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          Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten 

 

PROTOKOLL MØTE 4/2022: Styremøte  
Spidsbergseter, onsdag 27. april kl. 16.00-19.00.  

 

 

 
Tilstede:  

Kommune Medlemmer Møtt Varamedlemmer Møtt 

Alvdal Trond Idar Paaske X Britt Guri Nordtun  
Dovre Arne Vadet X Bente Sæther  

Folldal Solvår Brustad Lilleeng X Bjørn Brendbakken  

Hamar Hanne Sandvoll X Ivar Skramstad  
Nord-Fron Anne K. Tina Lyslo X Hans Petter Solberg  

Rendalen Tor Inge Nytrøen  

  

Anne Grete Otnes  

Ringebu Laila Bårdsløkken X Erik Winther  

Ringsaker Thomas Eriksen X Marte Røhnebæk  
Sel Jørund Båtstad X Ingebjørg Uldalen  
Stor-Elvdal Ane Eriksen Hamilton 

 
Terje Andreas Hoffstad  

Sør-Fron Else Mari Bjørke   Hans Mathias Ulberg  

Øyer Bjørner Killi  Anne Magnhild Braastad Lie  
Åmot Vidar Helgesen X Ingebjørg Dybvin  

SFIN Tom Hjemsæteren  
(observatør) 

   
Sekretær Marit Vorkinn X   

 
 

 
SAKER: 
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2022/22 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 

2022/23 SØLNKLETTEN – SØKNAD OM FELLINGSKVOTE 2022 

2022/24 RONDANE NORD - SØKNAD OM FELLINGSKVOTE 2022 

2022/25 RONDANE SØR - SØKNAD OM FELLINGSKVOTE 2022 

2022/26 FORDELING AV TILTAKSMIDLER 2022 

2022/27 UTVIDELSE AV TELLENDE AREAL - VULUFJELL 

2022/28 NORD-FRON – DETALJREGULERING RONDABLIKK R1 

2022/29 NORD-FRON – FRADELING AV EKSISTERENDE FRITIDSHUS 

2022/30 ÅPEN POST: INNSPILL OG ORIENTERINGER FRA KOMMUNENE + EVENTUELT 

2022/21 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
Godkjent. 
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2022/22 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER  
 

1. Fagdager og landsmøte - Villreinrådet i Norge 

Viser til utsendt mail. Innen fristen hadde Solvår og Thomas meldt seg på fagdagene. De deltar 

sammen med sekretæren. 

 

Trond har etter møtet også meldt seg på. 

 

2. Ferdselsrestriksjoner – Rondane nasjonalpark 

Villreinnemnda ga i 2021 innspill til oppstart av revisjon for forvaltningsplanen for de store 

verneområdene i Rondane, og pekte bl.a. på behovet for sterkere styring av ferdselen i området. 

Det samme gjorde Statsforvalteren i Innlandet. På bakgrunn av dette har Rondane-Dovre 

nasjonalparkstyre nå vedtatt å sende en henvendelse til Miljødirektoratet:  

 

«Rondane-Dovre nasjonalparkstyre viser til utvalgssak 61/2021 datert 1.12.2021 hvor det pekes på at 

vurdering av områder for ferdselsreguleringer etter verneforskriften § 3 punkt er et av flere forhold 

som er viktig i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen, jf innspill fra Statsforvalteren i 

Innlandet og Villreinnemda i Rondane og Sølnkletten i forbindelse med oppstartsmelding for 

planarbeidet. For ferdselsregulerende tiltak i form av ferdselsrestriksjoner gitt i forskrift er denne 

myndigheten tillagt Miljødirekrotatet, jf verneforskrift for Rondane og Dovre nasjonalparker, § 3 punkt 

5.4 og verneforskrift for Grimsdalen og Dørålen landskapsvernområder § 3 punkt 4.3 og 4.4: «Innenfor 

nærmere avgrensede deler av nasjonalparken/landskapsvernområdet kan Miljødirektoratet ved 

forskrift regulere eller forby ferdsel som kan være til skade for naturmiljøet»  

 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre ber Miljødirektoratet om å vurdere hvorvidt en forskrift som 

regulerer ferdsel i begrensede områder/tidsrom er et aktuelt tiltak i Rondane og Dovre nasjonalparker 

og/eller Grimsdalen og Dørålen landskapsvernområder. Miljødirektoratet må avklare hvem som skal 

ha avgjørende myndighet i en slik forskrift. I forbindelse med et eventuelt forskriftsarbeid må lokal 

tilslutning avklares, berørte kommuner skal høres og nasjonalparkstyret forutsetter å bli involvert i en 

prosess knyttet til utarbeidelse av forskrift». 

 

https://www.nasjonalparkstyre.no/uploads/files_rondane_dovre/Motedokumenter/2022/Protokol

ler/Godkjent-moteprotokoll-Rondane-Dovre-nasjonalparkstyre-08.04.22.pdf     Se ST 22/2022, s. 9. 

 

3. Kvalitetsnorm for villrein 

 

Klassifiseringen av de ti nasjonale villreinområdene blir framlagt 25. april. Det orienteres om 

resultatene for Rondane og Sølnkletten på møtet. 

 

Sekretæren orienterte. NINAs rapport er vedlagt referatet. 

 

4. Møte i Rådgivende utvalg – Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 

 

Solvår er nemndas medlem i RU for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre, som hadde møte 26.april. 

Solvår orienterer. 

 

-Det ble på møtet orientert om ulovlighetsoppfølginger som er gjennomført. 25% av kontrollerte bygg 

har avvik i forhold til tillatelsen. Bøtene for overtredelse er små. 

- SNO skal fokusere på sykling framover, og kontrollere el-sykling i Grimsdalen før veien åpner. 

https://www.nasjonalparkstyre.no/uploads/files_rondane_dovre/Motedokumenter/2022/Protokoller/Godkjent-moteprotokoll-Rondane-Dovre-nasjonalparkstyre-08.04.22.pdf
https://www.nasjonalparkstyre.no/uploads/files_rondane_dovre/Motedokumenter/2022/Protokoller/Godkjent-moteprotokoll-Rondane-Dovre-nasjonalparkstyre-08.04.22.pdf
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- Villreinrelaterte kulturminner er lagt onn i kulturminnebasen. Med det er diskusjoner om 

kulturminnene er bedre ivaretatt ved at det ikke informeres om hvor de ligger.  

-Sikringsbuene ved turisthyttene bør være stengt i samme tidsrom som turisthyttene. 

-Det ble diskutert hvordan en kan nå fram med info til menigmann. App’er med turforslag er viktige. 

-Driften av turisthyttene er i endring. Tradisjonell hytte-til-hytte-vandring er på retur. Hyttene legger 

derfor opp til å tiltrekke gjester, særlig barnefamilier, som ligger på hyttene i flere dager. Hyttevertene 

ønsker derfor å opparbeide kortere turer ut fra hyttene, bl.a. fra Bjørnhollia til Fagervoll.  

