
«Villreinfjellet Rondane som verdiskaper»

Delprosjekt 1) 

Flytting av Gråhøgdbu

Oppdateringsmøte 3.12.2020 v/Tuva Eiklid, rådgiver idrett og friluftsliv



Resultat

• Omlegging av sti mellom Eldåbu til 
nye Gråhøgdbu og videre til 
Jammerdalsbu



•Det miljømessige verdien er knyttet til å redusere ferdselen i et 
av de mest kritiske områdene for villreintrekket mellom 
vinterbeiter i Vulufjellsområdet og sommerbeiter i sør.

• Kulturell verdiøkning gjennom at hytta flyttes til Maihaugen på 
Lillehammer. Hytta vil inngå som en del av Maihaugens satsing 
på tidlig fjellturisme. 



• Vi antar at reiselivsbedriftene på Venabygdsfjellet vil få en økning i 
sin omsetning/verdiskaping ved at hytta flyttes nærmere 
eksisterende bebyggelse og næringsliv, i tillegg til Trolløypa -
skiløype som går langs Rondane fra Høvringen til Lillehammer.

• Ny hytte, sammen med oppgradering av Eldåbu og Jammerdalsbu vil 
gjøre turen gjennom Rondane mer attraktiv og trolig også øke 
besøkstall og omsetning både for DNT og for det øvrige næringsliv 
på Venabygdsfjellet.



Veslefjellbua

•Åpning av ny hytte høst 2019. 

Foto: Janet Bydal

https://www.dntoslo.no/artikler/nyheter/



Flytting Gråhøgdbu

• Klargjort til transport. 
Februar/mars 2021 fraktes 
hytta med tråkkemaskin og 
spesialbygget slede. 

• Transporten fra fylkesvegen til 
Maihaugen våren 2021. 

• På Maihaugen er ny tomt til 
Gråhøgdbu med nødbu
klargjort. 

Terje Myhre – Maihaugen



Økonomi

• Tilskudd
• 1 700 000 mill. kr til DNT 

➢prosjektmidler og 500 000 kr i fylkeskommunale midler

• 200 000 kr fra Oppland fylkeskommune til Stiftelsen Lillehammer 
Museum for flytting av Gråhøgdbu til Maihaugen.

• Kostnader
• 4 278 000 mill. kr

• Tillegg 200 000 kr til ny utedo



«Villreinfjellet Rondane som verdiskaper»

Delprosjekt 2) 

Gjennomføring og oppfølging av mulighetsstudie for 
Mysusæter/Spranget



Hovedmål:

Stimulere til bred verdiskaping knyttet til Rondane villreinområde, 
særlig innrettet mot ulike deler av reiselivet. 



Delmål

• Balansere de nasjonale målene i villreinpolitikken mot 
verdiskapingsprogrammets mål om sosial, økonomisk, kulturell 
og miljømessig verdiskaping 

•Mysusæter og Otta skal fremstå som et attraktivt 
reiselivsprodukt der hensyn til villrein er ivaretatt. 

•Utvikle området som et helhetlig reisemål, med Mysusæter som 
knutepunkt og innfallsport til nasjonalparken 



Handlingspunkt

1. Skisseløsning for etablering av et Viewpoint på Ranglarhø, en vakker 
utsiktstopp 20 minutters gange fra Mysusæter. 

2. Skisseløsning som viser arealbruk til stier til/fra Viewpointet med 
parkeringsplassen på Mysusæter som utgangspunkt. Stiløsningen skal 
beskrives som en mulighet for rundtur. 

3. Skisseløsning for arealbruk og organisering av parkering på Spranget og 
Mysusæter (ansvar Nasjonalparkstyret) i samarbeid med dette prosjektet. 

4. Beskrivelse av en betalingsløsning som regulerer og kanaliserer 
parkeringen til Mysusæter i stedet for Spranget. 



Organisering

• Prosjektansvarlig (PA): Rådmannen i Sel kommune

• Styringsgruppe er representert fra Sel kommune, Innlandet 
fylkeskommune, Sel fjellstyre, Nasjonalparkriket reiseliv,
nasjonalparkforvaltninga, Mysusæter vel og Søre-Sel 
grunneierlag

•Arbeidsgruppe er andre representanter fra Sel kommune, 
Innlandet fylkeskommune, Nasjonalparkrike reiseliv, Sel 
fjellstyre og Mysuseter vel



To skisser for Viewpoint Rondane er utarbeidet

•Norconsult (rammeavtale Sel kommune) fikk oppdraget å 
komme med forslag til skisse for Viewpoint.

• Skissene fikk ikke tilslutning og det jobbes med nytt forslag



Økonomi

Tiltak Inntekter kr Utgifter kr

Prosjektmidler fra Miljødirektoratet 700 000,-

Oppdrag Norconsult (utarbeide skisse Viewpoint Rondane) 310 000,-

Innleid prosjektleder 100 000,-

Møtekostnader 10 000,-

Egeninnsats arbeidstimer styringsgruppe og arbeidsgruppe ?

