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2021/43 ALVDAL – TILBYGG HYTTE  
  
SAKSOPPLYSNINGER 
Alvdal kommune har mottatt dispensasjonssøknad om oppføring av ny fritidsbolig i Haustdalen. 

Eksisterende bygningsmasse på eiendommen består ifølge oversendelsen fra kommunen av en 

fritidsbolig med et bruksareal på 45 m2 BRA, uthus/stall på 26 m2 BRA og vedbod/utedo på drøye 

15 m2 BRA, i alt 86 m2 BRA. (I søknaden fra tiltakshaver oppgis hyttearealet til å være 65 m2, men 

dette er da sannsynligvis BYA) 

 

Ny fritidsbolig som søkes oppsatt vil få et bruksareal på ca. 81 m2 BRA. Bebygd areal med 

overbygd veranda vil utgjøre 117 m2 BYA.  

 

Totalt areal etter utbygging vil være 167 m2 BRA. 

 

Søker har en datter med Cerebral Parese. Ifølge søknaden medfører dette avhengighet til bruk 

av hjelpemidler inne (gårullator og rullestol) og et behov for bruk av hjelpemidler ute (elektrisk 

rullestol, snøscooter og skikjelke) hjelpemidler som for eksempel elektrisk rullestol, 

snøscooter og skikjelke, samt noe mer tilrettelegging for universell utforming og tilpasninger 

av bygninger og uteoppholdsarealer. Ifølge søknaden er det sett på muligheter for å 

tilrettelegge eksisterende hytte, men dette har vist seg vanskelig. 

 

Kommuneadministrasjonen har foretatt en foreløpig vurdering av søknaden. Kommunen 

vurderer faren for presedens til å være høy hvis omsøkte tiltak innvilges. I henhold til tidligere 

gitte dispensasjoner er det ikke gitt tillatelse til et slikt avvik fra plan som det omsøkte tiltak vil 

medføre. Kommunen forstår at det er behov for en ytterligere fritidsbolig ut fra anførte 

hensyn i søknaden. Kommunen vil likevel anbefale at andre løsninger som innebærer tiltak på 

eksisterende bebyggelse vurderes. Ut fra en samlet, foreløpig vurdering mener kommunen at 

en dispensasjon vil tilsidesette bestemmelser i kommuneplanens arealdel og regionalplan for 

Rondane og Sølnkletten i vesentlig grad. 

 



 
 

Figur 1 Plassering av eiendommen er vist med rød sirkel 
 

 
 

Figur 2 Bilde av eksisterende hytte og stall (bilde hentet fra søknaden) 

 

Forholdet til Regional plan for Rondane-Sølnkletten 
Hytta som ønskes påbygd ligger i buffersona, se figur 2. 

 

Eiendommen ligger i buffersona i regional plan. Retningslinjene sier her at 

«Det kan gis rom for tilbygg, uthus og anneks på eksisterende godkjente bebygde fritidseiendommer 

utenfor regulert felt innenfor en øvre ramme på 120 m2 bruksareal (BRA). Parkeringsareal kommer i 

tillegg. Lokale rammer for bebyggelsen må konkret vurderes i den enkelte buffersone og fastsettes ut 

fra hensyn til villrein, bebyggelsens synbarhet og beliggenhet (snaufjell/skog), terreng, nærhet til vann 

Nasjonalt villreinområde 

Buffersone 



og vassdrag og tilpasning til omkringliggende bebyggelse. Kommunene anbefales (gjennom revidering 

av kommuneplanens arealdel) å utarbeide særskilte bestemmelser for buffersonene». 

 

I planbeskrivelsen (3.4.1 - Utvikling av eksisterende fritidsbebyggelse) utdypes retningslinjene: 

«Hensikten med disse retningslinjene er ikke å åpne for en generell utbygging på eksisterende 

fritidseiendommer innenfor disse rammene, men å gi et mulighetsrom innenfor et øvre ”tak” for å foreta 

en konkret vurdering av ulike områder og tiltak lokalt, sett i forhold til de ulike interessene som skal 

ivaretas». 

 

Villreinens arealbruk 
I Sølnkletten har en ikke GPS-merking av villrein. Som grunnlag for regionalplan Rondane- 

Sølnkletten ble det imidlertid utarbeidet en fagrapport om «Villreinen i Rondane. Status og 

leveområde» (Jordhøy, P. (red.) 20098, NINA Rapport 339). I rapporten er området avsatt som 

helårsbeite. 

  
Figur 3. Hyttas omtrentlige plassering er vist med rød prikk 

 

Utvidelser av eksisterende fritidshus i buffersona gjennom enkeltdispensasjoner 

 

Naturmangfoldlovas §10 slår fast at tiltak skal vurderes i forhold til samla belastning. 

Sivilombudsmannen uttalte seg i mars 2018 til behandlingen av en dispensasjonssak for bygging 

av hytte i randområdet til regional plan for Nordfjella med Raudafjell 2014-2025 

(https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/dispensasjon-til-oppforing-av-hytte-i- 

randomradetfor-villrein/). Sivilombudsmannen drøfter her betydningen av enkeltsaker i forhold 

til presedens og samla belastning (Nml §10): 

«I saker som denne, hvor naturmangfoldet er berørt, er det ikke tilstrekkelig å vurdere skadevirkningene 

isolert og kun ut fra et nåtidsperspektiv. Etter naturmangoldloven § 10 skal 

«påvirkning av et økosystem … vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli 

utsatt for». Denne bestemmelsen skal blant annet forhindre en gradvis forvitring av leveområder hvor 

inngrepene gjerne finner sted «bit for bit, over tid, til den samlede belastningen er så stor at 

leveområder, arter eller genetisk mangfold kan gå tapt», jf. Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 104.» 

 

Dette prinsippet er også fulgt i regionalplanen. I planbeskrivelsen for regionalplanen sies det 

tydelig at det ikke er tenkt at alle eksisterende hytter i buffersona skal kunne utvides til 120 m2. 

Dette er den øvre grensen. Retningslinjene for planen viser til at kommunen for hvert enkelt 

delområde må foreta en konkret og samla vurdering av hvor store hytter som bør tillates i 

området i forhold til en rekke hensyn, inkl. villrein. 

http://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/dispensasjon-til-oppforing-av-hytte-i-


Villreinnemndas erfaring har imidlertid vært at flere kommuner tolker retningslinjene i planen 

som om det automatisk kan innvilges utvidelser av eksisterende fritidshus i buffersona opp til 

120 m2. I konkrete saker foreligger det nå flere avgjørelser både fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet og klageavgjørelser på dispensasjonssaker, som viser at dette 

er en feil tolkning, jfr. også Sivilombudsmannens uttale over. 

 

Kommuneplanen (arealdelen) for Ringebu kommune ble avgjort av Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD) i juni 2019. KMD tillot da at hytter i utviklingssonen i 

reguleringsplanen kunne utvides til 120 m2 BRA uten dispensasjonsbehandling (dvs. 

behandles kun som byggesak). For buffersonen tillot ikke KMD en slik praksis: 

«Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener det er positivt at kommunen vil avklare 

rammene for utvidelse av eksisterende fritidsboliger utenom regulerte områder, slik at 

saksbehandlingen av tiltak på disse eiendommene kan forenkles. Det mangler likevel en konkret og 

områdevis vurdering av utbyggingsramme og konsekvenser for villreinen, slik den regionale planen 

forutsetter. ...... Kommunen bør ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel foreta en mer konkret 

vurdering av fritidsboligene i buffersonen i forhold til øvre ramme for utvidelse, slik at også 

disse fritidsboligene kan avsettes til LNF-spredt fritidsbebyggelse». 

 

KLDs avgjørelse innebærer med andre ord at hytter i buffersona ikke automatisk kan utvides 

til 120 m2 BRA. Ringebu kommune er nå i gang med en slik vurdering. 

 

Mangelen på en helhetlig analyse for å se på de samla konsekvensene for villreinen var 

også  hovedbegrunnelsen for at Fylkesmannen i Viken opphevet et dispensasjonsvedtak i 

Ringebu kommune i 2020. I mai i år opphevet Statsforvalteren i Trøndelag et tilsvarende 

dispensasjonsvedtak fra Nord-Fron kommune. 

 

I sak 2020/59 og 2021/37 behandlet villreinnemnda en tilsvarende sak om utvidelser av et 

eksisterende fritidshus i Haustdalen (kommunenes referanse 20/1299-2 og 21/915-5). Nemnda 

påpekte også i disse sakene behovet for en samla vurdering av utvidelser i buffersona. 

 

 

VURDERING 
Villreinens leveområder strekker seg over flere kommuner. Mens den biologiske bestands- 

forvaltningen er regionalt innrettet, skjer hovedtyngden av arealforvaltningen på kommunalt 

nivå. Bakgrunnen for å utarbeide regionale planer for villrein var å sikre en enhetlig 

arealforvaltning for villreinens leveområder og for å unngå den bit-for-bit-utbygging som har 

redusert villreinens leveområder over lang tid. En praksis der hytter i LNF-områder i buffersona 

utvides langt over den øvre grensen på 120 m2 uten en samla, konkret vurdering av 

konsekvensene for villreinen, vil ha presedensvirkning for hele regionalplanområdet og dermed 

større samla konsekvenser enn for Alvdals arealer alene. Kommunen vurderer faren for 

presedens til å være høy hvis omsøkte tiltak innvilges, og viser til at tilsvarende dispensasjoner 

tidligere ikke er innvilget. 

 

Det er forståelse for at det er behov for handicaptilpasning av bygningsmassen. Det er 

imidlertid en stor bygningsmasse på eiendommen fra før. Erfaringen er at det ved 

generasjonsskifter for eiendommer med to bruksenheter, kan komme søknader om deling 

av eiendommen, noe som seinere fører til søknader om å øke av boarealet. Det er derfor 

uheldig at det blir to fullverdige boenheter på eiendommen. 

 

 



Kommunen anbefaler i sin foreløpig vurdering at andre løsninger som innebærer tiltak på 

eksisterende bebyggelse vurderes. Ut fra behovet for handicaptilpasning kan da utvidelser 

opp mot 120 m2 vurderes, selv om en samla vurdering som omtalt, ikke er gjennomført. 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 
Villreinnemnda viser til retningslinjene i Regionalplanen for Rondane-Sølnkletten, 5.4., som sier at 

lokale rammer for bebyggelsen i den enkelte buffersone må vurderes konkret. Før en slik analyse 

er gjennomført har nemndas praksis vært å frarå utvidelser som gir et samla areal for 

eiendommen på over 90 m2 BRA i LNF-områder i buffersona. Når kommunene har foretatt en 

vurdering av lokale utbyggingsrammer vil nemnda imidlertid kunne vurdere areal inntil 120 m2, 

jfr. retningslinjene i regionalplanene. 

 

Villreinnemnda har forståelse for at det er behov for handicaptilpasning av bygningsmassen. Det er 

imidlertid en stor bygningsmasse på eiendommen fra før. Erfaringen er at det ved generasjonsskifter 

for eiendommer med to bruksenheter, kan komme søknader om deling av eiendommen, noe som 

seinere fører til søknader om å øke av boarealet. Det er derfor uheldig at det blir to fullverdige 

boenheter på eiendommen. 

