrenser og kommunegrenser 
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Bestandsstatus  
Det er også et mål til enhver tid å ha tilstrekkelig kunnskap og dokumentasjon for å vurdere bæreevne, 
bestandsstørrelse og struktur. Vinterstammen har holdt seg stabil på 1700-1800 dyr i en lengre periode, 
noe som er godt under beregnet bæreevne for Forollhogna. Det er nå et mål å øke vinterstammen til 
2000 dyr i løpet av de tre første årene i planperioden 2012-2016. Samme struktur i stammen skal 
opprettholdes som tidligere. 
 
Den generelt kalkholdige og lett forvitrelige berggrunnen gir gode biologiske forutsetninger og 
noenlunde intakte sommer – og vinterbeiter. Villreinstammen i Forollhogna er kjent for å være verdens 
mest produktive, og kjent for høg kalveproduksjon, tidlig kalving, store bukker med flotte gevir og en 
relativt lite sky rein i forhold til andre villreinområder. Forollhogna villreinområde har jevnt over en høg 
fellingsprosent som i hovedsak skyldes gode overgangsavtaler. Det er lavt nivå på skadeskyting, men 
jegerseleksjon har medført lavere slaktevekter spesielt for simle og kalv de siste årene. Det er et mål i 
bestandsplanen å stanse nedgangen i slaktevektene.  
 
Villreinjakta er viktig for bygdene, for bosetting, bygdeutvikling og livskvalitet, og jakta i Forollhogna 
representerer en førstehåndsverdi (kjøttverdi) på kr. 1,35 mill. pr. år. Men det er store forskjeller på 
priser og former for utleie av jakt i området.  
 
Bestandsregistreringer 
Overvåking av villreinstammen skjer i dag først og fremst ved kondisjonsundersøkelser (basert på 
kjeveinnsamling, kjeveundersøkelser og slaktevekter), kalvetellinger, strukturtellinger og 
minimumstellinger.  
 
 

3.3 VILLREINENS LEVEOMRÅDE I FOROLLHOGNA 
 

3.3.1 Villreinen i Forollhogna- NINA rapport 528 

I forbindelse med regional plan for Forollhogna var det behov for oppdatert beskrivelse og kartlegging 
av reinens områdebruk i dette villreinområdet. Norsk Villreinsenter Nord på Hjerkinn fikk i oppdrag fra 
Direktoratet for naturforvaltning å gjennomføre dette arbeidet og NINA Rapport 528 – Villreinen i 
Forollhogna, gir en oppdatert framstilling av det som er kjent om villreinen sin arealbruk og 
funksjonsområder i Forollhogna.  
 
Hovedmålsettingen med rapporten var å få kartfestet en oppdatert ytre biologisk grense for villreinens 
leveområde med tilhørende funksjonskvaliteter i vid forstand. Dette er forankret i en oppdatert 
beskrivelse om kunnskapsstatus om villreinen i Forollhogna. Arbeidet er et svært viktig innspill i arbeidet 
med å avgrense det nasjonale villreinområdet. 
 
Det er utarbeidet et arealbrukskart som viser området sine hovedfunksjoner for villreinen de siste 30 
årene hvor villreinen sin områdebruk/funksjonsområder angitt (vinterbeite, barmarksbeite, helårsbeite, 
kalvingsområder og trekkområder), samt ei ytre biologisk grense for villreinområdet. I tillegg er 
fangstminner kartfestet. Det vises til NINA-rapport 528 for mer utdypende informasjon. Kart og rapport 
finnes tilgjengelig på nettsidene til Norsk Villreinsenter og Villreinrådet www.villrein.no under ”kart og 
databaser” og på nettsiden til Forollhogna villreinområde – www.hognareinen.no. Kartmaterialet er også 
lagt ut digitalt på DNs villreinklient http://dnweb12.dirnat.no/wmsdn/villrein.asp. 
 

Det er lagt vekt på sterk lokal involvering i arbeidet, der mest mulig kjent konkret kunnskap er benyttet.  
Kvalitative og kvantitative data fra lange tidsrom gir et bilde av leveområdet og tilhørende villreinbestand 
i Forollhogna. Tellinger (årlig bestandsovervåking, minimumstellinger, kalvetellinger, strukturtellinger) og 

http://www.villrein.no/
http://www.hognareinen.no/
http://dnweb12.dirnat.no/wmsdn/villrein.asp
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stedfestet flokkobservasjon (sett- rein data, vårobservasjoner, bukkeflokker m.m.) fra ulike deler av 
området har vært tillagt stor vekt. Dette er gjort for å styrke grunnlaget for visualisering/ kartframstilling 
og forståelsen av villreinens funksjonspotensiale (livsgrunnlag) i området. Fjelloppsynsmenn i 
Forollhogna har oppsummert sin erfaringskunnskap om reinens sin områdebruk over lengre 
tidsperioder. Det er ellers hentet data fra kommunale viltkart, beitekart, fangstminner og en rekke 
skriftlige arbeider fra tidligere. Gjennom møter med grunneiere og lokalkjente har en fått overført mye av 
lokalkunnskapen om villreinens arealbruk til kart.  
 
Totalt ligger det 3081 stedfestede flokkobservasjoner til grunn som er registrert i perioden 1949-2010, 
med hovedtyngden fra perioden 1982-2009. For at området skal kunne betegnes som leveområde, må 
det i dag eller i tidligere tider vært i jevnlig bruk. Kontinuerlig overvåking av bestand og arealbruk, samt 
erfaringskunnskap generert gjennom fjelloppsyn har også vært en styrke for arbeidet. Dette har 
sammen gitt et godt grunnlag for å drøfte og skissere reinens ulike årstidsbeiter.  
 

3.3.2 Den ytre biologiske grensen for villreinens leveområde 

Fjellområdet avgrenses av Gaula, Glomma og Orkla og er en sammenhengende alpin enhet/økosystem 
og dermed naturgitt leveområde for villrein. 
 
Det er ikke satt en grense for hvor mange og hvilken kategori dyr som må være observert i et område, 
for at dette skal være tilstrekkelig for å kunne kalle det et leveområde. Her kan man generelt si at 
området må i dag eller tidligere tider vært i jevnlig bruk for å kalle det et leveområde.  
 
Den ytre biologiske grensen for villreinens leveområde i Forollhogna er vurdert samsvarende med 
skoggrensen grovt sett. Alt tellende areal ligger innenfor grensen. Grensen følger i hovedsak 
randsonene mot fjellet, og dette skillet er i noen områder relativt skarpt, for eksempel mot Kviknedalføret 
mellom Yset og grensa mot Rennebu. Dette er topografisk betinget fordi det her er bratte lier og kort vei 
til fjellplatået. I nord og sørøst er det derimot mer glidende og langstrakt overgangssone opp mot fjellet, 
med en rekke daler som skjærer seg inn i området og splitter det noe opp.  
 
Betrakter en villreinen sin årstidsbruk av leveområdene, skimtes gjerne en gradvis, avtagende bruk mot 
en ytre sone mot bebygde dalfører. Tellingene viser ofte en konsentrasjon inn mot sentrale deler av 
fjellområdene. Det er også eksempler på at reinen i perioder kan ha opphold i grensesonen og utenfor 
denne. Dette er helst bukkeflokker som trekker langt ned i beitegradienten om våren på søk etter groe 
og proteinrikt beite. Rent biologisk sett ville det vært mest riktig å visualisere grensen her med en bred, 
glidende fjellbandsone mot bebygde dalstrøk i sesongperspektiv.  
 

3.3.3 Funksjonsområder og beitetilgang 

Reinen har med sitt nomadiske levevis en årssyklus i bruken av beiteområdene. Migrasjonen eller 
årsvekslinger i beitebruken er for eksempel redusert til en vertikal bevegelse i enkelte villreinområder 
som på Hardangervidda som har slike klare trekk i områdebruken. Mindre områder som Forollhogna ser 
man også over tid vekselbruk av beitene. De områdevise forskjellene i årstidsvandring er etter alt å 
dømme et resultat av fragmentering. Villreinens arealbruk er i stor grad styrt av beiteforhold (herunder 
menneskelig forstyrrelse), tilgangen på vinterbeiter og snødekning sammen med bestandstetthet og 
matkonkurranse.  
 
Forollhogna har generelt en jevnere fordeling av sesongbeiter enn de fleste andre villreinområder. Det 
er frodige beiter over det meste arealet på grunn av rik berggrunn og store løsmasseforekomster, samt 
et slakt og rolig landskap. Det er lite snøleievegetasjon som smelter fram gjennom sommeren, men et 
betydelig innslag av rike våtmarker og myrer som gir frodige grøntbeiter. Resultater fra 
beitekartlegginger i 2003 viser at lavbeitene i Forollhogna var i svært god tilstand. Arealet av slitte 
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lavbeiter utgjorde kun 3 % av all lavmark innenfor hele villreinområdet. Potensielle vinterbeiter er 
beregnet til 37 % av totalarealet.  
 
Ut fra den aktuelle beitesituasjonen om vinteren beregnet Tømmervik m.fl. (2003) kapasitet for vel 2000 
rein om vinteren, mens en tilsvarende beregnet kapasitet på sommerbeite lå på ca. 4400 dyr. Herfra 
fratrekk for beiteopptak fra sau i området, slik at sommerbeitekapasiteten til slutt ble beregnet til 2000-
2500 voksne rein + årets kalver. Nyere beitekart viser stor variasjon av ulike vegetasjonstyper og 
årstidsbeiter over hele leveområdet.  
 
I tillegg til villreinens allsidige områdebruk, vil også endringer i bestandstetthet og annen naturskapt 
påvirkning ha stor betydning for arealbruken.  Ved stor bestandstetthet vil reinen ha behov for større 
areal. Bestandsstrukturen har også innvirkning på hvordan dyra i sin helhet benytter leveområdet. 
Innholdet av voksne bukker i bestanden vil kunne påvirke bruken av de ytre delene av leveområdet. De 
går for å være opportunister og tradisjonsbærere i bestanden. Voksenbukkandelen (3 år +) bør derfor 
være opp mot det en vet er naturlig (15-20 %). Bukkene er også mindre sky enn simler og kalver for 
menneskeskapte barrierer jf. unnvikelsesstudier.  
 

 
Funksjonsområder og biologisk ytre grense i Forollhogna villreinområde (NINA-rapport 528). 

 
 
Innenfor villreinområdet er det en blanding av ulike årstidsbeiter som er betinget av topografi, berggrunn 
og nedbør.  
 
Helårsbeite 
Områder med overlappende bruk i området med blanding av årstidsbeiter, både barmarksbeite og 
vinterbeite.  
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Barmarksbeite (vår-, sommer- og høstbeite) - mai- oktober 
Barmarks- og helårsbeite er i hovedsak konsentrert til områdene sørvest for aksen Synnerdalen- 
Forollsjøen – Dalsbygda, mens helårsbeitene også strekker seg noe lengre nord – og østover fra denne 
aksen. Om sommeren er det mer sjeldent at fostringsflokkene trekker øst for linjen Såttåhaugen-
Synnerdalen. Området øst for Forollhogna er et stabilt storbukkområde i barmarksperioden.  
 
Hvilke områder som brukes til sommerbeite varierer mye fra år til år. Om høsten trekker reinen mot 
vinden, og over tid bruker reinen hele området. Det er derfor viktig å forvalte området som en helhet der 
alle områder er viktige. Hovedtyngden av flokkobservasjoner fra sett-rein i jaktperioden og 
strukturtellinger i september er gjort i den sørvestlige og sørlige delen av området avgrenset av aksen 
Sandfjellet - Forollsjøen i nord og Vingelen i sør. Noen spredte observasjoner helt vest mot Budalen. 
Nordøst for aksen Dalsbygda- Forollsjøen er det mer spredte observasjoner.  
 
Kalvetellinger i juni/juli viser at hovedtyngden av flokkobservasjonene er gjort i den sentrale og sørlige 
delen av området. Det er en stor konsentrasjon i området Grønntjønnan- Bratthøa. Observasjonene 
omfatter bare fostringsflokker.  
 
Resultatene fra vårtellinger av bukkeflokker i randsonene i april-juni viser at mange bukkeflokker ble 
funnet nær leveområdets yttergrenser og at disse områdene brukes utstrakt på denne tiden. Videre ser 
en at bukkeflokkenes tilholdssteder gjennom 6-års perioden fra 1999-2004 har variert sterkt fra tilhold 
sørvest i området på Kviknesida til Budalssida og en del flokker i Dalsbygda og Vingelstraktene. Denne 
variasjonen i bukkenes tilholdssted over år er nok styrt av ulike faktorer, som for eksempel 
fremherskende vindretninger.  
 
Vinterbeite (november – april) 
Områdene som i hovedsak har vært bruk vinterstid, er først og fremst konsentrert til den nord-østlige 
delen av Forollhogna. I sørvest finnes også et vinterbeiteområde rundt Svergjesjøhøgda. Selv om 
reinen har god tilgang på vinterbeiter i Forollhogna, ser en at dyra her som i andre områder bruker 
bestemte områder år etter år, til laven er nærmest nedbeitet. Da tar den i bruk andre områder. Grovt 
sett kan man si at fostringsflokkene oppholder seg vest for linja Såttåhaugen- Synnerdalen vinterstid. 
Vinterbeiteområdene som brukes i dag ligger vesentlig vest for Forollhogna, og i større grad nord for 
elva Ya enn sør for denne. Bukkeflokkene vil i større grad trekke øst for linja Såttåhaugen-Synnerdalen 
og de oppsøker gjerne perifere, men gode vinterbeiter på tanger og lignende. Enkelte vintrer kan også 
fostringsflokkene beite på østsida av denne linja, men mer sporadisk. Minimumstellinger i perioden 
januar-mars viser at hovedtyngden av flokkobservasjonene er gjort i den sentrale og 
nordlige/nordvestlige delen av området. Det er noen spredte observasjoner i den sørlige delen.  
 
Kalvingsområder 
Kalvingsområdene viser områdene som er brukt i kalvinga de siste 50 år, og de har en sentral/sørvestlig 
lokalisering i området. Kalvingsområdene ligger vest for linja mellom Synnerdalen og Såttåhaugen. I 
kalvingstida trafikkerer reinen mye og kan gå opp til 10 km pr. dag. Frykten for rovdyr gjør at reinen i 
større grad flokker seg i denne tida. Nøyaktige områder som brukes vil variere fra år til år, fra Bjørgan i 
nord, Haukfjellet og vest for Endalen og sørover er sentrale områder. Store og lille Y-tangen synes å 
være viktige områder i forbindelse med kalving. Under kalvetelling i juni har fostringsflokkene oppholdt 
seg mye i området rundt Grøntjønnan og fremover mot Grønhøa, Bratthødalen, Gjershøa og Kampan.  
 
Trekk 
Trekkene følger i stor grad samme mønster som de har gjort fra gammel tid. Det indikeres også ofte av 
historiske fangstminner. Trekkmønstre og forflytning i Forollhogna er langt mindre markert enn det vi ser 
i mange andre villreinområder. Dette er til dels et resultat av rolig fjellandskap (topografiske forhold), av 
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vekslende og rikt beite til alle årstider og korte avstander innen leveområdet. Over tid ser man derfor 
mange, spredte og tilfeldige trekk over det meste av fjellandskapet i Forollhogna. Trekkene oppfattes 
som bredfronttrekk.  
 

 
NINA har illustrert hovedtrekk i Forollhogna slik de oppfattes ut fra dagens kunnskap og vurdering, samt trekkveier nedtegnet 
av villreinutvalget i 1978.  
 
Det er tre hovedtrekk som er beskrevet i rapporten og inntegnet på kartet;  
 

1) Det går et bredfront hovedtrekk fra Gjersjøhøgda/Eventjønnhøa til nordvestre Bratthøa og så i 
en bue nordøst om Grønntjønnan og mot Hestfjellet, Russtangen, Blåorfjellet og Hiåsjøan. 
Dette er ei av hovedårene i den faste nordvest –sørøst forflytningen gjennom den sørvestlige 
hoveddelen av Forollhogna, samt over Bratthødalen.  

2) Den andre hovedåren i samme retning går fra Hognan via Bratthøa over Tverrfjelldalen og 
videre mot Ytangen/Ytjønnene, Sauhogna og Halshøgda.  

3) En tredje hovedåre går mot de nordøstlige og nordlige delene av området (øst og nord for 
Forollsjøen). Fra området ved Budalstjønnene går en grein av dette trekket nordover på 
vestsida av Forollsjøen og videre nordover mot Tullhøgdin og fjella rundt denne høyden. Dette 
er fremhevet som særdeles viktige helårstrekk. Mellom Buhogna og Forollhogna på sørsida av 
Forollsjøen går det også et trekk, likeså i nordvest- sørøstaksen nordøst for Forollsjøen, fra 
Dalbusjøhøgda/Falkhøgda til nordøstsida av Buhogna og videre mot fjella nord for Forollsjøen, 
begge veier. 

 
Det går ellers mange mindre trekk, særlig mot ytterkantene av området. Mye av dette er bukketrekk, 
fordi bukkene bruker perifere deler av området mer utstrakt enn fostringsflokkene i lange perioder av 
året. Disse bukketrekkene er mest konsentrert til fjellområdene nordøst for Forollhogna, og det er også 
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her bukkene tradisjonelt har vært om vintrene de 30 siste årene. I sør går det mindre trekk ut mot flere 
«øyfjell», slik som mot Båvola, Knausvola og i Magnilldalen mot Klimpen og Busjødalsrabban.  
 

3.3.4 Områdebruk over tid – utviklingstrekk 

Villreinen er nomadisk og vandrer etter nye beiter og bruker ulike områder gjennom året og over tid. 
Potensielle beiteområder bør derfor ivaretas i et langsiktig perspektiv. Lavmatter reproduseres i løpet av 
20-30 år. Gamle beiteområder vil sannsynligvis bli nyttet i framtidig rotasjon og det er derfor viktig å se 
på arealforvaltningen for området samlet.  
 
