
  

          Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten 

 

 
PROTOKOLL FRA MØTE 3/2022 mars – Arbeidsutvalget – mailbehandling 
 

Deltakere: Jørund Båtstad, Solvår Brustad Lilleeng, Arne Vadet  

 
 

SAK:  

2022/15 DOVRE – SKJØTSELSPLAN FOR KONGEVEGEN 

 

2022/15 DOVRE – SKJØTSELSPLAN FOR KONGEVEGEN 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har på vegne av flere myndigheter sendt «Skjøtselsplan for 

Kongevegen mellom Åteigen og Fokstugu» på høring. Strekningen dels ligger utenfor 

verneområder, i Dovre nasjonalpark og i Fokstugu landskapsvernområde (LVO). Innlandet 

fylkeskommune er kulturminne-myndighet for Kongevegen, Dovrefjell nasjonalparkstyre er 

forvaltningsmyndighet for Fokstugu LVO og Rondane-Dovre nasjonalparkstyre for Dovre 

nasjonalpark. Dokumentet kan leses i sin helhet her: 

https://www.nasjonalparkstyre.no/uploads/files_rondane_dovre/Skjotselsplaner/Skjotselsplan-

Kongevegen/220202-forslag-Skjotselsplan-for-Kongevegen-mellom-Ateigen-og-Fokstugu.PDF 

 

 

SAKSOPPLYSNINGER 
 

Denne delen av Kongevegen ligger i sin helhet i Dovre kommune. En stor del av strekningen 

ligger i nasjonalt villreinområde i Regionalplanen for Rondane-Sølnkletten.  

 

 
 

Figur 1. Den delen av Kongevegen som omfattes av skjøtselsplanen er merket med blå stipla linje 

https://www.nasjonalparkstyre.no/uploads/files_rondane_dovre/Skjotselsplaner/Skjotselsplan-Kongevegen/220202-forslag-Skjotselsplan-for-Kongevegen-mellom-Ateigen-og-Fokstugu.PDF
https://www.nasjonalparkstyre.no/uploads/files_rondane_dovre/Skjotselsplaner/Skjotselsplan-Kongevegen/220202-forslag-Skjotselsplan-for-Kongevegen-mellom-Ateigen-og-Fokstugu.PDF


Formålet med skjøtselsplanen er å: 

• Sikre en helhetlig ivaretagelse av Kongevegen med det historiske vegmiljøet mellom Åteigen 

og Fokstugu. 

• Sikre at villreinens leveområde og andre verneformål i Dovre nasjonalpark og Fokstugu 

landskapsvernområde blir ivaretatt i skjøtsel og vedlikehold av kulturminnet. 

• Være et førende dokument for skjøtsel og ivaretagelse av strekningen. 

 

Skjøtselsplanen er ikke ment å være en plan for økt ferdsel, men en plan for å vedlikeholde og 

sikre kulturminner av nasjonal verdi. 

 

Det er foreslått ulike tiltak langs Kongevegen (se full oversikt side 42 i tiltaksplanen), samt kart 

side 48-52. 

 

 

 

Eksisterende informasjon/skilting på vegens høyeste 

punkt, Hardbakken, erstattes med et skilt i kne-

/hoftehøyde med informasjon om 

kulturminnet Allmannrøysa (bilde fra skjøtselsplanen) 

 

 

 

 

 

 

Kongevegen merkes med skifersteiner med blå 

kongekrone og retningsskilt. Skiferheller settes på 

bakkenivå.  

 

 

 

 

• Ferdselstellinger med to automatiske ferdselstellere skal videreføres for å følge 

utviklingen i ferdsel. 

• Tilrettelegging/bru/klopplegging på strekningen Hundyrju-Fokstugu 

• Stikkrenner (hovedprinsipp er tørrmuret kiste med lokkstein) og drenering 

• Vegetasjonspleie: Rydding av skog 

• Retningsskilt ved Åteigen, Fokstugu og Hundyrju 

• Informasjonsskilt ved Åteigen, Fokstugu og evt. Hundyrju (med oppfordring om at det 

ikke skal sykles på strekningen) 

 

  



I skjøtselsplanen sies det ellers at det «kan være hensiktsmessig å sette opp skilt av type 2 der det 

er forsvarlig ut fra et naturfaglig ståsted. 

 

 

Figur 2. Utsnitt fra skjøtselsplanen 

 

 

Villreinnemnda har vært involvert i arbeidet med skjøtselsplanen gjennom representasjon i 

prosjektgruppa som ble nedsatt. Det har i tillegg vært etablert en mer operativ arbeidsgruppe 

der forvaltningsmyndighetene for strekningen har vært representert. 

 

  

Villreinens arealbruk 
 

 
Figur 3. GPS-merka simler mars 2009-april 2018 (Kilde: NINA) 



 

Figur 4. GPS-merka simler Mars 2018-mars 2019 (Kilde: dyreposisjoner.no) 

 

Kvalitetsnormen for villrein 

Forskriften for kvalitetsnorm for villrein ble fastsatt i juni 2020.  «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» https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-

06-23-1298.  

 

Hvert fjerde år skal tas en gjennomgang av tilstanden i de 24 villreinområdene i Norge. Tre 

forhold skal vurderes; 1) Bestandsforhold, 2) Lavbeiter og 3) Leveområde og menneskelig 

påvirkning. Dersom klassifiseringen etter kvalitetsnormen viser at kvaliteten for et villreinområde 

er dårlig, skal det vurderes om det skal lages en plan for hvordan kvaliteten kan bedres.  

 

For de nasjonale villreinområdene, inkludert Reinheimen-Breheimen, Snøhetta og Rondane, er 

det varslet at klassifiseringen av områdene skal framlegges før sommeren. Dersom områdene 

kommer ut som røde (trafikklysklassifisering) skal det vurderes om det skal gjennomføres en 

påvirkningsanalyse og utarbeides en tiltaksplan for villreinbestanden/villreinens leveområder. 

 

Funksjonsområdene i Rondane villreinområde ble sist kartlagt i 2008, som grunnlag for ny 

regional plan (NINA rapport 339). Gjennom arbeidet med kvalitetsnormen er dette kunnskaps-

grunnlaget oppdatert, se: 

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

I dette arbeidet har en også kartlagt såkalte fokusområder: «Fokusområder omfatter områder hvor 

det er, eller man mistenker at det kan bli, utfordringer for villreinen som skyldes arealinngrep og 

menneskelig aktivitet». 

 

Kongevegen er utpekt som et slikt fokusområde (figur 2), med følgende beskrivelse: 

«Kongevegen ligger i et lavtliggende område som blir tidlig bart. Den største utfordringen er derfor 

knyttet til kalvings-, oppvekst- og sommerperioden. Det var tidligere et viktig vårbeite mellom 

Fortinnakollen, Gråhøranden mot elva Hundyrju og videre sørover mot Hjellådalen og Einbuggdalen. 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-23-1298
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-23-1298
https://storymaps.arcgis.com/stories/d8273320f9144bbe9a3d70b3a4585422


Det er satt i gang et prosjekt for å utbedre stien. En potensiell utfordring i den sammenheng er økt 

ferdsel av gående og syklende som kan føre til ytterligere arealunnvikelse».  

 

 

 
Figur 5. Utsnitt fra Kunnskapsgrunnlaget for delnorm 3 i Rondane 

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

 

 

Utvidet vern av Dovre nasjonalpark?  

I 2018 satte nasjonale miljømyndigheter i gang med en prosess for å identifisere områder som 

kunne være aktuelle for vern. Prosessen har omfattet både nye områder og utvidelser av 

eksisterende områder. Det har vært en silingsprosess der kommunene også har vært involvert.  I 

november 2021 sendte Miljødirektoratet oppdragsbrev til landets statsforvaltere om å avklare 

aksept for verneprosesser med kommunen. Ett av områdene som er aktuelle er utvidelse av 

Dovre nasjonalpark vestover. Dette begrunnes med sikring av villreinens leveområder. En 

prosess for avklaring av om verneprosess skal igangsettes eller ei, har startet.  

 

Uavhengig av om det blir et utvidet vern eller ikke av Dovre nasjonalpark, er dette nok et signal 

om verdien av områdene for villreinen i Rondane.   

