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2022/42 RINGEBU – TILBYGG OG NYTT UTHUS 

SAKSOPPLYSNINGER 

Ringebu kommune har mottatt søknad om tilbygg til eksisterende hytte (61 m2), slik at 

bruksarealet øker med 10 m2. Det søkes også om oppføring av frittstående uthus på 15 m2.  

Samlet bygningsmasse etter utvidelsen vil bli på 86 m2.   

 

Forholdet til Regional plan for Rondane-Sølnkletten 

Hytta som ønskes påbygd ligger i buffersona, (se figur 1), nært nasjonalt villreinområde.  

 

 
 

Figur 1. Eiendommens plassering er vist med rød sirkel 

 

 

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

Sølnkletten. For påbygg av eksisterende fritidsboliger sier retningslinjene følgende (5.4 Felles 

retningslinjer for buffersoner, SONE 2): 



«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» (vår utheving). 

 

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». 

 

VURDERING 

Villreinnemnda og andre regionale myndigheter har gjentatte ganger oppfordret kommunen til å 

foreta en samlet gjennomgang av eksisterende fritidshus i LNF-områder i buffersona, for å 

kartlegge potensialet for utvidelser av hyttene og mulige konsekvenser for villreinen. 

Kommunene har startet arbeidet ved å få utarbeidet en grunnlagsrapport; (Konsekvenser av 

friluftsliv på villrein i buffersonen i Rondane, Ringebu kommune, NNI - Rapport nr. 583 (2021)).  

Det er viktig at kommunen viderefører dette arbeidet ved å vurdere lokale og differensierte 

rammer for eksisterende fritidseiendommer utenom regulerte områder i buffersona, og få disse 

konkretisert som bestemmelser til kommuneplanen.  

  

Inntil slike bestemmelser foreligger, har Villreinnemnda signalisert at den kan akseptere 

utvidelser i buffersona som ikke overskrider 90 m2 BRA total bygningsmasse på en eiendom 

(første gang i oversendelse 14.02.20, deres ref. 08/1079-34). Når en samla vurdering foreligger, vil 

det kunne åpne for utvidelser inntil 120 m2 BRA i deler av buffersona. 

  

En dispensasjon som omsøkt vil åpne for en utvidelse på 86 m2, og er dermed innenfor de 

rammene Villreinnemnda mener er forsvarlige før en samla vurdering for buffersona foreligger.  

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 
Ringebu kommune oppfordres til å sluttføre en samla vurdering av utvidelser av eksisterende 

hytter i utenfor regulerte områder i buffersona, som grunnlag for bestemmelser til 

kommuneplanen.  

 

Villreinnemnda har for øvrig ikke merknader til at dispensasjon innvilges som omsøkt. 

 

 

STYRETS BEHANDLING 
Ingen merknader 

 

VEDTAK 
Ringebu kommune oppfordres til å sluttføre en samla vurdering av utvidelser av eksisterende 

hytter i utenfor regulerte områder i buffersona, som grunnlag for bestemmelser til 

kommuneplanen.  

 

Villreinnemnda har for øvrig ikke merknader til at dispensasjon innvilges som omsøkt. 

 



2022/43 RINGEBU –HUNDEKJØRINGSLØYPE 

SAKSOPPLYSNINGER 

Ringebu kommune har mottatt søknad om å kjøre opp en hundekjøringstrasé fra Skotten Seter 

opp til Trolløypa og videre til Vetåbu og Gopollen (figur 2). Det skal sørover kjøres en parallell 

trasé ved siden av Trolløypa, for å unngå konflikter mellom hundekjørere og skiløpere.  

 

Hundekjøring er ønsket som et supplement til drifta på Skotten Seter. Det er inngått samarbeid 

med Gålå Booking, Gudbrandsgard hotell Kvitfjell, Måsåplassen og Atna Lodge som sender 

gjester til Skotten for hundekjøring. Det oppgis at turistkjøringen har vært økende etter at 

coronarestriksjonene ble opphevet. 

 

Søknaden er en videreføring av tidligere dispensasjoner. Ringebu kommune ga i 2019 søker 

tillatelse til ett prøveår med maksimalt 11 turer. I 2020 ble det søkt om en fire-årig tillatelse. Pga. 

at coronasituasjonen hadde skapt en unormal turisttrafikk i første prøveår, ble det i 2020 kun gitt 

dispensasjon til to nye prøveår, men maksimalt antall turer ble utvidet til 15 turer.  Disse 

tillatelsene omfattet strekningen fram til Vetåbua. I 2021 ble det søkt om forlenging fram til 

Goppolen. Ny søknad gjelder også helt fram til Gopollen.  

 

Ifølge innleverte kjørebøker ble det kjørt 8 turer Skotten seter-Vetåbu og 3 turer Vetåbu-

Goppolen i 2021/2022. I 2020/2021 ble det kjørt 8 turer Skotten-Vetåbu. Det oppgis at antall turer 

ble begrenset av covid-situasjonen vinteren 2020/2021 og av lite snø vinteren 2021/2022.  