 

Kommunen anbefaler i sin foreløpig vurdering at andre løsninger som innebærer tiltak på 

eksisterende bebyggelse vurderes. Villreinnemnda støtter kommunens anbefaling. Ut fra behovet for 

handicaptilpasning kan da utvidelser opp mot 120 m2 vurderes, selv om en samla vurdering av 

utvidelser av eksisterende fritidsbygg ikke er gjennomført. 

 

STYRETS BEHANDLING 

 

VEDTAK 

Villreinnemnda viser til retningslinjene i Regionalplanen for Rondane-Sølnkletten, 5.4., som sier at 

lokale rammer for bebyggelsen i den enkelte buffersone må vurderes konkret. Før en slik analyse 

er gjennomført har nemndas praksis vært å frarå utvidelser som gir et samla areal for 

eiendommen på over 90 m2 BRA i LNF-områder i buffersona. Når kommunene har foretatt en 

vurdering av lokale utbyggingsrammer vil nemnda imidlertid kunne vurdere areal inntil 120 m2, 

jfr. retningslinjene i regionalplanene. 

 

Villreinnemnda har forståelse for at det er behov for handicaptilpasning av bygningsmassen. Det er 

imidlertid en stor bygningsmasse på eiendommen fra før. Erfaringen er at det ved generasjonsskifter 

for eiendommer med to bruksenheter, kan komme søknader om deling av eiendommen, noe som 

seinere fører til søknader om å øke av boarealet. Det er derfor uheldig at det blir to fullverdige 

boenheter på eiendommen. 

 

Kommunen anbefaler i sin foreløpig vurdering at andre løsninger som innebærer tiltak på 

eksisterende bebyggelse vurderes. Villreinnemnda støtter kommunens anbefaling. Ut fra behovet for 

handicaptilpasning kan da utvidelser opp mot 120 m2 vurderes, selv om en samla vurdering av 

utvidelser av eksisterende fritidsbygg ikke er gjennomført. 

 

 

 

 

 

 



2021/44 ALVDAL – MOTORFERDSEL BARMARK   
 

SAKSOPPLYSNINGER 
Alvdal kommune har mottatt søknad om motorferdsel i utmark i Breisjøseter-området. Søknaden 

gjelder transport inn av byggematerialer, proviant, verktøy, utstyr og personer i forbindelse med 

restaurering av bygninger på fritidseiendom. Det søkes også om transport med Landrover 4x4 av 

felt villrein og elg fra Breisjøseter til Sjølisetra.  

 

Det søkes om kjøring i perioden 1.6-1.12 for 2021-2027, 5-10 turer pr. år. Figur 4, hentet fra 

søknaden, viser hvilke strekninger det søkes om kjøring på.  

 

I tillegg søkes det om kjøring på kjøreporet fra Sjølisetra til Breisjøsetra. Dette kjøresporet som 

framstår på store deler av strekningen som en vei, er ikke godkjent som vei i gjeldende 

arealplaner. Det må derfor søkes tillatelse etter regelverket for motorferdsel i utmark, også for 

denne strekningen. 

 

 

Figur 4 Foto hentet fra søknaden 

 

Forholdet til Regional plan for Rondane-Sølnkletten 
Strekningene det søkes om å kjøre på ligger i nasjonalt villreinområde. I følge retningslinjene til 

planen skal motorisert ferdsel i utmark reguleres i hht. Lov om motorferdsel i utmark. 

 

Villreinens arealbruk 
I Sølnkletten har en ikke GPS-merking av villrein. Som grunnlag for regionalplan Rondane-



Sølnkletten ble det imidlertid utarbeidet en fagrapport om «Villreinen i Rondane. Status og 

leveområde» (Jordhøy, P. (red.) 20098, NINA Rapport 339). I rapporten er området avsatt som 

helårsbeite/vinterbeite, og relativt nær trekkveier. Sølnkletten Villreinområde viser til at 

Breisjøseterområdet ligger i en sentral del av vinterbeiteområdet til villreinen. 
 

 

     
 
 
 
 
 

Breisjøseter er vist med blå prikk  
 

Behandling av dispensasjonssaker i Breisjøseterområdet tidligere 

Breisjøseter turisthytte søkte i 2020 om utvidelse av selvbetjeningskvarteret ved turisthytta. 

Åpningstider for selvbetjeningskvarteret var av de forhold som ble diskutert ved behandlingen av 

søknaden. Etter klage fra Statsforvalteren, Villreinnemnda og Villreinutvalget vedtok Alvdal 

kommune at selvbetjeningskvarteret skulle være stengt i tidsrommet etter andre påskedag til 10. 

juni. 

 

VURDERING 
Kjøringen som skal skje har et klart nytteformål, og er av en type som det vanligvis gis 

dispensasjon for også i verneområder. Alternativet til å frakte materialer med bil vil være 

helikopter. Dette kreves vanligvis i de tilfeller der det ikke finnes et opparbeidet kjørespor fra 

tidligere. Fordelene med helikopter i denne saken vil være at transporten vil kunne foregå over 

en kortere tidsperiode, slik at også perioden for forstyrrelser blir kortere.  

 

Det er en del trafikk av gående og syklende allerede på kjøresporet inn til turisthytta ved 

Breisjøseter. Frakt med bil vil derfor sannsynligvis gi mindre tilleggsforstyrrelser for villreinen enn 

frakt med helikopter, dersom transporten skjer i perioden turisthytta er åpen (18. juni-

19.september).  

 

Strekningene som skal kjøres utenom kjøresporet fra Sjøliseter til Breisjøseter er korte. Slik sett 

antas kjøringen å ha begrensa konsekvenser for villreinen.  

 

Utkjøring av felt villrein og elg må begrenses til det nødvendig, og oppad til maksimalt antall 

fellingstillatelser.  

 

 



FORSLAG TIL VEDTAK 
Det er en del trafikk av gående og syklende allerede på kjøresporet inn til turisthytta ved 

Breisjøseter. Frakt med bil vil derfor sannsynligvis gi mindre tilleggsforstyrrelser for villreinen enn 

frakt med helikopter, dersom transporten skjer i perioden turisthytta er åpen (18. juni-

19.september). Villreinnemnda tilrår at dispensasjonen for frakt av materialer avgrenses til 

perioden 18.juni-19.september. 

 

Utkjøring av felt villrein og elg må begrenses til det nødvendig, og oppad til maksimalt antall 

fellingstillatelser.   

 

STYRETS BEHANDLING 

 

 

 

VEDTAK 

Det er en del trafikk av gående og syklende allerede på kjøresporet inn til turisthytta ved 

Breisjøseter. Frakt med bil vil derfor sannsynligvis gi mindre tilleggsforstyrrelser for villreinen enn 

frakt med helikopter, dersom transporten skjer i perioden turisthytta er åpen (18. juni-

19.september). Villreinnemnda tilrår at dispensasjonen for frakt av materialer avgrenses til 

perioden 18.juni-19.september. 

 

Utkjøring av felt villrein og elg må begrenses til det nødvendig, og oppad til maksimalt antall 

fellingstillatelser.   

 

  



 

          Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten 
 

INNKALLING TIL MØTE 10/2021: Arbeidsutvalget  
 

 

2021/45 ÅMOT – MINDRE ENDRING AV 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL  
 

SAKSOPPLYSNINGER 
Åmot kommune har sendt en mindre endring av kommuneplanens arealdel på høring. 

 

Endringen er knyttet til ny reguleringsplan for Birkenåsen/Digeråsen. Denne reguleringsplanen 

var på høring tidligere i år, og villreinnemnda behandlet saken i AU i februar (sak 2021/16). 

 

Åmot kommune har en relativt ny arealdel for kommuneplanen (vedtatt 2018). I kommuneplanen 

er reguleringsplanen for Digeråsen avsatt som en plan som skal videreføres, uten nye tomter 

(figur 1a). Pr i dag er det bygd ca. 230 enheter i Digeråsen. Etter at kommuneplanen var godkjent 

ble det fremmet en ny reguleringsplan for Digeråsen, «Birkenåsen» som ikke var i samsvar med 

kommuneplanen. «Birkenåsen» er ment å erstatte gjeldende planer for Digeråsen og legger opp 

til en utbygging av 1175 nye enheter.  

 

Villreinnemnda pekte i høringen av Birkenåsen bl.a. på at «De samlede utbyggingsrammene for 

Åmot vestfjell, inkludert dette planforslaget, vil kunne ha store negative konsekvenser for villreinens 

arealbruk av de viktige kalvings- og vår-/sommerbeiteområdene i Hemmeldalen naturreservat og 

trekket sørover til områdene sør for Åsta, gjennom økt ferdsel», og at antall tomter i Birkenåsen 

derfor måtte reduseres vesentlig.  

 

Statsforvalteren la ned innsigelse til planen av villreinhensyn. Statsforvalteren har seinere vært 

på befaring og møte sammen med kommunens administrasjon i Birkenåsen. Kommunen ble da 

forespeilet en løsning som omfattet å ta ut område BKB1 Engulvsfjellia fra kommuneplanen mot 

at utbyggingsrammen i Digeråsen ble utvidet.   

 

En forutsetning for utbyggingen i Birkenåsen var i tillegg at kommunen utarbeidet en 

konsekvensanalyse for utbyggingsplanene i Åmot vestfjell, der utbyggingen ble sett under ett i 

forhold til konsekvensene for villreinen. En slik konskevensutredning følger nå planforslaget. 

 

 

Gjeldende kommuneplan 
Ved utarbeidelsen av kommuneplanen var bygging av fritidshus på vestsida av hoveddalføret et 

diskusjonstema. Ved første gangs høring av kommuneplanen var det avsatt store områder sør 

for Digeråsen, inkl. Skramstadsetra, som kombinerte områder for bebyggelse og anlegg.  

SAK:  

2021/45 ÅMOT – MINDRE ENDRING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 



I forbindelse med utarbeidelsen av kommuneplanen ble det utarbeidet en boliganalyse, som for 

områdene Skramstadseter – Engulvsfjellia – Digeråsen viser til sammen et utbyggingsønske om 

1225 nye hytter, i tillegg 385 ubebygde tomter som allerede lå inne i godkjente planer. 

Fylkesmannen i Hedmark fremmet innsigelse til planforslaget. 

 

Kommuneplanen ble så sendt på en begrensa andre gangs høring. Fylkesmannen i Hedmark 

opprettholdt imidlertid sin innsigelse til planen også i denne runden, og bemerket bl.a. følgende: 

«Hva gjelder utførte konsekvensutredninger anses disse imidlertid for grovmaskede til at 

utbyggingsområdene kan anses fullt ut avklart på overordnet nivå, og Fylkesmannen forbeholder seg 

retten til å fremme innsigelse til seinere planforslag (vår utheving). Vi anbefaler at det tas inn en egen 

retningslinje under §1.2 Plankrav som presiserer at det må utarbeides utfyllende 

konskevensutredning for Ilsåslia, Åmot vestfjell og Vangli». 

 

Åmot kommune utarbeidet deretter en tilleggsutredning for eksisterende, spredt bolig- og 

fritidsbebyggelse i LNF-områder, men ikke noen samla konsekvensutredning for ny 

fritidsbebyggelse. 

