
 

          Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten 

 

PROTOKOLL MØTE 9/2022: Styremøte  
Venabu fjellhotell, onsdag 2. november kl. 16.00-19.00.  

 

Tilstede:  

Kommune Medlemmer Møtt Varamedlemmer Møtt 

Alvdal Trond Idar Paaske X Britt Guri Nordtun  

Dovre Arne Vadet 
 

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 X Terje Andreas Hoffstad  

Sør-Fron Else Mari Bjørke  X Hans Mathias Ulberg  

Øyer Bjørner Killi X Anne Magnhild Braastad Lie  

Åmot Vidar Helgesen X Ingebjørg Dybvin  

SFIN Tom Hjemsæteren  

(observatør) 

   

Sekretær Marit Vorkinn X   
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2022/46 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER  
 

1. Orientering for Vang Allmenning - Hanne 

Hanne var invitert til å orientere om nemndas arbeid og «nemndas involvering i de planer som 

legges for utvidelse av Hemmeldalen Naturreservat under påskudd av å ta vare på villreinen» på 

styremøte i Vang Almenning 4. oktober. 

 

Møtet ble utsatt pga. sykdom. Hanne orienterer når møtet er avholdt. 

 

2. Møte med Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 

Villreinforum er invitert inn på møte i nasjonalparkstyret 3. november for å diskutere 

villreinutfordringer. Solvår stiller fra nemnda, siden Jørund har forfall. Orientering kommer på 

neste styremøte. 

 

3. Kvalitetsnormen for villrein 

Regjeringen har varslet at det skal utarbeides en stortingsmelding om villrein. 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringa-vil-betre-tilhova-for-villrein-i-noreg/id2932306/  

Dette er svært positivt, dersom det ikke innebærer at tiltaksplaner etter kvalitetsnormen blir 

utsatt til Stortingsmeldingen er klar.  

Det er ikke øremerka midler til tiltaksplaner i forslaget til Statsbudsjett for 2023. Statssekretær 

Øren Heen ble utfordra på dette på et seminar nylig, og svarte da at midler blir kanalisert 

gjennom Miljødirektoratets budsjett.  

 

På møtet ble det orientert om brev fra Miljødirektoratet om utarbeiding av tiltaksplaner, som var 

kommet samme dag. Brevet er vedlagt protokollen som kopi. 

 

 

4. Ny hytteveileder fra kommunal- og distriktsdepartementet 

https://www.regjeringen.no/contentassets/7f494f7b9c0d46bab28c366616e3cd1e/nn-no/pdfs/h-

2528_n-hytteveileder.pdf 

 

Villrein og villreinnemndene er omtalt flere steder, på en måte som styrker oss i hvert fall litt.  

 

s.25:  

 
 

  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringa-vil-betre-tilhova-for-villrein-i-noreg/id2932306/
https://www.regjeringen.no/contentassets/7f494f7b9c0d46bab28c366616e3cd1e/nn-no/pdfs/h-2528_n-hytteveileder.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/7f494f7b9c0d46bab28c366616e3cd1e/nn-no/pdfs/h-2528_n-hytteveileder.pdf


s.48: 

 
 

 

s. 87, Reguleringsplaner: «Føresegner som forbyr eller regulerer brøyting er også aktuelt når det er 

behov for å avgrense ferdsel ut frå omsynet til dyreliv, til dømes villrein» 

 

5.Bevar Villreinen i Rondane – fra Facebook-gruppe til organisasjon 

I juni ble det opprettet en Facebook-gruppe kalt «Bevar Villreinen i Rondane». Initiativtagerne er 

knyttet til Nord-Gudbrandsdalen. Gruppa har nå 1900 medlemmer. 

https://m.facebook.com/groups/1082016212392465/?__tn__=CH-R 

Med utgangspunkt i denne facebookgruppa er det nå opprettet en medlemsorganisasjon som 

skal jobbe for bevaring av villreinen i Norge. Som organisasjon vil de også være høringsinstans 

for ulike planer. 