Villreinen er avhengig av større sammenhengende områder uten store tekniske inngrep. Det krever ei 
god og restriktiv arealforvaltning i kommunene. Området er relativt lite berørt av inngrep og forstyrrelser 
i forhold til mange andre villreinområder. Sentralområdene for reinen har ikke tilrettelagte turstier, veier 
eller andre begrensende elementer av vesentlig grad.  Men et godt utbygd nett av seterveier fører deg 
langt inn i området fra ulike kanter. Selve kjerneområdet uten særlige inngrep er dermed nokså lite. 
Flere relativt små inngrep i ytterkantene kan derfor få store konsekvenser og forringe området vesentlig.  
 
Det er mange faktorer som kan være med å forklare hvorfor det har vært en skjev fordeling i bruken av 
de sørvestlige-, kontra de østlige deler av området. Reinen har etter krigen og ut på 1950-tallet holdt 
seg mest på østsiden av Forollhogna og brukte traktene vest for Forollhogna mindre. Men stammen 
som hadde etablert seg på østsiden var sterkt etterstrebet med nedskyting før jaktåpningen i 1956 og 
etter den tid har det også vært massiv tamreinoverganger som har gjort tilværelsen for villrein 
problematisk.   
 
På vannskillet mellom Kjurrudalen og Hessdalen ligger det en lengre rekke med 60 fangstgroper. Denne 
indikerer at det i perioder har vært stor utveksling av rein mellom de østligste fjellområdene mot Røros 
og Ålen og sentralområdene i tidligere tider. Områdene øst for aksen Hessdalen-Kjurrudalen har vært 
lite brukt av villrein siden villreinområdet ble reetablert. En ser et mønster der fostringsflokkene har hatt 
mest tilhold i områdene sørvest for aksen Synnerdalen-Dalsbygda, mens bukkeflokkene i tillegg har 
brukt områdene fra nevnte akse og østover til Hessdalen-Kjurrudalen i betydelig grad.  
 
Det kan se ut som begrensning av bruken i visse områder kan være på grunn av smale korridorer. De 2 
flaskehalsene i øst-vestaksen; de naturlige innsnevringene av området mellom Synnerdalen og 
Vanggrøftdalen og området mellom Kjurrudalen – Hessdalen, kan ha påvirket/begrenset utvekslingen 
av i alle fall fostringsflokker. Fostringsflokkene er mer tilbakeholdne med å bevege seg gjennom slike 
flaskehalser/krysse barrierer enn bukkene, så lenge de har rikelig med beite i sitt «tradisjonsområde» og 
ikke trenger å oppsøke andre beiter. Den økte ferdselen opp på Forollhognatoppen har økt betraktelig 
de siste årene og flokkene nøler med å passere Forollsjøen. Sommer og høst er det også stor trafikk inn 
til Grønntjønnan som skaper barrierer for villreinen. Spørsmålet er om minimering av menneskelig 
forstyrrelser rundt disse flaskehalsene kan stimulere til større utveksling av rein? 
 
Beitene i det østlige området tilsier at det er relativt likt andre deler av villreinområdet, og har ingen 
kjente begrensninger i forhold til beitegrunnlaget. Klimadata forteller at østlige vindretninger er lite 
fremherskende i området rundt Røros. Dette kan kanskje ha sammenheng med begrensninger på 
forflytning/trekk østover og dermed etablering av mer fast bruk. Områdene øst for Kjurrudalen-
Hessdalen er de mest nedbørfattige i Forollhogna og med et klimascenario som tilsier varmere, mer 
labilt og fuktigere klima, vil dette området kunne ha viktige funksjoner ved for eksempelvis periodevis 
nedising av beite i framtida.  
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3.4 Villrein og ferdsel 
 

3.4.1 Ferdsel i villreinens leveområder – NINA-rapport 551  

 
NINA har på oppdrag av Direktoratet for naturforvaltning gjennomført prosjektet «Ferdsel i villreinens 
leveområder» - NINA-rapport 551. Prosjektet har hatt som hovedmål å gi innspill om villrein og ferdsel i 
de pågående regionale planprosessene.  
 
Utbygging i randsonen og inne i villreinområdene, og ferdsel og trafikk som følge av dette i 
villreinområdene, har medført betydelige endringer i villreinens adferd og arealbruk. Mange studier har 
dokumentert villreinens respons på forstyrrelser, både på fysiologisk nivå som kortvarige 
atferdsendringer, og som regionale effekter der forstyrrelser eller tekniske inngrep påvirker reinens 
arealbruk. NINA påpeker at viktige forskningsmål fremover vil være å få bedre dokumentasjon på 
hvilken funksjonell betydning ferdselen har på villreinens biologi og bestandsdynamikk.  
 
Det kreves mer kunnskap om folks bruk av villreinområdene, ferdsel og effekter av denne i framtidig 
forvaltning. Dette gjelder eksempelvis ferdsel og framtidig ferdselsomfang i forhold til politiske signaler 
om økt næringsmessig bruk av verneområdene jf. Fjellteksten. I forhold til utviklingstrekkene for 
villreinens leveområder, vil dette by på betydelige utfordringer. Det vil være behov for større presisjon 
og fleksibilitet i forvaltningen, og forvaltningen vil etterspørre mer spesifikk og situasjonsbetinget 
kunnskap som vil utfylle mye av den generelle forskningen som allerede er gjennomført knyttet til 
respons, barrierer og arealunnvikelse.  
 
I hvilken grad forstyrrelser er et problem vil også avhenge av omfang og lokalisering av ferdsel. 
Resultater fra ulike undersøkelser viser at 80-90 % av ferdsel skjer langs merkede stier og oppkjørte 
skiløyper. Dette innebærer at vi har gode muligheter til å kanalisere ferdsel dit hvor den gjør minst 
skade. Menneskelig ferdsel langs faste løyper og stier kan også potensielt oppfattes som en lineær 
struktur og barriere. Resultatene fra analysene viser også en fast endring i villreinens arealbruk og 
adferd på grunn av økt ferdsel sommerstid og atferds- og arealbruksendringer knyttet til forstyrrelser 
under jakta. Analysene viste også at både avstand til veg, hytter og løypenett hadde en betydelig effekt 
som er knyttet til ferdsel.  
 
Kunnskapen om hvordan villreinen responderer på ferdsel av ulik karakter, med ulik intensitet og på 
ulike skalanivåer har begrenset verdi om man ikke er i stand til å konkretisere denne generelle 
kunnskapen i forvaltningsplaner og etterprøvbare forvaltningsmål. En mulig framgangsmåte er å ta 
utgangspunkt i fokusområder for arbeidet med de regionale planene for villreinområdene. Dette er 
områder hvor en gjennom ulike prosesser, utredninger og forskning har vist at det er spesielle konflikter 
mellom mennesker og villrein. En fornuftig strategi vil være å beskrive hovedproblemet i 
fokusområdene, sette opp mål for framtidig utvikling og lage en plan for videre datafangst for å teste 
måloppfyllelsen i fokusområdene. Planlegging og forvaltning vil da sette fokus på kjernen i 
problematikken, ikke alltid bare mellom villrein og ferdsel, men også til arenaer med konflikter mellom 
ulike brukerinteresser.  
 
Det er særlig to forhold knyttet til ferdsel som har gjort at bruken av fjellområdene har endret seg stort 
de siste tiårene. Det ene er kraftig utbyggingsvekst i fjellnære områder som bidrar til lettere tilgang til og 
mer intensiv bruk av enkelte områder. Det andre er endringene som har skjedd innenfor friluftslivet selv, 
der tradisjonelle aktiviteter suppleres og delvis erstattes av mer moderne aktiviteter som krever større 
grad av tilrettelegging og forutsigbarhet for besøkende. Det kan også være mer organiserte og 
kommersielle former for friluftsliv eller naturbasert turisme. Begge disse prosessene bidrar til at volumet 



27 
 

av besøkende økes og konsentreres rundt utbyggingsområdene der ferdselen i sterkere grad knyttes til 
den etablerte infrastrukturen i fjellet.  
 
Imidlertid er det slik at den faktiske bruken av store sammenhengende fjellområder i liten grad er kjent. 
Men det finnes atskillig med kunnskap om trender og tidsbruk innen friluftsliv generelt. Sekundære data 
fra kilder som bomavgift, overnattingsstatistikk fra turisthytter, antall solgte jakt –og fiskekort vil også 
bidra med verdifull kunnskap om bruken av fjellområdene. I tillegg vil den erfaringsbaserte kunnskapen 
fra lokalmiljøet gi verdifulle bidrag om ferdselen, forutsatt at den systematiseres. Etter hvert vil også 
systematisk datainnsamling fra SNO, fjellstyrer og annet oppsyn supplere kunnskapen om ferdsel i 
fjellområdene.  
 
Det settes nå mer fokus på de forvaltningsmessige sidene knyttet til å definere mål for ønsket utvikling, 
styre forvaltningen mot disse målene og overvåke situasjonen (datainnsamling) for å vurdere grad av 
måloppfyllelse (målstyrt forvaltning). Som for eksempel en besøksstrategi der man har mål for antall 
besøkende, opplevelsesaspekter, grad av tilrettelegging og infrastruktur og informasjonsstrategier.  
 
Ellers er det generelle trekk mot en funksjonsdeling av landområder. Rondane som tidligere var et viktig 
landbrukslandskap, endrer seg gradvis mot i større grad å bli et verne – og rekreasjonslandskap for 
befolkningen på det sentrale Østlandet. Med økende fritid, mobilitet og inntekter, blir etterspørselen etter 
rekreasjonsområder utenfor de urbane strøkene stor. Samtidig endres rammebetingelsene i landbruket, 
og det utvikles nye arbeidsplasser i fjellregionen basert på utviklingstrendene for å demme opp for 
befolkningsnedgang. Reiseliv basert på natur – og kulturarven synes å stå helt sentralt i denne 
omleggingsfasen – og dette krever igjen mer kunnskap om bruken, hvordan den utvikles og hvilke 
effekter det har på naturmiljøet.  
 
NINA understreker at man må prioritere mellom viktige og mindre viktige påvirkninger i villreinens 
leveområder, og sette inn tiltakene der man kan oppnå god effekt.  
 
Viktige anbefalinger for forvaltningen jf. NINA-rapport 551 (s. 82) er å:  

1. Prioritere mellom viktig og mindre viktig påvirkning av villreinens leveområder, identifisere 
fokusområder og å sette mål for utviklingen av fokusområdene….. 

2. Etablere rutiner som gjør det mulig å etterprøve måloppnåelsen og dokumentere i hvilken grad 
utviklingen i villreinens leveområder er i samsvar med miljømåldata som er satt for et gitt 
område…… 

3. Videreutvikle strategier og arenaer for brukermedvirkning, der det er en kontinuerlig dialog om 
problemstillingene og implementering av kunnskap blant brukere, forvaltere og 
beslutningstakere. Slik kan en opparbeide nødvendig aksept, forståelse og kapasitet for 
forvaltningen på tvers av etablerte sektorinteresser.  

 
Villreinens respons på forstyrrelser 
Hos de fleste klauvdyr er det mattilgangen som setter begrensninger for bestandene og da gjerne om 
vinteren ved at snøforholdene får ekstra betydning når bestandstettheten blir stor. Beiteforholdene om 
sommeren vil påvirke dyras kroppslige vekst og muligheter for å bygge opp nye fettlagre fram mot 
brunst. Sommerforholdene vil blant annet kunne påvirke drektighetsraten i bestanden slik at det gjerne 
er færre drektige dyr etter en varm og tørr sommer med vanskelige beiteforhold. Hensynet til 
vinterbeitene har vært et sentralt moment i villreinforvaltningen, da dyra beiter på lavarter som i 
motsetning til rotfesta planter (som gras og urter) ikke erstatter bortbeita plantemateriale årlig.  
 
Villreinen i Norge har migrerende levesett der dyra til ulike årstider har en tydelig preferanse for 
geografisk atskilte beiteområder, men det er store lokale forskjeller på hvordan de utnytter 
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leveområdene. Menneskelig aktivitet og infrastruktur danner lett barrierer som stenger viktige trekkveier 
mellom viktige funksjonsområder. Det skilles mellom lokale, regionale og funksjonelle effekter forbundet 
med tekniske inngrep og forstyrrelser som gjør at villreinen blir forhindret fra å gjennomføre sine 
naturlige vandringer mellom sesongbeiter og funksjonsområder og dermed få reduserte muligheter for å 
finne riktig beite og gode oppholdsområder gjennom året.  
 
Responsen som villrein viser på forstyrrelser avhenger av en lang rekke forhold, deriblant mattilgangen i 
de alternative habitatene. Responsen vil også være forskjellig hos individer av ulikt kjønn og til ulike 
tider på året. Lokalt vil forstyrrelsesnivå og for eksempel topografi være viktige faktorer som bidrar til 
den målte responsen varierer.  
 
Tilgang til store rommelige datasett (digitale kart og miljødata fra satelittbilder), sammen med GPS-
teknologi bidrar til at en kan undersøke og modellere dyrs arealbruk på en helt annen måte enn 
tidligere. Mulighetene til å kartfeste utbredelse av beiter eller andre miljøforhold samtidig som en også 
kartfester effekter av menneskelig påvirkning er av stor betydning i forhold til praktiske 
forvaltningsoppgaver.  
 

 
Foto: Arne Nyås 

 
 

3.4.2 Villrein og forstyrrelser - NVS rapport 2/2009 

Mange studier viser at rein reduserer bruken av områder nær inngrep med 50-95 % innen avstander fra 
2-5 km fra inngrep, og øker bruken lengre ute som følge av unnvikelse fra inngrep. Det understrekes at 
dette er en reduksjon i bruk, og at man likevel kan observere enkeltdyr eller enkeltflokker nær inngrep. 
Effekten varierer med flokkstørrelse, type inngrep, bukk/simle, terreng, årstid og mye mer, og er i 
samsvar med mange hundre studier på en lang rekke dyrearter som kan dokumentere at slik 
unnvikelsesadferd fra inngrep og menneskelig aktivitet.  
 

3.4.3 Friluftsliv og turisme i Nordfjella villreinområde - NINA-rapport 850  

I rapporten pekes det på generelt nivå noen viktige funn som kan knyttes til forholdet mellom villrein og 
reiseliv:  

1) At ulike grupper bruker ulike områder, dvs. at en bør benytte spesifikk kunnskap om hvilke 
grupper som bruker hvilke områder for å kunne få en målstyrt villreinforvaltning.  
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2) At folk holder seg på stier og skiløyper gir forutsigbar trafikk.  
3) At folk foretrekker komfort, at lokalisering av turistbedrifter er viktig. Teltbrukere er en mindre 

gruppe, men ferdselen er uforutsigbar.  
 
Lokal bruk er ofte forbundet til tradisjoner innen jakt, fiske, oppsyn med husdyr og seter. 
Lokalbefolkningen er i mindre grad knyttet til merka stier. Det viser seg at det er utlendingene som 
ønsker i særlig grad at området skal ha villmarkspreg, mens nordmenn ønsker sterkere grad av 
tilrettelegging i form av stimerking, informasjon og overnattingsmuligheter.  
 

3.4.4 Villrein og samfunn – (VISA-rapporten) 

 
Håndtering av menneskelig ferdsel 
Norge er et av få land i verden som har lovfestet allmennhetens rett til fri ferdsel i utmark. Friluftsliv er 
en viktig aktivitet for å formidle kunnskap om natur og bygge holdninger til naturvern. Samtidig har den 
frie ferdselen, sammen med ulike former for regulert ferdsel som snøskuterbruk – sine miljømessige 
konsekvenser, blant annet gjennom forstyrrelse av villrein. Det utvikles også nye former for ferdsel, som 
kiting og skisegling, som byr på nye utfordringer for villrein, selv om disse aktivitetene i dag foregår i 
begrenset omfang. Som følge av en økt satsing på reiseliv og lokal verdiskaping i og omkring 
verneområdene, vil det kunne bli økt ferdsel inn i sårbare villreinområder. Det er derfor av stor betydning 
å se på aktuelle og effektive tiltak for tilrettelegging av friluftslivet i fjellområdene.  
 
I VISA-rapporten fremheves følgende strategier og tiltak:  

 Kanalisering av ferdsel utenom viktige funksjonsområder for villrein gjennom tilpasset sti- og 
løypelegging 

 Stenging av turisthytter i deler av året 
 Planlegging av hytter, reiselivsbedrifter og turløyper ut fra kunnskap om ferdselsmønsteret og 

sårbare områder 
 Informasjon og atferdsrettede tiltak 
 Sertifisering av naturbaserte reiselivsoperatører  
 Sterkere fokus på tilrettelegging av ferdsel i arealplanleggingen 
 Stopp- og parkeringsforbud på veistrekninger som er naturlige utgangspunkt for ferdsel inn i 

sårbare villreinområder 
 
 
 

3.5 Føringer for planarbeidet 
 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
Regjeringen forventer at: 

 Aktuelle fylkeskommuner utarbeider og vedtar regionale villreinplaner innen 2013. Planene vil gi 
grunnlag for avgrensning av ti nasjonale villreinområder og to europeiske villreinregioner, og 
legges til grunn for videre regional og kommunal planlegging.  
 

Regionalpolitisk arealstrategi for fjellområdene 
 Innover mot fjellområdene er det vesentlig å minimalisere og konsentrere inngrepene. Ved å 

etterstrebe få og små inngrep reduseres konfliktpotensialet i forhold til bevaring av villreinens 
leveområder, målsettingen om inngrepsfrie områder og friluftsliv.  
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Andre føringer 
Villrein 

 Planen skal ivareta alle viktige og sårbare leveområder med tanke på at de ikke skal splittes 
opp av nye større inngrep i framtida og at funksjonsområder ikke må forringes.  

 Planen skal fastsette grensene for det nasjonale villreinområde i Forollhogna. Den skal ikke 
fastsette grensene for tellende areal i jaktsammenheng. Det blir gjort av villreinnemnda etter 
retningslinjer gitt av Direktoratet for naturforvaltning.  

 NINA-rapport 528 «Villreinen i Forollhogna sin kartlegging av det biologiske leveområdet for 
villrein, og de lokale vurderingene av dette, er det viktigste grunnlaget for å trekke grensene for 
det nasjonale villreinområdet.  