- Gruppearbeid på stier og løyper: Flere påpekte at det må en helhetlig stiplan på plass. 

Villreininteressene var enige om hvilke stier som bør legges ned (i prioritert rekkefølge)::  

27: Rondvassbu- Peer Gynt hytta 

14: Kvannslådalen- Dørålsvatnet 

22: Bjørnhollia- Eldåbu   

11: Grimsdalshytta- Haverdalen-Sletthøe - Høvringen  

( se kart: 

https://www.nasjonalparkstyre.no/uploads/files_rondane_dovre/Forvaltningsplaner/Forvaltningsplan-

for-de-store-verneomradene-i-Rondane-2009/Vedlegg-17-turstier-kart.pdf) 

Dersom stier blir lagt ned, ønsker DNT erstatningsstier andre steder.  

 

5. Saker med forenkla behandling 
 

Oppretting av punktfester – Luseby i Nord-Fron 

Dette gjaldt 3 eldre hytter og 4 naust som står på et område der eiendomsforholdene ikke er blitt 

tilstrekkelig formalisert tidligere. I matrikkelen er det derfor oppført andre hjemmelshavere for 

bygningene enn den som står som eier av grunnen (jordskiftesak pågår for å rydde opp i 

eiendomsforholdene).   

 

Svar til kommunen (mail): 

«Villreinnemndas praksis i fradelingssaker har vært å klart frarå fradeling fra 

landbrukseiendommer, i samsvar med retningslinjene i regionalplanen for Rondane - Sølnkletten 

om at setrer og utmarksbebyggelse generelt ikke bør fradeles til fritidsformål.  Bygninger for 

landbruksformål kan etableres ut fra mindre strenge kriterier i Plan- og bygningsloven enn 

fritidshus. Ved å først bygge seterhus etter landbrukslovgivningen og seinere omgjøre dette til 

fritidshus, omgår en dermed de strengere kriteriene for å bygge fritidshus. 

  

Denne saken skiller seg imidlertid fra tidligere saker nemnda har behandlet ved at selve grunnen 

ikke er tilknyttet en landbrukseiendom, og det foreligger ikke opplysninger som tilsier at hyttene er 

blitt oppført med formål setring. Hyttene har allerede en annen hjemmelshaver enn eier av 

grunnen. Når punktfestet er avgrenset til størrelsen på eksisterende naust/hytte, vil det heller ikke 

være mulig å utvide bygningene i framtida. Opprettingen av punktfester blir derfor en ren 

opprydding i eiendomsforholdene. 

  

Villreinnemnda har derfor ikke innvendinger til at det opprettes punktfester med størrelse som 

eksisterende naust og hytter.» 
 

 

6.Oversendte vedtak fra Rondane-Dovre nasjonalparkstyre  

Vedtak fra nasjonalparkstyret sendes som kopi til nemnda. Villreinnemnda har klagerett på 

nasjonalparkstyrets vedtak dersom vedtaket berører villreininteressene. Sekretæren leser 

gjennom innkomne vedtak, og varsler dersom klage kan være aktuelt. Oversikt over innkomne 

vedtak legges ellers som kopi til saksinnstillingen, se vedlegg bakerst i dette dokumentet. 

https://www.nasjonalparkstyre.no/uploads/files_rondane_dovre/Forvaltningsplaner/Forvaltningsplan-for-de-store-verneomradene-i-Rondane-2009/Vedlegg-17-turstier-kart.pdf
https://www.nasjonalparkstyre.no/uploads/files_rondane_dovre/Forvaltningsplaner/Forvaltningsplan-for-de-store-verneomradene-i-Rondane-2009/Vedlegg-17-turstier-kart.pdf
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FORSLAG TIL VEDTAK 

Referat- og orienteringssakene tas til etterretning.  

VEDTAK 

Referat- og orienteringssakene tas til etterretning.  

 

2022/23-25: SØKNADER OM FELLINGSKVOTE – FELLES FOR DE TRE 
SØKNADENE 

 

Villreinnemndene skal fastsette fellingskvoter for de ulike villreinområdene innen 1. mai. Dette 

skjer på bakgrunn av søknad fra det enkelte villreinområde. Fellingskvotene beregnes ut fra hvor 

mange dyr utvalgene finner når de teller antall dyr på vinteren (fra fly/helikopter/med droner). Ut 

fra erfaringer foregående år beregnes så hvor stor tilveksten vil bli til jakta begynner (hvor mange 

kalver fødes/ hvor mange dyr overlever til jakta), og dermed hvor mange dyr det vil være i 

området når jakta begynner.  

 

Antallet dyr vurderes i forhold til hvor mange dyr det enkelte området har beitegrunnlag til, 

forutsatt at bestanden har sunne dyr. Dette er bestandsmålet for hvert enkelt område, som 

fastsettes/revideres i de fem-årige bestandsplanene for hvert enkelt område. 

 

I og med at det bare er en viss andel av dyra som det blir gitt fellingstillatelse til som blir skutt 

under jakta, må fellingskvoten være større enn det antall dyr en ønsker å redusere stammen med 

i jakta. Dette baseres på erfaringstall for tidligere års jakt i området. 

 

Beregning av fellingskvoter er med andre ord ingen eksakt vitenskap. Feil kan oppstå ved 

tellingene dersom det er dårlig vær/sporingsforhold under tellingene. Fellingsprosenten vil også 

variere fra år til år, f.eks. dersom det er spesielle værforhold under jakta slik at reinen blir 

stående på et lite område, slik at fellingsprosentene blir lavere enn vanlig. Det er derfor viktig å 

se på utviklingen over flere år, og ha en «føre-var»-holdning. 

 

I kvotesammenheng betyr «frie dyr» at de områder som har godkjente bestandsplaner kan få 

tildelt kvoter uten fordeling på type dyr, så lenge dette skjer i tråd med bestandsplanen. 

 

Naturmangfoldlovens § 16. (høsting av vilt og lakse- og innlandsfisk) sier: 

• Vedtak om å tillate høsting av vilt treffes med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst 

av vilt (viltloven). 

• Høsting kan bare tillates når best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten produserer et 

høstingsverdig overskudd.  

• Ved avgjørelsen om å tillate høsting og om fremgangsmåten ved høsting skal det videre legges vekt 

på artens funksjon i økosystemet og den virkning høstingen kan ha på det biologiske mangfold for 

øvrig. Det skal også legges vekt på artens betydning for næring eller rekreasjon, høstingstradisjon i 

vedkommende område og på skade som arten gjør. 
 

3. mars i år sendte Miljødirektoratet ut et brev til villreinområdene om å legge til rette for høyt 

uttak av bukk høsten 2022, spesielt i villreinområder i nærheten av Nordfjella og Hardangervidda 

hvor klassisk skrantesjuke er påvist. Utvalgene ble bedt om å vurdere henvendelsen ved 

kvotefastsettelse. Siden det ikke er påvist skrantesjuke verken i Rondane eller Sølnkletten, og 
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avskytingen av simler har vært redusert de siste årene, så er ikke henvendelsen fra 

Miljødirektoratet fulgt opp på noen særskilt måte i de tre områdene. 
 

