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          Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten 

 

PROTOKOLL MØTE 7/2022: Styremøte  
Høvringen Fjellstue, tirsdag 13.september, kl. 8.30-10.30  

 

 

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 
 

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 
 

Ingebjørg Dybvin  

SFIN Tom Hjemsæteren  

(observatør) 

   

Sekretær Marit Vorkinn X   

 

 

 

 

SAKER:  

2022/35 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 

2022/36 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 

2022/37 RINGSAKER - REVISJON AV KOMMUNEPLANENES AREALDEL 

2022/38 STOR-ELVDAL – OPPSTART AV PLANARBEID 

2022/39 RINGEBU – TILBYGG HYTTE 

2022/40 NORD-FRON - TILBYGG HYTTE 

2022/41 ÅPEN POST: INNSPILL OG ORIENTERINGER FRA KOMMUNENE/ EVENTUELT 

 

 

 

2022/35 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 
 

Godkjent. 
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2022/36 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER  
 

 

Villreinrådets fagdager, Spidsbergseter 1. og 2. juni 

Thomas, Solvår og Trond Idar deltok begge dager, Marit deltok første dag.   

Statssekretær Alexander Øren Heen deltok og orienterte om kvalitetsnormen. Signalene var 

positive, men lite konkrete. Oppsummering fra Thomas, Solvår og Trond Idar. 
 

Se foredrag fra fagdagene her: https://www.villrein.no/aktuelt/gikk-du-glipp-av-rets-fagdager 
 

Innslag på NRK: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt/202206/DKIN98060222/avspiller 

(punkt 3)  

 

Kvalitetsnormen 

Etter at kvalitetsnormen var framlagt i april var det en del misnøye i villreinkretser i Rondane med 

rapportens innhold og bekymringer for når konkret oppfølging ville komme. Villreinnemnda, de 

tre utvalgene, Statsforvalteren i Innlandet og Villreinforum gikk derfor sammen om et felles brev 

til Klima- og miljødepartementet der det ble understreket at det haster å komme i gang med en 

tiltaksplan i Rondane, og at Klima- og miljødepartementet ved vurderingen av om en tiltaksplan 

skal utarbeides for Rondane; 

-tar hensyn til ulikhetene mellom Rondane Nord og Sør. 

- baserer en eventuell tiltaksplan på en helhetsvurdering der også det forebyggende perspektivet 

gjennom arealplanlegging blir ivaretatt. 

-åpner for at lokal forvaltning blir bredt representert i arbeidet.  

Brevet er vedlagt. Det er ikke kommet svar på brevet eller andre konkrete signaler om 

oppfølging. 

 

Innslag på NRK i slutten av august (med Solvår!): 

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt/202208/DKIN98082922/avspiller 

(punkt 5) 

 

Bru ved Spranget - riving 

I forbindelse med skiferutvinning ble det i sin tid etablert ei betongbru ved Spranget over til 

nordsida. Behovet for brua til dette formålet er for lengst borte. Brua har de siste årene vært 

brukt av beitebrukere, vintertransport for DNT og friluftslivutøvere. Brua er nå i så dårlig 

forfatning at Statskog av sikkerhetssyn har søkt Sel kommune om å rive brua. Fjellstyret i Sel 

hadde avklart med beitebrukerne at en erstatningsbru for sommersesongen plassert lengre ned 

for Spranget ville være tilstrekkelig. Dersom nåværende bru blir fjernet, vil adkomsten til 

nordsida av Ula bli vanskeligere, og forholdene roligere for villreinen. Sel kommune har avslått 

søknaden om riving av brua, og krever at det samtidig med riving bygges ei erstatningsbru på 

samme sted. Vedtaket er påklaget av Statskog. Vi vil få mer informasjon om dette under 

befaringen. 

 

Bevar Villreinen i Rondane – Facebook-gruppe 

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

knyttet til Nord-Gudbrandsdalen. I slutten av august hadde gruppa 1600 medlemmer. 

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

 

  

https://www.villrein.no/aktuelt/gikk-du-glipp-av-rets-fagdager
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt/202206/DKIN98060222/avspiller
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt/202208/DKIN98082922/avspiller
https://m.facebook.com/groups/1082016212392465/?__tn__=CH-R
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Brev fra Nasjonalparkstyret for Rondane-Dovre til Miljødirektoratet – ferdselsregulering 

gjennom forskrift 

Revisjonen av forvaltningsplanen for de store verneområdene er igangsatt. I sine innspill ved 

oppstarten pekte både Statsforvalteren i Innlandet og Villreinnemda i Rondane og Sølnkletten på 

at det er behov for en vurdering av ferdselsreguleringer i enkelte områder. Det er eventuelt 

Miljødirektoratet som kan innføre en slik regulering. Nasjonalparkstyret har ikke en slik 

myndighet, men de kan oppfordre Miljødirektoratet om å vurdere reguleringer. 

 

Nasjonalparkstyret har fulgt opp innspillet med et brev til Miljødirektoratet: 

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. (Brevet er vedlagt) 

 

Svar fra Miljødirektoratet kom før befaringen. Er distribuert til nemnda fra nasjonalparkforvalter 

Eirin Berge. 

 

Klageavgjørelser 

Villreinnemnda frarådde i sak 2021/37 at det ble gitt tillatelse til påbygg av hytte i Haustdalen i 

Alvdal kommune før kommunen hadde avklart rammer for bebyggelsen i buffersona, basert på 

en helhetlig vurdering. Kommunen innvilget likevel dispensasjon. Etter avklaring med leder, 

nestleder og kommunalt medlem i nemnda ble saken påklagd. Villreinnemnda har fått medhold i 

klagen, og dispensasjonen er opphevet (se vedlegg). 