 Det nasjonale villreinområdet skal være stort nok for en vinterstamme på 2000 dyr som er 
dagens bestandsmål. Det innebærer at området også skal være stort nok til å ivareta villreinens 
nomadiske vandringsmønster gjennom året og endringer av dette og bruk av beite over tid. Det 
meste av arealet innen et villreinområde er over tid og gjennom året like mye verdt for villreinen. 

 Det nasjonale villreinområdet skal være tilstrekkelig stort og ha en kvalitet som kan sikre en 
villreinbestand over lang tid, dvs. en livskraftig villreinbestand. Dette innebærer bl.a. at området 
har tilstrekkelig forekomst av vinterbeiter, sommerbeiter, kalvingsplasser og nødvendige 
trekkveier for villrein. 

 Behov for økt kunnskap om villreinens bruk av området over tid – GPS merking.  

 Områdets kvalitet omfatter også fravær av menneskelig aktivitet som virker forstyrrende på 
villreinen, for eksempel ferdsel på kritiske steder eller tidspunkt. Redusere forstyrrende 
aktiviteter i sårbare perioder.  

 I kalvingstida må det utvises særlige hensyn til villreinen. I perioden 15. april til 1. juni må man 
søke å unngå all ferdsel i området som unødig forstyrrer villreinen.  

 Villreinutvalget har ei viktig rolle i forvaltningen av villreinen i Forollhogna og sitter med mye 
kunnskap om villreinen. Det er viktig med tett kontakt mellom villreinutvalget og villreinnemnda, 
slik at lokalkunnskapen som villreinutvalget besitter blir ivaretatt og videreført som et viktig 
grunnlag for beslutninger.  

 
Ferdsel 

 Økt kunnskap om den menneskelige bruken av området gjennom året, ulike brukere og hvilke 
opplevelses- og brukspreferanser de ulike gruppene har. Viktig å få samlet systematiske og 
gode data som beskriver bruken av fjellet for å øke kunnskapen om effektene av ferdsel både i 
villreinens leveområder og i randsonen.   

 Kartlegge og overvåke ferdselsnivået i forhold til ferdsel langs merka stier og løyper og den mer 
uorganiserte ferdselen som skjer utenom sti og løypenett.  

 Økt kunnskap om villreinens responser på forstyrrelser og effektene av barrierer som hindrer 
den å følge de naturlige trekkrutene.  

 Redusere forstyrrende ferdsel i sårbare perioder.  
 God planlegging og kanalisering langs oppkjørte løyper vil være tiltak som demper 

konfliktnivået.  
 Kanalisering og tilrettelegging av ferdsel der det tåles i forhold til årstider og områdebruk er 

viktige tiltak. Folks områdebruk har også endret seg gjennom årene. Blant annet hytter og veier 
avspiser villreinens leveområde.  
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4 KULTURHISTORIE, KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 
 
 

4.1 STATUS 
Området inneholder et bredt spekter av kulturminnetyper som vitner om at området har vært utnyttet av 
mennesker gjennom lange tider. Alt fra faste kulturminner som hustufter, samiske offerplasser, 
jernvinneanlegg og dyregraver og løse gjenstander som våpen og ulike typer redskaper. Det er 
registrert en del kulturminner i området. Ulike rapporter og skriftlige kilder har beskrevet kulturhistorien i 
området, men det kunne med fordel ha vært samlet i en egen kulturhistorisk rapport for å gi god oversikt 
og være til hjelp for kommunene og reiselivet i deres mer detaljerte planlegging.  
 
Det er ikke utført nyregistreringer i forbindelse med planarbeidet, men det er lagt vekt på å 
systematisere alle tilgjengelige stedfestede registreringer/all informasjon om fredede kulturminner fra 
Askeladden og SEFRAK (hus og anlegg fra før 1900) og lagt dem inn på to temakart for kulturminner.  
 
I temakart fredede kulturminner er kulturminnene gruppert i 7 grupper;  

- Fangstminner (fangstgroper, fangstlokaliteter, bogasteller, ledegjerder) 
- Utmarksnæring (jernvinneanlegg, jernvinneovner, kleberstensbrudd, kullforekomster, kullframstillingsanlegg, 

kullgroper, kullmiler, ovner, ovnslokaliteter, slaggforekomster, slagghauger, steinbrudd, tjærebrenninganlegg, 
tjærehell, tjæremiler, tjæremiler i myr, tradisjonslokaliteter og utmarksminner) 

- Samiske kulturminner (gammetufter, reingjerder, groper, hauger, hellere, beingjømmer, kilder, 
melkegjømmer,offersted, urgraver) 

- Bosetningsspor (boplasser, bosetningsaktivitet, hustufter, kavlebruer, kokegroper, rydningsrøyser, 
rydningsrøyslokaliteter, steinbruer, steinkonstruksjoner, stolpehull, teltringer, tufter, vei og veianlegg) 

- Gravminner (bautasteiner, fangst(manns)graver, flatmarksgraver, gravfelt, gravhauger, gravminner, røyser, 
røysfelt) 

- Forsvarsanlegg (bygdeborger, skanser) 
- Annet (annen arekeologisk lokalitet, annen enkeltminneart, annet arkeologisk enkeltminne, funnsteder, 

innskrifter/ristninger, løsfunn, tradisjon, ukjent) 

 
Temakart for SEFRAK (bygninger fra før 1900) er delt inn i bygninger fra før 1850, etter 1850 og 
bygninger som ikke er datert.  
 
Temakartene for kulturminner følger som vedlegg 4 og 5. Temakart og opplysninger som er innhentet er 
viktig grunnlag for innhold i planbeskrivelsen og prioriteringer i planen. Temakartene vil også kunne gi 
kommunene oversikt over dagens registreringer som må hensynstas i videre lokal planlegging og for 
arbeid med kulturminneplaner og opplevelsesnæring. 
 
I kommunene Os, Tolga og Tynset er det foretatt seterregistreringer, i Holtålen er det foretatt 
fotografering av utmarkshusvære, det har pågått et prosjekt med registrering av samiske kulturminner i 
Forollhogna og DYLAN-prosjektet i Midtre Gauldal for å nevne noen.  
 
Samiske kulturminner 
Stiftelsen Vollan gård ved Per N. Hagen og arkeolog Amund Haugen Steinbakken fikk våren 2009 i 
gang prosjektet ”Registrering av samiske kulturminner i Forollhogna nasjonalpark”. Prosjektet er 
finansiert av Sametinget og kommunene ved rådgivende utvalg for Forollhogna nasjonalpark. Ulike 
kulturminnetyper ble funnet som gammetufter, telboplasser, mjølkegrop, oppbevaringsstrukturer, 
fangsgroper, fangstmannsgraver, hellige steder, offerplasser, samlingsplass for rein m.m.  
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DYLAN – Dynamiske landskaper 
”Hvordan skal vi forvalte dynamiske landskaper? DYLAN var et forskningsprosjekt for kunnskapsbasert 
forvaltning og bevaring av kulturminner og biologisk mangfold i verneområder. Prosjektet ble støttet av 
Norges Forskningsråd, gjennom programmet Norsk miljøforskning mot 2015, og foregikk i perioden 
2009-2011. DYLAN involverte forskere fra universitetsmuseene i Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø, 
Norsk Institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Scottish Natural Heritage. Budalen 
landskapsvernområde var ett av fire områder som er med. Hovedmålet med prosjektet var å gi 
forvaltningen grunnlag for en kunnskapsbasert og mer målrettet forvaltning av både kultur- og 
naturminner i verneområdene. 
 

4.1.1 Hva er et kulturminne?  

Kulturminner er fortellende spor etter menn, kvinner og barn i fjern og nær fortid. Kulturminner oppleves 
i den tilstanden de er i nå av menneskene i dag. De er viktige elementer i opplevelsen og formidlingen 
av landskap og historie. 
 
Kulturminner er alle spor kvinner, menn og barn til enhver tid har etterlatt seg og fremdeles etterlater 
seg i landskapet. Kulturminnene gir landskapet en historisk og menneskelig dimensjon som bidrar sterkt 
til opplevelsen. Restene som ligger igjen er fortellende fragmenter av en fortidig virkelighet. Sporene 
forteller historiske bruddstykker om liv og virke fra de første menneskene kom til landet etter istiden til 
dagens flerkulturelle samfunn og levemåte. Kulturminner er alt fra den minste lille pilspiss på en gammel 
boplass fra steinalderen, gravrøyser og – hauger delvis skjult av trær og busker, gammetufter etter 
reinnomadene i innlandet, bygninger, maskiner og teknisk utstyr som står igjen etter gruvedrift og 
mineralutvinning til bilen du leverte til opphugging i går. Kulturminner er alt fra kaffekoppen på bordet til 
kafeen på hjørnet, fra mormors symaskin til tekstilindustriens byggverk. 
 
I forvaltningen av våre kulturminner skiller vi mellom eldre og nyere tids kulturminner. Skillet er satt til 
reformasjonen i 1537. Sporene etter menneskelig virksomhet før 1537 er automatisk fredet etter 
kulturminneloven. Samiske kulturminner som er eldre enn 100 år er også automatisk fredet.   
 

4.1.2 Kulturminnene i Forollhogna 

Kulturminnene i Forollhogna er utmarksminner, spor etter menneskelig virksomhet knyttet til utnyttelsen 
av ressursene i utmarka og fjellet. Her kunne folk ta ut vilt, brensel, tømmer, jernholdig myrmalm, kleber 
og andre mineraler, drive fiske og sanke bær og andre vekster. Brukstradisjonene i dette landskapet har 
sine røtter tilbake til steinbrukende fangstsamfunn. Utmarka og fjellet sørget for mat på bordet, varme, 
klær og også rikdom. De store fangstanleggene vitner om storstilt jakt på fjellets ressurser. 
Fangstanleggene ligger i forbindelse med kjente dyretråkk for elg eller rein. Bruk av fangstgroper er en 
svært gammel jaktform, i bruk allerede i eldre steinalder og fram til slutten av 1800-tallet da gropfangst 
ble forbudt. Jakta var tidvis så stor at den ble utført med tanke på handel og eksport. Her lå en kilde til 
rikdom som vises i de store gravfeltene og i gravene fra jernalderen med et gravmateriale rikt på 
praktgjenstander fra sør i Europa. For nærmere beskrivelse av fangstanlegg og fangstgroper i 
Forollhogna se kapittel 8.7.3. Villreinen i Forollhogna og NINA-rapport 528. 
 
Tallrike dagbrudd av kleberstein i forhistorisk tid og middelalder, vitner også om storstilt utvinning og 
eksport av kleber. Og fra ca. år 200 f.Kr. og fram til 1700-tallet finner vi omfattende spor etter lokal 
jernproduksjon i utmarka i Trøndelag og Hedmark.  Især i romersk jernalder (200-400-tallet) har 
produksjonen vært så stor at en betydelig eksport av jern må ha funnet sted. Store jernvinneanlegg 
finner vi i traktene opp mot dagens tregrense i Forollhogna.  
 
Fra de første gårdene ble ryddet for flere tusen år siden har bruken av ressursene i utmarka vært en 
viktig del av gårdsdrifta. Utnyttelsen var til tider intens. Gårdsbosettinga brakte etter hvert med seg en 
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omfattende seterdrift med slått av fòr på myrer, voller, heier og i bratte lier. Her ligger også kullmilene og 
tjæremilene. Trekull var en viktig og etterspurt vare i jernalder og middelalder, både for jernvinne og til 
smedarbeid. Brenning av tjære har lange tradisjoner bakover mot vikingtid. Et stort antall mennesker har 
hatt sitt arbeidssted i utmarka. 
 
De samiske kulturminnene i Forollhogna viser lang bruk av området. Disse kulturminnene er ofte ikke de 
mest prangende eller iøynefallende i landskapet.  Store deler av det som i dag oppfattes som tilnærmet 
uberørt natur og villmarkspregede områder, er samiske kulturlandskap. Den tradisjonelle samiske 
bruken av et område er vanskelig å spore ute i naturen, da man har vært svært forsiktige i sin utnyttelse 
av naturressursene og landskapet. Mye har grodd til og forsvunnet allerede. De sporene som er 
etterlatt, kan blant annet være gammetufter, mjølkegroper og offerplasser/hellige steder. Dette er ikke 
bare spor som vitner om hvordan de har bodd og reist, men også hvordan de har tenkt og trodd. Ikke 
alle spor er nødvendigvis fysiske spor, det er mange steder, fjell og andre naturformasjoner det knytter 
seg tro, sagn og hendelser til. Kunnskapen om disse har blitt overført muntlig fra generasjon til 
generasjon, og er like viktige for forståelsen av det samiske kulturlandskapet som de fysiske sporene i 
terrenget. 
 

  
Foto: Knut Harald Stomsvik  Storbekkøya museumsseter i Synnerdalen. 

 

4.1.3 Gruvedrift 

Røros kobberverk (www.verdensarvenroros.no) 
Røros kobberverk ble grunnlagt i 1644 og var i drift i 333 år, fram til 1977. Det var malmen fra gruvene 
som la grunnlaget for Røros Kobberverk og bergstaden Røros. I Røros-regionen har det vært drift i over 
40 kobbergruver og i mer enn 200 kromgruver og -skjerp. De viktigste gruvefeltene på Røros var 
Storwartz-området og Nordgruvene. Ved Nordgruvene ble svovelkis hovedmalmen i siste halvdel av 
1800-tallet, mens ved Storwartz var kopperkis alltid det dominerende. Foruten de to hovedområdene ble 
det skjerpet i hele cirkumferensen i jakten på mineralene, og mange gruver har vært i drift rundt i Røros-
regionen. 
 
I begynnelsen kom trevirket fra områdene rundt Røros, men ganske fort ble skogen uthogd, og 
brenselet måtte transporteres langveis fra. Flere smeltehytter ble derfor anlagt utafor Røros, der det 
ennå fantes skog. Verkets privilegier var en rettighet, utstedt av kongen i 1646. De gjaldt innafor en 
sirkel med radius på 4 gamle norske mil, og i dette området kunne alle mineraler, skoger og vassdrag 
utnyttes. 
 
Hessjøgruva og andre gruver i området. (bøkene om Forollhogna) 
Hessjøgruva var i drift allerede på slutten av 1600-tallet. Gruvedrifta ble innstilt både ved Hessjøgruva 
og Killingdal av Røros Verk, da malmen var dårlig og ikke ga regningssvarende drift. Berggrunnen i 
området består, som for øvrig resten av Rørosfeltet, for en stor del av fylittskifer ispedd visse 
forekomster av grønnstein, putelava, gabbro, kalk og trondheimitt. Eksempelvis er det i Holtålen kjent 

http://www.verdensarvenroros.no/
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omtrent 40 gamle gruver og skjerp og sikkert minst like mange på Røros. Ellers har det vært gruver 
innenfor Forollhognaområdet blant annet på Os, Kvikne, Berkåk og i Fordalen. 
 

4.1.4 Ferdselsveier 

Forollhogna ligger midt mellom Nord-Østerdalen og Trondheimsdistriktet. I dag følger 
gjennomgangsveiene elvene og dalførene. I tidligere tider gikk hovedveiene mellom Trondheim og 
Tynset stort sett rett over fjellet uten de store omveier vi kjenner i dag. Riktignok går det mange 
moderne seterveier inn i området, men ingen krysser nasjonalparken. Generalløytnant Armfeldts kart fra 
1716 viser de gamle kongeveiene – gamle middelalderveier, allemannveiene. Bortsett fra den viktige 
ferdselsåren fra Dalsbygda til Budalen som finnes på eldre kart fra 1675. Pilegrimsleden gikk fra 
Østerdalen, via Vanggrøftdalen og Forollsjøen til Budalen. Denne traseen har i løpet av de siste årene 
blitt ryddet og merket. En annen pilegrimsveg gikk fra Østerdalen via Botnan i Kvikne til Nåvsetra i 
Nåvdalen og videre nordover via Vardhøa, Riåsen/Kongsvarden og til Grønset i Sørbygda i Sokndal og 
videre til Nidaros. Denne traseen er ikke merket.  
 

4.1.5 Kulturminner – ressurser, attraksjoner og opplevelse 

Kulturminner er attraksjoner og verdifulle ressurser i samfunnet. Kulturminner skaper stedskarakter og 
tilhørighet og beriker våre opplevelser når vi ferdes i naturen. Kulturminner skaper nysgjerrighet. 
Kulturminner er mulighetenes landskap og har sin naturlige plass i næringssammenheng og i 
opplevelse- og attraksjonsutvikling. Kulturminner kan brukes aktivt i kvalitetsbevisst og bærekraftig 
reiseliv og føre til vern gjennom bruk!  
 
Kulturminner er kilde til kunnskap og opplevelser. De får verdi gjennom mennesker og våre opplevelser 
av dem og har potensiale til å skape trivsel, stedskarakter, nysgjerrighet, tilhørighet, bolyst og 
verdiskaping på alle plan. Kulturminner gir våre omgivelser en historisk dimensjon og kan bidra til store 
og små opplevelser, læring, friluftsliv med opplevelse, stolthet, identitet og opplysning. 
Kulturminneverdiene som ressurs skal og kan benyttes for de verdiene de representerer i seg selv. 
Tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av utvalgte kulturminner i Forollhogna gjennom skjøtsel og 
informasjon kan gi store muligheter for opplevelse og attraksjonsutvikling og generere ytterligere verdier 
for og i samfunnet. 
 
 

4.2 FØRINGER FOR PLANARBEIDET 
 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
 
Regjeringen forventer at: 

 Planleggingen bygger på oppdatert og tilgjengelig kunnskap om arealbruk og natur-, 
kulturminne-, kulturmiljø- og landskapsverdier. Nødvendig kartlegging og vurdering av disse 
verdiene inngår i planleggingen.  

 Hensyn til tradisjonell bruk, kulturmiljø, estetikk, tilgjengelighet og universell utforming legges til 
grunn i planlegging av omgivelser og bebyggelse. Kulturminner og kulturmiljøer tas aktivt i bruk 
som ressurser i by- og tettstedsutvikling.  

 Planleggingen bidrar til å unngå nedbygging av viktige naturtyper, friluftsområder, 
kulturlandskap og dyrka mark, og inngrep i viktige kulturminner og kulturmiljø.  