 

Etter meklingsmøter med de høringsinstansene som hadde innsigelser også etter andre gangs 

høring endte kommuneplanen opp med at det ikke ble fastsatt noen antallsbegrensning for 

fritidsboliger i disse to områdene, men at dette skulle vurderes på nytt ved utarbeidelse av to 

reguleringsplaner for disse områdene, jfr. kommuneplanens bestemmelser (§1.2): 

«Ved planlegging av nye kombinerte områder for bebyggelse og anlegg i Åmot Vestfjell, BKB1 – 

BKB4, skal det utarbeides to helhetlige reguleringsplaner, en områdereguleringsplan for områdene 

nord for Skynna (BKB1 og BKB3) og en detaljreguleringsplan sør for Skynna (BKB2 og BKB4). Jfr. 

kommuneplanbestemmelse §§ 2.4 og 7.7». 

 

Kommunen skriver i saksutredningen til den nå foreslåtte endringen av kommuneplanen: 

Hvor omfattende utviklingen av områdene skulle bli, ble det ikke tatt stilling til, men skjøvet 

over til arealdelen og endelig avklaring på reguleringsplannivå. Det ble derfor ikke gjort noen 

grundig konsekvensutredning av maks. tåleevne knyttet til villreinens leveområder i forbindelse 

med arealdelen. 

 

De 1225 nye tomtene som ble diskutert i kommuneplansammenheng, var med andre ord et 

ønskemål fra kommunen, som ikke har noen juridisk binding for de reguleringsplanprosessene 

som seinere er startet opp. 

  



 

 

 

 
Figur 1a Gjeldende kommuneplan 

 

 

 
Figur 1b Forslag til ny kommuneplan 

 

 

Digeråsen/Birkenåsen BKB1 Engulvfjellet 
Reg.plan Skramstadseter-

Rostadsæterveien (rød linje)  

 

 



Samla antall hytter i Åmot vestfjell; Utbygde tomter, tomtereserve (godkjente, men ikke 
utbygde) og ønsker om nye tomter  
 

Konsekvensutredningen og saksframstillingen til kommunestyrets behandling av planforslaget 

for endret kommuneplan opererer med noe ulikt antall fritidshus. Konsekvensanalysen opererer 

i 0-alternativet bl.a. med en tomtereserve på ca. 1024 utleiehytter i Digeråsen. Det er uklart hvor 

dette anslaget kommer fra. Ut fra oversikten over godkjente reguleringsplaner som finnes i 

InnlandsGis og bestemmelsene til disse, ser det ut som antallet må være langt lavere: 

 

 
 

Innenfor FOT 2 og 3 tillates utleiehytter og mindre leilighetsbygg med inntil 6 enheter. For 

områdene med utleiehytter (U1-5) er utnyttelsesgrad angitt, ikke antall enheter. Sammenliknet 

med tilgrensende hytteområder, H6-7 og H9, er det plass til 20-40 vanlige hyttetomter. 

 

I september 2018 ble det varslet oppstart for reguleringsplan Skramstadsætra-Rostadsæterveien. 

Planområdet omfatter det meste av øvrige utbyggingsområder i Åmot Vestfjell avsatt i 

kommuneplanen, inkludert gjeldende reguleringsplaner. Det er ennå ikke kommet noe 

planforslag på høring for denne planen, men det er utarbeidet en områdeplan, og kommunen 

har bekreftet at det der legges opp til i alt 550 nye tomter gjennom feltubtygging og fortetting.  

 

  



Vi har etter dialog med kommunen lagt følgende tall til grunn: 

 

  

Godkjente tomter 

 

SUM 

 Ønsker om nye tomter fra 

kommunen 

 Utbygd Tomte-

reserve 

  Nye enheter, i 

kpl2 

Nye enheter; 

områdeplan/forslag 

til reguleringsplan 

Digeråsen 236 

 

0 

  

236  - 11753 

Skramstadseter-

Rostadseter-

området, 

samla 

 

445 

 

 

2791 

 

 

724 

  

4002 

 

550 

Engulvsfjellia 0 0 0  8252  

 681  

 

279 

 

960  12252 1725 

 
1 I saksframlegget til kommunen oppgis tomtereserven i Åsmora å være 183. På 

reguleringsplankartet ser det ut til å være avsatt bare 83 tomter. Riktig antall er ikke avklart med 

kommunen. 
2 Ikke godkjent som planbestemmelse, men forslag fra kommunen i planprosessen 
3 Tallene for Digeråsen omfatter både private hytter og kommersielle utleiehytter (dette må ses 

samlet i henhold til Naturmangfoldlova §10). 

 

Antall fritidshus i Åmot Vestfjell er i dag i underkant av 700. Med dagens tomtereserver vil antall 

hytter øke til 960 hytter, dvs. en økning på ca. 40%. Dette er i seg selv en stor økning. Med 1725 

nye hytter i tillegg er en oppe i 2685 hytter, dvs. en firedobling av dagens utbyggingsnivå. 

 

  



Villreinens arealbruk 
 

Et oppdatert kunnskapsgrunnlag er utarbeidet i arbeidet med Kvalitetsnorm for villrein. Det vises 

til denne: 

https://storymaps.arcgis.com/stories/d8273320f9144bbe9a3d70b3a4585422 

 

Her er tas kun med to figurer som viser villreinens arealbruk av Åmot Vestfjell mer i detalj. 

 

 
 

Figur 2 GPS-merkede simler i perioden mars 2010 tom februar 2020  

Kilde: http://server.villrein.no/fokus/rn/ 

 

https://storymaps.arcgis.com/stories/d8273320f9144bbe9a3d70b3a4585422


 
 

Figur 3 GPS-registreringer, merka simle våren 2021 

 

  



Ferdsel ut fra fritidshus 
 

Det finnes en eldre rapport om ferdsel ut fra fritidshus i Skramstadseterområdet: Ferdsel ut fra 

hytter i Rondane midt og sør. 2003. Hedmark og Oppland fylkeskommuner, Fylkesmannen i 

Hedmark og Oppland v/Miljøvernavdelingene. Dette var del av en spørreundersøkelse blant 

hytteeierne i 9 områder. På Skramstadseter var svarandelen blant hytteeierne som deltok på 

62%, og i alt 119 hytteeiere besvart undersøkelsen.  

 

I undersøkelsen ble hytteeierne blant annet spurt om hvilke områder de brukte for turer til fots 

og på ski, ut fra et kartvedlegg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersøkelsen viser at mange bruker områdene rundt hytta til turer i barmarksesongen, 

særlig dagstursone 2 som omfatter bl.a. Hemmelfjellet og Dølfjellet. Men også så mange 

som en femtedel hadde brukt dagstursone 4, dvs. de indre områdene mot Raudfjellet.    

 

  Andel som har brukt områdene til turer i angitte periode  

  Nær- 

Området 

Dagstur- 

sone 1 

Dagstur- 

sone 2 

Dagstur- 

sone 3 

Dagstur- 

sone 4 

Langtur- 

sona 

Skiturer etter påska 2002 

(Gjennomsnittlig antall turer) 

12% 

2.3 

2% 

3.0 

22% 

3.9 

5% 

3.8 

8% 

3.5 

3% 

2.3 

Barmarksesongen  

(fram til 1.11.) 

(Gjennomsnittlig antall turer) 

44% 

 

10.8 

20% 

 

6.0 

62% 

 

9.3 

25% 

 

6.5 

21% 

 

8.1 

7% 

 

4.4 

 

Også vinterbruken ble kartlagt, men påska ble ikke undersøkt spesielt. De årene påska er et 

stykke ut i april og det er skareføre, vil det kunne bli en uheldig ferdsel inn i villreinens 

kalvingsområde. En ser at det har vært skiturer ut fra hyttene også etter påska. 

 

 



Det må forventes at mange i den påtenkte kundegruppen for nye hytter i Åmot Vestfjell er aktive 

naturbrukere, og at treningsmuligheter i nærheten av traséene for Birkebeinerrittet og -rennet 

har betydning for valget av hyttelokalitet. Fra 2003 har interessen for friluftsliv økt betraktelig. En 

må derfor forvente en større ferdsel ut fra nye hytter enn den ferdselen som ble registrert i 2002. 

 

 

Konsekvensutredningen som følger planforslaget: Konsekvenser og forslag til tiltak for 
villrein ved utbygging av hytteområder i Åmot Vestfjell 
 

Konsekvensvurderingen oppgis å være utarbeidet etter Statens Vegvesen Håndbok V712, ikke 

Miljødirektoratets nye veileder M-1941. Dette ble avklart med Statsforvalteren under befaringen. 

 

Konsekvensvurderingen er svært mangelfull og tilfredsstiller ikke kravene til en 

konsekvensvurdering for en utbygging av et slikt omfang det her er snakk om: 

 

Forskrift om konsekvensutredning, §17 

En konsekvensvurdering skal utarbeides i tråd med fastsatt plan- eller utredningsprogram. 

Det er ikke varslet oppstart eller utarbeidet planprogram for det planforslaget som nå er 

på høring. Regionale myndigheter har derfor ikke hatt anledning til å komme med innspill til 

konsekvens-utredningen før den var ferdig. 

 

Alternativene som er vurdert 

Godkjent utbyggingsramme i 0-alternativet i konsekvensvurderingen ser ut til å være estimert for 

høyt, gitt at det opereres med en planreserve på 1024 utleieenheter i Digeråsen.  

 

Alternativ 1 – Avsatte tomter i kommuneplanens arealdel (Skramstadsætra og Engulvslia)  

Dette er ikke tomter som er godkjent i kommuneplanen, og de kan derfor ikke beskrives som 

«avsatte». Kommunen ønsket i kommuneplanprosessen 1225 nye tomter i Åmot Vestfjell, med 

825 nye tomter i Engulvsfjellia. Utreder har i dette alternativet også regnet inn utbygde tomter og 

tomtereserven i Skramstadseterområdet og kommer fram til en utbyggingsramme på 173 nye 

enheter. Det er derfor uklart om utreder har sett på et alternativ med 1225 nye enheter, eller 

1225 enheter totalt for Skramstadseter-Engulvslia.  

 

Alternativ 2 – Også for dette alternativet er det samme uklarhet mht. tallgrunnlaget som over, 

men totalt antall enheter (godkjente tomter+tomtereserve+nye fritidsboliger) er satt til 2.726 

enheter. Ut fra de opplysninger vi har mottatt fra kommunen, jfr. avsnitt 3, vil samla utbygging bli 

på 2.685 hytter.   

 

Det er med andre ord usikkerhet rundt tallgrunnlaget som er brukt i konsekvensanalysen. 

Analysen bygger også på et alternativ 1 som bygger på kommunenes ønsker ved revisjon av 

gjeldende plan, men som ikke ble fastsatt som bestemmelse. Ut fra signalene om at 

utbyggingsomfanget var høyt, burde konsekvensvurderingen også ha inkludert et alternativ med 

mindre utbygging i området.  

 

Kunnskapsgrunnlaget 

Ifølge forskriften for konsekvensvurderinger §28 skal beslutningsgrunnlaget være basert på 

oppdatert kunnskap. Konsekvensutredningen har utelatt mye ny kunnskap, og dels er det 

benyttet erfaringer fra tamreinutredninger, uten at forskjellene mellom tamrein og villrein er 

diskutert. Følgende kunnskapsgrunnlag burde vært inkludert: 

 



-For det generelle kunnskapsgrunnlaget om villrein er særlig rapporten som ble utarbeidet som 

grunnlag for kvalitetsnormen for villrein sentral:  

Kjørstad, M., Bøthun, S. W., Gundersen, V., Holand, Ø., Madslien, K., Mysterud, A., Myren, I. N., 

Punsvik, T., Røed, K. H., Strand, O., Tveraa, T., Tømmervik, H., Ytrehus, B. & Veiberg, V. (red.). 2017. 

