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Sak 4-2019 Angående vedtak om å kjøre med hundespann i 

Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalpark fra 2019 

  
 

Villreinnemnda viser til vedtak i delegert sak nr. 017-2019 om å kjøre med hundespann i 

Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalpark fra 2019. Villreinnemnda har følgende uttalelse: 

 
" Vedtak 

Villreinnemnda har tillit til at hundekjørere tar hensyn til villrein, og at anbefalingene/føringene i 

vedtaket fra nasjonalparkforvaltningen er gode og tilstrekkelig."  

 

Samlet saksfremstilling kan sees under. 

 

Til behandling vedtakssak 4-2019 

Organ: Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø 

Vedtakssak 4-2019 Angående vedtak om å kjøre med hundespann i Dovrefjell-

Sunndalsfjella nasjonalpark fra 2019 

Tid: 19. februar – 25. 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 

 

Saksopplysning  

Dovrefjell nasjonalparkstyre har i delegert sak nr. 017-2019 vedtatt å innvilge en fireårig 
tillatelse til å kjøre med hundespann i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark frem til sluttdato 
20. april, eller frem til 3 påskedag, hvis den kommer seinere. Det er ikke satt vilkår om 
områdebruk eller antall turer. I svarbrevet fra nasjonalparkstyret, under vurderingene, er det 
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omtalt områder som hundekjørere med fordel bør unngå. I kjøretillatelsen benyttes ordlyden 
«bør unngå følgende områder…». Sekretariatet til villreinnemnda ble informert om vedtaket 
14.2.2019. Sekretariatet har ikke sett søknaden som ligger til grunn for vedtaket. 
 

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.  
 
I forskrift om vern av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, § 7 om ferdsel og friluftsliv, pkt c. 
fremkommer det at kjøring med hundespann kan skje etter tillatelse fra 
forvaltningsmyndigheten og at nærmere retningslinjer gis i forvaltningsplan. I gjeldende 
forvaltningsplan fra 2006 står det; «Det er viktig at forvaltningsmyndigheten har oversikt over 
hvilke aktører som driver slik virksomhet. Aktører som ønsker å drive organiserte kjøring med 
hundespann og organisert bruk av hest i nasjonalparken må søke forvaltningsmyndigheten 
om tillatelse. På denne måte har man mulighet til å kanalisere, eventuelt begrense, ferdselen 
for å unngå konflikter med verneformålet.» Det er ikke avsatt traséer for organisert kjøring 
med hundespann i nasjonalparken. 
 
Hundekjøring er en aktivitet som kan ha stor arealbruk og har potensiale til å nå områder 
langt inne i nasjonalparken på relativt kort tid. Dette kan være områder som normalt er 
skjermet for menneskelig ferdsel og hvor reinen normalt har ro vinterstid. Dette gjelder 
uavhengig om aktiviteten er organisert eller ikke. For å redusere antall uheldige tilfeller hvor 
rein blir forstyrret i en sårbar periode, vurderes det som viktig at denne ferdselstypen 
forsøkes regulert med vilkår i arealbruk, i antall turer, og i tidsrom. 
 
Vedtaket åpner for en presedens der det i ytterste konsekvens kan kjøres med hundespann i 
hele nasjonalparken uten at det er satt vilkår som begrenser områdebruk eller antall turer. 
Vedtaket inneholder kun anbefalinger om å ikke kjøre i noen navngitte områder. En slik 
praksis kan på sikt føre til at hundekjøring får negative konsekvenser for villreinens 
arealbruk.  
 

Forslag til vedtak  
For å ivareta villreininteressene påklager villreinnemnda vilkårsdelen i delegert sak nr. 017-
2019. Villreinemnda ber om at vedtaket omgjøres og at følgende punkter fastsettes som 
vilkår i tillatelsen: 

• Det må presiseres hvilke områder og eventuelt traseer hvor det kan tillates å kjøre med 
hundespann. 

• Det må settes vilkår om antall turer. 

• Det må settes vilkår om bruk av GPS-sporing og bruk av kjørebok, og at dette i etterkant 
rapporteres til nasjonalparkmyndigheten.       

 

Alternativt forslag til vedtak  
Marit Rolstad 21.02.2019:                                                                      
Villreinnemnda har tillit til at hundekjørere tar hensyn til villrein, og at 
anbefalingene/føringene i vedtaket fra nasjonalparkforvaltningen er gode og tilstrekkelig. 

 
Status avstemning 26.2.2019 
Forslag til vedtak, 2 stemmer. 
Alternativt forslag til vedtak, 6 stemmer. 
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Vedtak 
Villreinnemnda har tillit til at hundekjørere tar hensyn til villrein, og at 
anbefalingene/føringene i vedtaket fra nasjonalparkforvaltningen er gode og tilstrekkelig. 
 
 
Med vennlig hilsen 

 

Bjørn Rangbru | Seniorrådgiver/Sekretær Snøhetta og Knutshø villreinnemnd 

Fylkesmannen i Trøndelag | Klima- og miljøavdelingen 

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

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 

Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut 

 
 
Kopi til: 
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 

 
 