Forholdene for telling var vanskelige vinteren 2022 i alle de tre områdene, med lite snø. 

Det er derfor større usikkerhet knyttet til tellingene i 2022 enn tidligere år. 

 

Det er behov for bedre kunnskap om mulige trekk mellom Rondane Nord og Sølnkletten og 

mellom Rondane Nord og Rondane Sør. De tre utvalgene ble i 2021 oppfordret til å samordne 

vintertellingene, både mht. metodikk og tid. Dette er i begrenset grad fulgt opp i 2022. De 

uforklarlige svingningene i bestandsstørrelse som en nå ser på nytt i Rondane Nord i 2022 har 

aktualisert samordning på nytt. Villreinnemnda bør vurdere å kalle inn til et fellesmøte høsten 

2022 med de tre utvalgene, for å diskutere mulighetene for å bedre kunnskapsgrunnlaget om 

trekk mellom områdene. 

 

 

2022/23 SØLNKLETTEN – SØKNAD OM FELLINGSKVOTE 2022 
 

SAKSOPPLYSNINGER 

Sølnkletten Villreinområde har godkjent bestandsplan for 2019-2023. Antall dyr som ble funnet 

ved vintertellingene i 2020 var vesentlig lavere enn foregående år, men i 2021 ble det igjen funnet 

et antall rein på nesten samme nivå som i 2019 (se figur 1). I 2022 hadde det vært en ytterligere 

liten tilvekst, da det totalt ble funnet 732 vinterdyr. Utvalget mener at dette er en minimumstelling 

og at det er sannsynlig at de har flere dyr i området enn det som ble observert.  

 

 
 

Figur 1. Bestandsutviklingen i Sølnkletten 2012-2022. Kvoteønske for 2022 markert med gult. 
 

For 2022 ønsker utvalget en kvote på 350 dyr. Med 38% felling tilsvarer det 161 dyr. Dette vil 

teoretisk øke vinterbestanden til 760 dyr. Økingen av vinterdyr opp mot bestandsmålet på 800 er 



6 

 

i bestandsplanen planlagt å skulle skje gradvis over en fem-års-periode. Kvotesøknaden er i tråd 

med denne.  

 

 Antall dyr som ble funnet ved minimumstellingene i 2022 732 dyr 

+Forventa tilvekst fram til jakta: 22% 161 dyr 

= Antatt bestandsstørrelse når jakta begynner 893 dyr 

-Jaktuttak 350 dyr x 0.381= 133 dyr 

Stamme etter jakt 760 dyr  
1 38% felling   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

I henhold til bestandsplanen for Sølnkletten benyttet utvalget i forrige bestandsplanperiode 

kortkategoriene «fritt dyr», «fritt under 50 kg» og «kalv». Denne fordelingen hadde 

villreinområdet gode erfaringer med, så lenge målet var å redusere stammen. De to siste årene av 

forrige planperiode ble imidlertid simleandelen i uttaket vurdert å være noe høy i forhold til bukk. 

I 2020 ble simlene derfor totalfredet. For 2021 ble det foreslått en forsiktig åpning for jakt på 

simler gjennom kategorien «Fritt dyr under 50 kg» (10% av dyrene). For 2022 er denne andelen 

økt ytterligere, til 20%, mens bukkeuttaket er redusert tilsvarende 

 

Kvotefordeling, antall dyr: 

 

 

2021 2022 

Kalv 40% 40% 

Fritt dyr under 50kg 10% 20% 

Bukk under 60 kg 35% 30% 

Fri bukk 15% 10% 

 

I forhold til Miljødirektoratets oppfordring om å øke bukkeandelen for å redusere risikoen for 

spredning av skrantesyke, sier utvalget følgende: 

 

«Når det gjelder henvendelsen fra Miljødirektoratet om å øke avskytningen på bukk, så har Sølnkletten 

i flere år nå hatt høyere avskytning på bukk enn tidligere, vi har også i år lagt opp til egne spesifiserte 

bukkekort og et uttak på voksen bukk på 40 %. Vi ser at andelen eldre bukk i bestanden er redusert og 

ønsker ikkje et større uttak enn det vi allerede har lagt opp til på denne kategorien». 

 

VURDERING 

Ut fra naturmangfoldlovens bestemmelser er grunnlaget for et jaktuttak til stede. Dette er 

planlagt utført under ordinær jakt etter vanlig opplegg.  Antall fellingstillatelser for 2022 vil gi en 

økning i stammestørrelsen. 

 

Det kan diskuteres hvor heldig det er å øke kvoten av dyr under 50 kg, og dermed øke 

simleuttaket, gitt at en fortsatt ligger under bestandsmålet for området. Erfaringene fra 2020 

tilsier imidlertid at bestanden kan økes igjen raskt, dersom bestanden blir vesentlig redusert.  I 

og med at en nå ligger såpass tett opp til bestandsmålet som en gjør, så er det ikke forbundet 

med stor risiko å øke andelen kort for dyr under 50 kg. Effektene av omleggingen må imidlertid 

vurderes på nytt i 2023. 

FORSLAG TIL VEDTAK 

Sølnkletten Villreinområde tildeles en fellingskvote på 350 frie dyr. 
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STYRETS BEHANDLING 
De vanskelige forholdene under tellinga (store snøfrie arealer) gjør at resultatene fra tellingene er 

minimumstall, dvs. at en ikke risikerer at foreslått kvote blir for stor.  De dårlige telleforholdene 

gjorde også at samordningen av tellingene mellom områdene ikke ble som ønsket. 

 

Økningen i andelen av fritt dyr under 50 kg. (fra 10-20%) ble diskutert, og om kvoten burde settes 

lavere, siden bestandsmålet ikke er nådd. Det er imidlertid viktig å opprettholde en såpass stor 

kvote for å ivareta lokal jaktkultur. Sølnkletten er også et område med mange ulike grunneiere, 

og et vanskelig område å jakte i.  

VEDTAK 

Sølnkletten Villreinområde tildeles en fellingskvote på 350 frie dyr. 

 

 

2022/26 RONDANE NORD - SØKNAD OM FELLINGSKVOTE 2022 
 

Nord for Ula 

Rondane Nord har en godkjent bestandsplan for perioden 2021-2025.  

 

Rondane nord forvaltes som to delområder; Nord for Ula og Sør for Ula (Vulufjell). I begge 

områder har Villreinutvalget for Rondane nord de siste årene arbeidet for å øke bestandene til 

bestandsmålet, ved å begrense antall fellingstillatelser. For 2017 var en ved minimumstellingene 

oppe i bestandsmålet for områdene nord for Ula. Ved vintertellingene i 2018 - 2020 kom en 

imidlertid under bestandsmålet på ny (se figur 2). I 2019 reduserte derfor nemnda antall 

fellingstillatelser fra 320 til 300 dyr. 