 Kommunene registrerer og verdisetter kulturminner og kulturmiljøer som har lokal verdi og 
innarbeider disse i planer etter plan- og bygningsloven. Fylkeskommunene og Sametinget som 
regionale kulturminnemyndigheter bistår med veiledning.  
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Regionalpolitisk arealstrategi for fjellområdene 
 Kulturarven skal ha en sentral plass både i planarbeidet og stedsutvikling. Kulturminner og 

kulturmiljøer utgjør et viktig hensyn i arealplanleggingen og skal derfor inngå som en integrert 
del i regional og lokal planlegging.  

 
Andre føringer 

 Potensiale for verdiskaping som ligger i videreutvikling av kulturmiljøer og eksisterende 
tettsteder/bygdesentra bør vurderes grundig (jf. bestillingsbrevet MD).  

 Kulturminner og kulturmiljøer er ressurser og grunnlag for verdiskaping og næringsutvikling. Her 
er det viktig at planleggingen samordnes med blant annet regional plan for Røros bergstad og 
Circumferensen, regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag (2013) og 
fylkesdelplan for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer, Hedmark (2005). 

 Ulike rapporter og skriftlige kilder har beskrevet kulturhistorien i området, men det kunne med 
fordel ha vært samlet i en egen kulturhistorisk rapport for å gi god oversikt og være til hjelp for 
kommunene og reiselivet i deres mer detaljerte planlegging (kulturminneplan osv.).  

 Et utvalg av kulturminner bør kunne tilrettelegges for opplevelse for å gi kunnskap om 
kulturminnene og områdets kulturhistorie. Fangstgroper gir et viktig historisk blikk på villreinens 
områdebruk. Det er viktig å prioritere områder for tilrettelegging som styrer ferdselen vekk fra 
sårbare områder for villreinen (jf. handlingsprogrammet). 

 Oppdatere og videreutvikle temakart for fredede kulturminner og temakart/registre for SEFRAK- 
registrerte bygninger.  

 
 

 
Foto: Arne Nyås   Øyungen, Holtålen 
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5 LANDBRUK, SETERDRIFT OG UTMARKSNÆRING 
 
 

5.1 STATUS 
Landbruk og utmarksnæring står for mye av sysselsettingen i kommunene rundt Forollhogna og er viktig 
for verdiskaping og bosetting i bygdene. De store, sammenhengende fjell og utmarksområdene i 
regionen har viktige natur- og kulturverdier og sterke tradisjoner for næringsmessig bruk. Nærings- og 
brukerinteressene for fjellområdene er først og fremst knyttet til beiting, jakt og fiske. Utmarka har vært 
og er en viktig del av næringsgrunnlaget.  
 
De indre fjellområdene er omkranset av rikt kulturlandskap med betydelige utmarksområder og 
særpregede seterdaler. Flere av dalførene er ansett som noen av de sterkeste setermiljøene på 
landsbasis og utpekt som nasjonalt verdifulle kulturlandskapsområder. Kombinasjon av seterdrift og 
annen næringsutvikling medfører imidlertid nye krav og utfordringer når det gjelder forvaltning av 
seterlandskapet. Flere prosjekter har de siste årene fokusert på landbruksbasert næringsutvikling i 
tilknytning til seterdalene og verneområdene.  
 
Bruken av fjellområdene har generelt endret seg kraftig de siste tiårene, også i dette området. Endringer 
i landbruket, bosetting, nye livsstiler, fritidsmønstre og god økonomi gir nye driftsformer knyttet til 
utmark. Den tradisjonelle landsbruksdriften suppleres i stadig større grad med nye naturbaserte 
næringer som småskalamatproduksjon, opplevelser og aktivitet, hyttebygging mv. 
 
Det er spesielt mange interesser knyttet nettopp til randsonene opp mot fjellområdene. Mange av 
områdene er interessante både med hensyn til biologisk mangfold, landbruk, skogsdrift, villrein, 
friluftsliv, kulturlandskap, kulturmiljø og andre arealinteresser.  
 

5.1.1 Seterdrift og utmarksnæring 

Kilden, arealinformasjon på www.skogoglandskap.no., viser oversikt over setre i drift fordelt på 
enkeltsetre og fellessetre innenfor området. Her kan man også finne en oversikt over beitelagsgrenser 
og beitelagsnavn innenfor området, samt sau og storfe på beite pr. km2 og kart over beitelag som er 
med i organisert beitebruk.  
 
Temakart ferdsel 
Temakartene for ferdsel viser oversikt over dagens seterbebyggelse og utmarkshusvære (vedlegg 2 og 
3). Seter- og utmarksbebyggelsen representerer viktige kulturhistoriske spor i området. Mange er godt 
ivaretatt. 
 
Det er ikke strøm i seterdalene i dag bortsett fra i Kjurrudalen,  men i enkelte områder er det nevnt at 
strømforsyning kan være aktuelt for å opprettholde setringa framover. Det forekommer en del nydyrking 
i seterområdene, spesielt i Vingelen (inngjerdede områder). Når det gjelder seterturisme er det nærmere 
beskrevet i kap. 7. Reiseliv, informasjon og kunnskapsformidling.  
 
Jakt og fiske 
Områdets betydning som jaktområde er spesielt stort med hensyn til villrein- og småviltjakt, i tillegg til 
elgjakt. Det finnes også et betydelig antall vatn, tjern og vassdragsstrekninger som er attraktive og mye 
brukte fiskeområder. Fisket administreres stort sett av fiskeforeninger og fjellstyrer og mesteparten av 
arealet inngår i fiskekortområder.  
 

http://www.skogoglandskap.no/
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Fisk og vilt representerer ressurser for grunneieren/rettighetshaveren som kan utnyttes i næringsmessig 
sammenheng. Det ligger muligheter i å utvikle utmarksnæring knyttet til jakt og fiske, og dette er 
ressurser som har vært utnyttet i lang tid.  
 
I dag utnyttes ressursene på ulike måte innenfor planområdet, noe som blant annet har sammenheng 
med eiendomsstruktur og eiendomsforholdene.  
 
Fritidsfiske og jakt kombinert med utleie av husvære, eventuelt mat og guiding kan gi et viktig tillegg til 
brukets øvrige næringsinntekt. Det er derfor viktig at det gis mulighet for å tilrettelegge for slik 
næringsutøvelse på setereiendommer og i utmarkshusvære. Eksisterende bebyggelse bør fortrinnsvis 
benyttes, og ny bebyggelse bør knyttes til og innordne seg eksisterende bygningsmiljø.  
 

   
Foto. W. Murray     Foto: A. Nyås Hjem fra Skarvdalen i Dalsbygda 

 

5.1.2 Kulturlandskap og beitebruk  

Seterdalene rundt Forollhogna er verdifulle kulturlandskap hvor aktiv setring og utmarksbeiting holder 
kulturlandskapet i hevd og det finnes en del godt bevart byggeskikk. I landssammenheng er områdene 
helt unike med bakgrunn i det forholdsvis store antall setrer i drift som i hovedsak ligger innenfor 
verneområdene. Det slippes også et betydelig antall sau på beite i området. Beiting av storfe 
forekommer i tillegg til i seterdalene også i Grønntjønnanområdet. 
 
Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap (www.dirnat.no) 
Behovet for å samle eksisterende kunnskap om jordbrukets kulturlandskap var bakgrunnen for at 
miljøvernmyndighetene satte i gang en nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i årene 1991-
1994. Dette var den første landsomfattende registreringen av kulturlandskap i Norge. 
Kunnskapen om de biologiske verdiene var liten, lite var kartlagt, stedfestet og verdivurdert. Prosjektet 
var på denne måten en i milepæl i arbeidet med kulturlandskap, og dette har dannet basis for mye i 
etterkant.  Målet med registreringen var å bidra til å samordne og utvikle en forvaltning av jordbrukets 
kulturlandskap, der biologisk mangfold, kulturminner og opplevelseskvaliteter sikres.  
 
Registreringen hadde en såkalt holistisk tilnærming, dvs den bygget på et helhetlig syn, der både 
biologiske og kulturhistoriske verdier i landskapet skulle fanges opp. Større helhetlige områder, både 
sjeldne, mangfoldige og representative, inngikk. Områdene skulle i størst mulig grad være store og 
sammenhengende slik at både den økologiske verdien og den historiske sammenhengen skulle favnes. 
Blant annet var verdien for friluftsliv et av tilleggskriteriene i verdivurderingen. Få, eller ingen, land 
hadde gjort en tilsvarende registrering. 
 
Totalt ble ca. 290 områder i Norge prioritert høyt og fikk økt fokus med hensyn til opprettholdelse av drift 
og skjøtsel, vesentlig gjennom landbrukets støtteordninger. Registreringen medførte stor aktivitet og 
mange prosjekter i ulik regi i etterkant. 112 områder danner en nasjonal representativ liste, basert på 

http://www.dirnat.no/
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”Landskapsregioner i Norge” (fra Norsk institutt for skog og landskap). 
 
Ca. seks og tolv år etter registreringen var henholdsvis ca. 50 prosent og 30 prosent av de ca. 290 
områdene ennå er i relativt god hevd, de resterende var preget av gjengroing og forfall og hadde stort 
behov for økt skjøtselsinnsats. Dette skyldes blant annet nedlegging av gårdsbruk og endring i drift, en 
prosess som har pågått seinere tiår.  
 
Karttjenesten «Kulturlandskapsklienten» på www.dirnat.no. viser oversikt over områdene i Nasjonal 
registrering av verdifulle kulturlandskap og ulike naturtyper i kulturlandskapet fra andre kartlegginger. 
 
Oversikt over områdene innenfor planområdet som er registret som verdifulle kulturlandskap (vedlegg 9):  

Område Kommune Samlet vurdering Prioritering for forvaltning 

Tynsetbygda Tynset Områder med stor 
verdi 

Middels 

Magnilldalen Tynset Områder med stor 
verdi 

Middels 

Bjørgan Tynset Spesielt verneverdig Stor 

Innset Rennebu Område med stor verdi Middels 

Endalen Midtre Gauldal Spesielt verneverdig Stor 

Budalen Midtre Gauldal Spesielt verneverdig Stor 

Berget - Kjempeplassen Holtålen Områder med stor 
verdi 

Middels 

Vangrøftdalen - Kjurrudalen Os Spesielt verneverdi Stor 

Dalsbygda Os Områder med stor 
verdi 

Middels 

Vingelen Tolga Spesielt verneverdig Stor 

 
Økt innsats ble gitt i 2009 da Utvalgte kulturlandskap i jordbruket ble igangsatt. For å ta vare på 
verdifulle kulturlandskap i jordbruket, har regjeringen utpekt 20 helhetlige landskap i Norge med store 
biologiske og kulturhistoriske verdier. Områdene følges opp med en særskilt forvaltning. I arbeidet med 
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket har landbruks-, natur- og kulturminneforvaltningen gått sammen om 
å gi bonden drahjelp. Verdifulle arealer med gamle kulturmarker og viktige kulturminner blir restaurert og 
skjøttet. Det blir laget skjøtselsplaner og inngått langsiktige avtaler mellom myndigheter og grunneiere. 
 
Bakgrunnen for prosjektet er at det Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Miljøverndepartementet 
den 13. juli 2006 ga fagetatene Statens landbruksforvaltning, Direktoratet for naturforvaltning og 
Riksantikvaren et oppdrag basert på følgende miljømål fra LMDs St.prp. nr. 1 (2005-2006): "spesielt 
verdifulle kulturlandskap skal vere dokumenterte og fått ein særskilt forvaltning innan 2010." Samtidig 
ble det vist til stortingsmeldingen Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, hvor det heter at 
"kulturlandskapet skal forvaltes slik at kulturhistoriske og estetiske verdier, biologisk mangfold og 
tilgjengelighet opprettholdes".  
 
I tilrådningen ble det anbefalt å på sikt velge ut 100 områder, med oppstart av 20 i 2009. 19 av de 20 
områdene er fra den nasjonale registreringen av verdifulle kulturlandskap, noen er også verneområder.   
 
Et nasjonalt sekretariat ledet av Statens landbruksforvaltning, med Direktoratet for naturforvaltning og 
Riksantikvaren, følger opp arbeidet med forvaltning av områdene i samarbeid med fylkene, som har 
ansvaret for praktiske tiltak. Prosjektet samfinansieres over jordbruksavtalen og 
miljøverndepartementet. 
 

http://www.dirnat.no/
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Innenfor planområdet er Vangrøftdalen og Kjurrudalen og seterdalene i Budalen blant de utvalgte 
kulturlandskap. Det betyr at disse områdene er ansett som ett av de sterkeste setermiljøene på 
landsbasis. 
 
 
Beitekartlegging 
Viktigste målsettingen med vegetasjonskartlegging er å lage et grunnlag for planlegging av beitebruk og 
landskapsskjøtsel i områdene.  
 
Norsk institutt for skog og landskap har foretatt en vegetasjonskartlegging av hele Vangrøftdalen og 
Kjurrudalen inklusive fjellområdene rundt (alt areal vernet etter naturvernloven). Det er også utarbeidet 
kart med beite for sau og storfe og naturtypekart – viktige naturtyper for biologisk mangfold. Samlet kan 
27 % av kartleggingsarealet være viktige områder – og det er en veldig høy andel for Hedmark fylke. 
Området er svært rikt på planter og mangfold i forekomst av vegetasjonstyper. 
 
Norsk institutt for skog og landskap har også utført vegetasjonskartlegging i Vingelen, Øyungen 
landskapsvernområde og i Magnilldalen. Det er framstilt vegetasjonskart og temakart for sauebeite, 
storfebeite og naturtyper. Felles for alle områdene er at kartleggingen viser at det er rom for en god 
økning i dyretall. Skal kvaliteter i utmarka rundt beite, artsmangfold, kulturminner og opplevelse tas vare 
på, må det settes inn tiltak som øker beitetrykk, hogst og rydding.  
 

 
Foto: Arne Nyås 

 

Nasjonalt beiteprosjekt i Vingelen 
Prosjektet i Vingelen er sammen med fire andre prosjekter tildelt midler over jordbruksoppgjøret 
gjennom «nasjonalt beiteprosjekt i 2009», og er en del av et 3-årig satsingsprogram fra LMD. 
  
Beitebruken er viktig for å ta vare på kulturlandskapet og representerer en stor økonomisk verdi for 
husdyrbruket. Rasjonell beiteorganisering er en viktig faktor for å ta vare på og utvikle beitebruket i 
Hedmark. Det er en utfordring at antall medlemmer i beitelagene reduseres. Jobben med tilsyn og 
sanking blir i mange områder vanskelig. Gjengroing av utmarksbeiteområder og verdifulle 
kulturlandskap er en konsekvens. Det er derfor viktig at det tas grep med hensyn til bruken av 
utmarksbeitet. 
 
Formålet med prosjektet i Vingelen er å gjennomføre en prosess som kan føre til et framtidsrettet 
beitebruk som ivaretar hensynet til husdyrbrukere og beitebruk, seterbruk, økonomi og kulturlandskap 
på en god måte. Målsettingen er å etablere en framtidig organisering og bruk av utmarksbeite der en 
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legger vekt på å utnytte gode beitekvaliteter, pleie viktig kulturlandskap og skape beitelag med godt 
samarbeid og gode ordninger knyttet til tilsyn og sanking m.m. 
 
Det er i 2009-2011 utarbeidet områdeplaner for flere av hamnelagene i Vingelen og dette blir samlet i en 
beitebruksplan. Beitebruksplanen skal beskrive hvordan områdene samlet skal ivaretas gjennom 
skjøtsel og beiting, både i forhold til beitedyr og aktuelle tiltak, som rydding, sperregjerder, ferister og 
lignende. Beiteområdet består av rundt 100 beiteberettigede med rundt 5000 sau og 1700 storfe på 
utmarksbeite.  
 
I forbindelse med økt beitebruk, større besetninger og styrking av beitebruken er det blitt aktuelt med 
sperregjerder. Det er satt opp elektriske sperregjerder i området ved Båvola (Svartåsen- Lonsjølia)og 
rundt Kletten/Berget. Det er også ønskelig med sperregjerde langs kommunegrensa /havnegrensa mot 
Tynset, fra Lona og ned mot Glomma. Det samme gjelder i området ved Vingelssetra med ønske om 
mer sperring mot sau fra Langsfjellhogna. Innenfor enkelte seterområder er det i dag noe sperregjerder 
mot saueområder, men det kan være aktuelt med sperregjerder for å kunne skille mellom dyregrupper. 
Gjerdet består av 2-3 tråder elektrisk gjerde. Trådene legges ned om høsten og settes opp igjen på 
våren. For et område er det her gjennom en jordskiftedom fastsatt tidsrom for å ha gjerdene oppe fra 
15. mai til 20. oktober. Dette er det uenighet om, og det vil kunne få negative konsekvenser både for 
villrein og  for andre interesser som jakt. Et mindre konfliktfylt tidsrom er å vente med å sette opp 
gjerdene til begynnelsen av juni og ta de ned til 10. september.  
 
Det foreligger i liten grad konkrete planer for ytterligere oppdyrking av areal i seterdalene, men det kan 
bli behov i framtida. For flere av områdene kan det være aktuelt med skjøtselsplaner for drift /rydding av 
skogsmark, som det er utarbeidet for Kletten. Det foreligger også planer om «kulturlandskapspark» i 
Kletten. Det er betydelige mengder med bjørk i seterområdene i Vingelen og det også i enkelte områder 
planer om rydding og hogst av biovirke.  
 
En form for sperregjerder er også satt opp i Midtre Gauldal for å holde sau på beite sommerstid, samt ei 
veddehamn.  
 

5.1.3 Byggeskikk og bygninger 

I tillegg til seterbebyggelsen og hytteområdene rundt nasjonalparken er det til sammen relativt mange 
bygninger innenfor nasjonalparken. Dette dreier seg i første rekke om mindre hytter og buer, tre setre 
ved Grønntjønnan, båtnaust og gammer. Det er foretatt en seterregistrering i området, SEFRAK 
registrering av bygninger, en buplan for Budalen og bok om buer i samme område. 
 