 

Det er uklart hvor langt tidsrom søknaden gjelder. I feltet for «Perioden det søkes tillatelse for» er 

det oppgitt 01.11.2022-01.01.2025, mens det på siste side i søknadsskjemaet står at det søkes om 

tillatelse fram til 1.april 2027.  

 

 
 

Figur 2. Figuren har ikke tegnforklaring, men det antas at omsøkt trasé er blå løype fra Skotten. 

 

 



Nemndas vedtak ved tidligere høringer 

Villreinnemnda har gitt uttale til søknaden fra 2019 og i 2020. Nemnda hadde ved begge høringer 

et likelydende vedtak: 

 

Villreinnemnda for Rondane-Sølnkletten mener at søknaden slik den nå foreligger vil kunne føre til 

betydelig økt trafikk inn i villreinens leveområder langs den oppgitte traséen, når det kan kjøres etter 

hvert snøfall/når løypa er blåst igjen. I tillegg er det en risiko for økt ferdsel innover fjellet til sårbare 

områder som Veslefjell, Breijordan og Kvia, når det blir oppkjørt løype gjennom hele vinteren inn til 

Trolløypa. Villreinnemnda mener konsekvensene av søknaden for villreinen ikke er tilstrekkelig vurdert, 

og tilrår at søknaden avslås. 

 
Grunnlaget for vedtaket finnes i sak 2020/61: 

https://static1.squarespace.com/static/530364efe4b0c37a4004ec79/t/5f92e4e44419f77fe4a302b

5/1603462384372/Samlet+protokoll+AU-behandling+september+og+oktober.pdf 

 

VURDERING 

Forskriften for kvalitetsnorm for villrein ble fastsatt i juni 2020. «Formålet med kvalitetsnormen er å 

bidra til at villrein, og de ulike villreinområdene, forvaltes på en slik måte at internasjonale forpliktelser 

overholdes, og at nasjonale målsettinger om ivaretakelse av levedyktige bestander innenfor sine 

naturlige utbredelsesområder nås» https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-23-1298. 

Gjennom arbeidet med en kvalitetsnorm for villrein er utfordringene for villreinen nå ytterligere 

dokumentert. 

 

I klassifiseringen av de 10 nasjonale villreinområdene har nå Rondane blitt klassifisert som rødt 

(etter trafikklysklassifisering) av en ekspertgruppe, dvs. at tilstanden for villreinområdet vurderes 

som dårlig. Som følge av klassifiseringen skal Klima- og miljødepartementet nå vurdere om det 

skal utarbeides en tiltaksplan for villreinbestanden/villreinens leveområder i Rondane. 

 

I lys av dette er det uheldig at virksomheten som er omsøkt gradvis er blitt utvidet fra 2019, både 

med forlenget trasé og en økning i antall turer.  

 

For å unngå konflikter med skiløpere er det positivt at det legges to parallelle løyper. Dette 

fordobler imidlertid kjøringen i området.  

 

Det tilrås at tidligere vedtak opprettholdes. Dersom kommunen likevel velger å gi dispensasjon, 

bør antall turer begrenses som i første prøveperiode; 11 turer. Det anbefales at dispensasjonen 

begrenses til to år. Det må også settes en dato for hvor lenge kjøring kan pågå om våren. I den 

toårige dispensasjonen fra 2020 er det sagt at dispensasjonen er gjeldende fra 1.november 2020 

til 15.april 2022. Det betyr at det kunne ha vært kjørt så lenge som søker ønsket og føret holdt, 

utover våren 2021. Det var nok ikke dette som var hensikten, men i vilkårene for en ny 

dispensasjon bør det settes en dato for hvor lenge kjøring kan pågå om våren. 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 
Villreinnemnda viser til resultatene fra kvalitetsnormen og at Rondane nå er klassifisert i rød 

kategori. Det er ikke dokumentert hvilken effekt hundekjøringsløypa har hatt på ferdselen i 

området, dvs. om den har virket kanaliserende og/eller om ferdselen innover i fjellet har økt. 

Villreinnemnda opprettholder derfor tidligere vedtak i saken: 

 

https://static1.squarespace.com/static/530364efe4b0c37a4004ec79/t/5f92e4e44419f77fe4a302b5/1603462384372/Samlet+protokoll+AU-behandling+september+og+oktober.pdf
https://static1.squarespace.com/static/530364efe4b0c37a4004ec79/t/5f92e4e44419f77fe4a302b5/1603462384372/Samlet+protokoll+AU-behandling+september+og+oktober.pdf
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-23-1298


Villreinnemnda for Rondane-Sølnkletten mener at søknaden slik den nå foreligger vil kunne føre 

til betydelig økt trafikk inn i villreinens leveområder langs den oppgitte traséen, når det kan 

kjøres etter hvert snøfall/når løypa er blåst igjen. I tillegg er det en risiko for økt ferdsel innover 

fjellet til sårbare områder som Veslefjell, Breijordan og Kvia, når det blir oppkjørt løype gjennom 

hele vinteren inn til Trolløypa. Villreinnemnda mener konsekvensene av søknaden for villreinen 

ikke er tilstrekkelig vurdert, og tilrår at søknaden avslås. 