Miljøkvalitetsnorm for villrein - Forslag fra en ekspertgruppe. – NINA Rapport 1400. 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M869/M869.pdf 

 

-Gjennom GPS-merkinger av villrein fra 2009 har en nå en god oversikt over villreinens arealbruk. 

Disse er offentlig tilgjengelige bl.a. gjennom portalen «dyreposisjoner.no». Grunnlagsdata herfra 

er ikke benyttet i konsekvensutredningen. 

 

-En oppdatering av forskningsmaterialet på villrein og ferdsel i Rondane finnes i: 

Strand, O. & Gundersen, V. 2019. Silhuett Rondane – Hvordan bevare villreinen. NINA Temahefte 74. 

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2629003 

 

-Statens Vegvesen Håndbok V712 har uthevet forvaltningsmyndigheten som en viktig 

kunnskapskilde. Statsforvalteren og Miljødirektoratet nevnes spesielt. (s. 156). Statsforvalteren 

har ikke registrert noen henvendelse fra utreder. Det har heller ikke Villreinnemnda for Rondane 

og Sølnkletten gjort. 

 

-Når det gjelder ferdsel har utreder tilsynelatende basert seg på én kilde; en rapport fra 2008 

(NINA Rapport 340). Denne bygger igjen på intervjuer med informanter, men det framgår ikke av 

konsekvensutredningen hvor mange informanter som er intervjuet, eller hvilke interesser disse 

representerer. Her finnes det som vist foran mer forskningsbasert kunnskap om ferdsel ut fra 

hyttene, som ikke er vurdert, jfr. avsnitt 5.  

 

-Kvalitetsnorm for villrein ble vedtatt som forskrift sommeren 2020 

(https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-23-1298). De første rapportene, med 

oppdatert kunnskap om villreinens arealbruk, ble publisert i september 2021. 

Konsekvensutredningen har derfor ikke hatt anledning til å ta med dette materialet, men den 

burde ha vist til at kvalitetsnormen var vedtatt, og at det pågikk et arbeid med å oppdatere 

kunnskapsgrunnlaget.  

 

Det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget må uansett tas med i vurderingene som skal gjøres 

framover: 

 

Økologiske funksjonsområder er av de forhold som skal registreres i en konsekvensutredning. I 

konsekvensvurderingen er trekket over Åsta i Bringbuområdet ikke vurdert. Birkebeinerrittet 

(sykkelritt) sin trasé går tvers over dette trekket. Selve sykkelløpet går i august, da det ikke er 

registrert trekk over Åsta. Traséen er imidlertid blitt opparbeidet til en god sykkelsti, og er 

dermed attraktiv for både tursykling og trening også ellers i sesongen. I arbeidet med 

Kvalitetsnormen for Villrein er kunnskapsgrunnlaget for villreinens arealbruk oppdatert, se : 

https://www.villrein.no/kvalitetsnorm-for-villrein. Her er trekkområdet ved Åsta vurdert som et 

fokusområde, dvs. et område hvor det er, eller man mistenker at det kan bli, utfordringer for 

villreinen som skyldes arealinngrep og menneskelig aktivitet. «Bringbu er definert som et 

fokusområde for å fremheve en viktig trekkpassasje over Åstadalen. Villreinen har få alternative 

trekkmuligheter og det er derfor viktig at denne passasjen opprettholdes». Området har begrensa 

trafikk i dag, men det er «viktig å ha fokus på denne trekkpassasjen framover og følge med på 

eventuell fremtidig utvikling av løypa og området». 

 

 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M869/M869.pdf
https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2629003
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-23-1298
https://www.villrein.no/kvalitetsnorm-for-villrein


Også området rundt Skramstadseter er avsatt som et fokusområde. Arealunnvikelsen er her satt 

til under 50% (laveste kategori for arealunnvikelse) som følge av ferdsel til Hemmelfjellet. «Det er 

ikke en stor utfordring slik det er nå, men ved evt. utbygging med flere hytter kan situasjonen endre 

seg». 
 

Sentrale forskningsrapporter synes også å være feiltolket. Konsekvensutredningen påstår på side 

13 at villreinstammen i Rondane Sør i oppsummeringen av NINAs store FOU-prosjekt i Rondane 

(NINA Rapport 1013) er kategorisert med Verdi C- Lokalt nivå. I NINA Rapport 1013 viser 

imidlertid denne kategoriseringen til tilstanden i ulike fokusområder, dvs. hvor store 

forstyrrelsene er for villreinen i dag (avsnitt 4.2).  
 

Inndeling i delområder for konsekvensvurdering 

Utredningsområdet er delt inn i influensområder ut fra hyttene, med en 1 og 2 km sone rundt 

Skramstadsetra, Engulvfjellet og Digeråsen. «Ved vurdering av avgrensing av influensområde er det 

angitt et kjerneområde der det er antatt at minst 95% av all menneskelig friluftslivaktivitet vil foregå, 

samt en sone på 1 km utenfor hytteområdene og ytterligere en sone 2 km fra hytteområdet som antas 

å kunne bli mye brukt til friluftsliv». 

 

Det er ikke gitt noen begrunnelse for en slik inndeling av utredningsområdet. Påstanden om at 

95% av all friluftslivaktivitet vil foregå i et kjerneområde rundt hytteområdene er ikke 

dokumentert. Det vises til NINA kortrapport 32, men det er uklart hvordan denne rapporten er 

tolket.  

 

Håndbok V172 viser til at inndeling i delområder skal baseres på registreringskategoriene, der 

økologiske funksjonsområder er en av kategoriene. Inndelingen i delområder burde derfor tatt 

utgangspunkt i funksjonsområder for villreinen direkte, og sett på hvordan ferdselen inn i disse 

områdene vie øke, gitt ulike alternativer for utbygging, og dermed hvilke konsekvenser de ulike 

utbyggsalternativene ville ha hatt.  

 

I forbindelse med utarbeidingen av regionale planer ble villreinens arealbruk i de nasjonale 

villreinområdene, inkludert funksjonsområder, kartlagt etter en felles metodikk. (I Rondane er 

funksjonsområdene kartlagt i Jordhøy, P. 2008 (Red). Villreinen i Rondane-Sølnkletten. Status og 

leveområde. NINA Rapport 339).  

 

Denne metodikken er videreført i kvalitetsnormen, og var kjent på det tidspunktet 

konsekvensutredningen ble utarbeidet: «Kartlegging av villreinens funksjonsområder og 

Fokusområder», NVS-notat 2020 

https://static1.squarespace.com/static/5304703fe4b00af3619f876d/t/5efdd2da0a6a4243b95580b

6/1593692891393/NVS+Notat+8_2020.pdf). 

 

Inndelingen i delområder burde derfor tatt utgangspunkt i villreinens funksjonsområder og den 

nasjonale metodikken som er brukt siden oppstarten av de regionale villreinplanene. 

 

 

Verdivurdering  

I konsekvensutredningen, avsnitt 2.2, er det beskrevet en skala for verdivurdering. Det er uklart 

hvor denne verdivurderingsskalaen er hentet fra, og det er ikke gitt noen begrunnelse for hvorfor 

denne er brukt.   

 

 

Både Vegvesenets håndbok V172 og Miljødirektoratets nye veileder M-1941 har en tabell for 

https://static1.squarespace.com/static/5304703fe4b00af3619f876d/t/5efdd2da0a6a4243b95580b6/1593692891393/NVS+Notat+8_2020.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5304703fe4b00af3619f876d/t/5efdd2da0a6a4243b95580b6/1593692891393/NVS+Notat+8_2020.pdf


verdivurdering der villreinområdene er kategorisert eksplisitt: 

1.Nasjonale villreinområder er kategorisert som «Svært stor verdi»/«Høyeste 

forvaltningsprioritet».  

2.Fastsatte randområder til de nasjonale villreinområdene skal gis stor verdi. 

 

Dette er ikke nevnt eller brukt i verdivurderingen. 

 

Vurdering av påvirkning 

I påvirkningsanalysene er det satt som et premiss at ferdsel ut fra hyttene i hovedsak vil påvirke 

villreinen i en 2 km sone rundt hyttebebyggelsen. Med et slikt premiss blir påvirkningen på 

villreinen minimal. Forskjeller mellom de ulike utbyggingsalternativene er ikke vurdert. 

 

Undersøkelsen blant hytteeierne i Skramstadseterområdet viser at ferdsel ut fra hyttene vil ha 

påvirkning i områder mye lengre inn i villreinområdene enn 2 km fra hyttene. Premisset for 

påvirkningsanalysen blir derfor feil.  

 

En firedobling av antall fritidshus i Åmot Vestfjell vil uten tvil føre til betydelig større ferdsel inn i 

viktige villreinområder. Dette er områder som er dokumenterte, viktige kalvings- og 

oppvekstområder for villreinen i Rondane Sør. Økt forstyrrelse inn i disse områdene vil være 

uheldig for villreinen. Dette er nå områder som presses fra to sider; Fra Ringsakersida og 

Åmotsida. For villreinen er en nødt til å se på den samla belastningen dette medfører. Dette er 

ikke vurdert. 

 

En annen uheldig konsekvens av økt ferdsel, er dersom trafikken på den opparbeidete traséen 

for Birkebeinerrittet øker i de periodene villreinen mest sannsynlig krysser over Åsta ved Bringbu 

(vår og høst). En vet fra Rondane nord at sentrale villreintrekk har opphørt pga. stor ferdsel.  

Risikoen for dette med dagens ferdselsnivå synes å være begrenset, men en firedobling av antall 

fritidshus i området innebærer klart en økt risiko. Dette er ikke vurdert. 

 

Konsekvensgrad 

Med metodikk og premisser som ikke er begrunnet og til dels i strid med gjeldende veiledere for 

konsekvensvurderinger, blir vurderingen av konsekvensgrad irrelevant. 

 

I sammendraget konkluderes det med at «foreslått konsept for utbygging i Skramstadsetra og 

fortetting i Digeråsen er å foretrekke framfor å åpne et nytt område i Engulvslia». I og med at de ulike 

utbyggingsalternativene ikke er sammenlignet verken under påvirkningsanalysene eller 

konsekvensgraden, er det uklart hva denne konklusjonen bygger på. 

 
Alternative utbyggingsområder for fritidshusbebyggelse i Åmot kommune 
I forskriften om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven, §7, heter det at 

«Konsekvensutredningen skal redegjøre for vurderte alternativer, og i nødvendig grad omfatte 

utredning av relevante og realistiske alternativer, herunder alternativ lokalisering». 

 

Åmot kommunen har store hytteområder også i andre deler av kommunen, særlig i Osen-

området. Da gjeldende kommuneplan ble utarbeidet var det her en tomtereserve på 887 tomter. 

I tillegg ble det foreslått 410 nye hytter i forslaget til kommuneplan. Alternative 

utbyggingsområder er ikke vurdert i konsekvensutredningen. 

 

  



Nasjonale signaler om villreinens status og sårbarhet 

Verken verdivurderingen, påvirkningsanalysen eller konsekvensvurderingene har vektlagt de 

siste års nasjonale signaler om villreinens status og sårbarhet: 

 

IUCN satte i 2016 villreinen på den globale rødlista for truede arter, som følge av en global 

tilbakegang på om lag 40 % siste 21-27 år (https://www.iucnredlist.org/species/29742/22167140). 