Det er utarbeidet en byggeskikkveileder for landskapsvernområdene rundt Forollhogna. Retningslinjer 
for seterbebyggelsen er utarbeidet som en utdyping av verneforskriftene og en forklaring av 
forskriftenes praktiske betydning for forvaltningen av bygningsmassen i området. Sett i forhold til 
bebyggelsen, er formålet med vernet å ikke endre bygningene eller bygningsmiljøets karakter i vesentlig 
grad. Forvaltningsmyndigheten vil oppmuntre eierne til å utnytte de eksisterende bygningsmiljøene både 
som en økonomisk, bruksmessig og kunnskapsmessig ressurs. En fortsatt bruk av området og dets 
ressurser er det viktigste virkemidlet for å oppnå formålet med vernet. 
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Foto: Hilde Nystuen  Grønntjønnan      Dalsbygda 

 

5.1.4 LNF-formålet og Landbruk Pluss  

I tillegg til verneområdene i planområdet, er en stor del av arealet innenfor planområdet definert som 
landbruk, -natur- og friluftsliv (LNF-områder) i kommuneplanene. Miljøverndepartementet og Landbruks- 
og matdepartementets veileder T-1443 «Plan- og bygningsloven og Landbruk Pluss» gir oversikt over 
hvilke former for gardstilknyttet virksomhet som inngår i dette formålet.  
 
 

5.2 FØRINGER FOR PLANAREIDET 
 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
Regjeringen forventer at: 

 Planleggingen bidrar til å opprettholde og videreutvikle landbruket og landbruksbasert 
foredlingsindustri.  

 Fylkeskommunene og kommunene gjennom planlegging bidrar til å opprettholde et bærekraftig 
skogbruk over hele landet.  

 Kommunene gjennom planlegging sikrer målrettet bruk av miljøvirkemidler i landbruket.  
 Fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til landbruksarealer og kulturlandskapet, og 

bidrar til at de nasjonale jordvernmålene nås ved å begrense omdisponering av de mest 
verdifulle jordressursene og redusere oppsplitting av viktige arealer.  

 Fylkeskommunene og kommunene bidrar til å hindre nedbygging av verdifulle landbruks-, 
natur- og friluftsområder. Regionale planer bør angi verdifulle landbruksarealer og gjennom 
langsiktig utbyggingsstrategier trekke klare grenser mot jordbruksarealer og overordnet 
grønnstruktur. 
 

Regionalpolitisk arealstrategi for fjellområdene 
 Areal egnet for produksjon av mat skal i størst mulig grad sikres mot støy, nedbygging og andre 

inngrep.  Sikring av viktige områder er nødvendig for å utvikle landbruket og reindriften både 
som matprodusenter og kulturnæringer og for å fremme regionens fortrinn for matproduksjon.  

 Næringsmuligheter i utmarka skal tas vare på. Utmarksnæringer bør utvikles som grunnlag for 
arbeidsplasser og bosetting og bærekraftig bruk bidrar til å sikre et godt vern.  

 Tilrettelegging for aktiv utnytting av utmarksbeite. Beiting er både en økonomisk ressurs og et 
redskap mot gjengroing.  

 Verdifulle natur- og kulturlandskap skal i størst mulig grad sikres mot nedbygging både av 
hensyn til framtidig bruk og verneverdier.  

 
Andre føringer 
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 Den regionale planen kan ikke legge begrensninger på landbruksdrift innenfor LNFR-formålet, 
men kan gi retningslinjer for hvilke hensyn som skal tas ved utforming og plassering av bygg og 
anlegg.  

 Seterdrift og dyr på utmarksbeite er en viktig ressurs i området og anses ikke å være en 
utfordring for villrein. Men det bør være søknadspliktig med oppsetting av sperregjerder for å 
sikre best mulig dialog mellom landbruksinteressene og villreininteressene blant annet i forhold 
til tidsrom gjerdene står oppe.  

 Seter- og utmarksbebyggelsen representerer viktige kulturhistoriske spor i området. Det er 
viktig å få en oversikt over disse bygningene i området som grunnlag for bevaring og bruk. Det 
er også viktig å tilrettelegge for ny næringsmessig bruk der setrer har gått ut av bruk som 
tradisjonell seter. (Beite, overnatting, jaktpakker, opplevelser osv.) Viktig å ivareta det 
opprinnelige setermiljøet og tilpasse eventuelle nye bygninger til et helhetlig kulturmiljø.  

 Ved utvikling av utmarksnæringer bør det legges vekt på tiltakets næringsmessige betydning, 
sesongbruk, eksisterende bebyggelse/overnattingskapasitet og tilpasning av ny bebyggelse til 
omkringliggende kulturmiljø og landskap.  

 
 

 
Foto: Arne Nyås    Meiåvollan, Holtålen  



43 
 

6 FRILUFTSLIV, IDRETT OG FERDSEL 
 

6.1 STATUS 
Lokalbefolkning som har brukt fjellet i all tid ved bærplukking, utmarksbeite og gjeting, jakt og fiske, 
fjellturer etc. I dag brukes fjell- og utmarksområdene aktivt til fritid og rekreasjon til alle årstider, spesielt 
av lokalbefolkningen i de tilgrensende bygdene, samt hytteeierne i randområdet og andre tilreisende. 
Stadig større deler av befolkningen utøver et aktivt friluftsliv. Det er det tradisjonelle friluftslivet som 
fortsatt dominerer, men samtidig ser vi en klar økning i nye aktiviteter i grenseland mellom friluftsliv, 
reiseliv og idrett. Ferdselen foregår også i dag mer etter faste traseer og turmål enn tidligere. 
 
Idrettslag og lokale turforeninger arrangerer en rekke o-løp, tur- og sykkelløp og andre 
idrettsarrangement innover mot fjellområdene, samt arrangerte turer, utsetting av trimposter og 
turorienteringsposter. Disse har en viktig rolle for å få flere folk ut på tur, og for å gi folk økt kunnskap 
om natur- og kulturverdier i området.  
 
Det er i verneforskriften til nasjonalparken forbud mot merking av nye stier og løyper i verneområdet. 
Dette er en vesentlig konsekvens av at friluftsliv ikke er innarbeidet i formålsparagrafen. Forollhogna 
nasjonalpark har svært beskjeden grad av tilrettelegging for tradisjonell turvandring og skigåing.  
 

6.1.1 Sommer- og vinterferdsel 

Det er i planarbeidet utarbeidet to temakart for ferdsel (vedlegg 2 og 3); 
 Temakart for ferdsel vinterstid med oversikt over skiløyper, status veier (brøyta veier) og 

vinterparkering, hytter, setrer og buer, annen trafikk vinterstid som hundekjøring etc. 
 Temakart for ferdsel sommerstid med oversikt over stier og ferdselsveger, hytter, setrer og 

buer, status veier (åpne, stengte) 
 
Temakartene er viktige for å synliggjøre hva vi vet om ferdsel i området samlet i dag, områdebruken til 
ulike årstider og på hvilken måte ulik aktivitet påvirker villreinens levemåte og områdebruk. 
Temakartene gir et bilde av viktige deler av fritidsbruken i området, men bildet er ikke komplett.  
 
Sperregjerder i forbindelse med beiting av sau og storfe er også inntegnet på temakartet for ferdsel 
sommerstid. Her kan det være en utfordring med tanke på framkommelighet for turfolket hvis det ikke 
lages gjerdeklyv/grinder. Sperregjerdene står oppe fra mai/juni til september/oktober.  Se nærmere om 
dette temaet i kapittel 5. Landbruk.  
 
Ferdselskartene viser også oversikt over fritidsbebyggelse, buer og setrer. For nærmere omtale av dette 
temaet i kapittel 8. Fritidsbebyggelse og 5. Landbruk. 
  
Sommerferdsel 
Veinettet i seterdalene gjør fjellområdene lett tilgjengelig sommerstid. Det finnes et nettverk av 
umerkede stier i fjellet, men det er ingen tilrettelegging i form av turisthytter. Det finnes enkelte buer, 
hytter og gammer i nasjonalparken som står åpne for allmennheten. Den østlige ruten av pilegrimsleden 
til Trondheim er diskret merket gjennom nasjonalparken fra Vangrøftdalen til Budalen via Forollsjøen. 
Pilegrimsleden kan forventes å få økt trafikk framover.  
 
Området har et godt utbygd seterveinett som også er godt egnet for sykling og ridning. Dette er til dels 
benyttet i dag, men har et potensiale sammen med overnatting på setrer, kulturopplevelser osv til å 
utnyttes i større grad. Ellers er det flere stier i mer bygdenære områder som delvis er merket. Det 
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jobbes med flere sti- og skiltprosjekt rundt området knyttet til randsona og bygdene.(Historiske stier og 
ferdselsårer ifb med regional plan Røros bergstad og andre lokale prosjekt) 
 
Ellers er områdets betydning som jaktområde spesielt stort med hensyn til villrein- og småviltjakt. Jakt 
på lirype er svært attraktivt på grunn av produksjonspotensialet området har og mange tilreisende jakter 
rype i Forollhogna. Villreinstammen i Forollhogna blir regnet som en av verdens mest produktive, og 
reinsjakta generer mye ferdsel i de mest attraktive valdene. Veier inn i området fra alle kanter gjør 
fjellområdet lett tilgjengelig, gir en god oversikt og man klarer å høste ca. 90 % av kvoten. Det brukes 
ikke motoriserte hjelpemidler for uttransport av felt villrein i dette området.  
 
Det er registrert en markert økning i ferdselen i forbindelse med opprettelsen av nasjonalparken. Dette 
gjelder spesielt en økning i toppturer til Forollhogna toppen. Vangrøftdalen og Synnerdalen er de to 
seterdalene som har fått mest markant økning i ferdselen. Stien over fra Såttåhaugen til Synnerdalen 
viser tydelig slitasje etter økt ferdsel. Villreinen nøler mer med å passere Forollsjøen nå på grunn av økt 
ferdsel som har blitt en barriere for villreinen. Samtidig er snøfonna ved Forollhognatoppen viktig for 
villrein i forhold til avkjøling da det er lite snøfonner i området. 
 
Det er også registrert sterk økning i trafikken inn til Nordgruveområdet (østre området i Røros og 
Holtålen) de senere årene, i hovedsak av utenlandske turister. Her er det kulturhistorien og 
kulturminnene som trekker folk. Ellers er de gamle ferdselsveiene og seterområdene i planområdet godt 
egnet for vandring og muligheter for historieformidling.  
 
 
 

 Foto: Arne Nyås  
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Vinterferdsel 
Vinterstid er det få oppkjørte løyper i fjellet. Ei skiløype går fra Vingelen til Storbekkbua som så vidt 
ligger innenfor nasjonalparken, samt litt av ei skiløype i Rennebu kommune går innom nasjonalparken. 
På Kvikne kjøres det skiløyper langs seterveiene helt inn til nasjonalparkgrensa. I hovedsak ligger de 
preparerte skiløypene langs seterveiene og i randsonen rundt, tilknyttet blant annet skihytter, skistadion 
og skiskytteranlegg, bygdenært og ved konsentrasjon av hyttebebyggelse. Noe er preparert med 
løypemaskin, andre kun som scooterspor. 
 
Skiløypene ligger også i hovedsak utenfor dagens brukte vinterbeite for villreinen, med unntak på 
Kvikne. Her går noe av løypenettet i et område som også benyttes av villrein vinterstid, men det er 
innført varsling og stopp i løypekjøringen hvis det er villrein i området for å hindre forstyrrelser.  
 
Det kjøres også opp skiløyper i forbindelse med et turrenn på senvinteren og i påska, Eidsfjellrennet 
(Tynset kommune), Hessdalsrennet (Holtålen kommune), Sandfjellrennet og Tåvåfjellrennet (Midtre 
Gauldal kommune) men dette foregår i et begrenset tidsrom.  
 
I tillegg er hele det østre området mot Røros og Holtålen en del brukt vinterstid med skiløyper og 
hundeløyper. Dette er et område som i dag ikke har villrein, og det er da heller ingen utfordring. Hvis det 
på sikt skulle vise seg at villreinen tar området mer i bruk, kan omlegging av skiløypene være et aktuelt 
tiltak.  
 
Vinterstid er det generelt lite ferdsel innover fjellområdene tidlig på vinteren. Ferdselen er i vesentlig 
grad styrt av tilrettelegging i form av løypepreparering og ellers vær og føreforhold. Ferdsel på skaren 
på vårvinteren er mer populær og det er ikke like lett å styre som ved kanalisering av ferdselen med 
skiløyper på vinteren. Dette er også ei sårbar tid for villreinen. Her er det viktig med informasjon til de 
som ferdes i området, og ikke minst med tanke på hvor man legger hytteområdene i framtida.  
 

6.1.2 Nye ferdselsformer og organisert ferdsel 

Hytteeiere er flittige brukere av utmark og fjell ut fra sine nærområder. Merkede stier og oppkjørte 
skiløyper blir stadig viktigere for denne brukergruppen som er i vekst. Nyere ferdselsformer som kiting, 
terrengsykling og hundespannkjøring har økt de siste årene. Omfanget er ikke veldig stort, men disse 
gruppene kan ved sin rekkevidde, og til dels uavhengighet av tilrettelegging, gi utfordringer for villrein.  
 
Hundekjøring har økt i området og er en aktivitet som har stor aksjonsradius hvor man kommer seg over 
store områder i løpet av kort tid. De har også en lengre sesong i fjellet enn øvrig friluftsliv.  
 
Sykling, organisert bruk av hest eller kjørerturer med hest er bare tillatt på eksisterende veier eller 
spesielle kjøretraseer innenfor nasjonalparken. Planer om organisert ferdsel foruten i regi av 
turistforeninger, skoler, barnehager og ideelle lag og foreninger, er søknadspliktig innenfor 
nasjonalparken dersom det kan skade naturmiljøet. 
 
Det foregår noe organisert ferdsel i området og i tillegg en del ferdsel i større grupper uten at den er 
organisert.  
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Foto: Arne Nyås   Håkkårabben, Dalsbygda 

 
 

6.1.3 Motorisert ferdsel i utmark 

I Forollhogna nasjonalpark er det gitt egne bestemmelser om motorisert ferdsel. Dette innebærer at stort 
sett all motorisert ferdsel i nasjonalparken krever særskilt dispensasjon fra verneforskriften. I 
landskapsvernområdene er det ikke gitt egne bestemmelser i verneforskriftene om motorferdsel i utmark 
utover lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.  
 
Det er ulik forvaltningspraksis med hensyn til dispensasjoner i de 7 kommunene. Utfordringene i forhold 
til motorferdsel varierer også vinterstid og sommerstid i de ulike kommunene. Dette kommer tydeligst 
frem i de kommuner som har stor seteraktivitet, sett opp mot de som nesten ikke har noen form for 
aktivitet. Det utøves strengere praksis på Hedmarkssida enn i Sør-Trøndelag..  På Hedmarkssida er det 
lite motorisert ferdsel med snøscooter inn i området, kun noen få har løyve til bruk av snøscooter, samt 
noe leiekjøring inn til hytter, ellers er det begrenset transport i næring.  
 
Seterveiene er åpne for allmenn trafikk sommerstid. Seterdrifta, seterturismen og hovedbruken av 
seterdalene er knyttet til sommertid. Ellers er det stengt for allmenn trafikk inn til Grønntjønnan, med 
unntak for setereierne. Veien innover til vernegrensa her har stor trafikk og samtidig villreintrekk 
sommerstid. Plasseterveien som går 3-4 mil inn i området, stenges i villreinjakta ved Storbekken for å 
hindre forstyrrelse av villreintrekket over Ya.   
 
Fra Nåvveien er veien inn til masta ved Storhøa stengt med bom hele sommeren, men åpnes til 
villreinjakta starter 20. august. Trafikken øker da innover til Hisjøene og området er mest brukt på 
sensommeren.  I Ledalen er det tilrettelagt en trase for ATV kjøring for lokalbefolkningen med egne 
bestemmelser.  
 
Vinterstid er det lite trafikk tidlig på vinteren, men en del scootertrafikk fra vinterferie til påske og så lite 
trafikk fram til juni p.g.a. dårlige føre i fjellet og stengte seterveier. Scooterkjøringa er slutt 15. april og 
veiene er stengt til vårløysinga.  
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Ferdsel vinterstid innover seterdalene er avhengig av om veiene brøytes og av forvaltningspraksis i 
kommunene med hensyn til dispensasjoner for scootertransport. De fleste seterveiene inn i seterdalene 
er ikke vinterbrøytet, og transport her foregår da med scooter vinterstid. Det er ulik praksis mellom 
kommunene på omfang av denne transporten. Det kan periodisk være brøyting av skogsbilveger i 
forbindelse med skogsdrift i områder nærmere bygda. Hvor langt veiene brøytes har vesentlig betydning 
for trafikken inn i fjellet. Jo lengre det brøytes, jo mer lett tilgjengelig blir også fjellområdene vinterstid og 
ferdselen innover vil øke. For villreinen i Forollhogna vil dette ha betydning i og nær områder med 
viktige vinterbeite og i mer sårbare perioder som i kalvingstida.  
 
Uklare grenser mellom veg og utmark kan flere steder fører til konflikter og behov for avklaring. Det er 
behov for bedre informasjon i denne forbindelse.  
 

6.1.4 Ferdsel i villreinens leveområder - NINA Rapport 551- 

Denne rapporten utgjør et viktig kunnskapsgrunnlag når det gjelder tema ferdsel og villrein. Se nærmere 
beskrevet i kapittel 3. Villreinen i Forollhogna.   
 
 

6.2 FØRINGER FOR PLANARBEIDET 
 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
Friluftsliv fremmer helse og trivsel og gir naturopplevelser, rekreasjon og anledning til sosialt samvær. 
Alle bør derfor ha tilgang til grønne nærområder, parker og friluftsområder med god kvalitet. 
Tilgjengelighet til større naturområder og tilrettelegging for ferdsel i jordbrukslandskapet er også viktig.  
 
Regjeringen forventer at:  

 Kommunene samarbeider med grunneierorganisasjoner og idretts- og friluftslivsorganisasjoner i 
planleggingen slik at landbruksarealer og –virksomheter i større grad kan bli tatt i bruk for å 
fremme folkehelsen.  

 Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for friluftsliv ved å ta vare på og videreutvikle 
grønnstrukturen. 

 Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for fysisk aktivitet for hele befolkningen, blant 
annet ved å sikre grønne områder som er lett tilgjengelig og tilrettelagt for friluftsliv, idrett, lek og 
avkobling, og som er fri for forurensning og støy. Friluftslivets arealbehov ivaretas i 
planleggingen.  

 Fylkeskommunene og kommunene gjennom planleggingen styrker faktorer som bidrar positivt 
til folkehelsen, og svekker forhold som kan ha negative helsevirkninger. Planlegging etter plan- 
og bygningsloven er en viktig del av fylkenes og kommunenes folkehelsearbeid, og god 
planlegging bidrar til å utjevne sosiale helseforskjeller.  

 Regional og kommunal planlegging bidrar til universell utforming av omgivelser og bygninger. 
Lokalisering av ulike funksjoner ses i sammenheng slik at ferdsel og atkomst blir enklest mulig, 
og utformingen av områder og bebyggelse legger til rette for tilgjengelighet for alle 
brukergrupper.  

 Kommuner med et visst omfang av motorisert ferdsel i utmark tar dette opp som tema i 
planleggingen.  

 
Regionalpolitisk arealstrategi for fjellområdene 
Føringer for friluftsliv 

 Tilgang til friluftsområder i nærheten av befolkningskonsentrasjoner og sammenhengende 
grønnstruktur mellom bebygde områder og friluftsområder.  

 Universell utforming må følges opp i planlegging og i praktiske prosjekter og tiltak.  
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Andre føringer 

 Aktivt friluftsliv og opplevelser har en rekke positive sider knyttet til helse og livskvalitet og bidrar 
også til økt forståelse for arbeidet med å ta vare på fjellområdene våre for framtida.  

 Undersøkelser blant friluftslivsutøvere i andre områder viser at 80-90 % følger merkede stier og 
oppkjørte løyper. Med aktiv tilrettelegging av stier og løypetraseer kan man styre det meste av 
ferdselen utenom sårbare og viktige villreinområder og i forhold til ulike årstider. Opplevelser og 
tilrettelegging bør prioriteres i randområdene, seterområdene og bygdenært. 

 Etablere rutiner for å stanse løypekjøring dersom det er villrein i området. 
 Informasjon, bevisstgjøring og dialog bør styrkes for å kanalisere moderne friluftslivsformer, 

idrettslag og turlag bort fra viktige og sårbare områder for villrein.  
 Økt fokus på opplevelser som ikke kommer i konflikt med villrein. 
 Informere om villrein, områdets natur- og kulturkvaliteter, tilrettelegge for bærekraftig bruk, 

tilrettelegge for parkering og informasjon på utvalgte steder for å styre ferdselen unna sårbare 
områder.  

 Følge opp planen med utarbeiding av felles skilt-, sti og løypeplan 
 Planen skal peke på tiltak som kan avgrense skadevirkninger av økt ferdsel på villreinens 

livsvilkår.  
 Brøyting inn mot sentrale leveområder for villrein vinterstid bør unngås, da det vil forskyve 

trafikken innover i fjellet.  
 Interkommunal samordning av praksis når det gjelder motorisert ferdsel i utmark, vurdere felles 

retningslinjer, hvilke veier som ikke bør brøytes osv.. Rettighetshaverne har innført 
ferdselsforbud med snøscooter i kalvingstida fra 15. april.  

 
 
 

 
Foto: Arne Nyås    Kvikne Østfjell 
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7 REISELIV, INFORMASJON OG KUNNSKAPSFORMIDLING 
 
 

7.1 STATUS 
 
Regjeringens reiselivsstrategi slår fast at norsk natur er et strategisk fortrinn for Norge ved at den gir 
muligheter for unike opplevelser. Strategien legger opp til å tilrettelegge mer for reiselivet i tilknytning til 
vernet natur, blant annet ved å gjøre nasjonalparker og andre større verneområder mer tilgjengelige for 
brukerne. Nasjonalparkene våre er et verdifullt trekkplaster for reiselivet samtidig som naturen i dem har 
store verneverdier som ikke skal ødelegges. Det kan være utfordringer knyttet til tilrettelegging i 
tilknytning til de mest verdifulle naturområdene våre og det er dermed viktig at vern og bruk ikke står i 
motstrid til hverandre. 
 
Reiseliv er ei næring i vekst og kundene etterspør et helhetlig produkt med overnatting, servering, 
aktiviteter og opplevelser. Trender viser at turistene i økende grad etterspør unike og miljøtilpassede 
natur- og kulturbaserte opplevelser.  
 
Det finnes allerede flere aktører med fokus på natur – og kulturopplevelser innenfor området. Dette er i 
hovedsak småskala reiselivsaktører innenfor seterturisme, guiding, overnatting, ridning, hundekjøring, 
opplevelser, jakt – og fiskesalg. Reiselivstilbyderne er i det vesentligste lokalisert langs hovedvegnettet i 
randsona og i ytterkanten av villreinens leveområde. Innenfor planområdet finnes det ingen store tunge 
aktører som hotell eller reiselivsdestinasjoner etc.  
 
Aktører og informasjon om turistnæring og natur- og kulturopplevelser i og i tilknytning til Forollhogna området:  

Aktører Kort info Webadresse 

Vingelen fjellførerlag  
v/Johanne Nordstad 

Etablert firma i 2005. Tilbyr turer i villreinfjellet i 
Forollhogna og i tilknytning til bygda for formidling av 
natur og kultur inkl. villrein. Ses i sammenheng med 
Bunåva (mat og formidling) i Vingelen, Vingelen 
Utvikling og Vingelen fotoklubb. 

www.tur.vingelen.no 

Bunåva kafe og 
informasjonssenter.  
Vingelen Bakst v/Liv Trøan 

Kafé med salg av mat basert på lokale råvarer. Kaféen 
betjenes av Vingelen Bakst. Foruten kafédelen rommer 
Bunåva Forollhogna informasjonssenter med en 
interaktiv utstilling, og en boksamling med ferske bøker 
som du kan kikke i eller låne med hjem. 
Turistinformasjon. Ses i sammenheng med Vingelen 
Uvikling, Vingelen Kjøtt, Vingelen fjellførerlag.  

 

Vingelen Utvikling  
v/Hege Hovd eller Arild Løvik 

Jobber for satsing knyttet til nasjonalparklandsbyen 
Vingelen, der både Vingelen fjellførerlag, Bunåva kafé 
og nasjonalparksenter og flere prosjekter inngår 
(overnatting, mat, opplevelser, kunnskap og 
formidling). VM i reiskjøttbæring på nasjonalparkens 
dag i juni (årlig arrangement). 

www.vingelen.com 
 
 

Vingelsgård Gjestgiveri Overnatting og servering www.vingelsgaard.no 

Vingelen hestesenter  www.vingelen-
islandshest.no 
 

Kølbua kafé og informasjon, 
Dalsbygda 
v/Randi Brænd 

Kafé, galleri og turistinformasjon www.fjellfolge.no 
 

Fjellfølge (Dalsbygda) 
v/Randi Brænd 

Firmaet Fjellfølge DA drives og eies av Kjellrun Mylius 
og Randi Brænd, etablert i 2005. De tilbyr bespisning, 

www.fjellfolge.no 
 

http://www.tur.vingelen.no/
http://www.vingelen.com/
http://www.vingelen-islandshest.no/
http://www.vingelen-islandshest.no/
http://www.fjellfolge.no/
http://www.fjellfolge.no/
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guiding, turistinformasjon og konsulenttjenester. 
Bedriften har fokus på lokal natur, kultur og tradisjoner 
innen mat og kulturliv. 

 
 

Utistuvollen seterkafé i 
Vangrøftdalen 
v/Randi Brænd, Fjellfølge 

Seterkafé. Info om seterdalen og verneområdene. Tar 
imot grupper på bestilling. 

 

Arne Nyaas Leder i Dalsbygda jaktlag og jaktsameie.  
Redaktør på følgende nettsider:  
 
 

www.jaktlaget.dalsbygda.no 
www.hognareinen.no 
www.villreinen.no 
www.nyaas.fjellfolk.no 
 

Meierigarden bygdasenter og DNU 
(Dalsbygda næring og utvikling)  
v/Harald Eilif Østgårdsgjelten 

 www.dalsbygda.no 
 
 

Os turridning  
v/Ole Martin Nymoen 

Turer i området. Må søke om organisert virksomhet i 
nasjonalparken.  

www.osturridning.no 
 

Midttun café og Pub (Midtre 
Gauldal) 

Kafé med servering av lokal mat  

Storbekkøya museumssenter, 
Synnerdalen 

Seterkafé. Servering av seterkost hver helg hele 
sommeren, andre dager på forespørsel. 

 

Gaula natursenter, Støren 
v/Liv Kari Aasen 

Turistinformasjon.  
 
”På ville veier” er et samarbeid mellom aktører i Midtre 
Gauldal som tilbyr varierte kulturopplevelser innen 
småskalaproduksjon av mat og håndverk, turisme og 
reiseliv. Her kan du oppsøke levende seterdaler, viltre 
elvestryk og vakker natur. De kan skreddersy turer og 
opplegg og by på opplevelser servert på et fat i 
bokstavelig og overført betydning. Fra sommeren 2012 
tilbyr de faste turer fra Støren mot bygdene Singsås, 
Soknedal og Budal. Turene formidles fra Gaula 
Natursenter. Ønskes andre opplegg for små eller store 
grupper, kan Gaula Adventure tilby helhetlige 
arrangementspakker med alt fra fosseklatring til 
kanefart og lavvo-kos.  
 
 
 

www.gaula.no 
www.pavilleveier.no 
 

Bulia hest, Rennebu 
v/Paul Paulsen og Kari Kvamme 

Rideturer innover i nasjonalparken  

Litjkosbergsetra, Rennebu,  
Anne Kari Nyberg 

Servering på seter  

Kvikne nasjonalparksenter, Vollan 
Gård, Kvikne 

Nasjonalparksenter for Dovrefjell- Sunndalsfjella 
(Knutshø). Har sentral plassering også i forhold til 
Forollhogna villreinområde.  
Utstilling «på spor av de som lever i fjellet» og 
«samiske kulturminner i Forollhogna». 
 
Natur- og kulturinformasjon, gårdsmuseum.  

www.kvikne.no 
 

Kvikne Utmarksråd 
 

  

J.K. Hesteskyss,  
Jan Klemetsvold 

Frakt av reinslakt og proviant med hest  

Torgeir Øren, Røros Hundekjøring i det østre området. Turistkjøring inn til 
seter ved Vardvollen.  

 

 
Det finnes også noen campingplasser/motell/hotell rett innenfor og utenfor planområdet.  
 
 

http://www.jaktlaget.dalsbygda.no/
http://www.hognareinen.no/
http://www.villreinen.no/
http://www.nyaas.fjellfolk.no/
http://www.dalsbygda.no/
http://www.osturridning.no/
http://www.gaula.no/
http://www.pavilleveier.no/
http://www.kvikne.no/
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7.1.1 Informasjon og kunnskapsformidling 

Det er mange aktører og prosjekter i området når det gjelder informasjon, tilrettelegging og 
kunnskapsformidling, og det er viktig at tiltak samordnes i størst mulig grad. Spesielt viktig at 
verneområdeforvaltingen og forvaltningen av randområdene finner helhetlige og gode løsninger.  
 
Kommunenes egne nettsider har en del informasjon om området:  
www.rennebu.kommune.no 
www.midte-gauldal.kommune.no 
www.holtalen.kommune.no 
www.roros.kommune.no 
www.os.kommune.no 
www.tolga.kommune.no 
www.tynset.kommune.no 
 
I tillegg er det informasjon om turistnæring og natur- og kulturopplevelser på følgende nettsider:  
www.trondelagreiseliv.no 
www.rorosreiseliv.no 
www.hognareinen.no 
www.roros.no 
www.verdensarven.no 
www.fjelltur.no 
www.fishspot.no 
www.skisporet.no  
www.kvikne.no 
 

  
Foto: Hilde Nystuen  Vanggrøftdalen    Grønntjønnan 

 
 

7.1.2 Seteropplevelser 

I Forollhogna foregår det fortsatt tradisjonell setring, og du har mulighet til å oppleve din seterferie her. 
Blant de mest kjente og aktive seterområdene i Forollhogna er Vangrøftdalen, Kjurrudalen, Vingelen og 
Budalen. Her foregår det aktiv setring som bidrar til å holde kulturlandskapet i hevd. En del av 
setrene har åpent for turister og ønsker velkommen til opplevelser i seterlandskapet. I tillegg har flere 
setre i området tilbud om overnatting på setrer og i andre utmarkshusvære i området.  
 
Oversikt over noen av de mest aktive setrene:  

Forollhogna Fjellmeieri    Budalen, Midtre- Gauldal kommune. 
Hiåvollan seterleir og overnatting   Budalen, Midtre-Gauldal kommune 
Seterleir     Endalen og Nekjedalen. 
Overlivollen seter og seterkafé  Budalen, Midtre-Gauldal kommune 

http://www.rennebu.kommune.no/
http://www.midte-gauldal.kommune.no/
http://www.holtalen.kommune.no/
http://www.roros.kommune.no/
http://www.os.kommune.no/
http://www.tolga.kommune.no/
http://www.tynset.kommune.no/
http://www.trondelagreiseliv.no/
http://www.rorosreiseliv.no/
http://www.hognareinen.no/
http://www.roros.no/
http://www.verdensarven.no/
http://www.fjelltur.no/
http://www.fishspot.no/
http://www.skisporet.no/
http://www.kvikne.no/
http://midtnorsknatur.no/nb-NO/Forollhogna/Turist/Bedrifter/ForollhognaFjellmeieri.aspx
http://midtnorsknatur.no/nb-NO/Forollhogna/Turist/Bedrifter/Hiavollan.aspx
http://midtnorsknatur.no/nb-NO/Forollhogna/Turist/Bedrifter/Overlivollen.aspx
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Spellmovollen – Vangrøftdalen  Os kommune 
Simasvollen, seter med servering  Vingelen, Tolga kommune 
Utistu Aasen    Vingelen, Tolga kommune 
Aasgårdsvollen – seter med servering  Vingelen, Tolga kommune 
Brattåsryvollen –seterdrift med servering  Os kommune 
Storbekkøya museumsseter   Synnerdalen i Budal, Midtre Gauldal kommune 
Øyungen – servering/seter i drift ved Meiåen Holtålen kommune 

 
Seterprosjektet «Seterlandet i Nord-Østerdalen og Rørostraktene  
Det er gjennomført et 3-årig seterprosjekt i samarbeid mellom Hedmark, Sør Trøndelag og Møre og 
Romsdal. Målsettingen her er å bidra til å styrke det tradisjonelle seterbruket og dets driftsformer samt 
fokusere på produktutvikling som kan bidra til å øke næringsgrunnlaget på garden.  
 
Prosjekter knyttet til verdiskaping i Forollhogna nasjonalpark og seterprosjektet (LMD setersatsing i 3 
fylker) har allerede startet arbeidet med produktutvikling, markedsføring og arrangementer. Mange 
setereiere i Vangrøftdalen/Kjurrudalen leier ut seterhus i forbindelse med jakt og satser på turisme. 
Flere av setereierne er med i felles satsing ”seterlandet i Nord Østerdal og Rørostraktene” 
(www.seterlandet.com). Seterlandet er opprettet av Forollhogna prosjektet, seterprosjektet, JEG VIL 
prosjektet og Fylkesmannen i Hedmark med målsetting å skape en felles merkevare og 
markedsføringskanal for aktører innenfor kultur – og landbruksbasert reiseliv. 
 
 

  
Foto Wilhelm Murray  Simasvollen, Vingelen. Styringsgruppa og arbeidsgruppa på befaring.   

 
 

7.1.3 Andre prosjekter i området 

 
Prosjektet ”Verdiskaping og 
næringsutvikling knyttet til 
verneområdene”. 
 

Det er gjennomført et 3-årig prosjekt i tilknytning til verneområdet: ”Forollhogna nasjonalpark. 
Verdiskaping og næringsutvikling knyttet til verneområdene 2005-2007”. Det har her vært 
fokus på seterkulturen som element for å fremme reiselivsutviklingen, tradisjonell byggeskikk 
og kulturlandskap, samt se på mulighetene for landbruksbasert næringsutvikling i tilknytning 
til verneområdene. 
 

Blilyst – prosjektet ”Næring 
i verneområder 2008-
2010”. 

Forollhogna prosjektet ble i 2008 avsluttet, men videreført via dette prosjektet. Bak prosjektet 
står de fleste kommunene i Midt-Norge, sammen med fylkeskommuner og fylkesmennene. 
Formålet var å øke verdien av verneområder og andre naturområder med spesielle 
kvaliteter. Prosjektet skulle legge til rette for at slike områder blir en viktig ressurs for sosial, 
kulturell, miljømessig og økonomisk utvikling og gi grunnlag for sysselsetting og verdiskaping 
basert på naturarven, samtidig som områdene forvaltes slik at naturens mangfold blir tatt 
vare på. Prosjektet skal overordnet bidra til lokal utvikling, bosetting og verdiskaping. 
 
Prosjektet ses i sammenheng med det nasjonale verdiskapingsprogrammet ”Naturarven som 
verdiskaper” i regi av Direktoratet for naturforvaltning.  

http://midtnorsknatur.no/nb-NO/Forollhogna/Turist/Bedrifter/Spellmovollen.aspx
http://midtnorsknatur.no/nb-NO/Forollhogna/Turist/Bedrifter/Simasvollen.aspx
http://midtnorsknatur.no/nb-NO/Forollhogna/Turist/Bedrifter/UtistuAasen.aspx
http://www.seterlandet.com/
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Det er bygget opp en felles webportal og markedsplattform for formidling av informasjon 
knyttet til de større verneområdene i Midt-Norge. Her gis en oversikt over opplevelsestilbudet 
innenfor Forollhogna-området, tuftet på natur- og kulturopplevelser, servering og overnatting, 
men også mye lærerik informasjon som kan benyttes for å berike dine kunnskaper om våre 
flotte naturområder. I tillegg vil du også finne informasjon og linker angående forvaltning av 
områdene. Link www.midtnorsknatur.no eller www.forollhogna.no.  
 