 

Klagesaker som ikke er avgjort 

Det ble i månedsskiftet mai/juni klagd på to vedtak i Ringebu kommune og ett vedtak i Sel 

kommune, etter avklaring med leder, nestleder og Ringebu kommunens representant i nemnda. 

En av sakene i Ringebu gjaldt fradeling av seter, der det ble søkt om å dele ei seter til tre 

fritidseiendommer. Den andre saken i Ringebu og saken fra Sel kommune var nesten identiske, 

der det ble gitt dispensasjon til å bygge på gamle tomter som ikke ligger som byggeområde i 

gjeldende planverk. Dersom kommunene opprettholder sine vedtak, går saken til 

Statsforvalteren for avgjørelse. 

Førstegangsbehandling av sakene ligger her: 

https://static1.squarespace.com/static/530364efe4b0c37a4004ec79/t/6285e2aded9cca158f6f032

b/1652941490448/M%C3%B8te+3+AU+2022.pdf (fra side 15 og utover).  

 

Saker med forenkla behandling (jfr. sak 2020/54) 

 

Riving av uthus og oppsetting av nytt uthus, Alvdal. Standardsvar fra nemnda: 

Det søkes her om å rive et eksisterende uthus (20 m2 BRA) og erstatte det med et nytt med om 

lag samme størrelse (18 m2 BRA). Villreinnemnda har ikke innvendinger til at det gis tillatelse 

til riving av eksisterende bygning og 

oppføring av ny bygning som omsøkt, gitt at det blir satt vilkår om at   

1) Montering av pipe/ildsted i uthuset ikke er tillatt 

2) Uthuset ikke full-isoleres 

 

Veg til hytte – Venabygdsfjellet (40 meter, hytteområde). Standardsvar fra nemnda: 

Prinsipielt bør det føres en restriktiv dispensasjonspraksis for vegframføring til eksisterende 

https://static1.squarespace.com/static/530364efe4b0c37a4004ec79/t/6285e2aded9cca158f6f032b/1652941490448/M%C3%B8te+3+AU+2022.pdf
https://static1.squarespace.com/static/530364efe4b0c37a4004ec79/t/6285e2aded9cca158f6f032b/1652941490448/M%C3%B8te+3+AU+2022.pdf
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hytter, siden vegutløsing normalt medfører økt bruk av hyttene og dermed økt ferdsel inn i 

villreinens leveområder. 

 

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

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

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

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

situasjon uten veg 

 

Saker som ikke er behandlet 

Påbygg av hytte i utviklingssona på Venabygdsfjellet, fra 71 til 99 kvm. Regionalplanen har ikke 

fastsatt retningslinjer for hyttestørrelser i utviklingssona. Dette var et påbygg som holder seg 

godt under maks. størrelse for buffersona (120 kvm), der det er strengere retningslinjer. 

 

 

STYRETS BEHANDLING 
Klagesak Alvdal: Allmenheten forstår ikke nemndas avgjørelser – nemnda oppfattes som svært 

negativ. Viktig å jobbe med informasjon til opinionen.  

Kommunene fikk tilbud om informasjon om villrein som politikeropplæring etter siste valg. Dette 

er fortsatt mulig. 

VEDTAK 

Referat- og orienteringssakene tas til etterretning.  

 

 

 

2022/37 RINGSAKER - REVISJON AV KOMMUNEPLANENES 

AREALDEL 
 

Dokumentene er utlagt i sin helhet på kommunens hjemmesider: 

https://www5.ringsaker.kommune.no/innsyn6/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&jou

rnalpostid=2022027665& 

 

SAKSOPPLYSNINGER  
Revisjonen er en begrenset revisjon med fokus på planbestemmelsene, ikke arealbruken. Dette 

begrunnes med at det er behov for utdyping og forbedring av kommuneplanens bestemmelser 

og retningslinjer som følge av nye krav og lovbestemmelser som gjør at kommunen trenger 

hjemmel i kommuneplanen for å stille nødvendige krav i detaljplanlegging og ved utbygging. 

 

Bestemmelser i kommuneplanen er juridisk bindende, dvs. at skal de fravikes må dette skje 

gjennom dispensasjonsbehandling. Retningslinjer i kommuneplanen er ikke juridisk bindende, 

men følges som regel ved saksbehandling. Under er bestemmelsene markert med uthevet skrift 

og retningslinjene er satt i kursiv. Bestemmelser og retningslinjer av betydning for villrein er: 

 

1.6 Energi:  

4) Elforsyning i Ringsakerfjellet. Det kan ikke tillates utbygging av elforsyning til områder i 

Åstdalen uten forutgående avklaring i reguleringsplan. Se plankrav i kap.1.1. 

https://www5.ringsaker.kommune.no/innsyn6/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2022027665&
https://www5.ringsaker.kommune.no/innsyn6/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2022027665&
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d) Restriksjoner for elutbygging i Ringsakerfjellet settes for å sikre en helhetlig vurdering av de 

følgene som kan komme for ferdsel, hensyn til naturmiljø inkludert villrein og opplevelseskvaliteter 

mm. Dette fordi store deler av Åstdalen og indre/nordøstre deler av Ringsakerfjellet bør bevares 

som et naturpreget område. 

1.12 Estetikk og byggeskikk, terrengtilpassing og vegetasjonsbruk: 

5) I fjell- og utmarksområder er naturlig lys og mørke en viktig miljømessig, 

opplevelsesmessig og estetisk kvalitet som skal bevares. For spredt bebyggelse i 

Ringsakerfjellet og hyttefelt omgitt av LNF-områder skal utendørsbelysning begrenses. For 

fritidsbebyggelse i fjellet skal det ikke tillates vinduer i takflaten. 