Ved siden av mindre forekomster i det vestlige Russland, er Norge det eneste europeiske landet 

med opprinnelig, vill fjellrein. DNA-analyser tyder på at villreinen i Rondane her har opprettholdt 

sin genetiske egenart uten vesentlig innblanding fra andre.  

 

Norge har ansvar for å ivareta villreinen etter to internasjonale konvensjoner: 

• Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) som er en global avtale om bevaring og 

bærekraftig bruk av biologisk mangfold. Konvensjonen trådte i kraft 29. desember 1993. 

• Bernkonvensjonen om vern av ville europeiske planter og dyr og deres naturlige 

leveområder. Avtalen legger særlig vekt på vern av truede og sårbare arter og dyrearter 

som vandrer over større områder.  

 

Kvalitetsnormen for villrein ble fastsatt som forskrift i 2020, jfr. avsnitt 6.2.  

«Formålet med kvalitetsnormen er å bidra til at villrein, og de ulike villreinområdene, forvaltes på en 

slik måte at internasjonale forpliktelser overholdes, og at nasjonale målsettinger om ivaretakelse av 

levedyktige bestander innenfor sine naturlige utbredelsesområder nås. Kvalitetsnormen er 

retningsgivende for myndighetenes forvaltning i alle saker som har betydning for villrein og skal gi 

myndighetene et best mulig grunnlag for forvaltningen av bestandene og leveområdene, og faktorene 

som påvirker disse» (forskriftens artikkel 1). 

 

Den norske «rødlista» fra 2015 er under revisjon, og en revidert liste vil bli framlagt i 

november 2021. Villreinen var i 2015 kategorisert som «livskraftig», mens den i det nye 

forslaget foreslås kategorisert som «Nær truet».  

 

6 av 10 nasjonale villreinområder, inkl. Rondane, har areal helt eller delvis i Innlandet. Disse 6 

områdene utgjør den nordlige europeiske villreinregionen. Den sørlige europeiske 

villreinregionen består av fire områder, der det er påvist den dødelige og smittsomme 

skrantesjuken i to av områdene (Nordfjella og Hardangervidda). Innlandet sitter med andre ord 

og forvalter en betydelig andel av det siste regionale villreinområdet i Europa uten 

smittsom skrantesjuke. 

 

 

Avbøtende tiltak 
Planforslaget har følgende bestemmelse:  

«Det er krav om avbøtende tiltak og kanalisering av ferdsel og annen aktivitet. Dette for å dempe 

ferdsel og aktivitet inn i nasjonalt villreinområde».  

 

Dette er en helt generell bestemmelse, som ikke sier noe om verken tiltak eller tidshorisont. 

Avbøtende tiltak må spesifiseres nærmere, og gis en juridisk binding gjennom 

rekkefølgebestemmelser. 

 

Konkret gjelder dette hvem som skal ha ansvaret for et sti- og løypenett. Sykkelforbud på 

Birkebeinertraséen vår og høst er også aktuelt. Nord- og Sør-From har vedtatt en slik forskrift 

nylig, som vilkår for å opprette en ny landbruksvei i et trekkområde for villreinen. 

 

https://www.iucnredlist.org/species/29742/22167140


VURDERING 
 

Gjeldende kommuneplan for Åmot har ikke bindende bestemmelser for hvor mange nye hytter 

som kan bygges i Åmot Vestfjell. Hvor omfattende utvikling som kan tillates i området må derfor 

avklares på reguleringsplannivå, etter en vurdering av utbyggingsplanene i området samlet. 

Under utarbeidelsen av gjeldende kommuneplan fremmet kommunen et ønske om 1225 nye 

hytter i området. Kommunen fikk allerede den gang signaler om at rammen var høy. Kommunen 

legger nå opp til å øke dette ytterligere, noe som vil medføre en firedobling av antall hytter i 

Åmot Vestfjell, sammenlignet med dagens utbyggingsnivå. 

 

Isolert sett vil det være bedre å få en videre utbygging i Åmot Vestfjell i Digeråsen enn i 

Engulvfjellet, slik planforslaget legger opp til. Vurderingene av utbyggingsomfang kan imidlertid 

ikke ta utgangspunkt i de ønsker kommunen fremmet da gjeldende kommuneplan ble 

utarbeidet, men må bygge på en konsekvensanalyse for Åmot Vestfjell som helhet. 

 

Den konsekvensvurderingen for samla utbygging i Åmot som ligger ved planforslaget er svært 

mangelfull. Utredningen har bl.a. verken tatt med det nyeste kunnskapsgrunnlaget (jfr. avsnitt 

6.2) eller endrede nasjonale signaler for villreinens status. Påvirkningsanalysen bygger på 

premisser som ikke er dokumentert, og dels i strid med nasjonale veiledere for 

konsekvensvurderinger. Konsekvensutredningen er derfor ikke tilstrekkelig for den utbygging 

kommunen nå legger opp til.  

 

En må her også se til den praksis som har utviklet seg for regionalplanområdet som helhet. Det 

settes nå strenge krav til helhetsvurderinger fra kommunenes side. Ringebu kommune har nylig 

utarbeidet en konsekvensutredning for nye hytter og utvidelser av eksisterende fritidshus i 

randsona til villreinenes leveområder i Ringebu. Denne konsekvensvurderingen ble også utført av 

et konsulentfirma, men av en helt annen kvalitet enn den som foreligger for Åmot Vestfjell. 

 

Plangrensene for regionalplanen følger fortsatt hoveddalførene og E6 over Dovrefjell og fv. 25/rv. 

3 i sør. Om et område ikke er omfattet av spesielle hensynssoner, er ikke det ensbetydende med 

at det er fritt fram for ubegrenset utbygging av enhver art. Også utenfor hensynssonene gjelder 

naturmangfoldlovas krav §§8-12, med bl.a. en vurdering av samla belastning (§10).  

Selv om kommuneplanen har avsatt områder for videre utbygging, må omfanget vurderes nøye i 

forhold til villreinhensyn. En har som nevnt både fått mye ny kunnskap om villreinen de siste 

årene, og bevaringsfokuset er blitt sterkere gjennom fastsettelsen av Kvalitetsnormen for 

villreinen. I tillegg har sårbarheten for arten i Norge økt kraftig, gjennom utbruddet av 

skrantesjuke i Nordfjella og Hardangervidda. 

 

En firedobling av antall hytter i Åmot vil ha en sterk negativ presedensvirkning for hele 

regionalplanområdet. De kommunene som har gjennomført en kommuneplanrevisjon på 

Gudbrandsdalsida av planområdet, har i ved siste revisjon i det store og hele lagt opp til en 

forsiktig ny utbygging i planområdet, og har lokalisert det meste av ny hyttebygging til andre 

deler av kommunen. Ringebu kommune har vært et unntak, men ved stadfesting av planen i 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet i juni 2019 ble kun 65 nye hyttetomter på østsida 

av hoveddalføret godkjent. Åmot kommune har store planreserver for hyttebygging i andre deler 

av kommunen. Kommunen har derfor gode muligheter for lokaløkonomisk utvikling knytta til 

hyttebygging allerede. 

 

 

 



FORSLAG TIL VEDTAK 
 

Isolert sett vil det være bedre å få en videre utbygging i Åmot Vestfjell i Digeråsen enn i 

Engulvfjellet, slik planforslaget legger opp til. Vurderingene av utbyggingsomfang kan imidlertid 

ikke ta utgangspunkt i de ønsker kommunen fremmet da gjeldende kommuneplan ble 

utarbeidet, da omfanget ikke ble stadfestet i planen. En videre utbygging i Åmot Vestfjell må 

bygge på en konsekvensanalyse for området som helhet, der en ser på hvilke konsekvenser ulikt 

utbyggingsnivå vil ha for villreinen i Rondane Sør. 

 

Konsekvensvurderingen som ligger ved planforslaget er svært mangelfull, og er ikke tilstrekkelig 

som grunnlag for å vurdere en videre utbygging i Åmot Vestfjell. Det må gjennomføres en ny 

konsekvensanalyse før samla utbyggingsomfang kan vurderes. Villreinnemnda vil imidlertid 

allerede nå påpeke at en firedobling av antall hytter i Åmot vestfjell anses som en altfor høy 

utbyggingsramme i forhold til villreinstammen i Rondane Sør. 

 

STYRETS BEHANDLING 
 

Status for de ulike planene (kommuneplan, reguleringsplan Birkenåsen/Digeråsen og 

Skramstadseter) ble diskutert. Reguleringsplanene som er fremmet/er under utarbeiding er 

private planforslag. Det er uklart hvor langt planene på Skramstadseter er kommet. 

 

En faglig tilfredsstillende konsekvensvurdering må utarbeides som grunnlag for videre utbygging 

i Åmot Vestfjell, der en ser samla utbygging under ett.   

 

 

VEDTAK 
 

Isolert sett vil det være bedre å få en videre utbygging i Åmot Vestfjell i Digeråsen enn i 

Engulvfjellet, slik planforslaget legger opp til. Vurderingene av utbyggingsomfang kan imidlertid 

ikke ta utgangspunkt i de ønsker kommunen fremmet da gjeldende kommuneplan ble 

utarbeidet, da omfanget ikke ble stadfestet i planen. En videre utbygging i Åmot Vestfjell må 

bygge på en konsekvensanalyse for området som helhet, der en ser på hvilke konsekvenser ulikt 

utbyggingsnivå vil ha for villreinen i Rondane Sør. 

 

Konsekvensvurderingen som ligger ved planforslaget er svært mangelfull, og er ikke tilstrekkelig 

som grunnlag for å vurdere en videre utbygging i Åmot Vestfjell. Det må gjennomføres en ny 

konsekvensanalyse før samla utbyggingsomfang kan vurderes. Villreinnemnda vil imidlertid 

allerede nå påpeke at en firedobling av antall hytter i Åmot vestfjell anses som en altfor høy 

utbyggingsramme i forhold til villreinstammen i Rondane Sør. 

  



  

          Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten 

MØTE 11/2021: Arbeidsutvalget – Mailbehandling  
 
Deltakere: Jørund Båtstad, Solvår Brustad Lilleeng, Thomas Eriksen (Sak 46) og Ane Eriksen H 
 

2021/46  RINGSAKER – VEGFRAMFØRING TIL HYTTER 
 

SAKSOPPLYSNINGER 
Ringsaker kommune har mottatt søknad om vegframføring til tre hytter ved Gammelskolla. 

Hyttene ligger i regulert område for hyttebebyggelse. Det er prosjektert en veg på ca. 150 m som 

delvis går ut av området som er regulert for hyttebebyggelse. 

 

 
Figur 1 Reguleringsplan med tiltak 

 

  

Omsøkt vegtrasé 



Forholdet til Regional plan for Rondane-Sølnkletten 

 
Tiltaket ligger i buffersona for regionalplanen for Rondane og Sølnkletten. 

Figur 2 Tiltaksområdet er markert med lilla prikk 

 

VURDERING 
Generelt er det ikke ønskelig med vegframføring til eksisterende hytter nær villreinens 

leveområder. Dette ut fra at vegframføring fører til økt bruk av hyttene, og dermed sannsynlig 

økt ferdsel inn i villreinens leveområder. 