 

6. Møte med Ringebu kommune om utvidelser av hytter i buffersona 

På møtet ble det opplyst om at Ringebu kommune har invitert Villreinnemnda, Statsforvalteren 

og fylkeskommunen til et møte 23. november. Formålet med møtet er å diskutere utvidelser av 

eksisterende hytter i buffersona. Jørund Båtstad deltar fra nemnda. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 
Referat- og orienteringssakene tas til etterretning.  

 

VEDTAK 

Referat- og orienteringssakene tas til etterretning. 

 

 

https://m.facebook.com/groups/1082016212392465/?__tn__=CH-R


2022/47 HAMAR –REGULERINGSPLAN FOR BRUMUNDKAMPEN 

 

Hamar kommune har lagt ut reguleringsplan for Brumundkampen til offentlig ettersyn. 

Planforslaget legger til rette for etablering av 55 nye fritidsboliger av enkelt standard i tilknytning 

til eksisterende hytter på Brumundkampen. Det er 90 eksisterende festetomter i området. Med 

55 nye festetomter vil det bli totalt 145 festetomter innenfor planområdet. 

 

Det tillates inntil to bygninger per fritidseiendom. Maksimalt tillatt bruksareal pr. punktfeste er 

BRA= 90 m2. Overbygd areal regnes med i bruksarealet. Herav kan tillates 

frittliggende uthus eller anneks med maks BRA= 30 m2. 

 

Reguleringsplanen omfatter arealer som i kommuneplanene er avsatt til ny/eksisterende 

fritidsbebyggelse, med maksimalt 55 nye hyttetomter. 

 

 

Figur 1 Utbyggingsområdet er vist med lilla prikk 

 

Villreinnemdas uttale til kommuneplanens arealdel 2018-2030 

Villreinnemnda fattet følgende vedtak da de behandlet kommuneplanens arealdel for 2018-2030: 

Det er et betydelig utbyggingspress på villreinens arealer i Rondane Sør. For å ivareta tilstrekkelig 

med leveområder for villreinen er det helt nødvendig å se utbyggingene innenfor planområdet i 

Regionalplanområdet 



sammenheng. Hamar er en kommune med relativt lite areal innenfor regionalplanens grenser. 

Dette bør da også reflekteres i hvor mange nye fritidshus som tillates inn mot villreinens 

leveområder. Det er ikke oppgitt i plandokumentene hvor mange hytter det er i områdene fra før, 

eller hvor stor tomtereserven er. Antall nye hytter må vurderes i forhold til dette. 

Konsekvensvurderingen som følger planen er derfor sterkt mangelfull, og oppfyller ikke kravet i 

naturmangfoldlovas §10. Ut fra tidligere erfaringskunnskap om villreinens bruk av områdene, og 

som nå er bekreftet gjennom siste års GPS-registreringer, frarår villreinnemnda ny utbygging ved 

Brumundkampen. 

 

Villreinens bruk av områdene 

Siden kommuneplanen ble vedtatt i 2018 har en fått ytterligere dokumentasjon på villreinens 

bruk av områdene rundt Brumundkampen, se figur 2. 

 

 
Figur 2. GPS-merka simler 2017-2022. Utbyggingsområdet vist med gul prikk 

(https://dyreposisjoner.no/) 

 

Nye nasjonale signaler om ivaretakelse av villreinens leveområder 

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). 

Villreinen ble plassert på den norske rødlista høsten 2021 i kategorien «Nær truet». 

 

Villrein har som en av to arter (villaks er den andre) fått en egen «kvalitetsnorm» 

(Naturmangfoldlova §13). Den første tilstandsvurderingen etter denne normen av de nasjonale 

villreinområdene ble framlagt i april 2022. I 6 av 10 nasjonale villreinområder, inkludert Rondane, 

https://dyreposisjoner.no/
https://www.iucnredlist.org/species/29742/22167140


ble kvaliteten vurdert som dårlig. Det vurderes nå om det skal utarbeides tiltaksplaner for å ta 

bedre forholdene i de områdene som ble klassifisert som røde. 