 
 
VURDERING 
Utfordringene for villreinen i Rondane er velkjente, med fragmentering og reduksjon av 

villreinens leveområder. Dette skyldes i hovedsak ferdsel.  

 

I besøksstrategien for Dovre nasjonalpark vises det til at «Ferdselen langs 

Kongevegen/Pilegrimsleden er over de terskelverdier som angis for å gi negativ påvirkning på 

villreinens krysninger av et bestemt stisegment og arealunnvikelse……En har ikke virkningsfulle 

avbøtende tiltak for å avgrense ferdselen». I kunnskapsgrunnlaget for Kvalitetsnormen for villrein 

sies det at en potensiell utfordring for denne strekningen av Kongevegen er økt ferdsel av 

gående og syklende som kan føre til ytterligere arealunnvikelse.   

 

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


For villreinen er det med andre ord helt sentralt at ferdselen ikke øker på den strekningen som 

skjøtselsplanen omfatter. Kongevegprosjektet ønsker å tilrettelegge Kongevegen primært for 

gående, ikke syklister. I skjøtselsplanen er det ikke foreslått tiltak for å utbedre toppdekket på 

Kongevegen, utover dreneringstiltak/klopping på noen punkter. «På strekningen Åteigen-Fokstugu 

vil prosjekt Kongevegen og Pilegrimsleden anmode om at det ikke sykles, og det vil bli informert om 

dette gjennom våre informasjonskanaler og på informasjonsskilt ved Åteigen og Fokstugu». I tillegg 

skal driften av ferdselstellerne videreføres, slik at en kan følge utviklingen i ferdsel på 

Kongevegen. 

 

Det er positivt at slike tiltak gjennomføres, men både fysiske tilretteleggingstiltak og 

informasjon/markedsføring vil kunne bidra til økt ferdsel på strekningen. Det er derfor helt 

sentralt at de tilretteleggingstiltakene som gjennomføres ikke fører til bedrede forhold for 

sykling. Sykling har økt i popularitet de siste årene, og «Tour de Dovre» gjennom Grimsdalen har 

blitt et populært reiselivstilbud, der det også har kommet inn ikke-lokale tilbydere. En rundtur fra 

Dombås via eksisterende sykkelsti til Fokstugu, over Kongevegen til Dovre og med retur til 

Dombås, har potensiale til å bli nok et attraktivt sykkeltilbud i området.  

 

Med sosiale medier har forvaltningen svært begrensa muligheter til å styre 

informasjonsstrømmen. Det er derfor tvilsomt om de foreslåtte informasjonstiltakene er 

tilstrekkelige for å hindre økt bruk av Kongevegen til sykling. En to km lang strekning av 

Kongevegen, fra nord og opp til høyeste punkt på Kongevegen, ligger f.eks. allerede inne på 

treningsappen «Strava» som et segment det konkurreres på.  

https://www.strava.com/segments/21356519 

 

I Dovre og Rondane nasjonalparker er det åpnet for sykling på tre eksisterende veger, samt at det 

i organisert sonene ved Høvringen og Dombås (inkludert Kongevegen) kan sykles på merkede 

stier (jfr. avsnitt 4.5.2 i forvaltningsplanen). Ved revisjon av forvaltningsplanen, som er igangsatt, 

bør det vurderes om sykling ikke lenger skal være tillatt heller på den delen av Kongevegen som 

ligger i Dovre nasjonalpark.  

 

Det er ikke ønskelig med ferdsel langs flere parallelle traséer. Dette vil skape ekstra barrierer for 

villreinens arealbruk. Merking bør derfor skje bare for en hovedtrasé.  

 

SNO har etter hvert bred erfaring med å bedre ferdselsmulighetene i myr/våte partier og 

stivedlikehold generelt. Denne kompetansen må brukes inn også ved skjøtsel av Kongevegen, og 

SNO bør også ha oppsyn med arbeidet for å sikre ivaretakelse av naturverdiene.   

 

FORSLAG TIL VEDTAK 
 

Villreinen i Rondane har internasjonal verneverdi, og Norge har gjennom Bern-konvensjonen og 

konvensjonen om biologisk mangfold et særlig ansvar for å ivareta villreinen. Miljødirektoratet vil 

i løpet av våren 2022 presentere den første klassifiseringen som er gjennomført av de 10 

nasjonale villreinområdene, inkludert Rondane villreinområde. Ut fra det oppdaterte 

kunnskapsgrunnlaget som nå foreligger, ser villreinnemnda det som svært sannsynlig at 

Rondane villreinområde Nord blir klassifisert som «rødt» pga. sterk menneskelig påvirkning av 

villreinens leveområder de siste 50 årene.  

 

Dersom villreinområder blir klassifisert som røde (trafikklysklassifisering) skal det vurderes om 

det skal gjennomføres en påvirkningsanalyse og utarbeides en tiltaksplan for 

villreinbestanden/villreinens leveområder. Det kan derfor komme signaler i dette 

klassifiseringsarbeidet som bør tas inn i skjøtselsplanen.  Selv om skjøtselsplanen for 

https://www.strava.com/segments/21356519


Kongevegen mellom Åteigen og Fokstugu kun foreslår begrensede tiltak, bør det likevel vurderes 

om endelig godkjenning av skjøtselsplanen bør avvente klassifiseringen etter Kvalitetsnormen, 

siden denne er varslet å komme før sommeren.  

 

For villreinen er det helt sentralt at ferdselen ikke øker på den strekningen som skjøtselsplanen 

omfatter. Tilrettelegging og skjøtselstiltak som fører til at det blir enklere å ferdes, særlig sykle, 

langs Kongevegen, må derfor unngås dersom de ikke er strengt nødvendige av 

kulturminnehensyn: 

• Det er ikke ønskelig med ferdsel langs flere parallelle traséer. Dette vil kunne skape en 

ekstra barriere for villreinens arealbruk. Merking bør derfor skje bare for en hovedtrasé, og 

også kavling bør unngås på andre traséer.  

• Skilt av type 1 og 2 bør ikke settes opp i snaufjellsområder fordi silhuettvirkningen kan 

skremme villreinen.  

• SNO bør ha oppsyn med arbeidet langs Kongevegen for å sikre ivaretakelse av 

naturverdiene.   

Ved revisjon av forvaltningsplanen, som er igangsatt, bør det vurderes om sykling ikke lenger skal 

være tillatt på den delen av Kongevegen som ligger i Dovre nasjonalpark.  

 

Villreinnemnda forutsetter at tiltak som innebærer permanente fysiske innretninger, som bruer, 

skilting, klopping og kavling, omsøkes vernemyndigheten på vanlig måte før gjennomføring. Det 

samme gjelder skjøtselstiltak som ikke er initiert av vernemyndigheten selv.  

 

Litteraturlista bør suppleres med de viktigste villreinreferansene, og figur s. 8 bør byttes ut med 

en mer oppdatert figur (se vedlegg). 

 

STYRETS BEHANDLING 

Når traséen blir opprustet med nye bruer mm vil den bli brukt som sykkel- og gangsti for kortere 

turer. Når traséenblir mye omtalt i media er dette negativ markedsføring for villreinen, som har 

et viktig beiteområde ned mot dalen. 

Forslaget til vedtak ble støtta. 

 

VEDTAK 
 

Villreinen i Rondane har internasjonal verneverdi, og Norge har gjennom Bern-konvensjonen og 

konvensjonen om biologisk mangfold et særlig ansvar for å ivareta villreinen. Miljødirektoratet vil 

i løpet av våren 2022 presentere den første klassifiseringen som er gjennomført av de 10 

nasjonale villreinområdene, inkludert Rondane villreinområde. Ut fra det oppdaterte 

kunnskapsgrunnlaget som nå foreligger, ser villreinnemnda det som svært sannsynlig at 

Rondane villreinområde Nord blir klassifisert som «rødt» pga. sterk menneskelig påvirkning av 

villreinens leveområder de siste 50 årene.  

