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5-2019 Uttalelse til høring om dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel – dagsturhytte – Lesja 106/1  
 
 

Vi viser til høring av søknad om dispensasjon fra kommuneplan – oppsetting av åpen dagsturhytte og 

oppretting av punktfeste i Lesja kommune - gnr. 106 bnr. 1. Villreinnemnda har følgende uttalelse 

til høringen: 

 

"Vedtak 

Villreinnemnda er positiv til at det planlegges sti, og å bygge en liten åpen dagsturhytte, 

hvor villrein er et vesentlig formidlingstema. Villreinnemnda antar at tiltaket ikke 

medfører særlig negativ belastning på reinen. Det er likevel ønskelig at kommunen 

synliggjør en faglig drøfting i vedtaket av mulige påvirkninger på villrein, før eventuell 

dispensasjon innvilges."  

 

 

Samlet saksfremstilling kan sees under. 

 

Til behandling vedtakssak 5-2019 

Organ: Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø 

Vedtakssak 5-2019 Uttalelse til høring om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - 

dagsturhytte - Lesja 106/1 

Tid: 1 mars – 6 mars 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 

 

 

Lesja kommune 
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Saksopplysning 

«Nye Tussheim» er del av en strategisk satsing for Lesja kommune. Prosjektet består av 
tilrettelegging av et historisk og eksisterende turmål på grensa mellom bygd og fjell, der 
kjernen er formidling av kunnskap og opplevelsesverdier knyttet til villrein, villreinen sine 
leveområder og andre verdier i verneområdene. Det skal gå en sti fra dalbunnen i Lesja opp 
til dagsturhytta «Nye Tussheim». Hytta skal være åpen for allmennheten. For detaljer om 
prosjektet henvises til høringsbrevet fra kommunen. 
 

 
Kartskisse med stier og plassering av «Nye Tussheim». 
 

 
Fotomontasje av «Nye Tussheim» (Streken AS september 2018). 
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I Regional plan for Dovrefjellområdet ligger Tussheim utenfor det nasjonale villreinområdet, 

og i bygdenært område. Retningslinjene for bygdenært område lyder; «I BO kan kommunane 

fremme kommune- og reguleringsplanar utan at den regionale planen legg føringar for 

arealbruken.»  

 

Vurdering 

Regional plan for Dovrefjellområdet legger ikke føringer for arealforvaltningen. Området 
ligger helt i grensen til det biologiske leveområdet for villreinen. Villreinen er av stor nasjonal 
forvaltningsinteresse. Tiltaket går «langsmed grensen» til reinens leveområde og ikke 
innover i leveområdet. Det planlegges ikke tilrettelegging videre innover fjellet.  
 
Så lenge tiltaket ikke medfører økt ferdsel med påfølgende forstyrrelse av villrein innover 
fjellet antas det at tiltaket ikke medfører særlig negativ belastning på reinen. Det er likevel 
ønskelig med en faglig drøfting i vedtaket før eventuell dispensasjon innvilges. Den bør 
inneholde om den planlagte tilretteleggingen eventuelt kan påvirke reinens arealbruk, 
inkludert bukkenes næringssøk om våren.  
 

Forslag til vedtak 

Villreinnemnda er positiv til at det planlegges sti, og å bygge en liten åpen dagsturhytte, hvor 
villrein er et vesentlig formidlingstema. Villreinnemnda antar at tiltaket ikke medfører særlig 
negativ belastning på reinen. Det er likevel ønskelig at kommunen synliggjør en faglig 
drøfting i vedtaket av mulige påvirkninger på villrein, før eventuell dispensasjon innvilges. 
 
Vedtak 

Villreinnemnda er positiv til at det planlegges sti, og å bygge en liten åpen dagsturhytte, hvor 
villrein er et vesentlig formidlingstema. Villreinnemnda antar at tiltaket ikke medfører særlig 
negativ belastning på reinen. Det er likevel ønskelig at kommunen synliggjør en faglig 
drøfting i vedtaket av mulige påvirkninger på villrein, før eventuell dispensasjon innvilges. 
 
 
 
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 
Snøhetta Villreinutvalg v/ Sunndal 
fjellstyre 

Boks 57 6601 SUNNDALSØRA 

 
 


