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2-2019 Uttalelse til revisjon av kommuneplan Oppdal kommune 

 
 

Vi viser til høring av revisjon av kommuneplan Oppdal kommune. Villreinnemnda har 

følgende uttalelse til høringen: 

 
" Vedtak 

Villreinnemnda mener det er bra at Oppdal kommune ikke foreslår nye fritidsboliger innenfor 

villreinens biologiske leveområde. Villreinnemnda vil imidlertid sterkt anbefale at den vedtatte 

regionale planen for Dovrefjellområdet implementeres som hensynssoner i kommuneplanens 

arealdel og gjøres juridisk bindende. Dette vil bidra til en felles forståelse om forvaltningen av 

arealene."  

 

 

Samlet saksfremstilling kan sees under. 

 

Til behandling vedtakssak 2-2019 

Organ: Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø 

Vedtakssak 2-2019 Høringsuttalelse – revisjon av kommuneplan Oppdal kommune. 

Tid: 13 februar – 19 februar 2019 

Møteform: E-postmøte 

Følgende faste medlemmer deltok: Marit Rolstad (Lesja), Johan Ragnar Eggen (Alvdal), Odd Leif 

Angård (Dovre), Øyvind Bakken-Berg (Folldal), Siv Remetun Lånke 

(Rennebu), Olav Søderberg (Sunndal), Jon Tore Dalsegg (Tynset), 

Karianne Rindli (Nesset)  

Følgende faste medlemmer deltok ikke: Kari Toftaker (Oppdal), Janne Søvik (Rauma)  

Følgende varamedlemmer deltok:   

Protokollen er godkjent av Marit Rolstad 

Saksbehandler Fylkesmannen i Trøndelag, Bjørn Rangbru 
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Saksopplysning  

Oppdal kommune har via Plankontoret (i Rennebu) sendt Villreinnemnda i Snøhetta og 
Knutshø en høring på revisjon av kommuneplanens arealdel. Oppdal kommune har arealer i 
både Snøhetta og Knutshø villreinområder. Planperioden for arealdelen er fra 2019-2030. 
 
Selve høringen, inkludert ulike dokumenter, og kart finnes på linken 
https://www.oppdal.kommune.no/navigasjonsmenytjenesteomrader/plan-miljo-og-
landbruk/horinger-og-vedtatte-planer/ under overskriften «Andre høringer». 
 
Oppdal kommune har synliggjort villreininteresser med å legge inn det biologiske 
leveområdet for villrein (fra NINA-rapport nr. 800) i kommuneplanens arealdel med 
«merkelappen» hensynssone. Høringen oppfattes slik at det ikke er knyttet noen 
retningslinjer eller bestemmelser til kartlaget det «biologiske leveområdet for villrein». Etter 
saksbehandlers oppfatning av høringen vil bestemmelsene og retningslinjene i LNF gjelde 
der hvor det biologiske leveområdet overlapper med LNF. Det foreslås ikke noen nye 
utbyggingsområder eller økt antall hytter i eksisterende hytteområder (Orkelsjøen) innenfor 
reinens biologiske leveområde. Høringsutkastet til ny arealdel er imidlertid ikke oppdatert 
med den regionale planen for Dovrefjellområdet som ble vedtatt i 2017.  
 

Vurdering 

Norge er det eneste landet i Europa som har intakte høyfjells økosystemer med bestander av 
villrein. Norge har derfor et internasjonalt ansvar for å ta vare på villreinen og leveområdene 
den er avhengig av. Villrein er en art som er definert å ha særlig stor nasjonal 
forvaltningsinteresse. 
 
Villreinen skal ha en sentral plass i norsk fjellfauna også i framtida, og det er et nasjonalt mål 
at villreinens leveområder skal sikres. Fylkeskommunene i Hedmark, Oppland, Møre og 
Romsdal og Trøndelag har utarbeidet en regional plan for Dovrefjellområdet med 
avgrensning av nasjonale villreinområder og buffersoner. Denne planen ble vedtatt av 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 25.07.2017. Planen skal bidra til en helhetlig 
forvaltning av fjellområder som er spesielt viktige for villreinens framtid i Norge. Disse 
regionale planene skal legges til grunn for kommunenes planlegging i disse områdene.  
 