Midt-Norsk Natur består av 6 medlemmer i nasjonalpark-familien, hvor du finner hele 
4 nasjonalparker og en lang rekke landskapsvernområder og naturreservater. Webportalen 
har nettsider for følgende områder: Forollhogna nasjonalpark, Sylan landskapsvernområde, 
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark, Dovrefjell - Sunndalsfjella nasjonalpark og Trollheimen 
landskapsvernområde.. 

Prosjekter i Budalen 
 

Setersmak arrangement årlig i juli. Det er aktivt organisasjonsliv i Budalen, samhold og 
dugnadsånd. Bevisstgjøring om å utvikle muligheter, bygdemobilisering (”Blilyst”, 
”Optimismebygd” og ”Framtidsverksted”). Framtidsverkstedet i 2001 satte mål om 
næringsutvikling knyttet til turisme, ”setersmak”-arrangement og utnytte råvarer lokalt. Det er 
stort utviklingspotensiale for videreutvikling bl.a. overnattingstilbud for turister og 
museumssetra som naturlig utgangspunkt for formidling av kunnskap og opplevelse. 
Museumssetra på Storbekkøya er et spesielt sted med en spesiell historie som framstår 
området som et friluftsmuseum som viser bygninger og utstyr som har tradisjon i og 
tilknytning til Budalen. Her finnes også en natur – og kultursti som er innom svært mange 
interessante tema. Webside: www.vm.ntnu.no/dylan/index.php/om-dylan/ 
 

Pilotprosjekt jakt, fiske og 
friluftsliv.  
 

Et prosjekt i samarbeid mellom kommunene Midtre-Gauldal, Holtålen og Røros. Opplevelser 
av kulturminner er en del av prosjektet med Budalen som pilot. Dette delprosjektet kan ha 
stor overføringsverdi til hele området.  
 

Nasjonalparklandsby, 
Vingelen 
 

Vern – gi grunnlag for verdiskaping. Kunnskap og kompetanse om verneverdier. Et 
formidlingsprosjekt mot skole, skilting, merking og vertskapskurs.  
En del av verdiskapingsprogrammet for naturarven Nasjonalparklandsbyer.  
 

Nasjonalparkkommune, 
bygdeutviklingsprosjektet i 
Midtre Gauldal 

 

Skjønnsmiddelprosjektet på 
Røros i regi Røros 
kommune 
 

Hovedtema i prosjektet er «Verdiskaping i verdensarven». Natur, kultur, mat og formidling i 
kulturarven. Kartlegging av stier og ferdselsveger. 

Kvikne Utmarksråd Kviken Utmarksråd ses i sammenheng med Kvikne nasjonalparksenter.  
Espen Soldal Skullerud er reiselivskonsulent i Kvikne Utmarksråd og i oppstartfase for 
etablering av eget firma «nasjonalparkguidene». 

Hesteriket 
Satsing på hest i 
fjellregionen.  

Hesteriket er en interesseorganisasjon for hestemiljøene Fjellregionen og Sør-Trøndelag 
som ble stiftet våren 2006. Foreløpig dekker Hesteriket kommunene Holtålen, Røros, Os, 
Tolga, Tynset, Rendalen, Folldal, Alvdal og Stor-Elvdal. Organisasjonen bidrar til å fremme 
samarbeid på tvers av raser og grener innen hesteidretten.  
 
Organisasjonens mål er å fremme hestens posisjon som miljøskaper og å bidra til 
næringsutvikling tilknyttet hest. Hesteriket arbeider for å fremme samarbeid i hestemiljøet 
med fokus på videreutvikling og markedsføring av hest som næring og livsstil.  
 
Hesteriket samarbeider med prosjekt Hest i Fjellregionen og er bl.a. representert i prosjektets 
styringsgruppe. Prosjektet jobber for at Fjellregionen skal bli landets ledende destinasjon 
innen opplevelser med hest, og har blitt støttet av Alvdal, Tynset, Rendalen og Tolga 
kommune, Regionrådet for Fjellregionen, Hedmark fylkeskommune, Fylkesmannen i 
Hedmark og Interreg prosjektet Scandinavian Heartland. www.hesteriket.no.  

 
 
 

http://www.midtnorsknatur.no/
http://www.forollhogna.no/
http://www.vm.ntnu.no/dylan/index.php/om-dylan/
http://www.hesteriket.no/
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7.1.4 «Villreinen og villreinfjellet som kilde til verdiskaping og samfunnsutvikling» 

ØF-rapport nr. 6/2010 «Villreinen og villreinfjellet som kilde til verdiskaping og samfunnsutvikling» tar 
utgangspunkt i en systematisk analyse av villreinen og villreinfjellet som kilde til økonomisk 
verdiskaping, og hva som synes viktige punkter og muligheter for den fremtidige økonomiske 
verdiskaping og samfunnsutvikling.  
 
Den eksisterende villreinstammen produserer en viss mengde villrein som det kan høstes av via jakt og 
opplevelser gjennom tre verdikjeder. Høsting via jakt er det mest tradisjonelle og den verdikjeden som i 
dag har størst betydning bl.a. økonomisk. Denne utnyttingen kan nok utvikles noe i form av jaktpakker 
og tilleggstjenester, men der potensialet trolig er minst utnyttet er villrein og villreinfjellet som en del av 
opplevelsen av fjellet. Både dette og jaktpakker kan i større grad bli et tillegg til eksisterende 
næringsvirksomhet og et ekstra bein å stå på for næringslivet i bygdene, både for rettighetshavere, 
reiseliv og engasjerte enkeltpersoner.  
 
Verdiskaping basert på salg av opplevelser av villrein er lite utviklet. Det er heller ikke enkelt, bl.a. fordi 
villreinen er sky og sårbar for forstyrrelse. Det er derfor større grunn til å satse på «naturbasert turisme 
med villreinkomponent». Altså bruk av kulturminner, historie og kunnskap om villrein. Dessuten å 
videreutvikle muligheter for å se villrein på avstand og indirekte opplevelse av villrein via nye medier, 
men knyttet til området. Satsingen på å få «Villreinfangsten som verdensarv» på UNESCO sin 
verdensarvliste og arbeidet med verdiskaping basert på kulturminner om villrein er spennende initiativ. I 
vurderingen av hvilke aktiviteter som skal tillates bør kvaliteten på aktiviteten, herunder tilpasning til og 
hensyn til villreinen, være det viktigste kriteriet.  
 

7.1.5 Villreinen som reiselivsattraksjon 

Nærmere beskrevet i handlingsprogrammet. Forprosjekt i som er igangsatt i forbindelse med de 
regionale planprosessene og som vil gi mer kunnskap om potensialet for verdiskaping og mulighetene 
for å videreutvikle villreinen som reiselivsattraksjon, samtidig som man ivaretar villreinens behov.  
 
 

7.2 FØRINGER FOR PLANARBEIDET 
 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
Landskap, kulturmiljøer og kulturminner utgjør et viktig grunnlag for verdiskaping og næringsutvikling. 
Slike verdier kan bidra til å utvikle attraktive lokalsamfunn og reisemål, og utgjøre konkurransefaktorer 
for etablering av virksomheter og valg av bosted. Mulighetene som ligger i verdiskaping basert på natur- 
og kulturarven kan utnyttes i mye større grad enn i dag.  
 
De mest verdifulle og sårbare naturområdene, bestandene og kulturminnene vernes eller fredes for 
kommende generasjoner, og slik at de kan være kilde til friluftsliv, rekreasjon og opplevelse. Rundt 
verneområdene kan det mange steder legges til rette for verdiskaping og næringsutvikling basert på 
lokale natur- og kulturverdier.  
 
Regjeringen forventer at: 

 planleggingen bidrar til næringsutvikling som involverer flere sektorer og bransjer, i samspill 
med offentlige virksomheter og tjenester. Dette er særlig viktig i områder av landet der det er 
nødvendig med inntektskombinasjoner. For flere sektorer, blant annet reiseliv, er det nødvendig 
å planlegge på tvers av kommune- og fylkesgrenser.  

 fylkeskommuner og kommuner legger til grunn et bredt verdiskapingsperspektiv for 
næringsutvikling, der eksisterende og nye næringer basert på lokale natur- og kulturressurser 
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vektlegges. Forvaltningen av kultur- og naturverdiene er bærekraftig og ivaretar naturmangfold 
og kulturhistoriske verdier.  
 

Regionalpolitisk arealstrategi for fjellområdene 
Det er naturen og den spesielle historien som utgjør grunnlaget for de sterke næringene, 
primærnæringene, reiseliv, kultur og opplevelse. Arealstrategien må derfor bidra til å sikre en utvikling 
hvor dette grunnlaget ikke forringes, men utnyttes på en måte som også trygger framtidig bosetting og 
virksomhet.  
 
Andre føringer 

 Når det gjelder småskala reiseliv, reiselivsutvikling og informasjonsarbeid så er det behov for 
mer kunnskap og kompetanse, samordning av prosjekter og tiltak på tvers av kommune – og 
fylkesgrenser i området. 

 Det er behov for å konkretisere hva bærekraftig reiselivsutvikling er i forhold til bærekraftig 
villreinforvaltning. Viktig å ivareta mulighetsrommet mht. å utvikle småskala turisme tilknyttet 
setermiljøene.  

 Kanalisere ferdsel, opplevelser og tilrettelegging utenfor sårbare villreinområder til randsona, i 
seterdalene og bygdenært og etablere gode sti- og løypetilbud her. 

 Tilrettelegge for parkering og informasjon på utvalgte steder for å styre ferdsel og for å 
informere om villrein og villreinhensyn.  

 Økt fokus på opplevelser som ikke kommer i konflikt med villrein. 

 Det er viktig at planarbeidet er retningsgivende for områder som er aktuelle for utvikling, 
opplevelser og aktiviteter, tilrettelegging og bruk.  

 

Foto: Arne Nyås    Bjørntjønnan, Vingelen.  



56 
 

8 FRITIDSBEBYGGELSE 
 

8.1 STATUS 
 
Temakartene for ferdsel (vedlegg 2 og 3) gir en oversikt over fritidsbebyggelse, setre, andre 
utmarkshusvære, samt andre bygninger som faste boliger. Kartene gir et bilde av bebyggelsen og 
bruken av området i friluftslivssammenheng, men bildet er ikke komplett. Kommunene har ulike rutiner 
for registreringer av type bygninger i FKB-basen, og det vil være ulik grad av oppdatering som vil kunne 
medføre mangler og feil i registeret. 
 
Det er gjort en del på seterregistrering i området (SEFRAK og seterregisteret til fjellstyrene) og det 
foreligger en oversikt over buer, hytter, naust og gammer i nasjonalparken. Setrene og 
utmarkshusværene benyttes også i stor grad som fritidsbolig og noen i turistsammenheng. For alle 
kommunene gjelder vernebestemmelsene for bebyggelse innenfor verneområdene, og det tillates ikke 
ny fritidsbebyggelse i disse områdene. Det er laget et sammenstilt kommuneplankart som viser de 
enkelte kommunenes arealplaner, og områder for fritidsbebyggelse. Kommunenes innspill om 
hytteområder i dette planarbeidet er i all hovedsak knyttet til alt etablerte hytteområder, eller områder 
som er godkjent i kommuneplanene. 
 
Det er mangelfull kunnskap om hvor mye inntekter og sysselsetting, derved bosetting, hytteutbygging gir 
de enkelte kommuner, men for den enkelte eiendomsutvikler kan dette representere viktige inntekter. 
Mange gjester på hytter og reiselivsbedrifter vil også være med å gi et kundegrunnlag for tjenesteytende 
næringer og bidra til et høyere nivå enn uten slike gjester i kommunene(Jf. ØF-rapport 3/2010). Mange 
tilbringer mye tid på hytta si og representerer på mange måter en ressurs som kan komme 
lokalsamfunnet til gode.  
 
I følge Statistisk sentralbyrå september 2012, er det registrert 11.588 hytter/fritidsboliger totalt i de 7 
kommunene, derav 3769 innenfor planområdet. Det har vært en økning i antall hytter i alle kommunene 
de siste 10 årene. I planarbeidet er det ikke tallfestet antall anneks til fritidsboliger innenfor planområdet.  
 
Kommunene har i tillegg en betydelig tomtereserve (godkjente, men ubebygde tomter). Det er gjennom 
planarbeidet forsøkt å skaffe en oversikt over denne tomtereserven kommunevis, noe som har vist seg 
å være vanskelig å få fullstendig. Vedlegg 11 viser en oversikt over byggeområder for fritidsbebyggelse i 
de områdene som ligger relativt nær villreinens leveområde, men den er ikke fullstendig da kommunene 
har ulik oversikt og bestemmelser i sine kommuneplaner. Det gir et bilde av situasjonen som er lagt til 
grunn for planarbeidet. I tillegg er det i planprosessen sett litt nærmere på de områdene med 
fritidsbebyggelse (fokusområder) som ligger aller nærmest villreinens leveområde.  
 
 Utviklingen av antall hytter i alle kommunene de siste 10 årene: 

Antall hytter i hele kommunen 2002 2012 

Tolga 542 688 

Tynset 1707 1819 

Os 988 1064 

Rennebu 1474 1797 

Røros 2308 3144 

Holtålen 946 1071 

Midtre Gauldal 1241 2005 

Totalt 9206 11588 
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Oversikt over fritidsbebyggelse, setre og andre utmarkshusvære: 

Kommune Antall hytter i 
hele 
kommunen 

Antall hytter i 
planområdet 

Antall setre i 
planområdet 

Andre 
utmarkshusvære 

Setre i drift i 
2008 

Tolga 688 241 146 31 41 

Tynset 1819 563 107 38 14 

Os 1064 435 196 101 40 

Rennebu 1797 245 35 37 2 

Røros 3144 553 25 40 1 

Holtålen 1071 483 151 30 3 

Midtre Gauldal 2005 1249 280 70 39 

Totalt 11588 3769 940 378 140 

 
Setre i drift 2008, registrering av Institutt for Skog og landskap (www.skogoglandskap.no) 
 
Bygningskategoriene som er benyttet er følgende:  

Fritidsbebyggelse kode 161, 162, 163 Hytter, sommerhus, fritidsbygg, helårsbolig benyttet som 
fritidsbolig, våninghus benyttet som fritidsbolig 

Seterbebyggelse 171 seterhus, sel, rorbu 

Andre utmarkshusvære 172;183;245;524 Skogs- og utmarkskoie, gamme, naust/redskapshus for fiske, 
båthus, sjøbu, camping-/utleiehytte 

Andre bygninger Øvrige koder All annen bebyggelse i planområdet 

 
 
 
 

  
Foto: Wilhelm Murray   Knausvola hyttegrend 

 
 

http://www.skogoglandskap.no/
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8.1.1 Ringvirkninger av hyttebygging 

Forskningsrapporten «Ringvirkninger av hyttebygging»(ØF-rapport 3/2010) belyser i hvilken grad og på 
hvilke betingelser fritidsboliger kan støtte opp om eksisterende bosetting og sysselsetting, og i hvilken 
grad og på hvilke betingelser fritidsboliger kan utvikle og støtte opp om lokal verdiskaping og 
næringsutvikling.  
 
Viktige argumenter for å vurdere/satse på utbygging av fritidsboliger i mange kommuner er nærings- og 
bygdeutvikling på lengre sikt. Reiseliv/fritidsboligutbygging blir sett på som en av få næringsaktiviteter 
som kan bidra til å opprettholde bosetting og sysselsetting i distriktene da jordbruk og annen 
distriktsorientert virksomhet er blitt stadig mer effektivisert og vanskeligere å drive lønnsomt. Fokus blir 
ofte satt på destinasjonsutvikling, der «fjelllandsbyer» lokalt kan framstå som de beste alternativer, ofte 
med grunneiere som pådrivere. Et viktig poeng er imidlertid at salg/bortfeste av tomter i første omgang 
kun er ren formue-omplassering, men som kan være nødvendig for å løse ut kapital. I hvilken grad dette 
så kan bidra til lokal nærings- eller bygdeutvikling avgjøres imidlertid av hvordan og hvor denne formuen 
brukes i neste trinn.  
 
Viktig forutsetninger for å få sysselsetting av å utvikle skreddersydde tjenester tilpasset 
fritidsboligsegmentet er innbyders lokalisering og absolutt antall. Det er relativt få fritidsboligeiere som 
kjøper vaktmestertjenester eller andre tilbud, utenom evt. brøyting og ved, slik at det må være et 
tilstrekkelig stort antall enheter i utgangspunktet skal det være muligheter for å skaffe rimelig jevn og 
tilstrekkelig sysselsetting.  
 
De to gruppene som kanskje er mest interessante i økonomisk sammenheng, fordi de bruker 
fritidsboligen mer enn andre og fordi de har et høyere lokalt forbruk, er «den moderne 
rekreasjonsutøveren» og «den fleksible profesjonsutøveren». Disse eierne har fritidsboliger med høy 
teknisk standard og bilvei fram hele året. De moderne hører med blant de yngste, mens de fleksible er 
noe eldre.  
 
En tilpasset og hensiktsmessig organisering av enkeltvis mindre aktører kan bidra til å øke lokal 
konkurranseevne om oppdrag og i seg selv utvikle både kompetanse og kapasitet. Grunneiersamarbeid 
er et åpenbart tema, bl.a. for å få gunstig arealarrondering.  
 