For områder i Åstdalen, seterområder, og spredt hyttebebyggelse i Ringsakerfjellet bør det dersom 

det etableres utelys, legges til grunn prinsipper tilsvarende avklaring i reguleringsplan for 

Bjønnåsen: Færrest mulig utendørs lyskilder, utelamper skal være fast montert på bygning og 

begrenses til inngangspartier. Det skal ikke etableres belysning av veg eller parkeringsplass og 

lyspunkt på portstolper, gjerder og lignende er uønsket. Utelamper skal lyse nedover mot arealet 

som ønskes opplyst. Selve lyskilden skal være avskjermet med materiale som er ugjennomsiktig og 

ugjennomtrengelig for lys (opakt) slik at lyskilden (pæra) er avskjermet mot himmelen og usynlig på 

avstand. Lysstyrken skal være lavest mulig. Lyskilder skal ha varm fargetemperatur. Lys skal være 

avslått når eiendommen/bygningen ikke er i bruk. I seterområder o.l. må utebelysning praktiseres 

med varsomhet og tilpasses hensynet til kulturlandskap /kulturmiljø/ bygningsmiljø. 

2.3 Fritidsbebyggelse: 

10) Flaggstenger tillates ikke oppført. Utendørs radio- og tv-antenner og lignende 

innretninger skal plasseres minst mulig eksponert. Eventuelt utelys skal plasseres på 

bygning, begrenses til inngangsparti og ikke være blendende. Se også bestemmelser om 

utedørsbelysning i kapittel om estetikk og byggeskikk. 

13) Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig kan tillates i alle regulerte byggeområder 

for fritidsbebyggelse bortsett fra områdene Lauvlia, Ljøsheim, Grunnåsen, 

Hamarseterhøgda, Kroksjølia, områdene nord for Kroksjødammen, samt områdene øst for 

Åsta. Nødvendige forutsetninger for bruksendring må være oppfylt. Det må søkes om 

bruksendring av bygget etter plan- og bygningslovens § 20-1 d. 

 

5.1 Generelle bestemmelser for alle LNF-områder: 

5) Anlegg og tiltak for å tilrettelegge for allmennhetens bruk, f.eks. ski- og sykkelløyper, 

turveger- /stier mv. kan tillates i LNF-områdene der det ikke er i konflikt med landbruk-, 

natur-, kultur- eller andre friluftsinteresser. Slike anlegg og tiltak skal godkjennes i 

reguleringsplan eller ved enkeltvedtak. 

7) Dersom det gis dispensasjon for utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse i LNF-

områder øst for Åsta elv, skal retningslinjene i fylkesdelplan for Rondane-Sølnkletten 

(villreinplanen) om maksimalt tillatt bruksareal gjelde som ramme for størrelsen på 

uregulert bebyggelse, dvs. 120 m2 BRA/tomt. 

Bakgrunnen for kravene i Åstdalen er hensynet til villrein og økende fokus på behovet for å 

opprettholde naturområder med naturlig mørke. I utgangspunktet er en skeptisk til utstrakt 

utbygging av elforsyning videre innover i Ringsakerfjellet. Dersom det skal tillates strømutbygging, så 

må konsekvensene vurderes og det må avklares hvilke rammer som skal settes for å ivareta 

nødvendige hensyn. Vinterbrøyting av veger i hytteområder i Åstdalen er også et tema som er 

drøftet og som muligens burde underlegges tilsvarende vurderinger før eventuell iverksetting. Det er 

ikke tatt inn forslag om det nå. 
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VURDERING 
Det er svært positivt at Ringsaker kommune benytter Plan- og bygningslova til å styre utviklingen 

i de indre fjellområdene på en konsekvent måte. Dette gjelder styring av stier og løyper, 

bestemmelser for utelys, at bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig ikke tillates i områdene øst 

for Åsta, men særlig plankravet om at det kan ikke tillates utbygging av elforsyning til områder i 

Åstdalen uten forutgående avklaring i reguleringsplan. 

Framføring av strøm til hytter styres ellers kun av kraftselskapenens områdekonsesjoner. 

Utbyggingssaker sendes som forelegging til regionale myndigheter, men sjelden til 

villreinnemnda. Når det blir krav om at strømframføring i Åstdalen skal avklares gjennom 

reguleringsplan, sikrer dette at ulike hensyn, som villreinhensyn, skal vurderes før framføring av 

strøm. Et plankrav sikrer også bedre medvirkning både for villreinnemnda og f.eks. hyttebeboere 

i området som ikke ønsker strøm. 

Det er ikke satt plankrav for vinterbrøyting av veger. ØF-rapport 14/2009 viser at standard og 

tilgjengelighet (helårsveg) påvirker bruken av hyttene, framfor alt vinterstid. Vinterstid trekker det 

meste av villreinen i Rondane sør til de nordligste områdene i Ringebu og Stor-Elvdal. 

Vinterbrøyting gir imidlertid muligheter for bruk av hyttene på våren og vårskiløping, i en sårbar 

perioe før/under kalving (se figur 1). Villreinens arealbruk er også syklisk. Det 

arealbruksmønsteret en ser i dag kan derfor bli endret i framtida, ikke minst ut fra 

klimaendringer. Det hadde derfor vært ønskelig med plankrav også for vinterbrøyting av veger i 

Åstdalen. 

 

Figur 1. GPS-merka simler, April-mai (2010-2018). Kilde: NINA, http://server.villrein.no/fokus/rn/ 

I bestemmelsene slås det også fast at ved søknader om utvidelse av eksisterende 

fritidsbebyggelse i LNF-områder øst for Åsta elv, skal retningslinjene i fylkesdelplan for Rondane-

Sølnkletten om maksimalt tillatt bruksareal gjelde som ramme for størrelsen på uregulert 

bebyggelse, dvs. 120 m2 BRA/tomt. Regionalplanen (ikke fylkesdelplanen) understreker imidlertid 

at dette er en øvre ramme for utvidelser. Retningslinjene som helhet sier: 

 

http://server.villrein.no/fokus/rn/
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«Det kan gis rom for tilbygg, uthus og anneks på eksisterende godkjente bebygde 

fritidseiendommer utenfor regulert felt innenfor en øvre ramme på 120 m2 bruksareal (BRA). 