I Stortingsmelding 14, (2015–2016), Natur for livet, Norsk handlingsplan for naturmangfold er 
dette fremhevet; «Regjeringen vil med bakgrunn i de regionale planene for villreinfjellene 
arbeide for å sikre villreinen og dens leveområder i utbyggingssaker og i kommunale 
arealplaner, og for at dette ses i sammenheng på tvers av kommune- og fylkesgrenser. De 
regionale planene må følges opp gjennom utarbeidelse av handlingsplaner samt 
implementering i kommuneplaner i de ulike regionene.» Samt i uttalelse til Stortinget fra 
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner den 22.02.2016 om implementering 
av de regionale planene; «De regionale planene er ikke juridisk bindende, og forutsettes fulgt 
opp i juridisk bindende kommunale planer.» 
 
I høringsutkastet er ikke kommuneplanen oppdatert med den regionale planen som ble 
vedtatt i 2017. I arealdelen til kommunen er ikke det nasjonale villreinområdet, eller 
buffersonene, synliggjort på kartet. Teksten i avsnittet «kommuneplanens arealdel 2019-
2030. Bestemmelser og retningslinjer» punkt 3 om hensynssoner, er heller ikke oppdatert i 
henhold til planen. De vedtatte retningslinjene for nasjonalt villreinområde og buffersoner er 
ikke omtalt. Dette kan være en forglemmelse. Uansett, denne mangelen kan skape ulike 
forventninger om forvaltningen av arealene. Mangelen vurderes som uheldig, og ikke i tråd 
med regjeringens signaler. Det anbefales sterkt at den vedtatte regionale planen for 

https://www.oppdal.kommune.no/navigasjonsmenytjenesteomrader/plan-miljo-og-landbruk/horinger-og-vedtatte-planer/
https://www.oppdal.kommune.no/navigasjonsmenytjenesteomrader/plan-miljo-og-landbruk/horinger-og-vedtatte-planer/
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Dovrefjellområdet implementeres som hensynssoner i kommuneplanens arealdel og gjøres 
juridisk bindende. Dette vil bidra til en felles forståelse om forvaltningen av arealene. 

 

Forslag til vedtak 

Villreinnemnda mener det er bra at Oppdal kommune ikke foreslår nye fritidsboliger innenfor 
villreinens biologiske leveområde. Villreinnemnda vil imidlertid sterkt anbefale at den vedtatte 
regionale planen for Dovrefjellområdet implementeres som hensynssoner i kommuneplanens 
arealdel og gjøres juridisk bindende. Dette vil bidra til en felles forståelse om forvaltningen av 
arealene. 
  

Vedtak 

Villreinnemnda mener det er bra at Oppdal kommune ikke foreslår nye fritidsboliger innenfor 

villreinens biologiske leveområde. Villreinnemnda vil imidlertid sterkt anbefale at den vedtatte 

regionale planen for Dovrefjellområdet implementeres som hensynssoner i kommuneplanens 

arealdel og gjøres juridisk bindende. Dette vil bidra til en felles forståelse om forvaltningen av 

arealene. 
 
 
Med vennlig hilsen 

 

Bjørn Rangbru | Seniorrådgiver/Sekretær Snøhetta og Knutshø villreinnemnd 

Fylkesmannen i Trøndelag | Klima- og miljøavdelingen 

Tlf: +4773199203 | www.fylkesmannen.no/trondelag 

Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut 

 
 

 

Kopi til: 

Fylkesmannen i Innlandet Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

Villreinutvalget i Snøhetta /v Sunndal 

Fjellstyre 

Boks 57 6601 SUNNDALSØRA 

Fylkesmannen i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Villreinutvalget i Knutshø v/ Kvikne 

Utmarksråd 

Vollan gård 2512 KVIKNE 

 

 