 

Dersom villreinområder blir klassifisert som røde (trafikklysklassifisering) skal det vurderes om 

det skal gjennomføres en påvirkningsanalyse og utarbeides en tiltaksplan for 

villreinbestanden/villreinens leveområder. Det kan derfor komme signaler i dette 

klassifiseringsarbeidet som bør tas inn i skjøtselsplanen.  Selv om skjøtselsplanen for 

Kongevegen mellom Åteigen og Fokstugu kun foreslår begrensede tiltak, bør det likevel vurderes 

om endelig godkjenning av skjøtselsplanen bør avvente klassifiseringen etter Kvalitetsnormen, 



siden denne er varslet å komme før sommeren.  

 

For villreinen er det helt sentralt at ferdselen ikke øker på den strekningen som skjøtselsplanen 

omfatter. Tilrettelegging og skjøtselstiltak som fører til at det blir enklere å ferdes, særlig sykle, 

langs Kongevegen, må derfor unngås dersom de ikke er strengt nødvendige av 

kulturminnehensyn: 

• Det er ikke ønskelig med ferdsel langs flere parallelle traséer. Dette vil kunne skape en 

ekstra barriere for villreinens arealbruk. Merking bør derfor skje bare for en hovedtrasé, og 

også kavling bør unngås på andre traséer.  

• Skilt av type 1 og 2 bør ikke settes opp i snaufjellsområder fordi silhuettvirkningen kan 

skremme villreinen.  

• SNO bør ha oppsyn med arbeidet langs Kongevegen for å sikre ivaretakelse av 

naturverdiene.   

Ved revisjon av forvaltningsplanen, som er igangsatt, bør det vurderes om sykling ikke lenger skal 

være tillatt på den delen av Kongevegen som ligger i Dovre nasjonalpark.  

 

Villreinnemnda forutsetter at tiltak som innebærer permanente fysiske innretninger, som bruer, 

skilting, klopping og kavling, omsøkes vernemyndigheten på vanlig måte før gjennomføring. Det 

samme gjelder skjøtselstiltak som ikke er initiert av vernemyndigheten selv.  

 

Litteraturlista bør suppleres med de viktigste villreinreferansene, og figur s. 8 bør byttes ut med 

en mer oppdatert figur (se vedlegg). 

 

  



Vedlegg 
 

Forslag til supplering av litteraturlista: 

 

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

74. Norsk institutt for naturforskning. Supplerer NINA Rapport 1013 med resultater også for 

perioden 2014-2019.  

 

Brænd, E. og Sønsterud Myren. 2022. Kunnskapsgrunnlaget for delnorm 3 i Rondane. Norsk 

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

 

 

Oppdatert figur for bestandsutvikling nord for Ula (s. 8) 

 

 
 

Kilde: Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten 

 

 

 

  

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


  

          Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten 
 

 
PROTOKOLL FRA MØTE 3/2022 - Arbeidsutvalget – Teamsmøte 30. mars 
 

Deltakere: Jørund Båtstad, Solvår Brustad Lilleeng, Laila Bårdsløkken 
SAK:  

2022/16 RINGEBU – RIVING OG GJENOPPFØRING AV HYTTE OG UTEBOD 

2022/17 RINGEBU – FRADELING AV TRE SETERHUS 

2022/18 RINGEBU – DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV HYTTE 

2022/19 SEL - DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV HYTTE 

2022/20 TILLEGGSSAKER – FORENKLA BEHANDLING 

2022/16 RINGEBU – RIVING OG GJENOPPFØRING AV HYTTE OG 
UTEBOD 
 

SAKSOPPLYSNINGER 
Ringebu kommune har mottatt søknad om å rive og gjenoppføre eksisterende fritidsbolig og 

uthus. Hytta har ifølge søker fått betydelige setningsskader og råte i bunnstokk. Det er ønske om 

å plassere nytt uthus nærmere den nye hytta enn eksisterende uthus. Nåværende hytte er på 59 

m2. Det søkes om å øke størrelsen på ny hytte til 73 m2. Det opplyses i saksinnstillingen fra 

kommunen at uthuset sannsynligvis er oppsatt ulovlig, og derfor «må eksisterende uthus i denne 

saken medregnes som nytt areal». Nytt totalareal blir på 88 m2, dvs. en økning på 29 m2. 

 

Forholdet til Regional plan for Rondane-Sølnkletten 
 

Eiendommen ligger inne i nasjonalt villreinområde. I denne sonen kan det vurderes tilbygg, uthus 

og anneks på eksisterende godkjente bebygde fritidseiendommer utenfor regulert felt. 

 
Figur 1. Lilla prikk viser plassering av eiendommen. 



Kommunen viser i saksinnstillingen til at «Det er i planforslaget gitt retningslinjer om ei øvre ramme 

for utvikling av bebyggelse på eksisterende fritidseiendommer for planområdet som helhet, spesifisert 

med 100 m2 BRA for sone 1.» Underveis i planprosessen for regionalplanen var ei slik grense 

vurdert for nasjonalt villreinområde, men denne ble ikke innarbeidet i den endelige planen som 

Miljøverndepartementet fastsatte. 

 

Villreinens arealbruk 
 

GPs-data fra merka simler (mars 2010-april 2018) viser hvor viktige arealene mellom Ringebu og 

Stor-Elvdal er for villreinen i Rondane Sør. 

 

 
 

Figur 2. GPS-merka simler mars 2009-april 2018 (Kilde: NINA) 

 

Kunnskapsgrunnlaget om villreinens arealbruk er nylig oppdatert gjennom arbeidet med 

«Kvalitetsnorm for villrein», se 

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

 

I dette arbeidet er det kartlagt såkalte «fokusområder»: «Fokusområder omfatter områder hvor det 

er, eller man mistenker at det kan bli, utfordringer for villreinen som skyldes arealinngrep og 

menneskelig aktivitet». Området Storfjellseter/Skjerdingen er vurdert til å være et fokusområde 

mtp. arealutnyttelse.  

 

 

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


 
 

Figur 3. Fokusområder fra kunnskapsgrunnlaget for Kvalitetsnorm for villrein. Områder med blått 

omriss er fokusområder mtp. arealutnyttelse. Områder med rød bakgrunn er fokusområder mtp. 

trekkpassasjer. 

 

 

Villreinnemndas behandling av tilsvarende saker 
 

Villreinnemnda har ved søknader om utvidelser av eksisterende hytter i nasjonalt villreinområde  

hatt en konsekvent praksis med å akseptere riving av eksisterende bygninger og oppsetting av 

nye, gitt at bruksformålet og arealet/antall sengeplasser ikke endres. 

 

Villreinnemnda påklagde i 2019 en dispensasjon til utvidelse av ei hytte i samme område som 

omsøkt eiendom (gnr/bnr/fnr 196/1/30). Det ble her søkt om et tilbygg på 15 m2. Klagen ble 

begrunnet bl.a. med at 

• Det ikke var tatt hensyn til de statlige/regionale rammer og mål som ligger i regional plan 

for Rondane-Sølnkletten (Pbl §19-2).  

• At samla belastning etter naturmangfoldlova §10 var ikke vurdert for 

regionalplanområdet som helhet. 

• At fordelene med å gi dispensasjon er ikke klart større enn ulempene (Pbl §19-2).  

 

Klagen ble tatt til følge, og kommunens dispensasjon ble opphevet, se vedlegg. 

 

 

VURDERING 
 

1.Statlige/regionale rammer og mål  

Endring av den generelle dispensasjonsbestemmelsen i Pbl (§19-2) 

I juni i 2021 ble lovhjemmelen for dispensasjoner i Plan- og bygningslovas §19-2 endret. På 

Landskonferansen i plan- og bygningsrett 11. november 2021 viste utredningsleder i Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet, Cathrine Rosmer, til at endringen innebærer en tydeliggjøring 



og styrking av ivaretakelsen av nasjonale og regionale interesser. Mens §19 tidligere krevde at 

statlige og regionale rammer og mål skulle tillegges særlig vekt ved dispensasjonsvurderingen, 

kan dispensasjon kan nå ikke gis dersom nasjonale eller regionale interesser blir vesentlig 

tilsidesatt 

(https://www.regjeringen.no/contentassets/3e8886ea193b41b8b4d59d83c9a95ed7/plan_rosmer.

pdf). Endringen er også omtalt i rundskrivet «Dispensasjon – plan og bygningsloven kap. 19 – 

Rundskriv til kommunene i Innlandet» fra Statsforvalteren i Innlandet 

(https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/plan-og-bygg/plan-og-bygg---

nyheter/2021/10/revidert-rundskriv/). 