Parkeringsareal kommer i tillegg. Lokale rammer for bebyggelsen må konkret vurderes i den 

enkelte buffersone og fastsettes ut fra hensyn til villrein, bebyggelsens synbarhet og 

beliggenhet (snaufjell/skog), terreng, nærhet til vann og vassdrag og tilpasning til 

omkringliggende bebyggelse. Kommunene anbefales (gjennom revidering av 

kommuneplanens arealdel) å utarbeide særskilte bestemmelser for buffersonene» (vår 

utheving). 
 

I planbeskrivelsen (3.4.1 - Utvikling av eksisterende fritidsbebyggelse) utdypes disse 

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

eksisterende fritidseiendommer innenfor disse rammene, men å gi et mulighetsrom innenfor et øvre 

”tak” for å foreta en konkret vurdering av ulike områder og tiltak lokalt, sett i forhold til de ulike 

interessene som skal ivaretas». 

En slik vurdering bør gjennomføres når arealbruken i kommuneplanen skal revideres. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 
Villreinnemnda mener at det er svært positivt at Ringsaker kommune benytter Plan- og 

bygningslova til å styre utviklingen i de indre fjellområdene på en konsekvent måte. Dette gjelder 

styring av stier og løyper, bestemmelser for utelys, at bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig 

ikke tillates i områdene øst for Åsta, men særlig plankravet om at det kan ikke tillates utbygging 

av elforsyning til områder i Åstdalen uten forutgående avklaring i reguleringsplan. 

  

Villreinnemnda anbefaler at det innføres plankrav også for vinterbrøyting av veger i områdene 

øst for Åsta, for å kunne regulere tiltak som vil øke bruken av hyttene i perioden etter påske, og 

dermed øke omfanget av vårskiløping før og under kalvingsperioden for villreinen. 

 

Når arealbruken i kommuneplanen skal revideres anbefaler villreinnemnda at lokale rammer for 

utvidelser av eksisterende fritidshus i buffersona vurderes bl.a. i forhold til samla belastning for 

villreinen, og at det på grunnlag av dette utarbeides særskilte bestemmelser for buffersonene. 

(Jfr. Retningslinjene i Regionalplan for Rondane-Sølnkletten). 

 

 

STYRETS BEHANDLING 
Både plankrav for strømframføring til hytter, tiltak mot lysforurensning og begrensninger i 

muligheten for å bruk hyttene inn mot villreinens leveområder som helårsbolig er positive. Kan 

tjene som eksempel for andre kommuner. 

VEDTAK 

Villreinnemnda mener at det er svært positivt at Ringsaker kommune benytter Plan- og 

bygningslova til å styre utviklingen i de indre fjellområdene på en konsekvent måte. Dette gjelder 

styring av stier og løyper, bestemmelser for utelys, at bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig 

ikke tillates i områdene øst for Åsta, men særlig plankravet om at det kan ikke tillates utbygging 

av elforsyning til områder i Åstdalen uten forutgående avklaring i reguleringsplan. 

  

Villreinnemnda anbefaler at det innføres plankrav også for vinterbrøyting av veger i områdene 

øst for Åsta, for å kunne regulere tiltak som vil øke bruken av hyttene i perioden etter påske, og 

dermed øke omfanget av vårskiløping før og under kalvingsperioden for villreinen. 
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Når arealbruken i kommuneplanen skal revideres anbefaler villreinnemnda at lokale rammer for 

utvidelser av eksisterende fritidshus i buffersona vurderes bl.a. i forhold til samla belastning for 

villreinen, og at det på grunnlag av dette utarbeides særskilte bestemmelser for buffersonene. 

(Jfr. Retningslinjene i Regionalplan for Rondane-Sølnkletten). 

 

 

2022/38 STOR-ELVDAL – OPPSTART AV PLANARBEID 

SAKSOPPLYSNINGER 
Norconsult har på vegen av grunneier varslet oppstart av planarbeid for Fåfengveien sør. 

 

Planområdet er på ca. 105 daa. Hensikten med planen er detaljregulering for full standard med 

innlagt vann og avløp, samt utvidelse av areal for bebyggelse på hver tomt. Det planlegges ikke 

en økning i antall hyttetomter eller endring av friluftsområder. Planområdet er i 

kommuneplanens arealdel avsatt til byggeområder for fritidsbebyggelse, innenfor 

reguleringsplanen for Tryvang Øst (fra 1992) som gir rom for 241 hytter. Ifølge kommunens 

planregister ser det ut til at deler av området seinere er omregulert. Ut fra oversendte 

oppstartvarsel ser planområdet det nå er varslet oppstart for, å omfatte ca. 30 hytter.  

 

Ifølge gjeldende reguleringsbestemmelser (fra 1995) kan samlet bebygd flate inkl. bod/uthus og 

overdekket terrasse ikke overstige 120 m2 pr. hytte. Det er ikke innlagt vann i hyttene, og hyttene 

skal ha biologiske klosetter. Det er ikke opplyst hvor stor utvidelse av bebygd areal pr. tomt som 

planlegges.  

 
 

Figur 2a Gul ring markerer Fåfengtjørna 
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Figur 2b Kartutsnitt med planavgrensing Fåfengveien i sør. Hentet fra oversendte oppstartvarsel. 

