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Sak 6-2019 Aurareguleringene – revisjon av konsesjonsvilkår – 

NVEs innstilling - uttalelse 

 

Norges- vassdrags og energidirektorat (NVE) har oversendt innstilling til Olje- og 

energidepartementet (OED) for revisjon av konsesjonsvilkårene til Aurareguleringene. 

Vertskommunene Sunndal, Nesset og Lesja er invitert å komme med innspill til innstillingen. 

Sunndal kommune har i den sammenheng lagt saken ut på høring. Villreinnemnda har 

følgende uttalelse: 

 
" Uttalelse 

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder mener at Aurareguleringen med 

følgeeffekter har medført stor begrensing på villreinens muligheter til å vandre mellom 

prefererte beiteområder i «Snøhetta og Sunndalsfjella». Dette omtales også i rapporten 

«Horisont Snøhetta» hvor Aurareguleringen er vurdert å ha en sterk negativ funksjonell effekt 

på villreinbestanden. Villreinen er vurdert som globalt truet. Norge har et særlig ansvar i 

Europa for å forvalte reststammen av den ville fjellreinen og leveområdene. Villreinnemnda 

vurderer det som problematisk at de nye konsesjonsvilkårene ikke omfatter tiltak som 

reduserer de negative konsekvensene som reguleringen har påført villreinen i Snøhetta. "  

 

Samlet saksfremstilling kan sees under. 

 

Til behandling vedtakssak 6-2019 

Organ: Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø 

Vedtakssak 6-2019 Aurareguleringene – revisjon av konsesjonsvilkår – NVEs innstilling 

- uttalelse 

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) 

Sunndal kommune 
Romsdalsvegen 2, postboks 94 
6601 SUNNDALSØRA 
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Følgende varamedlemmer deltok:   

Protokollen er godkjent av Marit Rolstad  

Saksbehandler Fylkesmannen i Trøndelag, Bjørn Rangbru 

 
Saksopplysning  

NVE har nå oversendt sin innstilling til OED for revisjon av konsesjonsvilkårene til 

Aurareguleringene. Vilkårsrevisjonene omfatter reguleringskonsesjonene fra 1953 

(Aurautbyggingen) og 1959 (takrenneoverføringen) med senere endringer. Nesset, Sunndal 

og Lesja er vertskommuner for reguleringene. Vertskommunene er invitert av NVE til å 

komme med innspill i saken. Sunndal kommune har i den prosessen åpnet for å motta 

innspill til kommunens behandling av saken innen 8. mars 2019. I den sammenheng ønsker 

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder å avgi en uttalelse. 

 

Revisjon av konsesjonsvilkårene til Aurareguleringene var på høring for ca. 13 år siden og 

Snøhetta villreinnemnd uttalte seg 2.5.2006. I uttalelsen påpekte villreinnemnda at 

trekkmulighetene mellom den østlige og vestlige delen, og innenfor den vestlige delen av 

villreinområdet er vanskeliggjort for reinen. Spesielt utsatte områder er Torbuhalsen, området 

nedenfor Aursjødammen og området øst for Aursjømagasinet mellom Gautsjøen og 

Godsjøen. Villreinen påvirkes også negativt av andre inngrep og forhold som høyspentlinjer, 

veger og hytter, ferdsel og annen aktivitet. Detaljer i nemndas uttalelse kan leses i 

innstillingen fra NVE. 

 

I innstillingen fra NVE til OED, under oppsummering av NVEs vurderinger og anbefalinger, 

skriver NVE; «Videre mener vi det ikke finnes tilstrekkelig faglig grunnlag for anbefale en 

terskel over Aursjømagasinet ved Gåsbuosen for å reetablere et tidligere villreintrekk mellom 

de østlige og vestlige delene av Snøhetta villreinområde. I følge nyere undersøkelser, vil en 

terskel i dette området ha stor risiko for å mislykkes. Reetablering av villreintrekk innen 

reguleringsområdene vil kreve at det gjennomføres flere ulike tiltak samlet for å redusere 

unnvikelses- og barrierevirkninger, noe som ligger utenfor rammen av vilkårsrevisjonen.» 

 

Forslag til uttalelse   

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder mener at Aurareguleringen med 

følgeeffekter har medført stor begrensing på villreinens muligheter til å vandre mellom 

prefererte beiteområder i «Snøhetta og Sunndalsfjella». Dette omtales også i rapporten 

«Horisont Snøhetta» hvor Aurareguleringen er vurdert å ha en sterk negativ funksjonell effekt 

på villreinbestanden. Villreinen er vurdert som globalt truet. Norge har et særlig ansvar i 

Europa for å forvalte reststammen av den ville fjellreinen og leveområdene. Villreinnemnda 

vurderer det som problematisk at de nye konsesjonsvilkårene ikke omfatter tiltak som 

reduserer de negative konsekvensene som reguleringen har påført villreinen i Snøhetta.  
 

Uttalelse   

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder mener at Aurareguleringen med 

følgeeffekter har medført stor begrensing på villreinens muligheter til å vandre mellom 

prefererte beiteområder i «Snøhetta og Sunndalsfjella». Dette omtales også i rapporten 

«Horisont Snøhetta» hvor Aurareguleringen er vurdert å ha en sterk negativ funksjonell effekt 

på villreinbestanden. Villreinen er vurdert som globalt truet. Norge har et særlig ansvar i 

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/200709470/2599769


3 
 

Europa for å forvalte reststammen av den ville fjellreinen og leveområdene. Villreinnemnda 

vurderer det som problematisk at de nye konsesjonsvilkårene ikke omfatter tiltak som 

reduserer de negative konsekvensene som reguleringen har påført villreinen i Snøhetta.  

 
 
 
 
 
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: 
Snøhetta Villreinutvalg v/ 
Sunndal Fjellstyre 

Boks 57 6601 SUNNDALSØRA 

Lesja kommune Postboks 53 2671 LESJA 
Nesset kommune Kråkholmvegen 2 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 

 
 