 

Regjeringen har i forbindelse med statsbudsjettet for 2023 varslet en ny villreinpolitikk gjennom 

utarbeiding av en stortingsmelding. Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Alexander 

Øren Heen peker bl.a. på at det er på tide at Norge som nasjon gjør noen viktige veivalg for 

villreinen.  

 

Den nye hytteveilederen fra kommunal- og distriktsdepartementet 

https://www.regjeringen.no/contentassets/7f494f7b9c0d46bab28c366616e3cd1e/nn-no/pdfs/h-

2528_n-hytteveileder.pdf lister opp en rekke prinsipper (s.25) som bør legges til grunn ved 

planlegging av fritidsboliger. Ett av prinsippene er at en skal «unngå ny fritidsbustenad som gjev 

negative konsekvensar for villreinen. VillreinnEmnda sine innspel skal tilleggast vekt». 

 

VURDERING 
Gjeldende kommuneplan tillater maksimalt 55 nye hytter i området. Dette er satt som en øvre 

grense, dvs. at det ikke nødvendigvis må bygges så mange hytter her.  

 

I reguleringsplanforslaget er det kun vist til regional plan for Rondane-Sølnkletten. Det er ikke 

gjort andre vurderinger i forhold til villreinen, men vist til at konsekvensvurderinger ble avklart i 

kommuneplanen. Siden kommuneplanen kom i 2018 har det kommet nye nasjonale signaler om 

ivaretaking av villreinens leveområdes, jfr. avsnitt foran.  Kunnskapen om villreinens bruk av 

områdene er styrket gjennom GPS-prosjektet. Ut fra dette bør antallet nye hytter i den forslaget 

til ved Brumundkampen reduseres vesentlig. 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 
Villreinnemnda viser til uttalelsen til kommuneplanenes arealdel, der nemnda frarådde 

ytterligere utbygging ved Brumundkampen. 

 

Ut fra økt kunnskapsgrunnlag for villreinens bruk av områdene sør for Åsta, innføring av 

kvalitetsnormen for villrein, innplassering av villreinen på den norske rødlista for trua arter og 

varselet om Stortingsmelding, tilrår Villreinnemnda at antall nye hytter i reguleringsplanen 

reduseres vesentlig. 

 

 
STYRETS BEHANDLING 
-Utbyggingen er tenkt som fortetting/utvidelse av eksisterende hytteområde ved 

Brumundkampen.  

-Siden Villreinnemnda uttalte seg til kommuneplanene for Hamar, er situasjonen for villreinen 

forverret. 

-En utbygging av så mange hytter i et område som villreinen bruker, jfr. figur 2, ville ikke blitt 

akseptert lenger nord i Rondane. 

 
 
VEDTAK 
Villreinnemnda viser til uttalelsen til kommuneplanenes arealdel, der nemnda frarådde 

ytterligere utbygging ved Brumundkampen. 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/7f494f7b9c0d46bab28c366616e3cd1e/nn-no/pdfs/h-2528_n-hytteveileder.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/7f494f7b9c0d46bab28c366616e3cd1e/nn-no/pdfs/h-2528_n-hytteveileder.pdf


Ut fra økt kunnskapsgrunnlag for villreinens bruk av områdene sør for Åsta, jfr. bl.a. figur 2, 

innføring av kvalitetsnormen for villrein, innplassering av villreinen på den norske rødlista for 

trua arter og varselet om Stortingsmelding, tilrår Villreinnemnda at antall nye hytter i 

reguleringsplanen reduseres vesentlig. 