 

Forholdet til Regional plan for Rondane-Sølnkletten 

Planområdet ligger i i regionalplanen innenfor Sone 3, «Utviklingssone i randområdene», 

Retningslinjene for planen sier bl.a. at: «Denne sonen har stor samfunnsmessig 

betydning, samtidig som deler av den er biologisk leveområde for villrein. Det blir lagt stor vekt på 

samfunnsmessig utvikling, samtidig som det tas hensyn til villreinen ved at det er krav om avbøtende 

tiltak og kanalisering av ferdsel og annen aktivitet for å dempe ferdsel og aktiviteter inn i nasjonalt 

villreinområde». 

 

Også sone 3 er å regne som en hensynssone for villrein, jfr. planbeskrivelsen avsnitt 3.1.2 

«Hovedgrep og prinsipper i regional plan for Rondane-Sølnkletten». Her pekes det bl.a. på at det 

skal være «Klar styring av ny fritidsbebyggelse og andre tiltak også i sone 3 og 4. Krav om avbøtende 

tiltak». 

 

Villreinens arealbruk 

Etter at Regionalplanen for Rondane-Sølnkletten ble vedtatt av Miljøverndepartementet i 2013 

har vi fått mye ny kunnskap om villreinens arealbruk, se særlig Jordhøy, P., Ruud, H. P. og Lie,T. 

2016. Villreinen i Rondane sørområde – Fampen - NINA Rapport 1300.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet uttalte i 2017 (brev 30.08.17) at de la til grunn at 

anbefalingene i rapporten inngår i kunnskapsgrunnlaget ved revisjon av regionale og kommunale 

planer for området, og at de lokale og regionale myndighetene også ivaretar viktige villreinhensyn på 

en god måte i framtidig planarbeid» (vår utheving).  

 

VURDERING 
 

Villreinnemnda har gjentatte ganger i dispensasjonssaker oppfordret kommunen til å 

gjennomføre en samlet vurdering av potensielle utvidelser av eksisterende hytter inn mot 

villreinens leveområder, i tråd med regionalplanens retningslinjer. Det er positivt at 

utvidelsesforslag nå fremmes som en reguleringsplanendring for flere hytter. Planområdet 

omfatter imidlertid et fåtall hytter i dette området, og en endring av reguleringsplanen vil kunne 
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ha presedens for et større område.  

 

Stor-Elvdal kommune er i gang med å revidere kommunenes arealplan. Det hadde vært ønskelig 

at endring av  reguleringsplanen for Fåfengveien avventet til kommunen hadde ferdigstilt 

revisjonen av kommuneplanen. 

 

Om det ikke er krav om en konsekvensvurdering etter Pbl §4-2, gjelder likevel 

Naturmangfoldlovas §§8-12, bl.a. §10 om samlet vurdering. Et planutkast bør derfor redegjøre for 

gjeldende plansituasjon langs Vinjevegen som helhet, og hvilken presedens en utvidelse av 

bebygd areal vil kunne få for andre deler av området. 

 

Økt arealstørrelse på hyttene og økt standard fører til økt bruk på hyttene, jfr. ØF-rapport 

14/2009, og dermed høyst sannsynlig også økt ferdsel inn i villreinens leveområder. 

Konsekvenser for villreinen må derfor vurderes i planforslaget. 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 
Villreinnemnda mener det er positivt at utvidelsesforslag fremmes som endring av 

reguleringsbestemmelsene og ikke som enkeltstående dispensasjoner, men planforslaget 

omfatter likevel et fåtall hytter i områdene langs Vinjevegen. Stor-Elvdal kommune er i gang med 

å revidere kommunenes arealplan. Det hadde vært ønskelig at dette planarbeidet avventet til 

kommunen hadde ferdigstilt revisjonen av kommuneplanen. 

 

 

Som grunnlag for et planforslag må planens virkning for villreinen vurderes, jfr. 

naturmangfoldovas §§8-12. En slik vurdering må omfatte planens presedensvirkning for 

områdene langs Vinjevegen som helhet, og mulige samla effekter, jfr. Nml §10. 

 

Ut fra den sårbare situasjonen for villreinen i Rondane, dokumentert i forskningsrapporter og 

gjennom arbeidet med kvalitetsnormen for Villrein, vil nemnda frarå endringer av gjeldende 

reguleringsbestemmelser som øker bruken av hyttene vesentlig.  

 

STYRETS BEHANDLING 
Det har vært en del endringer av tidligere reguleringsplaner i området. Det er viktig at 

kommunen har en helhetlig oversikt over området. 

VEDTAK 

Villreinnemnda mener det er positivt at utvidelsesforslag fremmes som endring av 

reguleringsbestemmelsene og ikke som enkeltstående dispensasjoner, men planforslaget 

omfatter likevel et fåtall hytter i områdene langs Vinjevegen. Stor-Elvdal kommune er i gang med 

å revidere kommunenes arealplan. Det hadde vært ønskelig at dette planarbeidet avventet til 

kommunen hadde ferdigstilt revisjonen av kommuneplanen. 

 

 

Som grunnlag for et planforslag må planens virkning for villreinen vurderes, jfr. 

naturmangfoldovas §§8-12. En slik vurdering må omfatte planens presedensvirkning for 

områdene langs Vinjevegen som helhet, og mulige samla effekter, jfr. Nml §10. 
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Ut fra den sårbare situasjonen for villreinen i Rondane, dokumentert i forskningsrapporter og 

gjennom arbeidet med kvalitetsnormen for Villrein, vil nemnda frarå endringer av gjeldende 

reguleringsbestemmelser som øker bruken av hyttene vesentlig.  

 

 

2022/39 RINGEBU – TILBYGG HYTTE  
 

SAKSOPPLYSNINGER 
Ringebu kommune har mottatt søknad om tilbygg til eksisterende hytte langs Breistulvegen, 

sør for Øksendalen/Friisvegen. Eiendommen har i dag en bebyggelse som består av 

hovedhytte (81m2 BRA), uthus/anneks (8m2 BRA) og båthus (10m2 BRA), i alt 99m2 BRA. 