 

I dette tilfellet er det imidlertid snakk om vegframføring på en kort strekning, i et område regulert 

til fritidsbebyggelse, der deler av vegen så vidt går utenfor reguleringsplanområdet. 

Vegframføringen gjelder også kun tre hytter, og øvrige hytter i reguleringsplanområdet ser ut til  

å ha vegframføring. 

 

Birkebeinervegen går gjennom hytteområdet. Denne genererer såpass mye trafikk i 

utgangpunktet at en vegframføring ikke vil bety noen vesentlig tillegsbelastning for områdene 

innenfor. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 
Generelt er det ikke ønskelig med vegframføring til eksisterende hytter nær villreinens 

leveområder. Dette ut fra at vegframføring fører til økt bruk av hyttene, og dermed sannsynlig 

økt ferdsel inn i villreinens leveområder. 

 

Birkebeinervegen 



 

I dette tilfellet er det imidlertid snakk om vegframføring på en kort strekning, i et område regulert 

til fritidsbebyggelse, der deler av vegen så vidt går utenfor reguleringsplanområdet. 

Vegframføringen gjelder også kun tre hytter, og øvrige hytter i reguleringsplanområdet ser ut til  

å ha vegframføring. 

 

Villreinnemnda vurderer derfor at vegframføringen i liten grad vil ha en negativ 

presedensvirkning, og har ikke merknader til at dispensasjonen innvilges som omsøkt.  

 

 

VEDTAK 
Generelt er det ikke ønskelig med vegframføring til eksisterende hytter nær villreinens 

leveområder. Dette ut fra at vegframføring fører til økt bruk av hyttene, og dermed sannsynlig 

økt ferdsel inn i villreinens leveområder. 

 

I dette tilfellet er det imidlertid snakk om vegframføring på en kort strekning, i et område regulert 

til fritidsbebyggelse, der deler av vegen så vidt går utenfor reguleringsplanområdet. 

Vegframføringen gjelder også kun tre hytter, og øvrige hytter i reguleringsplanområdet ser ut til  

å ha vegframføring. 

 

Villreinnemnda vurderer derfor at vegframføringen i liten grad vil ha en negativ 

presedensvirkning, og har ikke merknader til at dispensasjonen innvilges som omsøkt.  

 

 

 
 
 

2021/47 STOR-ELVDAL – TILBYGG HYTTE  
 

SAKSOPPLYSNINGER 
 

Stor-Elvdal kommune har mottatt søknad om tilbygg til eksisterende hytte. Bygningsmassen på 

eiendommen består i dag av hytte, anneks og uthus med samla areal på 73 m2. Nytt tilbygg vil 

øke arealet med 22 m2, dvs. en total bygningsmasse på 95 m2. Tilbygget skal romme soverom og 

spisestue, og begrunnes med at flere generasjoner ønsker å bruke hytta samtidig. 

 

Forholdet til Regional plan for Rondane-Sølnkletten 
 

Eiendommen som ønskes utvidet ligger i Sone 1 – Nasjonalt villreinområde i Regionalplanen for 

Rondane Sølnkletten (se figur 1), som er definert som spesielt viktige områder for villrein. I denne 

sonen skal det ikke etableres ny fritidsbebyggelse, men tilbygg, uthus og anneks kan vurderes på 

eksisterende godkjente bebygde fritidseiendommer utenfor regulerte felt.  

 



 
   

Figur 3. Lokalisering av hytta som ønskes revet og gjenoppbygd er vist med lilla prikk. Nasjonalt 

villreinområde er mørkegrønt 

 

 

Villreinens arealbruk 
 

Det er ikke gjennomført GPS-registreringer av villreinens arealbruk i Sølnkletten. I forbindelse 

med utarbeidelsen av regional plan for Rondane og Sølnkletten ble imidlertid villreinens 

leveområder kartlagt (se Jordhøy, P. (red.) 2008. Villreinen i Rondane – Sølnkletten. Status og 

leveområde. NINA Rapport 339). Her er områdene rundt Gråsjøen vist som barmarksbeite. 

 

Villreinnemndas behandling av tilsvarende saker 
Villreinnemnda har de siste årene uttalt seg til flere dispensasjonssaker for tilbygg innenfor 

nasjonalt villreinområde i regionalplan for Rondane-Sølnkletten. 

 

Utvidelser av enkelthytter vil isolert sett ha små konsekvenser for villreinen og dens leveområder. 

Innenfor nasjonalt villreinområde bare i Rondane (Sølnkletten ikke inkludert) er det registrert 

over 1200 fritidsboliger, seterhus og koier. Tillatelse til utvidelser i nasjonalt villreinområde 

innenfor regionalplan Rondane-Sølnkletten vil derfor ha en betydelig presedensvirkning. Å åpne 

for utvidelser av hytter i nasjonalt villreinområde vil samla sett kunne medføre et økt 

ferdselstrykk som er uheldig i forhold til villreinens arealbruk, både i det området hytta ligger og 

generelt i nasjonalt villreinområde (nml § 10). Praksis i villreinnemnda har derfor vært å frarå en 

økning av bruksarealet på eksisterende eiendommer i nasjonalt villreinområde, dersom det ikke 

har vært snakk om ubetydelige utvidelser og/eller utvidelser som ikke har medført en økning i 

boarealet. 

 

I sak 2021/1 behandlet nemnda en tilsvarende utbyggingssak i samme område. Eksisterende 

bygningsmasse var da på ca. 67 m2, og med et tilbygg på 11.4 m2, totalt 78.4 m2. Nemnda fattet 

følgende vedtak: 

 

«Det omsøkte tiltaket er såpass begrensa at det isolert sett vil ha ubetydelig negativ effekt for villreinens 

arealbruk. Det vil imidlertid gi en uheldig presedensvirkning for regionalplan-området for Rondane-

Sølnkletten, med 1200 fritidsboliger, seterhus og koier bare i nasjonalt villreinområde i Rondane. 



Utvidelser av eksisterende fritidshus i nasjonalt villreinområde må derfor være unntaket, og av en slik 

karakter at det ikke skaper en uheldig presedens. 

 

Hytta som ønskes utvidet ligger i ytterkanten av nasjonalt villreinområde, i et område med flere hytter. 

Sølnkletten villreinområde har heller ikke like stort ferdselstrykk som Rondane. Påbygget er begrenset, 

og eksisterende bygningsmasse er relativt beskjeden. Under forutsetning av tilbygget ikke medfører økt 

soveromskapasitet vil ikke villreinnemnda motsette seg at dispensasjon innvilges». 

 

 

 

VURDERING 
 
Retningslinjene for nasjonalt villreinområde i regionalplanen åpner for at det kan gis rom for 

tilbygg, uthus og anneks på eksisterende godkjente bebygde fritidseiendommer. I denne saken er 

det snakk om en utvidelse som er større enn det villreinnemnda tidligere har akseptert, og som 

skal nyttes til å utvide soveromskapasiteten. Dvs. at det åpens for større bruk av hytta, og en 

økning i ferdselen inn i villreinens leveområder. 

 

Utvidelser av enkelthytter vil, isolert sett, vanligvis ha små konsekvenser for villreinen og dens 

leveområder. I nasjonalt villreinområde i Rondane alene (buffersoner og utviklingssoner ikke 

medtatt), er det imidlertid registrert 1200 fritidsboliger, seterhus og koier. Det som tillates i ett 

område vil ha presedensvirkning for hele regionalplanområdet. En tillatelse til det omsøkte 

tiltaket vil derfor ha stor negativ presedensvirkning for hele regionalplanområdet, i strid med 

retningslinjene i regionalplanen. 

 

Pbl § 19-2 annet ledd annet punktum, viser til at fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart 

større enn ulempene. Av sivilombudsmannens uttalelser i tilsvarende saker framgår det at det i 

utgangspunktet er «generelle areal- og ressursdisponeringshensyn som er relevante fordeler i en 

dispensasjonsvurdering»…. En enkeltstående eiers interesse i å bygge vil normalt ha begrenset vekt i 

forhold til mer generelle arealdisponeringshensyn». I dette tilfellet er fordelene ved å gi 

dispensasjon ikke klart større enn ulempene, og vilkåret for å innvilge dispensasjon er derfor ikke 

til stede. 

 

Stor-Elvdal kommune er i gang med å revidere kommuneplanens arealdel. Det anbefales at det i 

denne prosessen tas en helhetlig gjennomgang av dispensasjonspraksisen for utvidelser av 

eksisterende hytter innenfor regionalplanområdet for Rondane og Sølnkletten. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 
 

Utvidelser av enkelthytter vil, isolert sett, vanligvis ha små konsekvenser for villreinen og dens 

leveområder. Å åpne for en betydelig arealøkning og utvidelser av soveromskapasiteten i 

nasjonalt villreinområde, vil imidlertid ha en stor negativ presedensvirkning for 

regionalplanområdet for Rondane-Sølnkletten. 

 

Søknaden er begrunnet med personlige hensyn som ikke skal tillegges vesentlig vekt i 

dispensasjonssaker. Nemnda mener derfor at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større 

enn ulempene, jfr. Pbl §19-2. Vilkåret for å gi dispensasjon er derfor ikke til stede. 

 

Villreinnemnda anbefaler at kommunen i forbindelse med revisjon av kommuneplanen tar en 

helhetlig gjennomgang av dispensasjonspraksisen for utvidelser av eksisterende hytter innenfor 



regionalplanområdet for Rondane og Sølnkletten. 

 

Villreinnemnda ber om å få kommunenes vedtak tilsendt.  

 

VEDTAK 
 

Utvidelser av enkelthytter vil, isolert sett, vanligvis ha små konsekvenser for villreinen og dens 

leveområder. Å åpne for en betydelig arealøkning og utvidelser av soveromskapasiteten i 

nasjonalt villreinområde, vil imidlertid ha en stor negativ presedensvirkning for 

regionalplanområdet for Rondane-Sølnkletten. 

 

Søknaden er begrunnet med personlige hensyn som ikke skal tillegges vesentlig vekt i 

dispensasjonssaker. Nemnda mener derfor at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større 

enn ulempene, jfr. Pbl §19-2. Vilkåret for å gi dispensasjon er derfor ikke til stede. 

 

Villreinnemnda anbefaler at kommunen i forbindelse med revisjon av kommuneplanen tar en 

helhetlig gjennomgang av dispensasjonspraksisen for utvidelser av eksisterende hytter innenfor 

regionalplanområdet for Rondane og Sølnkletten. 

 

Villreinnemnda ber om å få kommunenes vedtak tilsendt.  

  



  

          Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten 
 

 
 
2021/48 STOR-ELVDAL – Klage på kommunalt vedtak? 

 

SAKSINNSTILLING 
 

 

 
 

 

STYRETS BEHANDLING 
Enighet om at kommunen i planområdet behandles likt. 

 

VEDTAK 
Saken påklages. Leder gis fullmakt til å godkjenne klagen.  