 

 

2022/48 ALVDAL – STORBEKKEN KRAFTVERK 
 

SAKSOPPLYSNINGER  
Alvdal kommune har mottatt søknad om etablering av Storbekken kraftverk. Konsesjon til 

kraftverket ble gitt av NVE allerede i 2013. Denne søknaden gjelder dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel. Tiltaket omfatter bygging av dam (kote 690), nedgravd rørgate (ca. 

1860 m) diameter 700 mm, og en kraftstasjon nede ved Glomma. 

 

I NVEs konsesjon står det at dammen skal være 4 meter høy, 20 meter lang og 4 meter brei.  

I 2013 var det planlagt en ny permanent adkomstvei til inntaksdammen. Utbygger har bekreftet i 

mail at det nå kun planlegges en anleggsvei langs rørtrase i byggeperioden, og at denne 

arronderes tilbake til opprinnelig terreng. Tilsyn med inntaket skal gjøres via eksisterende vei på 

nordsiden av Storbekken og Kjøltjønnbekken og til fots der det ikke er vei.  

  

 
Figur 3 Kraftverket og tilhørende installasjoner   

 

 

Forholdet til Regional plan for Rondane-Sølnkletten 

Inntaksdammen og øverste del av rørledningen ligger i Sone 1, «Nasjonalt villreinområde, der 

retningslinjene bl.a. sier at «Ny utbygging eller andre tekniske inngrep som kan forringe nasjonalt 

villreinområde skal unngås». 

 

Selve kraftstasjonen ligger i i regionalplanen innenfor Sone 4, «Utviklingssone i dalførene», 

Retningslinjene for planen sier bl.a. at: «Det skal legges avgjørende vekt på tiltakets betydning for 



næringsutvikling og ringvirkninger for lokalsamfunnet. Temakart for villrein skal tas med som en del av 

vurderingen av tiltak innenfor området og for vurdering av behovet for avbøtende tiltak». 

 

  
Figur 4  Plassering av kraftstasjonen 

 

Kvalitetsnormen for villrein 

I kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for klassifisering av villreinområdene etter 

kvalitetsnormen for villrein, er området vist som kalvings- og oppvekstområde og som sommer- 

og høstbeiter https://storymaps.arcgis.com/stories/b025c1b453aa48ce9b34472e933bb948 

 

Figur 5 

https://storymaps.arcgis.com/stories/b025c1b453aa48ce9b34472e933bb948


Totalvurderingen for Sølnkletten er at området har middels kvalitet (gult i henhold til 

trafikklysklassifiseringen) https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2991315 

 

Villreinnemndas uttale ved konsesjonsbehandlingen i 2013  

Nemndas vedtak i 2013 var basert på at det skulle bygges en permanent vei til inntaksdammen.  

Nemnda fattet følgende vedtak: 

 

Det utformes et brev til NVE som først forelegges AU. Saksbehandlere i NVE kontaktes vedr. vilkår. 

Brevet baseres på følgende: 

 

Villreinnemnda viser til at tiltaket ligger i et område som benyttes som fast kalvingsområde for 

villrein. Området er derfor svært sårbart i forhold til menneskelig ferdsel. Villreinnemnda mener 

likevel at tiltaket ikke vil føre til negative konsekvenser for villrein forutsatt at følgende vilkår 

oppfylles: 

- Veien inn mot dammen stenges med bom slik at den ikke er åpen for allmenn ferdsel 

- Den delen av veien som skal bygges ny, tilbakeføres til naturtilstand etter at kraftverket er 

etablert.  

 

Nemnda ber om at ovenstående blir tatt inn i konsesjonsvilkårene. Dersom slike vilkår ikke tas inn, 

ber nemnda om at tiltaket ikke gjennomføres. 

 

VURDERING 

 

Inngrep i nasjonalt villreinområde skal bare unntaksvis skje, jfr. retningslinjene i regionalplanen 

for Rondane-Sølnkletten. Hvorvidt tiltak bør tillates vil bl.a. avhenge av formålet med planen; om 

det er et rent privat formål, eller om et tiltak har samfunnsnytte.  