 

I 2020 lå en med 1004 vinterdyr 20% under bestandsmålet på 1200 vinterdyr. Utvalget mente at 

utbruddet av fotråte hadde spilt en vesentlig rolle for bestandsutviklingen fra 2019-2020, og 

søkte derfor om en fellingskvote på 300 dyr for 2020. Dette skulle da teoretisk gi en 

vinterstamme i 2021 på ca. 1100 dyr. Vintertellingene i 2021 viste imidlertid bare 900 dyr. Det var 

ikke noe nytt utbrudd av fotråte sommeren 2020 som kan forklare denne nedgangen. 

Nedgangen falt sammen med at Sølnkletten registrerte flere dyr samme vinter. En vet imidlertid 

lite om et mulig trekk mellom Rondane Nord og Sølnkletten, slik at de to resultatene ikke trenger 

å ha noen sammenheng.  

 

Med en redusert kvote i 2021, skulle en teoretisk sett være oppe i 950 dyr ved vintertellingene i 

2022. I tillegg kommer flokken på 40-50 dyr som gikk over fra Vulufjell i jakta høsten 2021. I 

stedet for ca. 1000 dyr fant en ved tellingene i 2022 bare 818 dyr. Det var vanskelige telleforhold, 

men det er ikke meldt om observasjoner av andre flokker seinere enn de to fostringsflokkene og 

de to bukkeflokkene som ble funnet. På ny har en med andre ord opplevd en uforklarlig 

bestandssvingning nord for Ula. 
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Figur 2. Bestandsutviklingen nord for Ula 2012-2022. Kvoteønske for 2022 markert med gult. 

 

 

For området nord for Ula er beregningen av fellingskvote som følger:  

 

Antall dyr som ble funnet ved minimumstellingene i 2022 818 dyr 

+ Forventa tilvekst fram til jakta:  266 dyr 

= Antatt bestandsstørrelse når jakta begynner 1084 dyr 

-Jaktuttak 224 dyr x 0.502= 112 dyr 

Stamme etter jakt 972 dyr 
2Fellingsprosent 50. 

 

 

 Avskytingsplan 

Bestandsplan 

2021-2025 

 

Kvoteforslag 

2022 

Frie dyr/eldre bukk 10-25% 15% 

Fritt under 50 kg/yngre 

bukk 

 

10-25% 

 

Kluftbukk  20% 

Fritt under 40 

kg/simle/ungdyr 

25-35% 25% 

Kalv 15-25% 45% 

 

Sør for Ula (Vulufjell) 

 

I Vulufjell økte stammen med 92 dyr fra 2019 til 2020, opp til 439 dyr (se figur 3). Dette var stabilt 

til 2021. I slutten av jakta i 2021 gikk 40-50 dyr (i hovedsak simler og kalver) over til området nord 

for Ula. Disse antas å ikke ha kommet tilbake til vintertellingene i 2022, da det ble observert kun 

379 dyr. Bestanden er med andre ord godt under gjeldende bestandsmål på 500 vinterdyr. 
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Utvalget mener at sjansen er stor for at disse dukker opp i kalvingsområdene sine sør for Ula til 

våren, men kvoten er likevel basert på de dyrene som ble telt i januar. For Vulufjell søkes det om 

en kvote på 200 dyr.  

 

 
Figur 3. Bestandsutviklingen i Vulufjell 2012-2022. Kvoteønske for 2022 markert med gult. 

 

 

For Vulufjell er beregningen av fellingskvote som følger: 

  

 Antall dyr som ble funnet ved minimumstellingene i 2020 379 dyr 

+ Forventa tilvekst fram til jakta: 20%  76 dyr 

= Antatt bestandsstørrelse når jakta begynner 455 dyr 

-Jaktuttak 200 x 0,351=  70 dyr 

Stamme etter jakt 385 dyr 
135% felling 

 

 

Avskytingsplan sør for Ula (2021-2025) 

 

 Avskytingsplan 

Bestandsplan 

2021-2025 

Kvoteforslag 

2022 

Frie dyr/eldre bukk 10-15% 25% 

Fritt under 40 

kg/simle/ungdyr 

50-60% 30% 

Kalv 25-35% 45% 

 

For 2022 foreslås det en noe annen avskytingsplan, med 25% frie dyr, 30% fritt under 40 kg og 

45% kalv.  
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VURDERING 

Ut fra naturmangfoldlovens bestemmelser er grunnlaget for et jaktuttak til stede. Dette er 

planlagt utført under ordinær jakt etter vanlig opplegg.  

 

Nord for Ula har bestandsplanen lagt opp til en gradvis oppbygging av stammen (økning på 50 

dyr pr. år). Dette har en ikke lykkes med de siste årene; i stedet er bestanden redusert uten at 

noen klar årsak foreligger. Stammen vurderes imidlertid ikke til å være på noe kritisk nivå, og 

jakta er viktig for å skape lokal oppslutning om bevaring av villreinen. Den kvoten utvalget legger 

opp til kan derfor forsvares. Dersom bestanden ikke øker fram til vintertellingene i 2023, må det 

imidlertid vurderes å redusere kvoten for 2023. 

 

Sør for Ula (i Vulufjell) er det lagt opp til en avskyting basert på det antall dyr en fant ved 

vintertellingene. Dersom de dyrene som krysset nordover over Ula ikke vender tilbake som 

forventet, må det vurderes om kvoten bør ytterligere reduseres i 2023, slik at en får en økning 

opp mot bestandsmålet igjen. 

 

I begge områder er det lagt opp til et større uttak av kalv enn det gjeldende bestandsplan legger 

opp til. Dette vil, i tillegg til bruken av kort for kluftbukk nord for Ula, bidra til at produksjonsdyr 

spares, noe som vil være positivt for tilveksten. 

FORSLAG TIL VEDTAK 
 

Villreinutvalget for Rondane Nord tildeles fellingskvoter for: 

 

Rondane nord: 224 frie dyr. 

Vulufjell:  200 frie dyr.  

 
 

STYRETS BEHANDLING 
Nok en gang er det «forsvunnet» dyr i Rondane Nord. Også her var telleforholdene vanskelige i 

år, slik at det er snakk om minimumstellinger.  

 

Det ble uttrykt bekymring for at det de siste årene er skutt ut for mange simler. Arne Vadet 

fremmet forslag om at kvotesammensetningen burde endres til: 

Frie dyr: Kun lovlig å skyte bukk 

Kluftbukk: 25% 

Fritt under 40 kg, simle/ungdyr: 20% 

 

Det ble deretter diskutert om nemnda skulle vedta dette eller kun henstille til utvalget om å 

endre kvotefordelingen. Det ble votert over om dette skulle være en henstilling, og dette ble 

vedtatt. 
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VEDTAK 

Villreinutvalget for Rondane Nord tildeles fellingskvoter for: 

 

Rondane nord: 224 frie dyr. 