 

Det søkes om tilbygg på 7,5 m2. Samlet med areal i uthus/anneks blir totalt bebygd areal etter 

omsøkt utvidelse på  106,5m2 BRA. 

 
Bakgrunnen for søknaden er å oppgradere to små soverom for å fjerne soveplass i stua. I følge 

saksframlegget fra kommunen vil dette redusere antall sengeplasser med en seng. 

 

 

 
Figur 3 Hyttas plassering er markert med turkis felt 

 

 

 

Forholdet til Regional plan for Rondane-Sølnkletten 

Hytta som ønskes påbygd ligger i buffersona. Retningslinjene for buffersona sier at: 

«Det kan gis rom for tilbygg, uthus og anneks på eksisterende godkjente bebygde fritidseiendommer 
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utenfor regulert felt innenfor en øvre ramme på 120 m2 bruksareal (BRA). Parkeringsareal kommer 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

skal ivaretas». 

 

Utvidelser av eksisterende fritidshus i buffersona gjennom enkeltdispensasjoner 

 

Utvidelser av eksisterende fritidshus i buffersona har vært en tilbakevendende diskusjon 

mellom Ringebu kommune og regionale myndigheter. Regionale myndigheter, inkludert 

villreinnemnda, har oppfordret kommunen til å foreta en samla og konkret vurdering av 

hvilke konsekvenser utvidelser av fritidsboligene i LNFområder i buffersona vil ha for 

villreinen. Dette som grunnlag for å utarbeide retningslinjer/bestemmelser i 

kommuneplanen. Slike retningslinjer/bestemmelser vil skape større forutsigbarhet for 

søkerne, redusere omfanget av nødvendig saksbehandling, særlig i kommunen, og 

en unngår stadig uenighet i enkeltsaker mellom kommunale og regionale myndigheter. 

Fram til en samla vurdering er ferdig har Villreinnemnda signalisert at det vil være rom for 

rimelige utvidelser (opptil 90 m2 BRA) uten at nemnda vil påklage dispensasjoner som 

innvilges (se omtale om dialog med kommunen og regionale myndigheter i sak 2020/39 

https://static1.squarespace.com/static/530364efe4b0c37a4004ec79/t/5ee89013eb650d7db3fc

58b3/1592299562300/Protokoll+-+m%C3%B8te+5-2020.pdf) 

 

Ringebu kommune satte i gang en utredning på etterjulsvinteren 2021. Denne var ferdigstilt i 

2021 (NNI Rapport 583 Konsekvenser av friluftsliv på villrein i buffersonen i Rondane, Ringebu 

kommune). Rapporten er ment å gi grunnlag for å utarbeide bestemmelser til 

kommuneplanen for eksisterende bebyggelse i LNF-områder i buffersona. Det er ikke varslet 

oppstart for et slikt revisjonsarbeid av kommuneplanen, og det er derfor uklart om arbeidet 

har startet opp. 

 

 

VURDERING 
 

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 sannsynliggjort andre fordeler med å gi dispensasjon enn tiltakshavers 

egen interesse.  

 

Villreinnemnda har påklaget flere dispensasjoner om utvidelser av hytter i buffersona både i 

Ringebu, Nord-Fron og seinest i Alvdal, begrunnet i at en samla og konkret vurdering av hvilke 

konsekvenser utvidelser av fritidsboligene i LNF-områder i buffersona vil ha for villreinen, har 

https://static1.squarespace.com/static/530364efe4b0c37a4004ec79/t/5ee89013eb650d7db3fc58b3/1592299562300/Protokoll+-+m%C3%B8te+5-2020.pdf
https://static1.squarespace.com/static/530364efe4b0c37a4004ec79/t/5ee89013eb650d7db3fc58b3/1592299562300/Protokoll+-+m%C3%B8te+5-2020.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.sivilombudet.no/uttalelser/dispensasjon-til-oppforing-av-hytte-i-randomradet-for-villrein/
https://www.sivilombudet.no/uttalelser/dispensasjon-for-oppforing-av-hytte-fordel-ulempevurderingen/
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manglet. I disse sakene har nemnda fått medhold, og vedtakene er opphevet. 

 

Det er viktig at villreinnemnda har en enhetlig praksis og behandler alle kommuner likt. Det 

anbefales derfor at nemnda frarår at dispensasjonen innvilges, inntil en samla vurdering av 

konsekvensene for villreinen av utvidelser av hytter i LNF-områder i buffersona er gjennomført.  

 

 

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

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

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

eiendommen på over 90 m2 BRA i LNF-områder i buffersona.  

 

Når kommunen har foretatt en vurdering av lokale utbyggingsrammer vil nemnda imidlertid 

kunne vurdere areal inntil 120 m2, jfr. retningslinjene i regionalplanen.  

 

Med det kunnskapsgrunlaget som nå foreligger med kommunens egen rapport, oppfordrer 

Villreinnemnda Ringebu kommune til å sluttføre arbeidet med en vurdering av utvidelser av 

hytter i buffersona og hvilke samla konsekvenser dette vil kunne ha for villreinen, og fastsette 

bestemmelser i kommuneplanen. 

 

 

STYRETS BEHANDLING 
Utvidelsen kan skyldes et ønske om universell utforming. 

En liten sak, men greit å føre en konsekvent linje, og heller vurdere hvilke saker som påklages. 

VEDTAK 

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

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

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

eiendommen på over 90 m2 BRA i LNF-områder i buffersona.  

 

Når kommunen har foretatt en vurdering av lokale utbyggingsrammer vil nemnda imidlertid 

kunne vurdere areal inntil 120 m2, jfr. retningslinjene i regionalplanen.  

