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15-2018 Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel - oppføring av uthus til hytte i Oppdal kommune 

 

Vi viser til høring av søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av 

uthus til hytte ved Veslvon i Oppdal kommune. Villreinnemnda har følgende uttalelse til 

høringen: 

 

"Vedtak 

Villreinen har internasjonal verdi. Det omsøkte tiltaket vurderes å være av liten lokal 
verdi. Villreinnemnda vurderer området omkring Veslvonin til å være av stor betydning 
for villreinen. Det er en del bebyggelse i området, og villreinnemnda vurderer at den 
samlede negative belastningen av menneskelige forstyrrelser i dette området er stor, og 

at den påvirker reinens arealbruk. Det vurderes som viktig å ikke forverre forholdene for 

reinen. Av den grunn vurderes det som viktig å ha en restriktiv holdning til økt bebyggelse 

og annen infrastruktur i dette området. 
 
Det er vanskelig å være konkret på at denne omsøkte utvidelsen faktisk vil påføre reinen 

særlig ytterligere belastning. Men over tid vil bit for bit økning av bebygd areal legge til 

rette for økt menneskelig tilstedeværelse og økt fare for forstyrrelse av rein. Behovet for 

omsøkt utvidelse vurderes å være lite begrunnet. Villreinnemnda vil derfor frarå at det 
gis dispensasjon til å øke bebygd areal fra dagens 40 til ønsket 42,3 m2 gjennom utvidelse 
av uthus. Villreinnemnda ber om å bli informert om kommunens vedtak.» 

 

Samlet saksfremstilling kan sees under. 
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Følgende varamedlemmer deltok:  

Protokollen er godkjent av Marit Rolstad 

Saksbehandler Fylkesmannen i Trøndelag, Bjørn Rangbru 

 
 
Saksopplysning 

Villreinnemnda har mottatt høring av en søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel som gjelder oppføring av uthus til hytte i Oppdal kommune, Velsvonin, gnr. 356 
bnr. 1 festenr. 24. 
 
Tiltaket ligger innenfor det nasjonale villreinområdet i Knutshø villreinområde, og i 
Knutshø landskapsvernområde. Formålet med landskapsvernet er å ta vare på et 
sammenhengende høyfjellsområde med leveområdene til villreinen i Knutshø, og et 
særpreget natur- og kulturlandskap med tilhørende planteliv, dyreliv, landskapsformer og 
kulturmiljø. Området omfattes også av regional plan for Dovrefjellområdet. 
 
Villrein er oppført som en trua art på den globale rødlisten. Den er ikke rødlistet i Norge, 
men vedtatt å være en art av særlig stor forvaltningsinteresse. Villreinen i Knutshø 
vurderes som svært verdifull, og området hvor det søkes om utbygging vurderes å være et 
verdifullt område for villreinen i Knutshø. Det er Norges ansvar i Europa å sikre fjellreinen 
og dens leveområder slik at den kan leve videre som funksjonell art og fortsette å spille en 
viktig rolle i fjelløkosystemet. Ivaretakelse av villrein er av internasjonal betydning. 
 
Det søkes om å erstatte et gammelt uthus på 3,0 m2 til et nytt på 5,3 m2. En utvidelse på 
2,3 m2. Det nye uthuset vil ha et mål på 2,3x2,3 meter. Uthuset skal inneholde 
bodfunksjoner og utedo. 

 
Uthuset er ved rød sirkel. 

 
Hytta som er tilknyttet uthuset har et totalt areal på 37 m2. Kommuneplan for Oppdal 2014 
– 2025 har retningslinje på 35 m2 som et øvre maksareal for byggeareal i områder med 
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spredt fritidsbebyggelse i LNFR-område i høyfjellet. Det øvre maks byggeareal er 
overskredet før eventuell utvidelse av uthus. Hytta har tre sengeplasser og en til to 
soveplasser på hemsen. I følge søker vil ikke en eventuell utvidelse av uthuset gi økt 
sengekapasitet. 
 
Landbrukskontoret i Oppdal kommune har ingen motforestilling mot at Oppdal kommune 
gir dispensasjonen fra kommuneplanen. 
 
Vurdering 

Saksbehandler vurderer den omsøkte utbyggingen som en mindre utvidelse og i tråd med 
retningslinjer til regional plan. Saksbehandler mener likevel at det må gjøres en 
villreinfaglig vurdering av tiltakets eventuelle konsekvenser for villrein. Ivaretakelse av 
villrein er av internasjonal verdi, mens det omsøkte tiltaket vurderes å ha liten lokal verdi. 
 

Det øvre maks byggeareal, i retningslinjen til kommuneplanen, er allerede overskredet når 
hytta er på 37 m2 og dagens uthus/do på 3 m2. Behovet for å utvide byggearealet 
ytterligere utover retningslinjen på 35 m2 vurderes som lite begrunnet i søknaden. 
Generelt kan en slik utvidelse av et uthus medføre utflytting av lager/saker fra ei hytte til 
et uthus slik at det tilrettelegges for økt boareal i ei hytte. Noe som igjen kan gi økt 
overnattingskapasitet. I følge søker vil ikke denne eventuelle utvidelsen av uthuset gi økt 
sengekapasitet. Saken vurderes likevel som prinsipielt viktig ift. kommunens retningslinje. 
Dersom en søknad med lite begrunnet behov for å utvide utover retningslinjen 
imøtekommes, vil det kunne utløse søknader fra andre som også ønsker å utvide 
bygningsarealet utover retningslinjen, og som forventer likebehandling. 
 