Vulufjell:  200 frie dyr.  

 

Villreinnemnda henstiller utvalget om å endre kvotefordelingen for områdene nord for Ula på 

følgende måte: 

-Frie dyr: Kun lovlig å skyte bukk 

-Kluftbukk: 25% 

-Fritt under 40 kg, simle/ungdyr: 20% 

 

Sekretæren for utvalget har mottatt henstilingen etter nemndas møte, og allerede meddelt at de vil ta 

dette opp i utvalget.  

 

 
2022/27 RONDANE SØR - SØKNAD OM FELLINGSKVOTE 2022 
 

Rondane Sør har en godkjent bestandsplan for 2021-2025.  
 

Rondane Sør behandles som to delområder ved fastsetting av fellingskvoter; Finnsjøfjellet («øya» 

mellom elva Atna i nord, fv. 27 og elvene Setningen og Vulua) og Rondane sør. 

 

Finnsjøfjellet 

Finnsjøfjellet har lenge hatt en stabil vinterbestand på ca. 100 dyr, men de siste årene er antallet 

redusert. Vintertellingene i 2019 viste 92 dyr, i 2020 var dette redusert til 88 dyr og i 2021 63 dyr.  

Utvalget reduserte kvoten fra 2020 til 2021 fra 40 til 20 dyr. Dette ga en økning i stammen til 70 

dyr. Utvalget viderefører kvoten på 20 dyr for 2022. 

 

Rondane sør 

Bestanden av vinterdyr har jevnt og trutt økt igjen fra 2016. Vinteren 2021 fant en 2229 dyr ved 

minimumstellingene, mens en i 2022 fant 2282 dyr (figur 4). En ligger nå tett oppunder 

bestandsmålet 2300 dyr, og 50 dyr over den utviklingen som bestandsplanen legger opp til (mål 

om 2230 dyr i 2022).  
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Figur 4. Bestandsutviklingen i Rondane Sør 2012-2022. Kvoteønske for 2022 markert med gult. 

 

Utvalget søker om en kvote for 2021 på 471 dyr, som er en liten økning fra fjorårets kvote.  

 

 
   

 152% felling 

 

Fordelingen foreslås i henhold til gjeldende bestandsplan: Fri bukk: 10 %, Fritt dyr under 50kg: 

17,5 %, Bukk under 50kg: 27,5 % og Kalv: 45 %.  
 

Utvalget viser til at de har økt hanndyruttaket år for år siden 2014. I kvalitetsnormen for villrein er 

storbukkandelen vurdert som «gul». Det er derfor ikke ønskelig å dreie avskytingen mer over på 

hanndyr enn det som allerede er gjort.  

 

VURDERING 
 

Ut fra naturmangfoldlovens bestemmelser er grunnlaget for et jaktuttak til stede. Dette er 

planlagt utført under ordinær jakt etter vanlig opplegg.  

 

I Rondane Sør er antall vinterdyr nå nesten opp mot bestandsmålet, etter en planlagt, gradvis 

økning de siste årene. Den gradvise økningen er planlagt fortsatt, jfr. bestandsplanen. Det er 

derfor grunnlag for en kvote på 471 dyr som omsøkt. 

FORSLAG TIL VEDTAK 
Rondane sør villreinutvalg tildeles fellingskvoter for: 

 

Finnsjøfjellet:     20 frie dyr  

Rondane sør for øvrig:  451 frie dyr  

 Antall dyr som ble funnet ved minimumstellingene i 2022   2.282 dyr 

+ Forventa tilvekst fram til jakta      251 dyr 

= Antatt bestandsstørrelse når jakta begynner   2.533 dyr 

-Jaktuttak 471 x 0,521=       245 dyr 

Stamme etter jakt    2.288 dyr 
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STYRETS BEHANDLING 
Nemnda sluttet seg til forslaget til vedtak 

VEDTAK 

Rondane sør villreinutvalg tildeles fellingskvoter for: 

 

Finnsjøfjellet:     20 frie dyr  

Rondane sør for øvrig:  451 frie dyr  

 

 

 

2022/26 FORDELING AV TILTAKSMIDLER 2022 

SAKSOPPLYSNINGER 
 

Tiltaksmidlene består av tilbakeførte fellingsavgiftsmidler for Rondane Sør, Rondane nord og 

Sølnkletten for 2019, i alt kr. 134.440. Midlene er utlyst via mail til de tre villreinutvalgene, jfr. sak 

2022/9.  

 

Følgende søknader er registrert:  

 

Søker Tiltak Kostnad 

prosjekter 

Totalt 

søknadsbeløp 

Rondane sør  

villreinutvalg 

- Tellinger (min., kalv, struktur) 

- Reg. av trekk og arealbruk Fampen 

- Reg. av trekk sørover 

- Overvåking fotråte 

120.000 80.000 

Villreinutvalget for 

Rondane nord 

-Minimums- og strukturtellinger 

- Registrering av kalvingsområder og 

tilstedeværelse i felt under villreinkalvinga 

 

115.000 

 

30.000 

 

 

Ikke satt 

Sølnkletten 

Villreinområde 

- Strukturtellinger 

- Minimums- og totaltellinger 

- Kjeveinnsamling 

- Prøvetaking, skrantesyke 

-Veiestasjoner 

30.000 

30.000 

20.000 

10.000 

10.000 

65.000 

Norman-

prosjektet  

-Registreringer i Gråhø/Tjønnseterfjellet  

(Nord- og Sør-Fron) 

- Registreringer ved Veslefjellet/Kuva/ 

Hardbakken(Dovre) 

 

 

95.000 

 

 

3.000 
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VURDERING 
Alle søknadene ligger innenfor rammene av utlysingen (tiltak som: 1. Styrker forvaltningen av 

villreinstammen/ 2. Fremmer befolkningens forståelse og kunnskap for villreinen sin bruk av 

fjellområdene, særlig overfor barn og unge/ 3. Følger opp Regional plan for Rondane og 

Sølnkletten/ 4. Styrker kunnskapen om artes arealbruk i nåtid og fortid) 

 

Hoveddelen av midlene har tidligere vært gitt til bestandsforvaltning og overvåking, dvs. 

utvalgenes arbeid. Praksis har vært å fordele tiltaksmidlene mellom de tre områdene i forhold til 

det som er tilbakeført av fellingsavgiftsmidler. Tiltaksmidlene de siste årene har utgjort: 

2018: 168.574 kr. 

2019:   142.074 kr. 

2020:  167.076 kr. 

2021: 140.548 kr. 

 

Siden tiltaksmidlene avhenger av fellingsavgiftene, varierer den årlige tildelingen relativt mye. 

