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3-2019   Uttalelse til revidert planprogram til kommuneplanens arealdel for    
Lesja kommune 

 

Vi viser til høring av revidert planprogram til kommuneplanens arealdel for Lesja kommune. 

Villreinnemnda har følgende uttalelse til høringen: 

 
" Vedtak 

Villreinnemnda vil påpeke at fjellområdene i Lesja kommune er viktige for villreinen i Norge.   

For å følge opp Norges ansvar for ivaretakelse av villrein, mener nemnda at det er viktig at 

planprogrammet er tydelig på at alle tiltak som kan påvirke en langsiktig bærekraftig 

forvaltning av villreinen og dens leveområder skal konsekvensutredes. Nemnda vil påpeke at 

forslaget om videre utbygging av fritidsboliger ved Hådi ikke er i samsvar med regional plan for 

Dovrefjellområdet. 

 

Planprogrammet til Lesja kommune bør være tydelig på at regional plan for Dovrefjellområdet 

med avgrensning av nasjonale villreinområder og buffersoner planlegges implementert i 

kommuneplanen, i tråd med Regjeringens og Kommunal- og moderniseringsministerens 

uttalelser. Dette vil bidra til en felles forståelse om forvaltningen av arealene."  

 

 

Samlet saksfremstilling kan sees under. 

 

Til behandling vedtakssak 3-2019 
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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 

 
 

Saksopplysning  

Lesja kommune har revidert planprogram for kommuneplan for Lesja, arealdelen, til offentlig 
ettersyn. Villreinnemnda har mottatt denne som høring fra kommunen.  
 
For kommuneplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det 
utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal blant annet 
gjøre rede for formålet med planarbeidet, hvilke alternativer som vil bli vurdert, og behovet 
for utredninger. Ny arealdel til kommuneplan planlegges å være godkjent i 2020. 
 
Villreinrelevante tema i planprogrammet: 
Hyttebygging på Dalsida er spilt inn som tema under «Frokostmøte næringslivet 
21.09.2017»: «Dalsida bør vera eit bra område for hyttebygging». Lesja kommune har i 
høringsutkastet på planprogram kommentert dette; «Hyttebygging på Dalsida, ikkje aktuelt 
p.g.a. områdevern og restriksjonar i regional plan», jfr. punkt E i tabell 19 i planprogrammet. 
Dette er innenfor villreinens biologiske leveområde, og buffersone 1 i regional plan for 
Dovrefjellområdet. 
 
Det er innspill om økt antall fritidsboliger ved Hådlilie; Hådlilie II- fortetting med 30 tomter 
innenfor godkjent reguleringsplan. Tema: villrein, miljø, friluftsliv, landskap. jfr. punkt I og Æ i 
tabell 19 i planprogrammet. Dette er delvis innenfor villreinens biologiske leveområde. Dette 
er også i buffersone 1 i regional plan for Dovrefjellområdet, hvor det i retningslinjene står at 
det ikke skal etableres ny fritidsbebyggelse/fritidseiendommer utover det som allerede er 
godkjent gjennom reguleringsplan eller kommuneplan. 
 
Lesja kommune skriver i planprogrammet; «Lesja kommune satsar strategisk på 
hyttebygging, og det ligg derfor til rette for gå vidare med dei fleste av innspela til ny 
arealbruk. Det vil kunne gje rom for 200 – 300 nye hyttetomter».  
 
Det er også innspill om «endring av pilegrimsleden/gjenbruk av gamle Nidarosveigen opp fra 
Gamle Hådi, via Myrin, Reindøl, Korpestuggu, Grisungen og til Hjerkinn». jfr. Punkt Ad i 
tabell 19 i planprogrammet. Dette vil være innenfor både villreinens biologiske leveområde, 
buffersone 1 og nasjonalt villreinområde i regional plan for Dovrefjellområdet. 
 