 

De nasjonale signalene om å ivareta villreinen og dens levearealer er nylig styrket.  

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). 

24.11.2021 ble villreinen plassert også på den norske rødlista i kategorien «Nær truet». 6 av 10 

nasjonale villreinområder, inkl. Sølnkletten, 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.  

 

Forskriften for kvalitetsnorm for villrein fastsatt i juni 2020.  «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» https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-23-1298. 

 

Klassifiseringen av de 10 nasjonale villreinområdene, inkludert Rondane, er i sluttfasen. Dersom 

områdene kommer ut som røde (trafikklysklassifisering) skal det vurderes om det skal 

gjennomføres en påvirkningsanalyse og utarbeides en tiltaksplan for villreinbestanden/villreinens 

leveområder.  

 

 

2. Samla belastning etter Naturmangfoldlova §10 

Naturmangfoldlovas §10 sier at «En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede 

belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for».  

 

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 registrert 1200 fritidsboliger, seterhus og koier. Det som tillates i ett område vil 

ha presedensvirkning for hele regionalplanområdet.  

 

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-

randomradet-for-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 

https://www.regjeringen.no/contentassets/3e8886ea193b41b8b4d59d83c9a95ed7/plan_rosmer.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/3e8886ea193b41b8b4d59d83c9a95ed7/plan_rosmer.pdf
https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/plan-og-bygg/plan-og-bygg---nyheter/2021/10/revidert-rundskriv/
https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/plan-og-bygg/plan-og-bygg---nyheter/2021/10/revidert-rundskriv/
https://www.iucnredlist.org/species/29742/22167140
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-23-1298
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/dispensasjon-til-oppforing-av-hytte-i-randomradet-for-villrein/
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/dispensasjon-til-oppforing-av-hytte-i-randomradet-for-villrein/


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.» 

 

Hvilken presedensvirkning en tillatelse vil kunne ha for regionalplanområdet som helhet, er ikke 

vurdert. 

 

3. Fordeler vs. ulemper med å gi dispensasjon  

Bakgrunnen for å rive eksisterende hytte er at hytta ifølge søker fått betydelige setningsskader og 

råte i bunnstokk. Dette begrunner behovet for å rive eksisterende hytte, og bygge ny, men ikke 

behovet for å utvide hytta. 

 

Sivilombudsmannen har i saken som er referert foran også uttalt seg om kravet i Pbl § 19-2 annet 

ledd annet punktum, om at fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene 

etter en samlet vurdering: 

«Hvilke hensyn som er relevante i dispensasjonsvurderingen, må ses i sammenheng med de 

offentlige hensyn som skal ivaretas gjennom loven og offentlige arealplaner. Av ombudsmannens 

uttalelse i sak 2014/3266 fremgår 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…. Loven krever dessuten at fordelene med å dispensere er «klart større» 

enn ulempene. Hva som nærmere ligger i dette, fremgår blant annet av ombudsmannens uttalelse i 

sak 2015/3269, hvor det heter at det under enhver omstendighet ikke er tilstrekkelig for å innvilge 

dispensasjon, at ulempene ved dispensasjonen eventuelt skulle være beskjedne».  

 

Presedensvirkningen av det omsøkte tiltaket vil være stor både for regionalplanområdet for 

Rondane-Sølnkletten som helhet. En generell økning av hyttestørrelsen vil høyst sannsynlig 

medføre økt bruk av hyttene og dermed økt ferdsel inn i villreinens leveområder, og med 

negative konsekvenser for villreinen i regionalplanområdet.  

 

Fordelene med å gi dispensasjon vurderes ut fra dette ikke til å være klart større enn ulempene.  

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 
Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten mener at kravene i Plan- og bygningslovas §19-2 for å 

innvilge dispensasjon ikke er oppfylt. Nemnda mener at statlige/regionale rammer og mål ikke er 

tilstrekkelig hensyntatt og at fordelene med å innvilge dispensasjon ikke er klart større enn 

ulempene. Vurdering av samla belastning etter nml §10 for villreinområdet som helhet er heller 

ikke gjennomført. 

 

Villreinnemnda mener derfor at vilkårene for å innvilge dispensasjon ikke er til stede. 

 

Villreinnemnda ber om å få kommunenes vedtak oversendt. 

 

STYRETS BEHANDLING 

Ingen merknader. 

 
 
 



VEDTAK 

Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten mener at kravene i Plan- og bygningslovas §19-2 for å 

innvilge dispensasjon ikke er oppfylt. Nemnda mener at statlige/regionale rammer og mål ikke er 

tilstrekkelig hensyntatt og at fordelene med å innvilge dispensasjon ikke er klart større enn 

ulempene. Vurdering av samla belastning etter nml §10 for villreinområdet som helhet er heller 

ikke gjennomført. 

 

Villreinnemnda mener derfor at vilkårene for å innvilge dispensasjon ikke er til stede. 

 

Villreinnemnda ber om å få kommunenes vedtak oversendt. 

 

2022/17 RINGEBU – FRADELING AV TRE SETERHUS 
 

SAKSOPPLYSNINGER 
Ringebu kommune har mottatt søknad om fradeling av tre seterhus. Seterhusene tilhører en 

landbrukseiendom som ikke har vært i drift siden 1970-tallet, og eier er innvilget varig fritak fra 

boplikten. Seterkvea har vært brukt til grovforproduksjon fram til i dag. Ett av seterhusene er 

bygd i 1911 som lynnbu (vinterkvarter brukt ved mosetaking), ett hus ble bygd i 1940-årene, og 

ett i 1979. Fjøset ble bygd i 1950. Det er ikke opplyst om hvordan seterhusene brukes i dag, eller 

tilstanden på de to eldste husene. Seterhuset fra 1979 ble imidlertid isolert med tanke på 

vinterbruk, og det ble gitt tillatelse til å beholde eksisterende seterhus fordi det var brukbart som 

sommerbolig.  

 

Geografisk lokalisering av eiendommen er vist i figur 4. Det er ønske om å fradele de tre 

seterhusene som egne eiendommer, slik at det blir tre nye fritidseiendommer.  

 

Forholdet til Regional plan for Rondane-Sølnkletten 
 

Eiendommen ligger i buffersona i regionalplanen for Rondane-Sølnkletten, se figur 1. I 

retningslinjene for buffersona står bl.a følgende: «Det skal ikke etableres ny fritidsbebyggelse/ 

fritidseiendommer ut over de som allerede er godkjent gjennom reguleringsplan eller gjennom 

områder avsatt for fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel». 

 

I de generelle retningslinjene for planen heter det at: 

«Seter- og utmarksbebyggelse representerer viktige kulturhistoriske verdier i området. Det er generelt 

positivt og viktig at eksisterende utmarksbebyggelse og seterbebyggelse tas vare på, vedlikeholdes og 

restaureres for bruk. Bebyggelsen bør tas vare på som en ressurs for landbruket og bør generelt ikke 

fradeles til fritidsformål». 

 



 
 

Figur 4. Lilla prikk viser plassering av eiendommen. 

 

Tidligere behandling i nemnda av tilsvarende saker 

 

Nemnda har behandlet en rekke fradelingssaker tidligere (2019/39, 2019/40, 2019/41 og 

2019/42). Nemnda har i disse sakene pekt på at: 

Det må utvises en streng holdning til fradeling av setrer og buer fra landbrukseiendommer til 

fritidsboliger i nasjonalt villreinområde. I utgangspunktet skal dette ikke tillates. 

Fradeling av setrer og buer fra landbrukseiendommer og omgjøring til fritidsformål vil kunne 

utløse ønsker om standardheving og utvidelser, noe som igjen vil kunne medføre økt ferdsel i 

villreinens leveområder. Med mange setrer og buer i regionalplanområdet for Rondane, vil en slik 

utvikling være uheldig 

 

Dette er den tredje fradelingssaken Villreinnemnda har fått til behandling fra Ringebu kommune i 

løpet av relativt kort tid, den siste saken fra årsskiftet 2021/2022 (sak 2021/52). I begge de 

foregående sakene har nemnda, i tråd med tidligere praksis, frarådd fradeling. 