Friluftsliv som motiv for å eie og bruke fritidshus er belyst i flere undersøkelser. Resultatene viser at 
friluftsliv og rekreasjon er viktige motiver for å eie og bruk av hytter, men at friluftsliv og rekreasjon ikke 
kan behandles som et enhetlig fenomen. Undersøkelser viser at hytteeierne vektlegger forskjellige 
dimensjoner ved rekreasjon og friluftsliv ved anskaffelse av og eierskap til fritidsboligen. Som for 
eksempel kan deles i fem faktorer;  

1. Den moderne rekreasjonsutøver (vektlegger alpinanlegg, golfbaner, badeanlegg, fornøyelses- 
og kulturtilbud og spisesteder) 

2. Den tradisjonelle friluftslivsutøver (vektlegger turgåing og langrennsskiløping, nærhet til 
høyfjellsområder) 

3. Den sosialt forankrede fritidshuseier (vektlegger å ha slekt/familie/venner i 
lokalsamfunnet/barndomsminner) 

4. Den høsteorienterte friluftslivsutøver (vektlegger jakt- og fiskemuligheter) 
5. Den fleksible profesjonsutøver (vektlegger å kunne jobbe på hytta) 

 
Lokalisering, lokale tilbud, attraksjoner og aktiviteter og standard kan til en viss grad styre eiernes motiv 
for å eie/bruke fritidsboligen. Lokalisering, planlegging og utbygging tilpasset «moderne 
rekreasjonsutøvere» vil derfor intensivere bruken av avgrensede områder, mens andre 
utbyggingsmodeller kan ekstensivere arealbruk både til bygging og ferdsel. Det er derfor ikke likegyldig 
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hvordan en lokaliserer og planlegger framtidige utbygginger.  Gjennom bevist planlegging kan en altså 
tiltrekke hytteeiere med ulike interesser og preferanser.  
 
Det er behov for nye undersøkelser for å si noe mer sikkert om forskjeller i adferd mellom ulike typer av 
utbyggingsmønstre – da man vet lite om sammenhengen mellom preferanser og faktisk adferd. Dette 
fordi få undersøkelser kvantifiserer omfanget av utendørsbruk eller hvilke geografiske områder rundt 
hytta som brukes. 
 
Men man vet at avstanden fra hyttefelt til friluftsområdene har stor betydning for bruken av områdene. 
En stor del av bruken er konsentrert til nærområdet og ett eller to dagsturområder. Hytteeiere som er 
lokalisert inn mot snaufjellet bruker områder lengst inn i fjellet mer enn eierne i hytteområder lokalisert i 
skogbeltet, lengre vekk fra snaufjellet.  
 
Rapporten konkluderer med at det ved gjennomtenkt planlegging er mulig å redusere negative effekter 
på naturgrunnlaget av friluftsliv ut fra hyttene. De viktigste tiltakene er:  

 Hyttebygging trekkes så langt vekk fra sårbare områder som mulig.  
 Indirekte kan ferdselen ut fra hyttene begrenses ved at en setter maksimumsstandarder for 

størrelse og standard. Vinterstid vil det være viktig å begrense brøyting helt fram til hyttene.  
 Kanalisering av ferdselen gjennom skiløyper og merking/skilting av stier. Slik tilrettelegging må 

imidlertid ta utgangspunkt i hva som er naturlig turmål og attraksjoner i det enkelte område.  
 Omlegging av stier og skiløyper. Det er sannsynlig at omlegging av skiløyper vil ha større effekt 

på ferdselsmønsteret enn omlegging av stier på kort sikt. Dette fordi stiene fortsatt vil ligge der 
om merkingen fjernes, slik at den fysiske framkommeligheten fortsatt er god. Skal omlegging av 
stier ha noen effekt blant brukere som er erfarne friluftslivsutøvere og godt kjent i området slik 
mange hytteeiere er, bør omleggingen suppleres med informasjon (for eksempel om at ferdsel 
bør unngås i området i bestemte perioder), og de nye rutene bør gå til attraktive turmål. Når det 
gjelder skiløyper påvirker disse den fysiske framkommeligheten såpass mye, at en omlegging 
sannsynligvis vil ha en relativt stor effekt også på kort sikt.  
 
 

 

8.2 FØRINGER FOR PLANARBEIDET 
 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
Regjeringen forventer at: 

 Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for en mer miljøbasert utbygging av fritidshus, 
der hensynet til landskap, naturmangfold, ressursbruk, energibruk og estetikk blir vektlagt.  

 Fylkeskommunene og kommunen bidrar til å hindre nedbygging av verdifulle landbruks-, natur- 
og friluftsområder.  

 
Regionalpolitisk arealstrategi for fjellområdene 
Føringer for fritidsbebyggelse: 

 Fritidsbebyggelse bør lokaliseres mest mulig vegnært og bygdenært. Dette reduserer behov for 
inngrep i utmark og øker inntektsmulighetene i lokalsamfunnet gjennom tilleggstjenester og økt 
handel, samtidig får hyttene bedre adkomst. 

 
Andre føringer 

 Nye områder for fritidsbebyggelse bør komme der de gir størst mulig ringvirkninger for 
lokalsamfunnet, og minst mulig ulempe for villrein. Det vil i praksis si nærmest mulig etablerte 
grender med helårsvei, butikk, skiløypenett, tilrettelagte turveger mv.  
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 Ny fritidsbebyggelse og ny reiselivsutbygging bør primært bygges ved fortetting i, eller i 
tilknytning til, alt bebygde områder og/eller utvidelser av tidligere oppførte bygninger. Samtidig 
bør alle utbyggingsområder sikres gode grønne strukturer som del av utbyggingssonen.  

 Fritidsbebyggelse bør lokaliseres utenfor villreinens leveområder, og primært under 
bjørkeskogbeltet. Bygningene bør ha god landskapstilpasning slik at de ikke er for eksponert og 
heller ikke bryter synsranden.  

 Ferdsel fra hytteområder bør ikke ledes inn i villreinområdet, men i hovedsak tilrettelegge for 
gode opplevelser i randsona. Ved nærhet til viktige villreinområder bør kommunene stille 
rekkefølgekrav knyttet til sti- og løypeplaner som kanaliserer all ferdsel utenfor de sårbare 
områdene.  

 Informasjon og dialog med hytteeierne om sårbare områder og sårbare perioder for villreinen – 
økt kunnskap og lage møteplasser mellom lokalbefolkning og hyttefolket.  

 Det er behov for mer kunnskap om hytteeieres adferd og bruk av områdene, samt god 
planlegging av framtidig utbygging.  

 
 
 
 

Foto: Arne Nyås    Junitur, Dalsbygda  
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9 TAMREIN 
 

9.1 STATUS 
Det ytre planområdet grenser i øst mot samisk reindrift og Riast-Hylling reinbeitedistrikt. Distriktet er en 
del av Sør-Trøndelag og Hedmark reinbeiteområde som strekker seg over fire fylker. Den regionale 
reindriftsforvaltningen er lokalisert på Røros og er underlagt det sentrale Reindriftsforvaltningen i Alta. 
Landbruks -og matdepartementet har det overordna ansvaret for reindriften.   
 
Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde og tamreinlagene (Valdres, Gudbrandsdalen og Rendal 
Renselskap) har hatt høy stabilitet både i reintall, produksjon og slaktevekter, og har over lang tid hatt 
den beste produktiviteten på landsbasis. I Sør-Trøndelag/Hedmark har reintallet ligger stabilt de siste 30 
årene med variasjon mellom 13 -14 000 dyr. Produktivitet og slaktevekter er blant de høyeste i landet i 
følge det nasjonale Ressursregnskapet fra 2012. Arealinngrep og rovdyrtap beskrives som de største 
utfordringene for næringen. 
 
I de nordligste distriktene i Sør-Trøndelag, Essand og Riast/Hylling, foregår flyttingen mellom barmarks-
beiter i mer kystnære strøk i nord til vinterbeiter omkring Femunden. Grenseområdene til Forollhogna 
(Rugldalsområdet) utgjør høstland for tamreinen. 
 
Inntil reinbeitedistriktene ble opprettet på slutten av 1800-tallet, var det samisk tamreindrift også i 
Forollhogna. Det er i de senere år utført nye registreringer av de samiske sporene på initiativ fra Kvikne 
nasjonalparksenter, Stiftelsen Volllan Gård. I forbindelse med planarbeidet, er det utarbeidet temakart 
med oversikt over freda kulturminner i et samarbeid mellom fylkeskommunene og Sametinget for å 
synliggjøre bredden i kulturminnene i området på best mulig måte, jf. kapittel 8.7.4. 
 
Mer informasjon om dagens tamreindrift kan leses på Reindriftsforvaltningens hjemmesider 
www.reindrift.no.  
 

9.1.1 Sperregjerde 

I høringen av planprogrammet høsten 2010 ble problematikken omkring at tamreinen tidvis trekker over 
til Forollhognasiden ved Rugldalsområdet framholdt fra flere høringsparter. Topografien gjør det enkelt 
for reinen å gå over i dette området. Det er vist til at dette øker faren for sammenblanding mellom 
tamreinen tilhørende reinbeitedistriktet og villreinstammen i Forollhogna.  
 
Villreinutvalget i Forollhogna opplyser at det i flere år er arbeidet med planer om et sperregjerde for å 
motvirke tamreinovergangen. Dette arbeidet har kommet lengre det siste året, i og med at det har vært 
avholdt fellesmøter med alle impliserte på Røros i juni 2010 og med Miljøverndepartementet og 
Landbruks -og matdepartementet i november. 2011.  
 
På nettstedet www.hognareinen.no beskrives planene om sperregjerdet og det framheves at dette er et 
tiltak det er enighet om mellom aktuelle parter, både reindriftsutøvere og villreinutvalg og at saken ligger 
i Departementet pr. juni 2012. Forslaget er at det settes et sperregjerde langs jernbanelinja 
(nettinghøyde på 1,25 meter) på østsiden for også å unngå påkjørsler. Det legges opp til offentlig 
finansiering mellom Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet på 1,2 mill. 
Jernbaneverket skal være eier og driftsansvarlig under forutsetning at det offentlige tar 
vedlikeholdskostnadene.  
 
 
 

http://www.reindrift.no/
http://www.hognareinen.no/
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9.2 FØRINGER FOR PLANARBEIDET 
 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
Regjeringen forventer at: 

 Reindriftens interesser og behov synliggjøres og ivaretas på en helhetlig måte i 
arealplanleggingen. For å sikre reindriftsnæringens arealbehov på tvers at kommunegrenser er 
det nødvendig å se på reindriftens arealbehov i et regionalt eller interkommunalt perspektiv. 

 

Regionalpolitisk arealstrategi for fjellområdene 
 Sikring av viktige områder er nødvendig for å utvikle landbruket og reindriften både som 

matprodusenter og kulturnæringer og for å fremme regionens fortrinn for matproduksjon. 
 

Andre føringer 
 Det er enighet mellom villreinutvalget og reindriftsutøverne om å sette opp et sperregjerde langs 

jernbanelinja ved Rugldalsområdet for å hindre overgang av tamrein og sammenblanding med 
villreinen i Forollhogna. Dette følges opp i handlingsprogrammet. 

 
 
  

Foto: Arne Nyås    Kalving i Forollhogna   
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10 MINERALER OG LØSMASSER 
 
 

10.1 STATUS 
 
I store deler av randområdene finnes en rekke gamle kjente gruver og malmforekomster. Dette gjelder 
spesielt strekningen Ålen-Tynset, Kvikne- Yset og Inset – Støren. Dette er potensielt viktig for utvikling 
og vekst i fjellbygdene.   
 
Hessjøfeltet kobber/sinkmalmforekomst ligger innenfor Forollhogna nasjonalpark. Det er i forskriften for 
Forollhogna nasjonalpark og Øyungen landskapsvernområde tatt inn følgende unntak: «Prøveboring og 
etablering av nødvendige luftesjakter i forbindelse med underjordisk drift av malmforekomster med 
uttakssted utenfor verneområdet.»  
 
Malmforekomsten i Hessjøfeltet ligger i et geologisk miljø med muligheter for riktig store 
malmforekomster på dypet. Holtålen kommune arbeider aktivt for å få i stand utnyttelse av denne 
malmforekomsten. I Hessjøfeltet har en påvist forekomst på ca 3 mill tonn, med en sannsynlig drivbar 
malmforekomst med på 10mill tonn. Til sammenligning ble det i Røros kobbeverks over 300-årige 
driftstid tatt ut litt over 6 mill tonn. I hovedsak er det innholdet av kobber og zink som er interessant i 
forekomsten. Hessjøgruva AS ble etablert i 2011 for å forvalte mineralforekomstene for Holtålen 
kommune.  
 
Det er betydelig økonomisk risiko knyttet til framtidig gruvedrift på forekomsten. Investorer krever 
ytterligere bekreftelser på drivverdig volum og kobberinnhold. Drift i feltet kan med en driftstid på 25-50 
år gi 50-60 lokale arbeidsplasser direkte i anlegget. I tillegg genererer disse erfaringsvis 4-5 ganger så 
mange andre arbeidsplasser i lokalsamfunnet.   
 
Den østre delen av planområdet – kalt Nordgruveområdet i denne planen – ligger i Holtålen kommune 
og Røros kommune. Her er det også tidligere vært gruvedrift og området kan ha et potensiale for å 
inneholde verdifulle malm – og mineralforekomster.  
 
Løsmasser 
Det er flere grustak innenfor planområdet, både grustak for kommersiell drift og mindre grustak for 
vedlikehold av lokale veger.  
 

 

10.2 FØRINGER FOR PLANARBEIDET 
 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
Regjeringen forventer at: 

 Planleggingen synliggjør mineralressurser av nasjonal og regional betydning slik at disse kan 
ivaretas på en måte som ikke er til hinder for framtidig verdiskaping.  

 
Mineralutvinning har lagt grunnlag for utvikling av mange lokalsamfunn. Flere tidligere gruver og 
gruvesamfunnet Røros er i dag vernet. Mineralnæringen bidrar fortsatt til samfunnets verdiskaping og til 
å skape lokale arbeidsplasser, og det er nødvendig å legge til rette for en bærekraftig og miljømessig 
forsvarlig mineralvirksomhet.  
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Regionalpolitisk arealstrategi for fjellområdene 
 Innover mot fjellområdene er det vesentlig å minimalisere og konsentrere inngrepene. Ved å 

etterstrebe få og små inngrep reduseres konfliktpotensialet i forhold til bevaring av villreinens 
leveområder, målsettingen om inngrepsfrie områder og friluftsliv.  

 Verdifulle natur- og kulturlandskap skal i størst mulig grad sikres mot nedbygging både av 
hensyn til framtidig bruk og verneverdier.  

 
 
 

  
Foto: Wilhelm Murray   Befaring Hessdalen 

  



65 
 

11 ENERGIPRODUKSJON OG KRAFTLEDNINGER 
 

11.1 STATUS 
 
Kraftutbygginger er gjennomført i områdets utkanter. Det som berører planområdets indre deler mest er 
vassdragsutbyggingen ved Falningsjøen, Svergesjøen og Ya. Dette har også påvirket villreinens 
trekkmønster og bruk av leveområdet.  
 
Myndighetsorgan for kraftsaker i Norge er Norges Vassdrags- og Energidirektorat. Men selv om disse 
arbeider i regi av energilovgivningen, gjelder innsigelsesrett med mer som i plan- og bygningsloven. 
Regional plan med stor vekt på villreinens interesser i fjellområdene har dermed også innvirkning på 
denne virksomheten.  
 
Det er klart uttrykt fra sentrale myndigheter at de store vannkraftprosjektenes tid er forbi. I fjellområdene 
er det likevel et løpende drifts- og vedlikeholdsbehov. Det er også stadig under utvikling ny teknologi, og 
det er ønske om effektivisering og utviding av eksisterende anlegg. Dette innebærer at det fortsatt vil 
være aktivitet og virksomhet knyttet til kraftanlegg og magasin, for å ivareta de store samfunnsmessige 
interessene disse anleggene representerer. Det er dermed viktig at planen legger til rette for 
retningslinjer som ikke er til hinder for nødvendig drift, vedlikehold og oppgradering av anlegg i 
planområdet.  
 
Brev fra DN og NVE av 3. november 2004 gir retningslinjer for hvordan hensynet til vassdrags- og 
energianlegg skal ivaretas i verneområder.  
 
Kraftlinjene innenfor planområdet ligger i ytterkant og er avmerket på temakart ferdsel sommer.  
 
 

11.2 FØRINGER FOR PLANARBEIDET 
 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
Regjeringen forventer at: 

 Fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til klimautfordringene og norsk 
energiomleggingspolitikk i planleggingen. Det legges til rette for redusert energibruk og 
klimagassutslipp, energieffektivisering, utbygging av fornybar energi og tilpasning til 
klimaendringene. Klimatiltak som har positive eller akseptable effekter for naturmangfold og 
andre miljøverdier prioriteres.  

 Fylkeskommuner og kommuner legger til rette for økt produksjon av fornybar energi, herunder 
også bioenergi, uten at viktig naturmangfold eller store landskapsverdier går tapt.  

 Fylkeskommuner i regioner med potensial for utbygging av vindkraft og små vannkraftverk 
avklarer om det skal utarbeides regionale planer i tråd med nasjonale retningslinjer. Regionale 
planer som utarbeides bidrar til å styrke beslutningsgrunnlaget for konsesjonsbehandlingen. 
Planer for små vannkraftverk sees i sammenheng med regionale vannforvaltningsplaner.  

 
Regionalpolitisk arealstrategi for fjellområdene 

 Energiproduksjon og transport av energi er også arealkrevende, det finnes derfor ingen 
konfliktfri energiutbygging. Samtidig er det et nasjonalt og regionalt mål å bidra til økt 
produksjon av fornybar energi. Det blir derfor viktig å fremme de prosjektene som på mest mulig 
skånsom måte bevarer de kultur- og naturverdier som finnes i planområdet samtidig som 
produksjonen av fornybar energi kan økes. 
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 Nye kraftledninger bør mest mulig følge eksisterende traseer. Jordkabel bør i større grad 
vurderes for å redusere konflikter med andre interesser.  

 Legge til rette for produksjon og bruk av bioenergi. Dette for å øke andelen av fornybar energi 
samtidig som dette også utgjør ressursutnytting.   

 Utbygging av vannkraft/småkraft i samme geografiske område bør behandles mest mulig 
samlet og ses i sammenheng med tidligere inngrep for å unngå eventuelle uheldige 
sumvirkninger.  

 Vindkraftutbygging i de indre fjellområdene frarådes (jf. vedtatt Fylkesdelplan vindkraft for Sør-
Trøndelag, 2008). 
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