  

          Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten 
 

PROTOKOLL MØTE 12/2021: Arbeidsutvalget – Mailbehandling  
 
Deltakere: Jørund Båtstad, Solvår Brustad Lilleeng, Laila Bårdsløkken 
 

SAK:  

2021/49 RINGEBU – OPPSTART REGULERINGSPLANER, SPIDSBERGSETER OG FYST 

RONDEVEGEN 

2021/50 RINGEBU – FORLENGING AV EKSISTERENDE VEG I HYTTEOMRÅDE 

2021/51 RINGEBU – NY LOKAL FORSKRIFT FOR MOTORFERDSEL I VASSDRAG 

 

2021/49 RINGEBU – OPPSTART REGULERINGSPLANER, 
SPIDSBERGSETER OG FYST RONDEVEGEN 

 

SAKSOPPLYSNINGER 
Det er varslet oppstart av to reguleringsplaner på Venabygdsfjellet, for Spidsbergseter og FYST 

Rondevegen. Det er samme tiltakshaver for begge planene, og ett firma som er hyret inn til å 

kjøre de to planprosessene. Oppstartvarsel er sendt ut samtidig, og planene ble presentert 

samtidig på Regionalt Planforum 16. november. De regionale planforumene er møter som holdes 

for regionale myndigheter der kommunene presenterer planer som er i en oppstartfase. Møtene 

er av orienterende karakter, og nemndas sekretær deltok for å bli orientert. 

 

I forhold til utbyggingsomfang må planene ses i sammenheng. Tiltakshaver bekreftet også på 

regionalt planforum at det vil bli utarbeidet en felles konsekvensutredning for planene. De to 

planene blir derfor her behandlet under samme sak. 

 

Forholdet til Regional plan for Rondane-Sølnkletten 
Begge reguleringsplanene ligger i buffersona (se figur 1). Regionalplanen har felles retningslinjer 

for turistvirksomhet og utmarksnæring i sone 1 og sone 2 (jfr. planbeskrivelsen 5.5), bl.a.: 

 

Det legges vekt på å gi mulighet til utvikling av eksisterende turistbedrifter, småskala turistvirksomhet 

knyttet til eksisterende setre og utvikling av utmarksnæring basert på stedegne ressurser. Dette kan 

være for å utvikle setra som kulturbærer, reiseliv og merkevare for å styrke næringsgrunnlag, 

sysselsetting og bomiljø. 

• All virksomhet skal ta utgangspunkt i eksisterende bebyggelse. 

• Nye bygninger for næringsformål skal knyttes til eksisterende bygninger og seteranlegg. Det skal 

legges vekt på tiltakets betydning for å ivareta utmarksbebyggelsen og setermiljøene, og det skal 

legges vekt på tilpasning til landskap, kulturlandskap og det kulturmiljø bebyggelsen er en del av. 

• Ny virksomhet må også vurderes i forhold til sannsynlig effekt på villreinen sin arealbruk. 

Avbøtende tiltak for å styre ferdsel, samt begrensning i sesong skal vurderes. 



 Forholdet til Regional plan for Rondane-Sølnkletten 

 
 

Figur 1. Områder for reguleringsplanarbeid  

 

 

Reguleringsplan for Spidsbergseter 

Formålet med planen er å legge til rette for videre utvikling av Spidsbergseter hotell som et fritids- og 
turistanlegg. Planarbeidet omfatter utvidelse av hotellet, frittliggende enheter for utleie for 

hotellet og ridehall. Det skal også innarbeides arealer til uteaktivitet og verksted/lager.  

 

For begge planer gjelder at utbyggingsomfanget bare er grovt beskrevet. På møte i Regionalt 

planforum ble opplyst at hotellet i dag har 200 senger, og dette ønskes utvidet til 3-400 senger.  

 

Planområdet omfatter  flere eksisterende planer: 

Reguleringsplan for Lundesetra/Spidsbergsetra fra 1993/1998, reguleringsendring for 

Spidsbergseter fra 1998 og Bebyggelsesplan for «Område 1 Spidsbergseter» fra 1998. 

 

 

Reguleringsplan for FYST Rondevegen 

Formålet med planen er å å legge tilrette for videre utvikling av eksisterende campingplass som 

et fritids- og turistanlegg. Planarbeidet omfatter nye utleieenheter, flytting av eksisterende 

campingareal, serviceanlegg, alternative energikilder og aktivitetsarealer (klatrepark, utsiktstårn, 

lekeplass og kanoutleie).  

 

Gjeldende reguleringsplan for Rondanevegen turistsenter er fra 2000. 

 

 

Spidsbergseter 

FYST Rondevegen  

Nasjonalt villreinområde 

Buffersone 

Utviklingssone 



Med unntak av ridehallen ved Spidsbergseter skal utbyggingen i de to planene skje innefor 

gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner.  

 

 

VURDERING 
Fra forløperne til regionalplanen, fylkesdelplanen for Rondane, har det vært en praksis blant 

regionale myndigheter, inkludert villreinnemnda, for å prioritere utbygging av reiselivsbedrifter 

framfor privat hytteutbygging. Dette for å sikre næringsutvikling for lokalsamfunnene rundt 

villreinområdet.  

 

I henhold til naturmangfoldlova §10 skal den samla belastningen av tiltak i et område vurderes 

samla. Dette gjøres best i kommuneplansammenheng. Ringebu kommune har en relativt ny 

kommuneplan som etter en lang planprosess ble endelig avgjort av Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet i 2019. Planen er et uttrykk for en helehtlig avveining mellom bl.a. 

utbyggings- og verneinteressene, og mellom reiselivsutbygging og utbygging av private fritidshus. 

I gjeldende kommuneplan ble regulerings- og bebyggelsesplanene for Spidsbergseter og 

Rondevegen turistsenter videreført. Dvs. at videre utvikling av disse områdene kan skje innenfor 

de rammene disse planene fastsetter i forhold til utnyttingsgrad mm. 

 

Under presentasjonen av planene på Regionalt planforum ble det opplyst at det skal utarbeides 

en felles konskevensutredning for de to reguleringsplanene. Dette kan bety at det planlegges for 

en utbygging som går utover rammene i gjeldende reguleringsplaner. Med nærhet til og lett 

tilgjengelighet til nasjonalt villreinområde via fv. 27, vil en økning av utbyggingsomfanget kreve en  

en grundig konsekvensvurdering. En slik økning må også ses i sammenheng med andre 

pågående planprosesser inn mot villreinens leveområde, særlig kommunens arbeid med 

bestemmelser for utvidelser av eksisterende fritidsbebyggelse i buffersona. 

 

Det finnes et omfattende kunnskapsgrunnlag for en konskevensvurdering i forhold til villrein: 
• For det generelle kunnskapsgrunnlaget om villrein er særlig rapporten som ble utarbeidet som 

grunnlag for kvalitetsnormen for villrein sentral: Kjørstad, M., Bøthun, S. W., Gundersen, V., Holand, 

Ø., Madslien, K., Mysterud, A., Myren, I. N., Punsvik, T., Røed, K. H., Strand, O., Tveraa, T., 

Tømmervik, H., Ytrehus, B. & Veiberg, V. (red.). 2017. Miljøkvalitetsnorm for villrein - Forslag fra en 

ekspertgruppe. – NINA Rapport 1400. 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M869/M869.pdf 

• Gjennom GPS-merkinger av villrein fra 2009 har en nå en god oversikt over villreinens arealbruk. 

Disse er offentlig tilgjengelige bl.a. gjennom portalen «Dyreposisjoner» 

https://dyreposisjoner.no/Account/Login?ReturnUrl=%2F 

• En oppdatering av forskningsmaterialet på villrein og ferdsel i Rondane finnes i: Strand, O. & 

Gundersen, V. 2019. Silhuett Rondane – Hvordan bevare villreinen. NINA Temahefte 74.  

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2629003 

• Ringebu kommune har fått utarbeidet en konsekvensvurdering for utvidelser av eksisterende 

fritidshus i buffersona. Denne er ikke offentlig tilgjengelig ennå, men det antas at kommunen kan 

formidle denne på forespørsel. 

 

For konsekvensvurderingen er i tillegg prosessen med å klassifisere nasjonale villreinområder 

etter kvalitetsnormen sentral. En oppdatering av kunnskapsmaterialet er klar 

https://storymaps.arcgis.com/stories/d8273320f9144bbe9a3d70b3a4585422, 

mens klassifiseringen er ventet å være ferdig i mars 2022. 

 

I tillegg er villreinen nå kommet inn på den norske «rødlista», og kategorisert som nær truet, se 

https://www.statsforvalteren.no/innlandet/miljo-og-klima/naturmangfold/villreinen-pa-rodlista-

for-forste-gang/ og lenker som ligger på denne sida. 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M869/M869.pdf
https://dyreposisjoner.no/Account/Login?ReturnUrl=%2F
https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2629003
https://storymaps.arcgis.com/stories/d8273320f9144bbe9a3d70b3a4585422
https://www.statsforvalteren.no/innlandet/miljo-og-klima/naturmangfold/villreinen-pa-rodlista-for-forste-gang/
https://www.statsforvalteren.no/innlandet/miljo-og-klima/naturmangfold/villreinen-pa-rodlista-for-forste-gang/


Det er positivt at en i planarbeidet ønsker å legge til rette for aktiviteter som kan kanalisere 

besøkende til sentrumsområdene på Venabygdsfjellet, vekk fra nasjonalt villreinområde. Skal 

tiltakene kunne bli vurdert som avbøtende tiltak for utbygging, krever imidlertid dette at 

opparbeidingen av aktivitetsarealene sikres gjennomføring gjennom f.eks. rekkefølge-

bestemmelser. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 
Fra forløperne til regionalplanen, fylkesdelplanen for Rondane, har det vært praksis for å 

prioritere utbygging av reiselivsbedrifter framfor privat hytteutbygging. Dette for å sikre 

næringsutvikling for lokalsamfunnene rundt villreinområdet. Dette er en praksis villreinnemnda 

mener det er viktig å videreføre. 

 

Gjeldende kommuneplan fra 2019 er en helhetlig avveining av ulike samfunnsinteresser, fastsatt 

av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I planen ble regulerings- og 

bebyggelsesplanene for Spidsbergseter og Rondevegen turistsenter videreført. Utvikling av disse 

områdene kan derfor skje innenfor de rammene disse planene fastsetter i forhold til 

utnyttingsgrad mm. En utbygging som går utover rammene i disse planene vil imidlertid kreve en 

grundig konsekvensvurdering, basert på gjeldende kunnskapsgrunnlag og nasjonale signaler 

som rødlista for truede arter og kvalitetsnormen for villrein. Etter naturmangfoldlovas §10 er det 

den samla belastningen av tiltak som skal vurderes. En reiselivsutbygging som går utover 

rammene i gjeldende planverk må derfor ses i sammenheng med andre pågående planprosesser 

inn mot villreinens leveområde, særlig kommunens arbeid med bestemmelser for utvidelser av 

eksisterende fritidsbebyggelse i buffersona. 

 

Det er positivt at en i planarbeidet ønsker å legge til rette for aktiviteter som kan kanalisere 

besøkende til sentrumsområdene på Venabygdsfjellet, vekk fra nasjonalt villreinområde. Skal 

tiltakene kunne bli vurdert som avbøtende tiltak for utbygging, krever imidlertid dette at 

opparbeidingen av aktivitetsarealene sikres gjennomføring gjennom f.eks. rekkefølge-

bestemmelser. 

 

STYRETS BEHANDLING 
Ingen merknader. 

 

VEDTAK 
Fra forløperne til regionalplanen, fylkesdelplanen for Rondane, har det vært praksis for å 

prioritere utbygging av reiselivsbedrifter framfor privat hytteutbygging. Dette for å sikre 

næringsutvikling for lokalsamfunnene rundt villreinområdet. Dette er en praksis villreinnemnda 

mener det er viktig å videreføre. 