Når bestandstellingene viser redusert bestand i forhold til forventet antall dyr og utvalgene er 

ansvarlige og foreslår reduserte kvoter, medfører dette samtidig at potten med tiltaksmidler 

påfølgende år blir mindre. Overvåkingsbehovet reduseres imidlertid ikke, en hadde nær sagt 

tvert imot. I år der totalpotten av tiltaksmidler er liten, er det derfor vanskelig å prioritere andre 

søknader enn søknader om overvåking, siden bestandstellingene er helt nødvendige for en 

ansvarlig forvaltning.  

 

Utenom villreinutvalgenes søknader er det kommet inn en søknad fra «Normann-prosjektet» om 

å videreføre registreringene av villreinens arealbruk i Gråhø/Tjønnseterfjellet (Nord- og Sør-Fron) 

og ved Veslefjellet/Kuva/ Hardbakken (Dovre). «Normann-prosjektet» er en videreføring av 

registreringer tidligere år, og supplerer det pågående FOU-prosjektet for Rondane med GPS-

merka simler ved at en får oversikt over bukkene sin arealbruk. Villreinnemnda er søkt om i alt 

9.000 kr. for 2022-2024. Prosjektet har en totalkostnad på 285.000 for de tre årene samla sett. 

Prosjektet har brakt fram nyttig kunnskap bl.a. for nemndas saksbehandling, og det er viktig å 

følge utviklingen i villreinens bruk av de områdene som inngår. Det anbefales derfor at søknaden 

innvilges også for 2022.  

 

Dersom en holder midler til «Norman-prosjektet» utenfor, foreslås det at det resterende beløpet, 

kr. 131.440, fordeles i forhold til det som er tilbakeført av fellingsavgiftsmidler. Fordelingen blir 

da som følger:  

-Rondane N:  36.0% = 47.330 kr. 

-Rondane S:  39.0% = 51.270 kr. 

-Sølnkletten:  25.0%   = 32.840 kr. 

FORSLAG TIL VEDTAK 
 

Tiltaksmidlene for 2022 tildeles som følger: 

 

Rondane sør villreinutvalg 51.270 kr. 

Villreinutvalget for Rondane nord 47.330 kr. 

Sølnkletten Villreinområde 32.840 kr. 

«Norman-prosjektet» 3.000 kr. 

SUM 134.440 kr. 
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STYRETS BEHANDLING 
«Norman-prosjektet» er et prosjekt i regi av lokale rettighetshavere. I ytterkanten av villreinens 

leveområder i Nord-Fron og Dovre har rettighetshaverne drevet med registreringer av villreinens 

arealbruk over flere år, særlig bukkenes bruk, siden kun simler er GPS-merket. Slike lokale 

registreringsprosjekter burde vært gjennomført i flere områder, særlig i sørområdet.  

 

Det hadde vært ønskelig med en større pott av tiltaksmidler, for å finansiere også andre typer 

prosjekter, som undervisningsopplegg for skoleklasser. Nemnda kan ikke søke 

verdiskapingsprogrammet for villreinfjell. Er det mulig å få til en søknad sammen med utvalgene 

ved utlysingen i 2023? 

 

VEDTAK 
Tiltaksmidlene for 2022 tildeles som følger: 

 

Rondane sør villreinutvalg 51.270 kr. 

Villreinutvalget for Rondane nord 47.330 kr. 

Sølnkletten Villreinområde 32.840 kr. 

«Norman-prosjektet» 3.000 kr. 

SUM 134.440 kr. 

 
 
2022/27 UTVIDELSE AV TELLENDE AREAL - VULUFJELL  

SAKSOPPLYSNINGER 
Østkjølen jaktområde i Sør-Fron søker om å få utvide tellende areal for villrein, med 6.57 km2 

fjellareal (rød grense) og 1.31 km2 annet areal/myr (gul grense). Størrelsen på det tellende arealet 

bestemmer fordelingen av antall fellingstillatelser mellom rettighetshaverne innenfor et vald. 

 

Styret begrunner søknaden med at området er innenfor leveområde for villrein. Det antas at det 

her refereres til Jordhøy,P. 2008 (Red.) Villreinen i Rondane – Sølnkletten. Status og leveområde. – 

NINA Rapport 339 og tilhørende arealbrukskart (https://www.villrein.no/rondane-slnkletten/). 

Dette kunnskapsgrunnlaget ble oppdatert under arbeidet med «Kvalitetsnorm for villrein». Det 

omsøkte området ligger da i sone for «Viktig vårbeite for bukk i Rondane» og i sone for «sommer- 

og høstbeite» (https://storymaps.arcgis.com/stories/d8273320f9144bbe9a3d70b3a4585422) 

https://www.villrein.no/rondane-slnkletten/
https://storymaps.arcgis.com/stories/d8273320f9144bbe9a3d70b3a4585422
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Figur 5. Omsøkte utvidelser 

 

 

Søker skriver ellers at:  

«Styret mener at det er riktig at Tronomyra blir med som tellende areal. Denne er mye brukt av reinen 

som er i området i sommerperioden. Arealene lengre fram mot Kvarvet er mer sporadisk brukt. 

Dersom nemnda ikke ønsker at Tronomyra skal være med aksepterer vi det. Om nemnda vil at 

leveområdet skal brukes kan vi sende inn en ny søknad.» 

 

Tjønnseterfjellet nord for området som er omsøkt ble, ifølge lokalt fjelloppsyn, godkjent som 

tellende areal på 90-tallet. Den gang var det kun rettighetshaverne i Nord-Fron som søkte, og 

rettighetshaverne i Sør-Fron var ikke med på søknaden. Snaufjellsarealet i Sør-Fron på 

Tjønnseterfjellet har derfor ligget utenfor tellende areal fram til nå. 
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HJORTEVILTFORSKRIFTENS BESTEMMELSER OM TELLENDE AREAL 

 

§ 23.Tellende areal for villrein 

«For villrein regnes areal over skoggrensa som tellende areal. Villreinnemnda kan godkjenne 

skogområder som brukes regelmessig av villrein som tellende areal. Vann og isbre over 500 dekar skal 

ikke regnes med. 

 

Områder som villreinen ikke lenger benytter fordi menneskelig påvirkning har redusert områdenes 

verdi vesentlig for villrein kan trekkes ut av tellende areal». 

 

Veilederen for hjorteviltforskriften utdyper bestemmelsene i forskriften 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M478/M478.pdf.   

«Areal over skoggrensa skal regnes som tellende areal for villrein. I tillegg kan jaktrettshaver søke om å 

få godkjent skogområder som brukes av villrein som tellende areal. Villreinnemnda bør i slike 

tilfeller sørge for en enhetlig praksis for hva som godkjennes» (min utheving). 

VURDERING 
 

Både forskriften og veilederen har som utgangspunkt at tellende areal tilsvarer arealet over 

skoggrensa. Skal andre områder godkjennes som tellende areal skal de brukes regelmessig av 

villrein, og det skal være en enhetlig praksis for hva som godkjennes innenfor nemndas område. 