 

Med det kunnskapsgrunlaget som nå foreligger med kommunens egen rapport, oppfordrer 

Villreinnemnda Ringebu kommune til å sluttføre arbeidet med en vurdering av utvidelser av 

hytter i buffersona og hvilke samla konsekvenser dette vil kunne ha for villreinen, og fastsette 

bestemmelser i kommuneplanen. 

 

 

 

2022/40 NORD-FRON - TILBYGG HYTTE 
 

SAKSOPPLYSNINGER 
Nord-Fron kommune har mottatt søknad om tilbygg til eksisterende hytte, langs 

Storvassvegen. Eiendommen har i dag en bebyggelse som består av hovedhytte (47m2 BRA), 
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uthus (10m2 BRA).  

 

Det søkes om tilbygg på 22 m2. Samlet med areal i uthus/anneks blir totalt bebygd areal etter 

omsøkt utvidelse på  79 m2 BRA. Antall soverom økes frå ett til to, men det opplyses at antall 

sengeplasser ikke skal økes. 
 

Kommunen vurderer utvidelsen sik at så lenge sengekapasitet ikke utvides vil ikke formålet 

med planen bli vesentlig tilsidesatt. 

 

 
 
Figur 4 Hyttas plassering vist med lilla prikk. Trekkområder er turkis. 
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Figur 5a Plantegning før utvidelse 

 
 
Figur 5b Plantegninger etter utvidelse 

 
Forholdet til Regional plan for Rondane-Sølnkletten 

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

Rondane Sølnkletten. Denne sonen er definert som spesielt viktige områder for villrein. I 

nasjonalt villreinområde skal det ikke etableres ny fritidsbebyggelse, men tilbygg, uthus og 

anneks kan vurderes på eksisterende, godkjente bebygde fritidseiendommer utenfor regulerte 

felt. 

 

 

Villreinens arealbruk 

Som grunnlag for klassifisering av de nasjonale villreinområdene etter kvalitetsnormen for villrein 

er kunnskapsgrunnlaget om villreinens arealbruk revidert, se 

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

Disse registreringene er også tilgjengelige via InnlandsGIS. 

 

Tjønnsæterfjellet og trekkpassasjen til dette er her omtalt som følger: 

 

RO14 Tjønnsæterfjellet 

Tjønnsæterfjellet er et øyfjell hvor det er kritisk for villreinen å kunne trekke både ut om 

våren/sommeren og tilbake om høsten. Det er flere hytter og mye ferdsel i området. Dette 

området er kun brukt av bukk om våren og sommeren fra april og utover. Dette er derfor ikke 

et typisk vinterbeite for bukk da dyrene ikke oppholder seg der i vinterperioden.  

 

Arealutnyttelse 

Arbeidsgruppa har diskutert at utbygginger i randsonene spesielt kan være en utfordring for 

bukkene da disse oftere benytter seg av randområdene enn det fostringsflokkene gjør. Dette 

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

 

Trekkpassasje 

Vegen inn Frydalen skal i utgangspunktet være stengt til 1. juni. Arbeidsgruppa mener at 

tilfeller av ulovlig (for tidlig) brøyting langs Peer Gynt-vegen har ført til utfordringer for 

trekkpassasjen ut til Tjønnsæterfjellet. Arbeidsgruppa frykter at videre utbygging i området i 

form av hytter og annen infrastruktur, kan føre til større utfordringer for bukkene som bruker 

området. 

 

Avstanden fra hytta som ønskes utvidet til trekkpassasje over til Tjønnsæterfjellet er 5-600 meter, 

målt ut fra kart. 

 

 

VURDERING 
 

Samla belastning etter Nml §10 - Presedensvirkning 

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er 

eller vil bli utsatt for. 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 

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.» 

 

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

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

medtatt), er det imidlertid registrert mer enn 1200 fritidsboliger, seterhus og koier. Det som 

tillates i ett område vil ha presedensvirkning for hele regionalplanområdet. Selv såpass begrensa 

utvidelser som 22 m2 vil potensielt kunne bety 26.400 m2 utvidelser av boareal, når en ser hele 

området under ett. Dette tilsvarer 220 nye fritidshus på 120 m2. En slik utvidelse ville neppe blitt 

akseptert i det nasjonale villreinområdet, dersom det var snakk om nye hytter. 

 

En presedensvirkning vil være særlig uheldig når eiendommen ligger såpass nær et trekkområde 

for villreinen, slik som i dette tilfellet. 

 

 

Økning i overnattingskapsitet 

Kommunen begrunner sin tilråding om å innvilge dispensasjon med at overnattingskapasiteten 

ikke vil øke. Søknaden innebærer imidlertid en nær fordobling av soveromsarealet, fra 6.5 m2 til 

12.7m2.  

 

Innvendige bygningsendringer er ikke søknadspliktige, med unntak for bygningstekniske 

installasjoner som vann og avløp. En har derfor ingen garanti for at utvidelser av boarealet i 

hytter ikke vil føre til økt overnattingskapasitet i framtida.   

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/
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Internasjonale og nasjonale forpliktelser til å ta vare på villreinen 

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

med opprinnelig, vill fjellrein. Norge har derfor ansvar for å ivareta villreinen etter to 

internasjonale konvensjoner, Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) og Bernkonvensjonen.  

 

IUCN (Verdens verneorganisasjon) 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» (Nml §13).  

«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 

 

Den første tilstandsvurderingen av de nasjonale villreinområdene ble framlagt i april 2022 

(https://www.nina.no/Om-NINA/Aktuelt/Nyheter/article/kvalitetsnorm-for-villrein-forste-

klassifisering). I 6 av 10 nasjonale villreinområder, inkludert Rondane, ble kvaliteten vurdert som 

dårlig, slik at det skal vurderes om det er nødvendig å utarbeide en handlingsplan for å bedre 

forholdene for villreinen.  