 

Siden konsesjonen for kraftverket ble behandlet i 2013 er det kommet sterkere nasjonale 

føringer for bevaring av villreinen, bl.a. gjennom kvalitetsnormen for villrein. På den andre siden 

er utbyggingsplanene endret ved at det ikke skal bygges permanent veg til anleggsområdet. 

 

Tiltaket vil bli liggende helt i utkanten av det nasjonale villreinområdet. Uten en permanent veg til 

inntaksdammen og dersom anleggsdrift ikke skjer før etter 15.juni, kan en dispensasjon 

aksepteres ut fra villreinhensyn. 

 

Disse forutsetningene må fastsettes som vilkår for dispensasjonen, slik at de er rettslig bindende. 

Dette fordi konsesjonen fra 2013 åpner for permanent veg til inntaksdammen. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 
Inngrep i nasjonalt villreinområde skal bare unntaksvis skje, jfr. retningslinjene i regionalplanen 

for Rondane-Sølnkletten. Villreinnemnda kan likevel akseptere at det gis dispensasjon til 

søknaden, gitt tiltakets samfunnsnytte, at det ikke bygges en permanent veg til inntaksdammen 

og fordi tiltaket ligger helt i utkanten av nasjonalt villreinområde. 

 

Dette under forutsetning av at det settes følgende vilkår for dispensasjonen: 

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2991315


• Anleggsveien fram til inntaksdam skal tilbakeføres til opprinnelig terreng, innen to år fra 

kraftverket settes i drift. 

• Det skal ikke utføres anleggsarbeid (inkludert tilbakeføringsarbeid) før etter 15.juni  

innenfor nasjonalt villreinområde. 

 

Villreinnemnda ber om å få kommunenes vedtak tilsendt. 

 

 

STYRETS BEHANDLING 
Inntaksdammen og rørgata ligger i skoglia ned mot Glomma. Det er fjellskog også overfor 

inntaksdammen. Anleggsperioden blir relativt kort, og vil neppe medføre vesentlig mer trafikk. 

 

Ut fra egne erfaringer fra kraftbransjen frykter Ringsakers representant likevel at anlegget vil 

medføre vesentlig mer trafikk enn det som framkommer i søknaden, f.eks. at det kan oppstå 

behov for reparasjoner. Representanten fremmet forslag om at nemnda skulle gå imot 

søknaden.  

 

Det ble først stemt over forslaget i saksinnstillingen. 

VEDTAK 
Inngrep i nasjonalt villreinområde skal bare unntaksvis skje, jfr. retningslinjene i regionalplanen 

for Rondane-Sølnkletten. Villreinnemnda kan likevel akseptere at det gis dispensasjon til 

søknaden, gitt tiltakets samfunnsnytte, at det ikke bygges en permanent veg til inntaksdammen 

og fordi tiltaket ligger helt i utkanten av nasjonalt villreinområde. 

 

Dette under forutsetning av at det settes følgende vilkår for dispensasjonen: 

• Anleggsveien fram til inntaksdam skal tilbakeføres til opprinnelig terreng, innen to år fra 

kraftverket settes i drift. 

• Det skal ikke utføres anleggsarbeid (inkludert tilbakeføringsarbeid) før etter 15.juni  

innenfor nasjonalt villreinområde. 

 

Villreinnemnda ber om å få kommunenes vedtak tilsendt. 

 

Vedtaket ble fattet mot en stemme. 

 

 

 

2022/49 RINGEBU, SØR-FRON OG NORD-FRON - TEMAPLAN FOR 
FRILUFTSLIVETS FERDSELSÅRER 2021-2035 
 

SAKSOPPLYSNINGER  

 

Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron har vedtatt å sende ut planforslag for Temaplan for kartlegging 

av friluftslivets ferdselsårer ut på høring Dokumentene for saken finnes i sin helhet kommunens 

hjemmesider:  

https://www.sor-

fron.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2022014471&scrip

turi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=318& 

 

https://www.sor-fron.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2022014471&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=318&
https://www.sor-fron.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2022014471&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=318&
https://www.sor-fron.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2022014471&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=318&


Det overordnede formålet med planen er å sørge for at stier, turløyper og ferdselsårer ivaretas 

og planlegges på en bærekraftig måte i arbeidet med kommuneplanens arealdel og øvrig 

kommunal arealplanlegging. 