 

Det er uklart når siste søknad om tellende areal ble godkjent i nemnda, men det har ihvertfall 

ikke vært noen slik søknad siden 2016. Det er med andre ord ikke noen etablert praksis for hva 

som godkjennes av tellende areal utenom snaufjell.  

 

En praksis for å godkjenne tellende areal utenom snaufjell bør ikke etableres gjennom en 

enkeltsak som dette. Å etablere en slik praksis vil kreve en grundig gjennomgang av foreliggende 

kunnskapsgrunnlag (som nylig er oppdatert gjennom arbeidet med kvalitetsnormen), og 

antakelig også mer systematiske observasjoner i noen områder. Dette vil medføre et omfattende 

arbeid som nemnda pr. i dag ikke har ressurser til å gjennomføre. 

FORSLAG TIL VEDTAK 
 

Villreinnemnda godkjenner snaufjellsarealet på 6.57 km2, markert med rød strek på figur 5, som 

tellende areal.  

 

Godkjenning av Tronomyra som tellende areal må avvente til det er etablert en praksis for 

godkjenning av tellende areal utenom snaufjell for Rondane Nord. 

 
STYRETS BEHANDLING 
Siste revisjon av tellende areal for Rondane Nord var på slutten av 90-tallet. Dette var svært 

arbeidskrevende og konfliktfylt. En må derfor vurdere nøye om et slikt arbeid skal igangsettes. 

  

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M478/M478.pdf
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VEDTAK 

Villreinnemnda godkjenner snaufjellsarealet på 6.57 km2, markert med rød strek på figur 5, som 

tellende areal.  

 

Godkjenning av Tronomyra som tellende areal må avvente til det er etablert en praksis for 

godkjenning av tellende areal utenom snaufjell for Rondane Nord. 

 
 

2022/28 NORD-FRON – DETALJREGULERING RONDABLIKK R1 
 

SAKSOPPLYSNINGER 

Utvalg for miljø, landbruk og areal har i møte 24.03.2022, sak 023/22 vedtatt å legge 

Detaljreguleringsplan for Rondablikk R1 ut til offentlig ettersyn. 

 

Rondablikk AS har satt i gang planarbeid rundt Rondablikk hotell. Bakgrunnen for oppstart av 

planarbeidet er blant annet å få gjenoppbygd nedbrent hytte/bygg. Da det er krav om regulering 

for å få gjenoppbygd aktuelle bygg er det også ønske om samtidig å se på muligheten for å 

regulere byggeområdene (blå arealer) rundt hotellet. Planområdets størrelse er på 50 daa. 

Planen legger til rette for utleieenheter i form av hytter og leiligheter.  

 

Området som nå foreslås regulert til bebyggelse er både i reguleringsplan for Kvamsfjellet 

nærings- og hytteområde og Kommuneplanens arealdel vist som byggeområde. Arealbruk som 

foreslått er derfor avklart og utredet gjennom flere runder med planbehandling. 

 

Planområdet ligger i utviklingssone i regionalplanen for Rondane og Sølnkletten. 

 

 

 
Figur 6. Planområdet markert med blå ring 
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VURDERING 
 

Reguleringsformålet «Næring» er avklart tidligere i overordna planer, og utleiehytter går inn 

under dette formålet. Regionalplanen for Rondane og Sølnkletten har vært praktisert slik at 

utvidelser av eksisterende næringsvirksomhet har vært prioritert framfor bygging av private 

fritidshus, slik som i dette tilfellet. 

 

Det har imidlertid vært flere eksempler på at reiselivsbedrifter bygger utleiehytter, og at de 

seinere ønsker å seksjonere leilighetsbygg eller at utleieplikten ikke overholdes, slik at 

utleiehytter/-leiligheter i praksis fungerer som private fritidshus. Dette er en uheldig utvikling, 

som ikke skaper en ønsket lokaløkonomiske virkning slik arealformålet næring legger opp til.  

 

Omgjøring fra utleiehytter til private fritidshus vil kreve reguleringsendring eller dispensasjon.  

 

Når det gjelder ordningen «Sale and leaseback» som også kan bli aktuell i framtida, ble dette 

vurdert i et brev fra Miljøverndepartementet til Fylkesmannen i Oppland 11.mai 2011 

(201101165-/MT): 

 

2. Fylkesmannen stiller spørsmål ved gyldigheten av en utleieklausul med 

krav om tilbakeleie mer enn 50 % av året. 

Det framgår at spørsmålet knytter seg til reguleringsbestemmelser om salg og 

tilbakeleie. Miljøverndepartementet har i brevet 7. februar 2008 også omtalt spørsmålet 

og salg og tilbakeleie. Der framgår at når det skjer salg til private og etableres en privat 

bruk for deler av året, legger departementet til grunn at utleieperioden bør være på 

minst 9 måneder pr. år. Departementet har dermed lagt til grunn at utleie 50 % av året 

ikke er tilstrekkelig i forhold til formålet næring (turistbedrift). 

 

Fylkesmannen stiller også spørsmål om det kan tas utgangspunkt i antall senger for 

området som helhet, eller om det skal tas utgangspunkt i hver enkelt boenhet ved 

beregningen av utleie. Miljøverndepartementet mener det må tas utgangspunkt i hver 

enkelt boenhet, slik at kravet til utleieperioden må gjelde for hver enkelt leilighet og 

ikke kan knyttes til antall senger. En annen vurdering vil kunne medføre en omgåelse 

av reguleringsformålet. 

 

Ut fra erfaringer fra tilsvarende utbygginger, bør Villreinnemnda signalisere allerede nå at den vil 

stille seg negativ til en omgjøring fra utleiehytter til private fritidshus. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

Regionalplanen for Rondane og Sølnkletten har vært praktisert slik at utvidelser av eksisterende 

næringsvirksomhet har vært prioritert framfor bygging av private fritidshus, slik som i dette 

tilfellet. Skal en slik praksis kunne opprettholdes, er det viktig at næringsformålet ikke uthules. 

 

Det har vært flere eksempler på at reiselivsbedrifter bygger utleiehytter på areal regulert til 

næringsformål, og at det seinere kommer ønsker om omregulering og fradeling til private 

fritidsformål, eller at enheter seksjoneres og det opprettes «sale and leaseback»-ordninger. 

 

Villreinnemnda på bakgrunn av slike eksempler allerede nå signalisere at den vil være negativ til 

omreguleringer/dispensasjoner for omgjøring av utleiehytter til private fritidshus, eller etablering 

av «sale and leaseback»-ordninger som ikke oppfyller Miljøverndepartementets krav til 

utleieplikt.  
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STYRETS BEHANDLING 
Det har vært flere runder med arealbruken i dette området grunnet eierskifter. 

Det ble stilt spørsmål ved om private fritidshus brukes mindre enn utleiehytter, og at det slik sett 

er gunstigere for villreinen med private fritidshus enn utleiehytter.  