I Rondane Nord ble både tilgangen til ulike funksjonsområder (sommerbeite, vinterbeite og 

kalvingsområder) og muligheten til å trekke mellom disse områdene, vurdert til å være dårlig: 

Samlet sett er Rondane et villreinområde med store utfordringer. Disse er skapt av ferdsel og 

fragmentering pga. veger og annen infrastruktur som hytter, hoteller, turisthytter, merka stier og 

oppkjørte skiløyper. 

 

Konklusjon 

Presedensvirkningen av det omsøkte tiltaket vil være stor for hele regionalplanområdet i 

Rondane-Sølnkletten. Den samla belastningen av at overnattingskapasiteten på hytter i det 

nasjonale villreinområdet utvides vil kunne bli betydelig. Fordelene med å gi dispensasjon 

vurderes derfor ikke til å være klart større enn ulempene. 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

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

innvilge dispensasjon ikke er oppfylt, verken i forhold til statlige/regionale rammer og mål, eller 

ut fra avveiningen mellom fordeler og ulemper med å gi dispensasjon. Vurderingen av samla 

belastning etter nml §10 er etter nemndas mening også mangelfull, så lenge 

presedensvirkningen for regionalplanområdet som helhet ikke er vurdert. 

 

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

 

Villreinnemnda ber om å få kommunenes vedtak tilsendt. 

 

STYRETS BEHANDLING 
I nasjonalt villreinområde og nær villreintrekk kreves ekstra varsomhet. 

 

https://www.iucnredlist.org/species/29742/22167140
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-23-1298
https://www.nina.no/Om-NINA/Aktuelt/Nyheter/article/kvalitetsnorm-for-villrein-forste-klassifisering
https://www.nina.no/Om-NINA/Aktuelt/Nyheter/article/kvalitetsnorm-for-villrein-forste-klassifisering
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VEDTAK 

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

innvilge dispensasjon ikke er oppfylt, verken i forhold til statlige/regionale rammer og mål, eller 

ut fra avveiningen mellom fordeler og ulemper med å gi dispensasjon. Vurderingen av samla 

belastning etter nml §10 er etter nemndas mening også mangelfull, så lenge 

presedensvirkningen for regionalplanområdet som helhet ikke er vurdert. 

 

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

 

Villreinnemnda ber om å få kommunenes vedtak tilsendt. 

 

 

2022/41 ÅPEN POST: INNSPILL OG ORIENTERINGER FRA 

KOMMUNENE/ EVENTUELT 
 

Alvdal 

Viktig at tellinger i Rondane Nord og Sølnkletten sammenholdes for å se på utviklingen i de to 

områdene, og mulig utveksling av dyr. 

 

Folldal 

Det jobbes mot utvidelser av hyttefelt (knutshø-området). Det tar tid å få gjennomslag for 

villreininteressene i kommunestyret, men stadig drypp hjelper. 

 

Hamar 

Villreinens bruk av områdene i Hamar og Ringsaker er i endring. Tidligere var det mest streifdyr, 

nå er det flokker som oppholder seg i områdene sør for Åsta hele sommeren. Dette er viktig 

kunnskap i forhold til planlagt hytteutbygging ved Stenfjellet.  

 

Ringsaker 

Vi mangler kunnskap om villreinens bruk av arealer i kommunen. Dette bør spilles inn i en 

eventuell tiltaksplan for kvalitetsnormen.  

Kommunen gis stadige påminnelser om muligheten for politikeropplæring. 

 

Ringebu 

Reinen har beita i hytteområder i sommer (Kjørra/Dyngje). Er det her eldre hytteeiere som stort 

sett går småturer? Kan synes som hytter utleid via Airbnb tiltrekker utledninger som kommer for 

å gå toppturer.  

Har hatt en vekst i villreinstammen i Ringebu parallelt med utbygging av hytter. 

 

Dovre 

Trafikken på Kongevegen/Pilegrimsleden er økende, særlig sykling (fin kveldstur fra Dombås).  

Det er også stor ferdsel samt høyt beitetrykk i Grimsdalen. Beitedyr bringes nå inn fra områder 

utenfor kommunen. 

Dørålen er tatt i bruk igjen av villrein i år. 

Et hestefølge med tilhold på Høvringen red inne i villreinområdene/nasjonalparken ei uke. Er 

innrapportert. 
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Sel 

Kommuneplanens arealdel er under revisjon. Arbeidet er forsinket. Planen blir neppe ferdig før 

høsten 2023/våren 2024. 

Formannskapsmedlemmer har fått tilbakemelding om at kommunen ikke ville møte Villrein-

nemnda under befaringen. 

 

Eventuelt 

• Skal nemnda skrive et felles innlegg til lokalavisene? Må godkjennes av alle eventuelt. Det 

kommer en to-sider i GD om villrein før høstferien. Aktuelt at denne sendes også andre 

lokalaviser, etter at den er publisert i GD? Jørund følger opp. 

• Det er viktig å ta tak i Grimsdalsvegen. Dette er en veg som primært skal tjene 

landbruksinteressene. Men det er også viktig å jobbe mot nasjonale myndigheter, for å 

sikre kompensasjon til vegstyret for f.eks. seinere åpning av vegen om våren.  

• Viktig å løfte fram behovet for informasjon. Hva gjør Norsk Villreinsenter Nord? 

• Viktig å understreke at det nå er behov for handling/tiltak for å ivareta villreinen og dens 

leveområder. 

• Bladet «Villreinen»: Bør utfordres til å benytte miljømerkede trykkemetoder. Marit følger 

opp. 

 

Neste møte i nemnda er 2. november (Spidsbergseter). Fjelloppsyn i Rondane Sør inviteres til å 

orientere på samme måte som fjelloppsynet i Sel/Dovre. 

 

 