 

Sør-Fron, Ringebu og Nord-Fron kommuner har utarbeidet et felles forslag til plan for friluftslivets 

ferdselsårer. Planen er en temaplan uten juridisk binding. Den gir en oversikt over viktige 

eksisterende ferdselsårer for friluftslivet i kommunen. Hovedfokus har vært på nærturterrenget i 

alle tre kommunene. Alle turruter skal legges inn i nasjonal base for tur og friluftsruter i 

kommunen sitt kartlag, www.kommunekart.com. Planen skisserer også tiltak for å ta vare på og 

utvikle ferdselsårene i tråd med mål som er satt for planarbeidet. Kommunene i Midt-

Gudbrandsdalen har fått kr 210.000,- fra Innlandet fylkeskommune til gjennomføring av 

prosjektet.  

 

Handlingsplanen omtaler 42 stier. De fleste av disse er tettstedsnære. To av stiene i Nord-Fron 

ligger imidlertid helt eller delvis innenfor nasjonalt villreinområde i regionalplanen for Rondane-

Sølnkletten (figur 6). 

 

 

 
 

Figur 6 Turkis prikk= Sukkertoppen   Lilla prikk=Gråhø. Detaljkart for stiene under. 

http://www.kommunekart.com/


 

 

 

Også deler av Rute 25 «Syklerunda Kvamsfjellet – Sødorpfjellet» ligger i nasjonalt villreinområde, 

men traséen følger Peer Gynt setervei som er en sommeråpen vei for allmenn ferdsel. 

 

 

Forholdet til Regional plan for Rondane-Sølnkletten 

I retningslinjene for nasjonalt villreinområde heter det bl.a. at «Merkede stier og løyper legges 

utenom de mest sårbare områdene». 

 

 

Nye nasjonale signaler om ivaretakelse av villreinens leveområder 

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). 

Høsten 2021 ble villreinen også plassert på den norske rødlista, i kategorien «Nær truet». 

 

Villrein har som en av to arter (villaks er den andre) fått en egen «kvalitetsnorm» 

(Naturmangfoldlova §13). Den første tilstandsvurderingen etter denne normen av de nasjonale 

villreinområdene ble framlagt i april 2022. I 6 av 10 nasjonale villreinområder, inkludert Rondane, 

ble kvaliteten vurdert som dårlig. Det vurderes nå om det skal utarbeides tiltaksplaner for å ta 

bedre forholdene i de områdene som ble klassifisert som røde. 

 

Regjeringen har i forbindelse med statsbudsjettet for 2023 varslet en ny villreinpolitikk gjennom 

utarbeiding av en stortingsmelding. Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Alexander 

Øren Heen peker bl.a. på at det er på tide at Norge som nasjon gjør noen viktige veivalg for 

villreinen.  

 

Fokusområder - Kvalitetsnormen for villrein 

Som grunnlag for klassifisering av villreinområdene etter kvalitetsnormen, ble det gjennomført et 

omfattende kartleggingsarbeid. Her ble også såkalte «fokusområder» registrert. Fokusområder 

omfatter områder hvor det er, eller man mistenker at det kan bli, utfordringer for villreinen som 

skyldes arealinngrep og menneskelig aktivitet. Tjønnseterfjellet er ett av områdene som er utpekt 

som fokusområde. 