VEDTAK 

Regionalplanen for Rondane og Sølnkletten har vært praktisert slik at utvidelser av eksisterende 

næringsvirksomhet har vært prioritert framfor bygging av private fritidshus, slik som i dette 

tilfellet. Skal en slik praksis kunne opprettholdes, er det viktig at næringsformålet ikke uthules. 

 

Det har vært flere eksempler på at reiselivsbedrifter bygger utleiehytter på areal regulert til 

næringsformål, og at det seinere kommer ønsker om omregulering og fradeling til private 

fritidsformål, eller at enheter seksjoneres og det opprettes «sale and leaseback»-ordninger. 

 

Villreinnemnda på bakgrunn av slike eksempler allerede nå signalisere at den vil være negativ til 

omreguleringer/dispensasjoner for omgjøring av utleiehytter til private fritidshus, eller etablering 

av «sale and leaseback»-ordninger som ikke oppfyller Miljøverndepartementets krav til 

utleieplikt.  

 

 

2022/29 NORD-FRON – FRADELING AV EKSISTERENDE FRITIDSHUS 
 

Nord-Fron kommune har mottatt en søknad om å fradele 5 eksisterende fritidshus fra en 

skogteig ved Luseby i Nord-Fron, som ledd i en jordskiftesak for å rydde opp i 

eiendomsforholdene. (Luseby 6, 10, 12, 20 og 24, figur 7). Dette er naboeiendommen til en 

tilsvarende sak der det ble oppretta punktfeste, se punkt 5 under referat og orienteringssaker.   

 

Dette er eldre hytter som står på et område der eiendomsforholdene ikke er blitt tilstrekkelig 

formalisert tidligere. Det er derfor andre eiere/brukere/hjemmelshavere av bygningene enn den 

som står som eier av grunnen, men det er eier fortsatt av grunnen som mottar krav om 

eiendomsskatt og andre avgifter. 
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Figur 7. Bygninger som ønskes utskilt som egne eiendommer 

Etter diskusjoner med kommunen ble størrelsen på tomtene begrenset til et lite areal rundt 

hyttene, fra 100 til 300 m2. 

 

Den aktuelle eiendommen ligger innenfor nasjonalt villreinområde (figur 8). 
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Figur 8. Eiendommens plassering er vist med blå sirkel 

 

 

VURDERING 
 

Villreinnemndas praksis i fradelingssaker har vært å klart frarå fradeling fra 

landbrukseiendommer, i samsvar med retningslinjene i regionalplanen for Rondane - Sølnkletten 

om at setrer og utmarksbebyggelse generelt ikke bør fradeles til fritidsformål.  Bygninger for 

landbruksformål kan etableres ut fra mindre strenge kriterier i Plan- og bygningsloven enn 

fritidshus. Ved å først bygge seterhus etter landbrukslovgivningen og seinere omgjøre dette til 

fritidshus, omgår en dermed de strengere kriteriene for å bygge fritidshus. 

  

Denne saken skiller seg imidlertid fra tidligere saker nemnda har behandlet ved at det ikke 

foreligger opplysninger som tilsier at hyttene er blitt oppført med formål setring, men med 

formål fritidsbebyggelse. Hyttene har en annen bruker/hjemmelshaver enn eier av grunnen, og 

fradelingen er ledd i en jordskiftesak for å rydde opp i eiendomsforholdene. Størrelsen på 

tomtene understreker dette. 

 

Uten en endring i eierforhold for bygningene eller bruksformål, samtidig som dette er en del av 

en pågående jordskiftesak, vurderes det ikke å være grunnlag for nemnda å gå imot fradelingen. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

Uten at eierforhold for bygningene eller arealbruksformål endres, samtidig som dette er en del 

av en pågående jordskiftesak der eiendomsforholdene ikke er blitt formalisert tidligere, har ikke 

nemnda merknader til søknaden om fradeling. 
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STYRETS BEHANDLING 
Det ble reist spørsmål ved om ikke hyttene ville bli solgt, etter at de var fradelt. Nye eiere ønsker 

gjerne oppgraderinger/utvidelser. Men i og med at hyttene allerede har nåværende eiere, kan de 

også nå selges.   

VEDTAK 

Uten at eierforhold for bygningene eller arealbruksformål endres, samtidig som dette er en del 

av en pågående jordskiftesak der eiendomsforholdene ikke er blitt formalisert tidligere, har ikke 

nemnda merknader til søknaden om fradeling. 

 

 

 

2022/30 ÅPEN POST: INNSPILL OG ORIENTERINGER FRA KOMMUNENE + 
EVENTUELT 
 
Område for befaring 12. og 13. september: 

Flere alternativer ble diskutert:  

1.Reise til et annet villreinområde og ha møte med nemnda for dette området for å diskutere 

felles utfordringer og arbeidsmåter. Dovrefjell aktuelt.  

2. Befaring i eget område: Rondvassbu, Høvringen/Smuksjøen, Peer Gynt, Grimsdalen, 

Haverdalen var forslag. 

 

Det var enighet om å bruke to hele dager på befaringen. De med lengst reisevei kommer og 

overnatter fra dagen før, slik at vi kan starte relativt tidlig. Sekretæren ser om det er mulig å 

kombinere Høvringen/Smuksjøen, Peer Gynt, Grimsdalen, Haverdalen på samme tur, og kommer 

tilbake med et forslag til nemnda. 

 
Alvdal 

Lite framdrift for sti- og løypeplan for Sølnkletten. Trond etterlyser.  

Store arealer har vært snøfrie i vinter, noe som har medført gode vinterbeiter, lite folk og lite 

løypekjøring i Sølndalen. Løypekjøringa fra Breisjøseter ser ut til å ha økt. 

 

Trond hadde kjørt f.v. 27 over Venabygdsfjellet i vinter, og det ser ut som en del tolker 

parkerings- og stoppforbudet langs vegen som kun å gjelde selve vegen, ikke på avkjøringene 

langs vegen. 

 

Ringsaker 
Mye rein observert i Ringsakerfjellet i påska, bla. ble det filmet rein ved Tuva 15. april. 

 

Hamar 

Mange rapporter om reinsobservasjoner i påska. Det er observert rein helt ned til St.Olav nå i 

vår. 

Et planlagt hytetfelt har fått utfordringer med kloakken, og blir kanskje ikke realisert.  

Det planlegges rulleskiløyper innover fra Gåsbu. Blir viktig å følge med på dette. 

 

Ringebu 

Har ventet på kvalitetsnormen for villrein, men det ser ikke ut til å bli det arbeidsdokumentet enn 

hadde håpet på for lokal forvaltning.  
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Det er lokalt bekymringer for sykkelaktiviteten i fjellet, men så lenge denne foregår fra fjellet og 

ned i bygda er det greit i forhold til villreinen.  

 

Dovre 

Grimsdalshytta og Haverdalseter var stengt i påska pga. lite snø.  

 

Åmot 

Mye rein observert også fra Åmot-sida i vår. 