Høringsbrev og planprogram finnes i sin helhet her; 
https://www.lesja.kommune.no/tenester/hoyringar/planprogram-revidert-for-kommuneplan-
for-lesja-arealdelen-offentleg-ettersyn.25830.aspx 
 
Vurdering 

Villreinnemnda uttaler seg i forhold til villreininteresser. Jfr. § 21 i Forskrift om forvaltning av 
hjortevilt skal Villreinnemnda arbeide for en langsiktig bærekraftig forvaltning av villreinen og 
dens leveområder i samsvar med naturmangfoldloven og viltloven. 
 
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 

https://www.lesja.kommune.no/tenester/hoyringar/planprogram-revidert-for-kommuneplan-for-lesja-arealdelen-offentleg-ettersyn.25830.aspx
https://www.lesja.kommune.no/tenester/hoyringar/planprogram-revidert-for-kommuneplan-for-lesja-arealdelen-offentleg-ettersyn.25830.aspx
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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.» 
 
Planprogrammet til Lesja kommune bør være tydelig på at regional plan for 
Dovrefjellområdet med avgrensning av nasjonale villreinområder og buffersoner planlegges 
implementert i kommuneplanen, i tråd med Regjeringens og Kommunal- og 
moderniseringsministerens uttalelser. Dette vil bidra til en felles forståelse om forvaltningen 
av arealene. 
 
Fjellområdene i Lesja kommune er viktige for villreinen i Norge. Som synliggjort under 
saksopplysninger vil flere av temaene som er spilt inn til planprogrammet berøre villreinens 
biologiske leveområde, buffersoner, og eller nasjonalt villreinområde, i regional plan for 
Dovrefjellområdet. Det er her særlig grunn til å peke på at forslaget om videre utbygging av 
fritidsboliger ved Hådi ikke i samsvar med regional plan. For å følge opp Norges ansvar for 
ivaretakelse av villrein, er det viktig at planprogrammet er tydelig på at alle tiltak som kan 
påvirke en langsiktig bærekraftig forvaltning av villreinen og dens leveområder skal 
konsekvensutredes. 
 

Forslag til vedtak 

Villreinnemnda vil påpeke at fjellområdene i Lesja kommune er viktige for villreinen i Norge.   
For å følge opp Norges ansvar for ivaretakelse av villrein, mener nemnda at det er viktig at 
planprogrammet er tydelig på at alle tiltak som kan påvirke en langsiktig bærekraftig 
forvaltning av villreinen og dens leveområder skal konsekvensutredes. Nemnda vil påpeke at 
forslaget om videre utbygging av fritidsboliger ved Hådi ikke er i samsvar med regional plan 
for Dovrefjellområdet. 
 
Planprogrammet til Lesja kommune bør være tydelig på at regional plan for 
Dovrefjellområdet med avgrensning av nasjonale villreinområder og buffersoner planlegges 
implementert i kommuneplanen, i tråd med Regjeringens og Kommunal- og 
moderniseringsministerens uttalelser. Dette vil bidra til en felles forståelse om forvaltningen 
av arealene. 
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Vedtak 

Villreinnemnda vil påpeke at fjellområdene i Lesja kommune er viktige for villreinen i Norge.   
For å følge opp Norges ansvar for ivaretakelse av villrein, mener nemnda at det er viktig at 
planprogrammet er tydelig på at alle tiltak som kan påvirke en langsiktig bærekraftig 
forvaltning av villreinen og dens leveområder skal konsekvensutredes. Nemnda vil påpeke at 
forslaget om videre utbygging av fritidsboliger ved Hådi ikke er i samsvar med regional plan 
for Dovrefjellområdet. 
 
Planprogrammet til Lesja kommune bør være tydelig på at regional plan for 
Dovrefjellområdet med avgrensning av nasjonale villreinområder og buffersoner planlegges 
implementert i kommuneplanen, i tråd med Regjeringens og Kommunal- og 
moderniseringsministerens uttalelser. 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 
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