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

 

 

  

https://www.iucnredlist.org/species/29742/22167140
https://storymaps.arcgis.com/stories/d8273320f9144bbe9a3d70b3a4585422


Normann-prosjektet: Registrering av villreinen sin områdebruk innan 

Gråhø/Tjønnseterfjellet i Nord-Fron og Sør-Fron og i Veslefjellet/Kuva i Dovre 

 

Lokalt har det vært gjennomført registreringer av villreinen sin bruk av Tjønnseterfjellet siden 

2007. Figur 7 viser at stien til Gråhø vil gå midt inn i området villreinen bruker i Tjønnseterfjellet. 

 
Figur 7 Fra årsrapport for prosjektet for 2021 

 

 

VURDERING 

Det er positivt at kommunene har lagt vekt på tettstedsnære stier, både fra et villreinperspektiv 

og et folkehelseperspektiv.  

 

Under «Nasjonale føringer, lovverk og planer» savner vi imidlertid en omtale av Kvalitetsnormen 

for villrein og Regionalplanen for Rondane og Sølnkletten. Fylkeskommunen er både planeier av 

regionalplanen og en viktig bidragsyter til denne temaplanen for friluftslivets ferdselsårer, og 

retningslinjene i regionalplanen om å legge merkede ruter utenom de mest sårbare områdene 

bør følges opp. Dette gjelder ikke bare fysisk merking, men også innlegging av rutene på kart.  

 

Når det gjelder ruta til Sukkertoppen, er det bare en liten del av denne som ligger i nasjonalt 

villreinområde. I sak 2022-3 aksepterte Villreinnemnda at det ble plassert en sikteskive på dette 

punktet, med følgende vedtak: 



Nye tiltak i nasjonalt villreinområde bør bare unntaksvis tillates. Det omsøkte tiltaket er imidlertid 

begrensa i utstrekning, det er plassert i yttergrensa av det nasjonale villreinområdet og i et 

område som brukes i hovedsak av bukk. Tiltaket vil bli liggende på et allerede etablert turmål 

med stor trafikk. Nemnda legger også vekt på at tiltaket vil støtte opp om lokale reiselivsbedrifter. 

Dersom tillatelsen gis med vilkår av at konkret plassering skjer etter en befaring der villreinfaglig 

kompetanse er med, f.eks. lokalt fjellstyre, og tillatelsen utformes slik at presedensvirkning 

unngås, vil ikke Villreinnemnda motsette seg at tillatelse gis. 

 
Med bakgrunn i dette vil det være akseptabelt at stien til Sukkertoppen kan opparbeides videre. 

 

Stien til Gråhøa (nr. 21) ligger derimot i sin helhet i nasjonalt villreinområde, og i område med 

registrert bruk av villrein. I rapporten som ligger til grunn for klassifisering av Rondane etter 

kvalitetsnormen pekes det på at  

«utbygginger i randsonene spesielt kan være en utfordring for bukkene da disse oftere benytter seg 

av randområdene enn det fostringsflokkene gjør. Dette er spesielt relevant for et område som 

Tjønnsæterfjellet. Hvis en kommer dit at bukkeflokkene mister tilgangen til Tjønnsæterfjellet og/eller 

Formokampen (som alt er gått ut av bruk) er det lite randområder igjen for disse bukkeflokkene». 

 

Denne stien er med andre ord uheldig for villreinens bruk av området, og det anbefales at denne 

tas ut av handlingsplanen. 

 

Planen viser ellers til at mange stier er registrert i prosjektperioden, og at planen bare omfatter et 

utvalg. På forespørsel har prosjektleder opplyst at «I første omgang er det turene som er omtalt i 

temaplanen som skal i kartbasen, men arbeidet med å legge inn stier vil fortsette etter temaplanen er 

vedtatt». Det er uklart hvilke stier dette gjelder. Generelt bør stier inn i nasjonalt villreinområde 

ikke legges inn i kommunenes kartbaser, uten forutgående konsultasjon enten med lokale 

villreininstanser, som fjellstyret, eller regionale instanser som utvalg eller nemnd. 

FORSLAG TIL VEDTAK 
Det er positivt at kommunene har lagt vekt på tettstedsnære stier, både fra et villreinperspektiv 

og et folkehelseperspektiv.  