 

VURDERING 
 

I juni i 2021 ble lovhjemmelen for dispensasjoner i Plan- og bygningslovas §19-2 endret. På 

Landskonferansen i plan- og bygningsrett 11. november 2021 viste utredningsleder i Kommunal-

og moderniseringsdepartementet, Cathrine Rosmer, til at endringen innebærer en tydeliggjøring 

og styrking av ivaretakelsen av nasjonale og regionale interesser. Mens §19 tidligere krevde at 

statlige og regionale rammer og mål skulle tillegges særlig vekt ved dispensasjonsvurderingen, 

kan dispensasjon kan nå ikke gis dersom nasjonale eller regionale interesser blir vesentlig 

tilsidesatt (https://www.regjeringen.no/contentassets/3e8886ea193b41b8b4d59d83c9a95ed7/pla 

n_rosmer.pdf). Endringen er også omtalt i rundskrivet «Dispensasjon – plan og bygningsloven 

kap. 19 – Rundskriv til kommunene i Innlandet» fra Statsforvalteren i Innlandet 

(https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/plan-og-bygg/plan-og-bygg--- 

nyheter/2021/10/revidert-rundskriv/). 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/3e8886ea193b41b8b4d59d83c9a95ed7/pla
https://www.regjeringen.no/contentassets/3e8886ea193b41b8b4d59d83c9a95ed7/pla


Kommuneplanens arealdel for Ringebu 2018-2030 ble avgjort av Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KLD) etter innsigelse fra Oppland fylkeskommune og 

Fylkesmannen i Oppland i juni 2019, begrunnet i omfanget av fritidsbebyggelse. KLD godkjente 

65 nye hytter på Trabelia, men ikke nye byggeområder for fritidsbebyggelse på Skotten og 

Måsåplassen. Den foreliggende søknaden om fradeling er i strid med KLDs avgjørelse, siden det 

søkes om å fradele tre seterhus og gjøre om dette til tre fritidseiendommer. En dispensasjon vil 

også stride mot retningslinjene i regionalplanen om at seterhus ikke bør fradeles.  

 

Juridisk sett vil en fradeling av ei seter/bu/hytte med tomt og omgjøring til fritidseiendom bety at 

eiendommen blir fritt omsettelig. Eiendomsoverdragelser vil kunne utløse ønsker om 

standardheving og utvidelser, noe som igjen vil kunne medføre økt ferdsel i villreinens 

leveområder. Med et stort antall buer og setrer i regionalplanområdet for Rondane, er en slik 

utvikling uheldig. Som enkeltsak vil ikke en fradeling som omsøkt ha vesentlig betydning for 

villreinen. Den presedens en dispensasjon vil ha for regionalplanområdet, vurderes imidlertid til 

å være vesentlig. Villreinnemnda mener derfor at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart 

større enn ulempene 

 

Også i en tidligere sak er Ringebu kommune oppfordret til å vurdere om fradelinger av seterhus 

bør vurderes på prinsipielt grunnlag og i en helhetlig sammenheng, som ved revisjon av 

kommuneplanens arealdel. Nord-Fron kommune er etter det vi har fått opplyst i gang med en 

slik prinsippvurdering av fradelinger fra setereiendommer, og Ringebu kommune bør oppfordres 

til det samme. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 
 

Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten mener at en dispensasjon vil sette nasjonale og 

regionale interesser vesentlig til side, jfr. Kommunal- og moderniseringsdepartementets 

avgjørelse av Kommuneplanenes arealdel for Ringebu og retningslinjene i Regional plan for 

Rondane og Sølnkletten. 

 

Som enkeltsak vil ikke en fradeling som omsøkt ha vesentlig betydning for villreinen. Den 

presedens en dispensasjon vil ha for regionalplanområdet, vurderes imidlertid til å være 

vesentlig. 

 

Villreinnemnda mener derfor at grunnlaget for å innvilge dispensasjon ikke er til stede. 

 

Nord-Fron kommune er etter det villreinnemnda har fått opplyst, i gang med en prinsipp-

vurdering av fradelinger fra setereiendommer til fritidsformål. Ringebu kommune oppfordres til 

å gjøre det samme. 

 

Nemnda ber om å få kommunens vedtak oversendt 

 

STYRETS BEHANDLING 

Ringebus representant viste til at denne saken skiller seg fra andre fradelingssaker nemnda har 

behandlet. Fradelingen i denne saken skjer i forbindelse med bruksrasjonalisering og ikke som 

fradeling fra et bruk som er i drift. Bruket har ikke vært i drift på flere år, og setra er brukt som 

hytte de siste 20 årene. Dette er vanligvis saker nemnda sier nei til, men som nemnda ikke bør gå 

imot når det er snakk om bruksrasjonalisering. 

 

Arbeidsutvalgets andre representanter var enige i dette ut fra et landbruksfaglig perspektiv. Men 

nemndas oppgave er å se på konsekvensene for villreinen. Det er mange setrer i Rondane-



området, og det ser ut til å være et økende ønske om å dele fra setrene til fritidsformål. En 

fradeling her vil derfor ha presedens for hele regionalplanområdet.  

 

Forslaget til vedtak fikk to stemmer. Ringebus representant stemte imot forslaget. 

 

 

VEDTAK 

 

Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten mener at en dispensasjon vil sette nasjonale og 

regionale interesser vesentlig til side, jfr. Kommunal- og moderniseringsdepartementets 

avgjørelse av Kommuneplanenes arealdel for Ringebu og retningslinjene i Regional plan for 

Rondane og Sølnkletten. 

 

Som enkeltsak vil ikke en fradeling som omsøkt ha vesentlig betydning for villreinen. Den 

presedens en dispensasjon vil ha for regionalplanområdet, vurderes imidlertid til å være 

vesentlig. 

 

Villreinnemnda mener derfor at grunnlaget for å innvilge dispensasjon ikke er til stede. 

 

Nord-Fron kommune er etter det villreinnemnda har fått opplyst, i gang med en prinsipp-

vurdering av fradelinger fra setereiendommer til fritidsformål. Ringebu kommune oppfordres til 

å gjøre det samme. 

 

Nemnda ber om å få kommunens vedtak oversendt 

 

2022/18 RINGEBU – DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV HYTTE 
 

SAKSOPPLYSNINGER 
Ringebu kommune har mottatt søknad om å sette opp ei hytte på 70 m2  i området ved 

Måsåsplassen. Det ble gitt byggetillatelse og satt opp en grunnmur på eiendommen i i 1978. En 

byggetillatelse gjelder i tre år og faller bort dersom tiltaket ikke er satt i gang innen fristen. Om 

tiltaket er igangsatt, i dette tilfellet ved oppføring av en grunnmur, må tiltaket ikke 

avbrytes/innstilles i mer enn to år. I så fall faller også tillatelsen bort. Byggetillatelsen som ble gitt 

i 1978 gjelder derfor ikke lengre. Eiendommen ligger nå som rent LNFR-formål i 

kommuneplanens arealdel der det ikke er tillatt med ny fritidsbebyggelse.  

 

Forholdet til Regional plan for Rondane-Sølnkletten 
Eiendommen ligger i buffersona i regionalplanen for Rondane-Sølnkletten, se figur 5. I denne 

sona skal det i følge retningslinjene for regionalplanen ikke etableres ny fritidsbebyggelse/ 

fritidseiendommer ut over de som allerede er godkjent gjennom reguleringsplan eller gjennom 

områder avsatt for fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets avgjørelse av Kommuneplanens arealdel  
Kommuneplanens arealdel for Ringebu kommune 2018-2030 ble stadfestet av Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet i juni 2019, etter innsigelse fra både fylkeskommunen og 

Fylkesmannen i Oppland. Innsigelsen var begrunnet i omfanget av fritidshus bebyggelse. KMD 

uttalte da følgende: 

 

 



Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner nye byggeområder for fritidsbebyggelse ved 

Trabelia på Venabygdsfjellet. Departementet legger vekt på at områdene ligger langt fra nasjonalt 

villreinområde, og at de bygger opp under en eksisterende turistdestinasjon. Departementet 

godkjenner ikke nye byggeområder på Skotten og Måsåplassen, der det samlet foreslås en større 

utbygging uten at virkninger for villreinen og behovet for avbøtende tiltak er vurdert konkret. 