Kart i Naturbasen viser at tiltaket ligger i et sentralt område for villreinen i Knutshø. Det 
er registrerte trekkveier både øst og vest for tiltaksområdet:  
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Tiltaksområdet i blå sirkel. Trekkveier med grønn skravur. 

 

I rapporten: Jordhøy, P., Strand, O., Sørensen, R., Andersen, R. og Panzacchi, M. 2012. 

Villreinen i Snøhetta- og Knutshøområdet. Status og leveområde. NINA Rapport 800, er 

dette området fremhevet som et fokusområde: 

«4.3.3.14 Elgsjøen – Veslvon 

Dette fokusområdet innehar svært viktige funksjoner som beite- og knutepunkt for 

reinens trekk i nord-søraksen, mellom fjellområdene rundt Elgsjøen og områdene 

nord for vegen til Veslvon-lægret, rundt Leirtjønnkollen og fjellmassivene videre 

nordover. Det er mye biltrafikk på vegen til Veslvonlægret og det er spredt 

hyttebebyggelse her. Denne vegparsellen med tilhørende trafikkbilde er påpekt 

som en barriere for reinstrekket her. Dette forsterkes av snøskutertrafikk på 

vegtraseen i vintersesongen. GPS-dataene viser at disse områdene er mye brukt i 

dag, til alle årstider.» 

 

Resultater fra www.dyreposisjoner.no viser også at området har vært relativt mye brukt av 

gps merkede villrein.  

http://www.dyreposisjoner.no/
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Plott og linjer mellom plott fra dyreposisjoner viser at området var mye benyttet av GPS merkede 

rein. 

 

Det er mye biltrafikk på veien til Veslvonin og det er spredt hyttebebyggelse her. Den 

samlede negative belastningen fra mennesker på villrein i området vurderes som stor og 

påvirker i perioder trolig reinens arealbruk. Området vurderes å ha forvaltningsmessige 

utfordringer knyttet til menneskelig ferdsel som forstyrrer villrein og det vurderes som 

viktig å ikke forverre forholdene for reinen. 

 

Den omsøkte utvidelsen av uthus fra 3,0 til 5,3 m2 vil være et bidrag til utvidelse av 

bebyggelsen i området. Og det vil være en del av en bit for bit økning av bygningsarealet 

som gir økt tilrettelegging for menneskelig opphold, som igjen kan skape forstyrrelser for 

villrein. Samtidig er det vanskelig å være konkret på at denne omsøkte utvidelsen faktisk 

vil påføre reinen særlig ytterligere belastning.  

 

Forslag til vedtak 

Villreinen har internasjonal verdi. Det omsøkte tiltaket vurderes å være av liten lokal 
verdi. Villreinnemnda vurderer området omkring Veslvonin til å være av stor betydning for 
villreinen. Det er en del bebyggelse i området, og villreinnemnda vurderer at den samlede 
negative belastningen av menneskelige forstyrrelser i dette området er stor, og at den 
påvirker reinens arealbruk. Det vurderes som viktig å ikke forverre forholdene for reinen. 
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Av den grunn vurderes det som viktig å ha en restriktiv holdning til økt bebyggelse og 

annen infrastruktur i dette området. 
 

Det er vanskelig å være konkret på at denne omsøkte utvidelsen faktisk vil påføre reinen 

særlig ytterligere belastning. Men over tid vil bit for bit økning av bebygd areal legge til 

rette for økt menneskelig tilstedeværelse og økt fare for forstyrrelse av rein. Behovet for 

omsøkt utvidelse vurderes å være lite begrunnet. Villreinnemnda vil derfor frarå at det gis 
dispensasjon til å øke bebygd areal fra dagens 40 til ønsket 42,3 m2 gjennom utvidelse av 
uthus. Villreinnemnda ber om å bli informert om kommunens vedtak. 
 
Vedtak 

Villreinen har internasjonal verdi. Det omsøkte tiltaket vurderes å være av liten lokal 
verdi. Villreinnemnda vurderer området omkring Veslvonin til å være av stor betydning for 
villreinen. Det er en del bebyggelse i området, og villreinnemnda vurderer at den samlede 
negative belastningen av menneskelige forstyrrelser i dette området er stor, og at den 

påvirker reinens arealbruk. Det vurderes som viktig å ikke forverre forholdene for reinen. 

Av den grunn vurderes det som viktig å ha en restriktiv holdning til økt bebyggelse og 

annen infrastruktur i dette området. 
 
Det er vanskelig å være konkret på at denne omsøkte utvidelsen faktisk vil påføre reinen 

særlig ytterligere belastning. Men over tid vil bit for bit økning av bebygd areal legge til 

rette for økt menneskelig tilstedeværelse og økt fare for forstyrrelse av rein. Behovet for 

omsøkt utvidelse vurderes å være lite begrunnet. Villreinnemnda vil derfor frarå at det gis 
dispensasjon til å øke bebygd areal fra dagens 40 til ønsket 42,3 m2 gjennom utvidelse av 
uthus. Villreinnemnda ber om å bli informert om kommunens vedtak. 

 
 
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 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
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Fylkesmannen i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Dovrefjell nasjonalparkstyre Postboks 987 2626 LILLEHAMMER 
Villreinutvalget i Knutshø v/ Kvikne 
Utmarksråd 

Vollan gård 2512 KVIKNE 

 
 