 

Under «Nasjonale føringer, lovverk og planer» savner nemnda en omtale av Kvalitetsnormen for 

villrein og Regionalplanen for Rondane og Sølnkletten.  

 

Villreinnemnda mener det er uheldig at sti nr. 21, til Gråhøa i Nord-Fron, er tatt med i 

handlingsplanen. Den ligger i sin helhet i nasjonalt villreinområde i Regionalplanen for Rondane 

og Sølnkletten, i et område med registrert bruk av villrein. Nemnda anbefaler at denne tas ut av 

handlingsplanen. 

 

Generelt bør stier inn i nasjonalt villreinområde ikke legges inn i kommunenes kartbaser, uten 

forutgående konsultasjon enten med lokale villreininstanser, som fjellstyret, eller regionale 

instanser som utvalg eller nemnd. 

 

 

STYRETS BEHANDLING 
Ingen merknader. 



VEDTAK 
Det er positivt at kommunene har lagt vekt på tettstedsnære stier, både fra et villreinperspektiv 

og et folkehelseperspektiv.  

 

Under «Nasjonale føringer, lovverk og planer» savner nemnda en omtale av Kvalitetsnormen for 

villrein og Regionalplanen for Rondane og Sølnkletten.  

 

Villreinnemnda mener det er uheldig at sti nr. 21, til Gråhøa i Nord-Fron, er tatt med i 

handlingsplanen. Den ligger i sin helhet i nasjonalt villreinområde i Regionalplanen for Rondane 

og Sølnkletten, i et område med registrert bruk av villrein. Nemnda anbefaler at denne tas ut av 

handlingsplanen. 

 

Generelt bør stier inn i nasjonalt villreinområde ikke legges inn i kommunenes kartbaser, uten 

forutgående konsultasjon enten med lokale villreininstanser, som fjellstyret, eller regionale 

instanser som utvalg eller nemnd. 

 

 

2022/50 EVENTUELT 

Neste styremøte i nemnda blir onsdag 1. februar, på Venabu. 

 

 

2022/51 ÅPEN POST: INNSPILL OG ORIENTERINGER FRA KOMMUNENE 
 

Nord-Fron 

 

Leilighetsanlegg ved Rondablikk er godkjent. 

Kommunene godkjente utvidelse av hytte i september. Har nemnda fått denne 

på høring? (Marit sjekker) 

 

Ringsaker 

 

Kapasiteten på vannforsyning og kloakkanlegg stopper videre utbygging på 

Sjusjøen. Når kommuneplanen kommer på høring er det viktig å spille inn 

bestemmelser om maks. størrelse på hytter. 

 

Alvdal 

 

I Sølnkletten har det vært en nedgang i slaktevekt på 2-3 kg de siste ti årene, 

uansett dyrekategori. 

Strukturtelling: 28% kavl, oppgang fra 22% i 2021. 

Rendalsterrenget: Viktig i kalve- og oppvekstperioden.  Viktig for nemnda å ha 

fokus på dette. 

 

Åmot 

 

Mye rein observert i Raudfjellet og Stenfjellet i år. 

 

Folldal 

 

Forbudsskilt mot motorferdsel ble satt opp på strekningen mellom Nygruva og 

Tollefshaugen i Grimsdalen (gjelder også el-sykler). Alle skiltene ble revet ned 

igjen. Det er ønsker om bom på vegen. 

 

Sel 

 

DNT har planer om utbygging av Rondvassbu (kjøkken, rom for betjeningen) + å 

føre fram strøm. DNTs forslag om å stenge selvbetjeningsbuene sine om 

vinteren, vil ha begrensa effekt for villreinen (lite trafikk). 

Sels ordfører fikk i kommunestyret spørsmål om hvilke tiltak Sel kommune kan 

bidra med for å bedre forholdene for villreinen. Svaret var lite forpliktende. 

 