 

Gjeldende kommuneplan fra 2019 er en helhetlig avveining av ulike samfunnsinteresser, fastsatt 

av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I planen ble regulerings- og 

bebyggelsesplanene for Spidsbergseter og Rondevegen turistsenter videreført. Utvikling av disse 

områdene kan derfor skje innenfor de rammene disse planene fastsetter i forhold til 

utnyttingsgrad mm. En utbygging som går utover rammene i disse planene vil imidlertid kreve en 

grundig konsekvensvurdering, basert på gjeldende kunnskapsgrunnlag og nasjonale signaler 

som rødlista for truede arter og kvalitetsnormen for villrein. Etter naturmangfoldlovas §10 er det 

den samla belastningen av tiltak som skal vurderes. En reiselivsutbygging som går utover 

rammene i gjeldende planverk må derfor ses i sammenheng med andre pågående planprosesser 

inn mot villreinens leveområde, særlig kommunens arbeid med bestemmelser for utvidelser av 

eksisterende fritidsbebyggelse i buffersona. 



Det er positivt at en i planarbeidet ønsker å legge til rette for aktiviteter som kan kanalisere 

besøkende til sentrumsområdene på Venabygdsfjellet, vekk fra nasjonalt villreinområde. Skal 

tiltakene kunne bli vurdert som avbøtende tiltak for utbygging, krever imidlertid dette at 

opparbeidingen av aktivitetsarealene sikres gjennomføring gjennom f.eks. rekkefølge-

bestemmelser. 

 

2021/50 RINGEBU – FORLENGING AV EKSISTERENDE VEG I 
HYTTEOMRÅDE  
 

SAKSOPPLYSNINGER 
 

Ringebu kommune har mottatt søknad om forlenging av veg til to hytteeiendommer. Det er ikke 

oppgitt hvor lang strekning dette gjelder, men ut fra kart ser strekningen ut til å være relativt kort, 

fra en naboeiendom i eksisterende hyttefelt. 

 

 
 

Figur 2. Lilla prikk viser plassering av eiendommene. 

 

 



Forholdet til Regional plan for Rondane-Sølnkletten 
 

Eiendommen som ønskes utvidet ligger i Sone 2 – Buffersona i Regionalplanen for Rondane 

Sølnkletten (se figur 1), nær grensa til sone 3, utviklingsområde. 

 

 

VURDERING 
Prinsipielt bør det føres en restriktiv dispensasjonspraksis for vegframføring til eksisterende 

hytter, siden vegutløsing normalt medfører økt bruk av hyttene og dermed økt ferdsel inn i 

villreinens leveområder.  

 

Den aktuelle vegforlengingen ser ut fra vedlagte tegninger ut til å være kort, og kommer i et 

område som allerede er relativt tett utbygd av hytter og veger. Området ligger også langt fram på 

Venabygdsfjellet. Med den avstand som er fra eksisterende veg og nesten flatt terreng fram til 

hyttene, vil økningen i bruk av hyttene sannsynligvis bli liten, sammenlignet med en situasjon 

uten veg.  

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 
Prinsipielt bør det føres en restriktiv dispensasjonspraksis for vegframføring til eksisterende 

hytter. Den aktuelle vegforlengingen ser imidlertid ut fra vedlagte tegninger til å være kort, og 

kommer i et område som allerede er tett utbygd av hytter og veger. Området ligger også langt 

fram på Venabygdsfjellet. Med den avstand som er fra eksisterende veg og nesten flatt terreng 

fram til hyttene, vil økningen i bruk sannsynligvis bli liten, sammenlignet med en situasjon uten 

veg.  

  

Villreinnemnda har derfor ikke merknader til at dispensasjon innvilges som omsøkt. 

 

STYRETS BEHANDLING 
Ingen merknader. 

 

VEDTAK 
Prinsipielt bør det føres en restriktiv dispensasjonspraksis for vegframføring til eksisterende 

hytter. Den aktuelle vegforlengingen ser imidlertid ut fra vedlagte tegninger til å være kort, og 

kommer i et område som allerede er tett utbygd av hytter og veger. Området ligger også langt 

fram på Venabygdsfjellet. Med den avstand som er fra eksisterende veg og nesten flatt terreng 

fram til hyttene, vil økningen i bruk sannsynligvis bli liten, sammenlignet med en situasjon uten 

veg.  

  

Villreinnemnda har derfor ikke merknader til at dispensasjon innvilges som omsøkt. 

 

 

 

 



2021/51 RINGEBU – NY LOKAL FORSKRIFT FOR MOTORFERDSEL I 
VASSDRAG  

 

SAKSOPPLYSNINGER 
Ringebu kommune har sendt forslag til ny lokal forskrift for motorferdsel i vassdrag. I april i år 

ble motorferdsellova §5 endret. Endringen innebærer at kommunene nå har fått myndighet til å 

tillate ferdsel med båt med elmotor på inntil 800 watt på vatn som er mindre enn 2 

kvadratkilometer. Ved vurderingen av om det skal åpnes for slik ferdsel, skal det legges vekt på 

hensynet til vatnet som levested for viltarter og fugler, og særskilt vekt på hensynet til 

hekkeområder. §5 åpner for at kommunene kan gi tillatelse til slik ferdsel både som en forskrift 

og som enkeltvedtak (dvs. at det gis tillatelse til de som har sendt søknad). Forslaget som er sendt 

på høring gjelder forskrift. 

 

Ringebu kommunes administrasjon har tatt initiativ til å revidere kommunens lokale forskrift slik 

så det kan åpnes for bruk av elmotor på mindre vatn i kommunen, med unntak av de 

begrensninger som er vedtatt for motorisert ferdsel med båt innenfor verneområdene i 

kommunen. Motorisert ferdsel med forbrenningsmotor vil fortsatt være forbudt.  

 

Kommunens administrasjon vurderer endringen slik: 

 

«Elmotor er både praktisk for bruker og hensynsfull ovenfor omgivelsene med tanke på støynivå og 

fart. For mange vil bruk av elmotor gjøre det lettere å komme seg ut i båt. Blant annet gjelder det 

spesielt for de som sliter med fysiske plager og alder. Samtidig kan en åpning medføre en økning i 

antall brukere og derav kanskje en større samlet belastning på økosystemet. For mange innsjøer med 

lang gåavstand og ingen mulighet for lading av batterier, vil bruk av elmotor begrense seg selv. Det er 

viktig at det gjøres en konkret vurdering for alle innsjøene i kommunen med hensyn til påvirkningen 

elmotor kan ha på naturmiljøet». 
 

I vurderingen av Naturmangfoldlovas §8-12 peker administrasjonen på at flere kan velge å gå til 

innkjøp av båt når elmotor blir tillatt og at dette kan føre til flere båter og mer trafikk og ferdsel. 

Samlet sett mener imidlertid administrasjonen at det vil være fornuftig å åpne for elmotor med 

unntak av verneområdene, fordi det er lite trolig at elmotor vil gi nevneverdige negative 

konsekvenser for dyre og fuglelivet, eller negative konsekvenser for allmennheten. 

 

 

VURDERING 
 

Dersom mindre el-motorer kun erstatter roing for den båtbruk som ellers ville ha skjedd, så vil 

bruk av mindre el-motorer neppe ha skadelige effekter for villreinen. Dersom forskriften fører til 

økt ferdsel og aktivitet villreinenes leveområder, særlig nasjonalt villreinområde, vil dette være 

uheldig. 

 

Administrasjonen peker selv på risikoen med en økning i antall brukere, men vurderer at dette 

ikke vil utgjøre en risiko for avsidesliggende vatn. Utviklingen innen friluftslivutstyr med stadig 

lettere utstyr og bedre batteri- og ladeteknologi går imidlertid raskt, f.eks. med mobile 

solcelleladere. Det er også vatn der det er buer/naust, og som dermed gir muligheter for fast 

installerte solcellepaneler. I tillegg har økende friluftslivinteresse ført til en økning i 

aktivitetsturisme, dels i konkurranse med lokale bedrifter. F.eks. har en nå i Grimsdalen fått i 



turoperatører fra Oslo-området som tilbyr turer etter «Tour de Dovre»-traséen, i konkurranse 

med lokale tilbydere. 

 

En forskrift som åpner for bruk av el-motor for alle vil gi mindre saksmengde for kommunene 

enn ved å behandle enkeltsøknader. Ved å opprettholde en søknadsplikt og innvilge disse 

enkeltvis, vil imidlertid kommunen ha kontroll med virksomheten i en oppstartfase og kunne 

høste erfaringer før en har et fullt frislipp. Ved å innvilge flerårige søknader vil saksmengden 

kunne begrenses. 

 

Ut fra et føre-var-hensyn anbefales det derfor at kommunen i forskriften gjør unntak ikke bare 

for verneområder, men også for vatn i nasjonalt villreinområde. Dette vil fortsatt gi kommunen 

adgang til å innvilge enkeltsøknader om bruk av el-motor på vatna i denne sonen, men sikrer 

kontroll med omfanget av slik ferdsel i en første fase. Forskriften kan så endres når en har høstet 

erfaringer med omfanget. Det vil erfaringsmessig være enklere å åpne opp for større bruk, enn å 

stramme inn på praksisen. 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 
Utviklingen innen friluftslivutstyr med stadig lettere utstyr og bedre batteri- og ladeteknologi går 

raskt, slik at en åpning for bruk av el-motorer på mindre vatn potensielt kan føre til økt bruk av 

også avsidesliggende vatn. Økt interesse og tilbud av aktivitetsturisme kan virke i samme retning. 

 

Ut fra et føre-var-hensyn anbefaler Villreinnemnda derfor at kommunen i forskriften gjør unntak 

ikke bare for verneområder, men også for vatn i nasjonalt villreinområde. Dette vil fortsatt gi 

kommunen adgang til å gi flerårige tillatelser etter søknad om bruk av el-motor på vatna i denne 

sonen, men sikrer kontroll med omfanget av slik ferdsel i en første fase. Forskriften kan så 

endres når en har høstet erfaringer med omfanget.  

 

STYRETS BEHANDLING 
Ringebus medlem i nemnda, Laila Bårdsløkken, hadde følgende merknad: 

 

«På sak 2021/50 er jeg ikke enig i at det skal være unntatt vatn i villreinområder. Erfaringsmessig så 

har vi i vertfall et par sjøer i Imsdalen som det bør fiskes mer på. Dette for å få ut en del småfisk. Jeg 

forstår at det går an å søke, men det blir ikke gjort». 

 

 

VEDTAK 
 

Forslag til vedtak ble vedtatt med to mot én stemme. 

 

Utviklingen innen friluftslivutstyr med stadig lettere utstyr og bedre batteri- og ladeteknologi går 

raskt, slik at en åpning for bruk av el-motorer på mindre vatn potensielt kan føre til økt bruk av 

også avsidesliggende vatn. Økt interesse og tilbud av aktivitetsturisme kan virke i samme retning. 

 

Ut fra et føre-var-hensyn anbefaler Villreinnemnda derfor at kommunen i forskriften gjør unntak 

ikke bare for verneområder, men også for vatn i nasjonalt villreinområde. Dette vil fortsatt gi 

kommunen adgang til å gi flerårige tillatelser etter søknad om bruk av el-motor på vatna i denne 

sonen, men sikrer kontroll med omfanget av slik ferdsel i en første fase. Forskriften kan så 

endres når en har høstet erfaringer med omfanget.  

 