 

 
Figur 5. Lilla prikk viser plassering av eiendommen 

 

 

Tidligere behandling i nemnda av tilsvarende saker 

Villreinnemnda har tidligere påklaget en tilsvarende dispensasjon i Alvdal kommune, ut fra at 

dispensasjonen ikke tok hensyn til de statlige/regionale rammer og mål som ligger i regional plan 

for Rondane-Sølnkletten, at fordelene med å gi dispensasjon var ikke klart større enn ulempene, 

fordi presedensvirkningen av vedtaket er ikke var gitt en reell vurdering og fordi vedtaket var ikke 

vurdert i henhold til Naturmangfoldlovas bestemmelser §§8-12.  

 

Klagemyndigheten vurderte saken slik at hensynet bak bestemmelsen det skulle dispenseres fra 

ville bli tilsidesatt ved en dispensasjon og at det ikke var dokumentert klart større fordeler enn 

ulemper ved en dispensasjon. Det ble konkludert med at kommunen derfor ikke hadde rettslig 

adgang til å gi dispensasjon (se vedlegg).  

 

 

VURDERING 
 

Ivaretakelse av statlige og regionale rammer og mål   

De nasjonale signalene om å ivareta villreinen og dens levearealer er blitt styrket de siste årene.  

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). 

24.11.2021 ble villreinen plassert også på den norske rødlista i kategorien «Nær truet». 6 av 10 

nasjonale villreinområder, inkl. Sølnkletten, 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 

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


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

skrantesjuke.  

 

Forskriften for kvalitetsnorm for villrein fastsatt i juni 2020.  «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» https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-23-1298. 

Klassifiseringen av de 10 nasjonale villreinområdene, inkludert Rondane, er i sluttfasen. Dersom 

områdene kommer ut som røde (trafikklysklassifisering) skal det vurderes om det skal 

gjennomføres en påvirkningsanalyse og utarbeides en tiltaksplan for villreinbestanden/villreinens 

leveområder.  

 

I juni i år ble lovhjemmelen for dispensasjoner i Plan- og bygningslovas §19-2 endret. På 

Landskonferansen i plan- og bygningsrett 11. november 2021 viste utredningsleder i Kommunal-

og moderniseringsdepartementet, Cathrine Rosmer, til at endringen innebærer en tydeliggjøring 

og styrking av ivaretakelsen av nasjonale og regionale interesser. Mens §19 tidligere krevde at 

statlige og regionale rammer og mål skulle tillegges særlig vekt ved dispensasjonsvurderingen, 

kan dispensasjon kan nå ikke gis dersom nasjonale eller regionale interesser blir vesentlig 

tilsidesatt. 

(https://www.regjeringen.no/contentassets/3e8886ea193b41b8b4d59d83c9a95ed7/pla 

n_rosmer.pdf). Endringen er også omtalt i rundskrivet «Dispensasjon – plan og bygningsloven 

kap. 19 – Rundskriv til kommunene i Innlandet» fra Statsforvalteren i Innlandet 

(https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/plan-og-bygg/plan-og-bygg--- 

nyheter/2021/10/revidert-rundskriv/). 

 

I klageavgjørelsen for en tilvarende sak konkluderte klagemyndigheten med at hensynet bak 

bestemmelsen det skulle dispenseres fra ville bli tilsidesatt ved denne typen dispensasjoner. 

 

Samla belastning etter Naturmangfoldlova §10 

En dispensasjon som omsøkt vil ha presedensvirkning for hele regionalplanområdet for Rondane 

og Sølnkletten. Hvor mange tomter som er fradelt i regionalplanområdet for Rondane-

Sølnkletten og som ligger utenfor byggeområder i kommune- eller reguleringsplan vites ikke. 

Regionalplanområdet har imidlertid vært et populært område for hyttebygging i lang tid, og en 

må derfor forvente at det finnes mange slike tomter i regionalplanområdet. Som et eksempel er 

det i regionalplanen for Rondane-Sølnkletten vist til Haustdalen i Alvdal kommune, og at det 

ligger 13 fradelte, ubebygde tomter i LNF-området bare i tilknytning til dette ene hytteområdet i 

kommunen (Planbeskrivelsen, s. 55). Villreinnemnda har på dette møtet to slike saker. 

 

Dersom det åpnes for bygging på fradelte tomter utenfor byggeområder avsatt i 

kommuneplanen eller reguleringsplaner, vil dette uthule de omfattende prosessene og 

kompromisser som er inngått både for regionalplanen og kommuneplanene for de 13 

kommunene i regionalplanområdet. En økning i antall hytter inn mot villreinens leveområder vil 

videre medføre økt ferdsel inn i villreinens leveområder og forsterke allerede negative effekter av 

ferdsel på villreinens områdebruk. 

 

Fordeler vs. ulemper med å gi dispensasjon 

I  rundskrivet «Dispensasjon – plan og bygningsloven kap. 19 – Rundskriv til kommunene i 

Innlandet» fra Statsforvalteren i Innlandet (https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/plan-

og-bygg/plan-og-bygg---nyheter/2021/10/revidert-rundskriv/ ) vises det til at: 

 

«Tiltakshavers interesser har imidlertid liten eller ingen vekt når tiltaket berører areal som er nasjonalt 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-23-1298
https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/plan-og-bygg/plan-og-bygg---nyheter/2021/10/revidert-rundskriv/
https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/plan-og-bygg/plan-og-bygg---nyheter/2021/10/revidert-rundskriv/


viktig, eksempelvis randområde for villrein – se her SOM 2017/1346 og 2018/4760». 

 

Det er i denne saken ikke vist til andre fordeler med å gi dispensasjon enn tiltakshavers egen 

interesse. Fordelene med å innvilge dispensasjon vurderes derfor ikke til å være klart større enn 

ulempene med den presedensvirkning tillatelsen vil ha for hele regionalplanområdet. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 
 

Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten frarår at dispensasjon innvilges som omsøkt, 

begrunnet i: 

1) En dispensasjon vil medføre at statlige og regionale rammer og mål blir tilsidesatt. 

2) En dispensasjon vil ha presedensvirkning for hele regionalplanområdet og dermed en 

negativ samla belastning på villreinen (Nml §10).  

3) Fordelene med å innvilge dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. Det er i denne 

saken ikke vist til andre fordeler med å gi dispensasjon enn tiltakshavers egen interesse. 

Fordelene med å innvilge dispensasjon vurderes derfor ikke til å være klart større enn 

ulempene med den presedensvirkning tillatelsen vil ha for hele regionalplanområdet. 

 

Villreinnemnda mener derfor at grunnlaget for å innvilge dispensasjon ikke er til stede. 

 

Nemnda ber om å få kommunens vedtak oversendt. 

 

STYRETS BEHANDLING 

Ingen merknader. 

 

 

VEDTAK 

Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten frarår at dispensasjon innvilges som omsøkt, 

begrunnet i: 

1) En dispensasjon vil medføre at statlige og regionale rammer og mål blir tilsidesatt. 

2) En dispensasjon vil ha presedensvirkning for hele regionalplanområdet og dermed en 

negativ samla belastning på villreinen (Nml §10).  

3) Fordelene med å innvilge dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. Det er i denne 

saken ikke vist til andre fordeler med å gi dispensasjon enn tiltakshavers egen interesse. 

Fordelene med å innvilge dispensasjon vurderes derfor ikke til å være klart større enn 

ulempene med den presedensvirkning tillatelsen vil ha for hele regionalplanområdet. 

 

Villreinnemnda mener derfor at grunnlaget for å innvilge dispensasjon ikke er til stede. 

 

Nemnda ber om å få kommunens vedtak oversendt. 