 

Dersom kommunen likevel velger å gi dispensasjon, bør antall turer begrenses som i første 

prøveperiode; 11 turer. Det må også settes en dato for hvor lenge kjøring kan pågå om våren, for 

å unngå forstyrrelser utover våren. Det anbefales at dispensasjonen begrenses til to år. 

 

Nemnda ber om å få kommunens vedtak tilsendt. 

 

 

STYRETS BEHANDLING 
Ingen merknader 

 

VEDTAK 
Villreinnemnda viser til resultatene fra kvalitetsnormen og at Rondane nå er klassifisert i rød 

kategori. Det er ikke dokumentert hvilken effekt hundekjøringsløypa har hatt på ferdselen i 

området, dvs. om den har virket kanaliserende og/eller om ferdselen innover i fjellet har økt. 

Villreinnemnda opprettholder derfor tidligere vedtak i saken: 

 

Villreinnemnda for Rondane-Sølnkletten mener at søknaden slik den nå foreligger vil kunne føre 

til betydelig økt trafikk inn i villreinens leveområder langs den oppgitte traséen, når det kan 

kjøres etter hvert snøfall/når løypa er blåst igjen. I tillegg er det en risiko for økt ferdsel innover 

fjellet til sårbare områder som Veslefjell, Breijordan og Kvia, når det blir oppkjørt løype gjennom 

hele vinteren inn til Trolløypa. Villreinnemnda mener konsekvensene av søknaden for villreinen 

ikke er tilstrekkelig vurdert, og tilrår at søknaden avslås. 

 

Dersom kommunen likevel velger å gi dispensasjon, bør antall turer begrenses som i første 

prøveperiode; 11 turer. Det må også settes en dato for hvor lenge kjøring kan pågå om våren, for 

å unngå forstyrrelser utover våren. Det anbefales at dispensasjonen begrenses til to år. 

 

Nemnda ber om å få kommunens vedtak tilsendt. 

 

 

2022/44 ÅMOT – ETABLERING AV HYTTEVEI 

SAKSOPPLYSNINGER 

 

Åmot kommune har mottatt søknad om å etablere vei fram til eksisterende hytte på Skramstad-

sætra, se figur 3. I luftlinje, målt på kart, ligger hytta vel 200 meter fra eksisterende vei, se figur 4. 

 
Forholdet til Regional plan for Rondane-Sølnkletten 

 

Eiendommen ligger i utviklingssone (sone 3) i regionalplanen for Rondane Sølnkletten. 

Utviklingssona er randområde som brukes av villrein, men der utvikling kan skje innenfor visse 

rammer.  

 



 
Figur 3. Eiendommens plassering er vist med rød sirkel 

 

 

 
Figur 4. Eiendommens plassering er vist med blå figur. 

 



VURDERING 
Framføring av veg til eksisterende fritidshus vil lette adkomsten til fritidshuset, og vil derfor 

kunne medføre at fritidshuset brukes mer, og at ferdselen inn i villreinens leveområder øker. 

Slike vegsaker bør derfor primært behandles prinsipielt i forbindelse med revisjon av 

kommuneplanen. 

 

Den omsøkte strekningen ligger i utviklingssonen i regionalplanen for Rondane og Sølnkletten. 

Vest for den planlagte vegen er det en rekke hytter og et etablert vegnett (se figur 4). En veg som 

omsøkt vil derfor ikke øke tilgjengeligheten til villreinområdene.  

 

Som enkeltsak vil en veg som omsøkt neppe ha stor påvirkning på villreinen. Det er imidlertid 

viktig at en eventuell dispensasjon ikke danner presedens for hytter som ligger lengre inn mot 

villreinens leveområder. 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 
Gitt vegens lengde, plassering i utviklingssonen i regionalplanen for Rondane og Sølnkletten, men 

særlig at den ikke vil øke tilgjengeligheten til villreinområdene, har ikke Villreinnemnda 

innvendinger mot at dispensasjon innvilges som omsøkt. 

 

Dette under forutsetning av at dispensasjonen utformes slik at den ikke danner presedens for 

framtidige saker av samme type. Villreinnemnda vil understreke at eventuelt nye veisaker av vil 

bli vurdert individuelt, i forhold til mulig påvirkning på villreinen.  

 

STYRETS BEHANDLING 
Ingen merknader 

 

VEDTAK 
Gitt vegens lengde, plassering i utviklingssonen i regionalplanen for Rondane og Sølnkletten, men 

særlig at den ikke vil øke tilgjengeligheten til villreinområdene, har ikke Villreinnemnda 

innvendinger mot at dispensasjon innvilges som omsøkt. 

 

Dette under forutsetning av at dispensasjonen utformes slik at den ikke danner presedens for 

framtidige saker av samme type. Villreinnemnda vil understreke at eventuelt nye veisaker av vil 

bli vurdert individuelt, i forhold til mulig påvirkning på villreinen.  