Handlingspunkt 3, skisse parkeringsplass Mysusæter og Spranget

Bevilget av Nasjonalparkstyret

100 000,-



Erfaringer

• Utfordrende med mange interesseorganisasjoner som har ulikt syn 
på hva som er verdiskaping. (nasjonalparkstyret, 
nasjonalparkforvaltere, kommune, fjellstyre, velforeninger, fylke med 
flere)

• Meget vanskelig å komme til felles enighet grunnet ulike interesser

• Forvaltningen tar ikke beslutninger.

• Lokale ønsker er ikke i overenstemmelse med nasjonale rammer for 
ivaretakelse av prosjektet «villreinfjellet som verdiskaper» 



Sluttrapport

•De fire handlingspunktene vil bli ferdigstilt i 2021
• Viewpoint Rondane er uavklart

• Parkeringsløsning på Spranget blir utarbeidet

• Parkeringsløsning Mysusæter blir utarbeidet

• Ulike betalingsløsninger Mysusæter- Spranget blir presentert



«Villreinfjellet Rondane som verdiskaper»

Delprosjekt 3: 

Kontrollregistrering av arkeologiske kulturminner i Rondane med 
randområder, v/Kulturarv i Innlandet fylkeskommune



Mål: Kunnskap om kulturminner i Rondane gir grunnlag for god 
forvaltning og formidling av kulturarven. 

• Kulturmiljøene (i stor grad villreinrelatert) er en uerstattelig 
miljøressurs i Rondane

• Fangstminnene er en unik kilde til kunnskap om villreinen i 
Rondane. 

• Legge til rette for å formidle «rett» utvalg av kulturminner, som 
tåler tilrettelegging/besøk og ivaretar villrein og miljøet for øvrig.   

• Legge til rette for at kunnskapen om fangsthistorien og 
kulturarven i Rondane kan formidles utenfor sårbare områder og 
på andre måter/plattformer enn ved direkte besøk. 

• Oppdatere kulturminnedatabase som grunnlag for både 
forvaltning og formidling. 



-Metode: hvordan jobbes det med prosjektet og hvem deltar
-Økonomi: Hva mottas i tilskudd, og hvordan løses 50% 
egen/annen finansiering? 

• Målsetningen var et treårig løp, men prosjektet har blitt forsinket gjennom flere 
sesonger nå. I 2019 pga. at prosjektleder ble skadet, i 2020 pga. nødvendige 
omprioriteringer av feltmannskapet under koronapandemien. 

• Delprosjekt 3 var i første sesong organisert med bred deltagelse internt fra 
Kulturarv. To registreringslag som fordelte områder mellom seg. Andre sesong ble 
det ikke plass til like stor aktivitet. Vi så behovet for å forsterke med ekstern 
bemanning, og i år var det før koronasituasjonen avtalt en kombinasjon av intern og 
innleid bemanning. 

• Vi søker nå om en siste overføring av midlene til 2021, for sluttføring av prosjektet. 

• Prosjektet krever både utstrakt feltvirksomhet, og etterarbeid i form av oppdatering 
av kulturminnedatabasen Askeladden og publikumsbasen Kulturminnesøk. 

• Formidling underveis i feltarbeidet og informasjon til nasjonalparkforvaltning og 
andre aktører prioriteres. 

• Delprosjekt 3 har mottatt 600 000,- i tilskudd. 50% løses ved egeninnsats fra 
Kulturarv. 



Resultater så langt og erfaringer å dele med andre: 

• Ferdig registrerte områder: Delområder Spranget, Rondvassbu og Illmannadalen. 
Viktige randområder som Høvringen og Mysusæter.  

• Spranget: Fangstgroper som allerede er tilrettelagt er svært utsatt for slitasje, og blir 
langsomt ødelagt gjennom erosjon. Krever avbøtende tiltak. Det omfattende 
fangstanlegget tåler ikke tilrettelegging i dagens form. 

• Illmannadalen: DNT-sti går gjennom sårbare kulturmiljø i dalbunnen. Aktuelt med 
informasjon og tilrettelegging av sti gjennom fangstanlegg i samarbeid med 
nasjonalpark og DNT. 

• Høvringen: prosess igangsatt for tilrettelegging av kulturminner på Høvringen 
(jernvinner og fangstgroper). Dette er både et sikringstiltak for kulturminner, men 
tilrettelegging i randsoner til villreinområder kan også bidra til kanalisering av 
ferdsel, jf. tilretteleggingen av fangstmiljø på Formokampen. 

Eksemplene viser:

• Det er potensial for tilrettelegging utenfor sårbare villreinområder. 

• Målrettet informasjon og tilrettelegging/sikring av sårbare 
kulturmiljø er nødvendig. 

• Interessant formidling av kulturarven kan skje i ulike former - utenfor 
sårbare villreinområder. 