  

https://www.sivilombudet.no/uttalelser/dispensasjon-til-oppforing-av-hytte-i-randomradet-for-villrein/
https://www.sivilombudet.no/uttalelser/dispensasjon-for-oppforing-av-hytte-fordel-ulempevurderingen/


2022/19 SEL – DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV HYTTE 

 
Sekretær for nemnda vil opplyse om at den eiendommen det her søkes om dispensasjon for, 

ligger i samme område som sekretærens egen eiendom, med en eiendom imellom. Selv om 

sekretæren formelt sett ikke er inhabil til å utarbeide en saksinnstilling av den grunn, ønsker 

sekretæren å gjøre oppmerksom på dette forholdet. Etter samråd med leder av nemnda, er 

saksdokumentene som er oversendt fra kommunen videresendt i sin helhet som egen mail.   

Det gjøres oppmerksom på at kommunen ikke har lagt ved tidligere klageavgjørelser i saken.  

 

Sak 2022/18 fra Ringebu og denne saken er like mht. innholdet i en dispensasjon. Vurdering av 

sakene og tilråding om vedtak er derfor identisk i de to sakene. Saksinnstillingen er for øvrig i 

samsvar med tidligere sak fra Alvdal som villreinnemnda påklagde og fikk medhold i. 

(Klageavgjørelsen er vedlagt). 

 

 

 

SAKSOPPLYSNINGER 
 

Sel kommune har mottatt søknad om dispensasjon for å bygge ny hytte på en tidligere fradelt 

tomt på Mysusæter, men som ikke ligger inne verken i gjeldende reguleringsplan (fra 1988) eller 

kommuneplanens arealdel (2016-2025).  

 

Tomta ble fradelt som fritidseiendom i 1999, men uten at arealformålet i gjeldende 

reguleringsplan ble endret. Nåværende eier overtok tomta i 2016, og søkte byggetillatelse i 2018. 

Kommunen ga da byggetillatelse uten forutgående dispensasjonsbehandling fra arealformålet i 

plan (LNF). Vedtaket ble påklagd, og Fylkesmannen i Oppland opphevet vedtaket samme år. Etter 

søknad innvilget så kommunen dispensasjon til å bygge hytta, men også dette vedtaket ble 

påklagd og opphevet fordi statlige myndigheter ikke var hørt i saken. Saken er nå sendt på høring 

til overordna myndigheter, inkludert Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten. 

 

Forholdet til Regional plan for Rondane-Sølnkletten 
Eiendommen ligger i sone B i regionalplanen (figur 6 og 7) Dette er en såkalt «utviklingssone med 

restriksjoner».  Det er fire slike soner i regionalplanen. Område B, C og D (Skramstadseter) 

grenser direkte inn mot nasjonalt villreinområde. Som et alternativ til å opprette en buffersone 

utenfor det nasjonale villreinområdet i disse områdene, ble områdene nærmest det nasjonale 

villreinområdet avsatt som «Utviklingsområder med særlige restriksjoner». I disse sonene gjelder 

det samme retningslinjer for fritidsbebyggelse og andre bygg som i buffersona (se 

planbeskrivelsen, avsnitt 5.6 

https://static1.squarespace.com/static/530364efe4b0c37a4004ec79/t/55acda6ee4b0d0661ed475

d7/1437391470451/rondane+s%C3%B8lnkletten+plandok.pdf ). Dvs. at det i denne sona ikke skal 

etableres ny fritidsbebyggelse/ fritidseiendommer ut over de som allerede er godkjent gjennom 

reguleringsplan eller gjennom områder avsatt for fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel.  

 

Grensene for disse sonene ble fastsatt i forhandlingsmøter mellom kommunene og 

Miljødepartementet i sluttfasen av arbeidet med regionalplanen.  

 

https://static1.squarespace.com/static/530364efe4b0c37a4004ec79/t/55acda6ee4b0d0661ed475d7/1437391470451/rondane+s%C3%B8lnkletten+plandok.pdf
https://static1.squarespace.com/static/530364efe4b0c37a4004ec79/t/55acda6ee4b0d0661ed475d7/1437391470451/rondane+s%C3%B8lnkletten+plandok.pdf


 
 

Figur 6. Utsnitt fra Regional plan for Rondane-Sølnkletten 

https://static1.squarespace.com/static/530364efe4b0c37a4004ec79/t/55acda9ae4b0d0661ed476

38/1437391514494/rondane+s%C3%B8lnkletten+plankart.pdf 

 

 
Figur 7. Lilla prikk viser plassering av eiendommen. Rød strek er grense for restriksjonssone. 

https://static1.squarespace.com/static/530364efe4b0c37a4004ec79/t/55acda9ae4b0d0661ed47638/1437391514494/rondane+s%C3%B8lnkletten+plankart.pdf
https://static1.squarespace.com/static/530364efe4b0c37a4004ec79/t/55acda9ae4b0d0661ed47638/1437391514494/rondane+s%C3%B8lnkletten+plankart.pdf


Villreinens arealbruk 
Tomta dispensasjonen omfatter ligger nær nasjonalt villreinområde, og nær det antakelig mest 

problematiske området for villreinen i Rondane; aksen Mysusæter-Spranget-Rondvassbu-

Bjønnhollia. Det gamle villreintrekket på vestsida av Rondanemassivet ser ut til å ha gått ut av 

bruk, og ført til en oppsplitting av stammen i Rondane Nord i to delbestander (se  

- Strand, O., Gundersen, V., Jordhøy, P., Andersen, R., Nerhoel, I., Panzacchi, M. & Van Moorter, B. 

2014. Villrein og ferdsel i Rondane. Sluttrapport fra GPS-merkeprosjektet 2009–2014. – NINA 

Rapport 1013. https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2388724 

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

74. Norsk institutt for naturforskning. file:///C:/Users/fmopmvo/Downloads/74%20(2).pdf).  

 

Kunnskapsgrunnlaget om villreinens arealbruk er nylig oppdatert gjennom arbeidet med 

«Kvalitetsnorm for villrein», se 

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

 

I dette arbeidet er det kartlagt såkalte «fokusområder»: «Fokusområder omfatter områder hvor det 

er, eller man mistenker at det kan bli, utfordringer for villreinen som skyldes arealinngrep og 

menneskelig aktivitet». Som en ser av figur 8 er hele denne aksen og store områder nord for aksen 

vurdert til å være slike fokusområder.  

 

 
 

Figur 8. Fokusområder fra kunnskapsgrunnlaget for Kvalitetsnorm for villrein. Områder med blått 

omriss er fokusområder mtp. arealutnyttelse. Områder med rød bakgrunn er fokusområder mtp. 

trekkpassasjer. 

 

 

Tidligere behandling i nemnda av tilsvarende saker 

Villreinnemnda har tidligere påklaget en tilsvarende dispensasjon i Alvdal kommune, ut fra at 

dispensasjonen ikke tok hensyn til de statlige/regionale rammer og mål som ligger i regional plan 

for Rondane-Sølnkletten, at fordelene med å gi dispensasjon var ikke klart større enn ulempene, 

fordi presedensvirkningen av vedtaket er ikke var gitt en reell vurdering og fordi vedtaket var ikke 

vurdert i henhold til Naturmangfoldlovas bestemmelser §§8-12.  

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2388724
file:///C:/Users/fmopmvo/Downloads/74%20(2).pdf
https://storymaps.arcgis.com/stories/d8273320f9144bbe9a3d70b3a4585422


 

Klagemyndigheten vurderte saken slik at hensynet bak bestemmelsen det skulle dispenseres fra 

ville bli tilsidesatt ved en dispensasjon og at det ikke var dokumentert klart større fordeler enn 

ulemper ved en dispensasjon. Det ble konkludert med at kommunen derfor ikke hadde rettslig 

adgang til å gi dispensasjon (se vedlegg).  

 

 

VURDERING 
 

Ivaretakelse av statlige og regionale rammer og mål   

De nasjonale signalene om å ivareta villreinen og dens levearealer er blitt styrket de siste årene. 

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). 

I november 2021 ble villreinen plassert også på den norske rødlista i kategorien «Nær truet». 6 av 

10 nasjonale villreinområder, inkludert 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.  

 

Forskriften for kvalitetsnorm for villrein fastsatt i juni 2020.  «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» https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-23-1298. 

Klassifiseringen av de 10 nasjonale villreinområdene, inkludert Rondane, er i sluttfasen. Dersom 

områdene kommer ut som røde (trafikklysklassifisering) skal det vurderes om det skal 

gjennomføres en påvirkningsanalyse og utarbeides en tiltaksplan for villreinbestanden/villreinens 

leveområder.  

 

I juni i år ble lovhjemmelen for dispensasjoner i Plan- og bygningslovas §19-2 endret. På 

Landskonferansen i plan- og bygningsrett 11. november 2021 viste utredningsleder i Kommunal-

og moderniseringsdepartementet, Cathrine Rosmer, til at endringen innebærer en tydeliggjøring 

og styrking av ivaretakelsen av nasjonale og regionale interesser. Mens §19 tidligere krevde at 

statlige og regionale rammer og mål skulle tillegges særlig vekt ved dispensasjonsvurderingen, 

kan dispensasjon kan nå ikke gis dersom nasjonale eller regionale interesser blir vesentlig 

tilsidesatt. 

(https://www.regjeringen.no/contentassets/3e8886ea193b41b8b4d59d83c9a95ed7/pla 

n_rosmer.pdf). Endringen er også omtalt i rundskrivet «Dispensasjon – plan og bygningsloven 

kap. 19 – Rundskriv til kommunene i Innlandet» fra Statsforvalteren i Innlandet 

(https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/plan-og-bygg/plan-og-bygg--- 

nyheter/2021/10/revidert-rundskriv/). 

 

I klageavgjørelsen for tilvarende sak fra Alvdal konkluderte klagemyndigheten med at hensynet 

bak bestemmelsen det skulle dispenseres fra ville bli tilsidesatt ved denne typen dispensasjoner. 

 

 

 

  

https://www.iucnredlist.org/species/29742/22167140
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-23-1298
https://www.regjeringen.no/contentassets/3e8886ea193b41b8b4d59d83c9a95ed7/pla
https://www.regjeringen.no/contentassets/3e8886ea193b41b8b4d59d83c9a95ed7/pla
https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/plan-og-bygg/plan-og-bygg---
https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/plan-og-bygg/plan-og-bygg---


Samla belastning etter Naturmangfoldlova §10 

En dispensasjon som omsøkt vil ha presedensvirkning for hele regionalplanområdet for Rondane 

og Sølnkletten. Hvor mange tomter som er fradelt i regionalplanområdet for Rondane-

Sølnkletten og som ligger utenfor byggeområder i kommune- eller reguleringsplan vites ikke. 

Regionalplanområdet har imidlertid vært et populært område for hyttebygging i lang tid, og en 

må derfor forvente at det finnes mange slike tomter i regionalplanområdet. Som et eksempel er 

det i regionalplanen for Rondane-Sølnkletten vist til Haustdalen i Alvdal kommune, og at det 

ligger 13 fradelte, ubebygde tomter i LNF-området bare i tilknytning til dette ene hytteområdet i 

kommunen (planbeskrivelsen, s. 55). Villreinnemnda har på dette møtet to slike saker. 

 

Dersom det åpnes for bygging på fradelte tomter utenfor byggeområder avsatt i 

kommuneplanen eller reguleringsplaner, vil dette uthule de omfattende prosessene og 

kompromisser som er inngått både for regionalplanen og kommuneplanene for de 13 

kommunene i regionalplanområdet. En økning i antall hytter inn mot villreinens leveområder vil 

videre medføre økt ferdsel inn i villreinens leveområder og forsterke allerede negative effekter av 

ferdsel på villreinens områdebruk. 

 

Fordeler vs. ulemper med å gi dispensasjon 

I rundskrivet «Dispensasjon – plan og bygningsloven kap. 19 – Rundskriv til kommunene i 

Innlandet» fra Statsforvalteren i Innlandet (https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/plan-

og-bygg/plan-og-bygg---nyheter/2021/10/revidert-rundskriv/ ) vises det til at: 

 

«Tiltakshavers interesser har imidlertid liten eller ingen vekt når tiltaket berører areal som er nasjonalt 

viktig, eksempelvis randområde for villrein – se her SOM 2017/1346 og 2018/4760». 

 

Det er i denne saken ikke vist til andre fordeler med å gi dispensasjon enn tiltakshavers egen 

interesse. Fordelene med å innvilge dispensasjon vurderes derfor ikke til å være klart større enn 

ulempene med den presedensvirkning tillatelsen vil ha for hele regionalplanområdet. 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 
 

Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten frarår at dispensasjon innvilges som omsøkt, 

begrunnet i: 

1) En dispensasjon vil medføre at statlige og regionale rammer og mål blir tilsidesatt.  

4) En dispensasjon vil ha presedensvirkning for hele regionalplanområdet og dermed en 

negativ samla belastning på villreinen (Nml §10).  

5) Fordelene med å innvilge dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. Det er i denne 

saken ikke vist til andre fordeler med å gi dispensasjon enn tiltakshavers egen interesse. 

Fordelene med å innvilge dispensasjon vurderes derfor ikke til å være klart større enn 

ulempene med den presedensvirkning tillatelsen vil ha for hele regionalplanområdet. 

 

Villreinnemnda mener derfor at grunnlaget for å innvilge dispensasjon ikke er til stede. 

 

Nemnda ber om å få kommunens vedtak oversendt. 

 

STYRETS BEHANDLING 

Ingen merknader. 

 

 

https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/plan-og-bygg/plan-og-bygg---nyheter/2021/10/revidert-rundskriv/
https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/plan-og-bygg/plan-og-bygg---nyheter/2021/10/revidert-rundskriv/
https://www.sivilombudet.no/uttalelser/dispensasjon-til-oppforing-av-hytte-i-randomradet-for-villrein/
https://www.sivilombudet.no/uttalelser/dispensasjon-for-oppforing-av-hytte-fordel-ulempevurderingen/


VEDTAK 

Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten frarår at dispensasjon innvilges som omsøkt, 

begrunnet i: 

2) En dispensasjon vil medføre at statlige og regionale rammer og mål blir tilsidesatt.  

6) En dispensasjon vil ha presedensvirkning for hele regionalplanområdet og dermed en 

negativ samla belastning på villreinen (Nml §10).  

7) Fordelene med å innvilge dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. Det er i denne 

saken ikke vist til andre fordeler med å gi dispensasjon enn tiltakshavers egen interesse. 

Fordelene med å innvilge dispensasjon vurderes derfor ikke til å være klart større enn 

ulempene med den presedensvirkning tillatelsen vil ha for hele regionalplanområdet. 

 

Villreinnemnda mener derfor at grunnlaget for å innvilge dispensasjon ikke er til stede. 

 

Nemnda ber om å få kommunens vedtak oversendt. 

 

 

2022/20 TILLEGGSSAKER – FORENKLA BEHANDLING 
 

Det ble lagt fram tre mindre tilleggssaker på møtet.  

 

To saker fra Stor-Elvdal gjaldt restaurering av gamle seterhus. Tiltakene omfattet nedtaging av 

eksisterende laftekasser, utskifting av dårlig tømmer og gjenoppsetting av laftekassene. Også 

reparasjon av utglidd grunnmur, innvendige arbeider og utskifting av dører, vinduer og tak kan 

være aktuelt. På den ene eiendommen var det ønske om å flytte to hus 10-20 meter på tomta 

pga. dårlige grunnforhold. 

 

Det sendes mail til kommunen om at dersom størrelsen på husene ikke øker og funksjonene ikke 

endres, har nemnda ikke innvendinger til tiltakene. 

 

Det var også kommet en søknad fra Ringebu kommune om anlegging av veg fram til en 

eksisterende hytte. Vegen blir ca. 30 meter lang. Hytta ligger i skogen, i eksisterende hytteområde 

i nærheten av Trabelifjellet, og nær fv. 27. 

 

Det sendes mail til kommunen med henvisning til vurderinger i tidligere uttaler, og at nemnda 

ikke har innvendinger til at dispensasjon innvilges. (Se dispensasjon for sak  gnr bnr 11-54 og 11-

55, sak 2021/50, kommunens referanse 21/1648-6 8532) 

 


