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Uttalelse til dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av tilbygg til 

hytte - Oppdal kommune 

Vi viser til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av tilbygg til hytte i 

Oppdal kommune. Villreinnemnda har følgende uttalelse til høringen: 

 

"Vedtak 

Villreinnemnda vurderer området omkring Snøfjellstjønnin til å være av stor betydning for 

villreinen. Området mellom Åmotsdalen og Dindalen, hvor Snøfjellstjønnane ligger, er 

beiteområde og viktig vandringsområde til og fra de gode vinterbeitene på Soløyfjellet. I 

området Snøfjellstjønnan er det bygd mange fritidsboliger og det er et langt kjørespor 

innover fjellet til fritidsboligene. Villreinnemnda vurderer at den samlede negative 

belastningen av menneskelig forstyrrelse i dette området er stor, og påvirker reinens 

vandringer til og fra vinterbeitene på Soløyfjellet. Av den grunn vurderes det som viktig å 

ha en restriktiv holdning til utbygging av fritidsboliger og annen infrastruktur ved 

Snøfjellstjønnin. Den omsøkte utvidelsen på 4,5 m2 til vindfang, gang og vedlager vil 

imidlertid etter nemndas vurdering ikke føre til særlig endret bruk eller økt 

overnattingskapasitet. Villreinnemnda har derfor ingen merknad til søknaden. 

Villreinnemnda mener imidlertid at det er viktig å unngå at størrelsen på fritidsboliger og 

tilrettelegging av infrastruktur i dette området fortsetter å øke i årene som kommer. 

Villreinnemnda ber om å bli informert om kommunens vedtak."  

 

Samlet saksfremstilling kan sees under. 

 

Til vedtakssak 3-2018 

Organ: Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø 

Vedtakssak 3-2018 Uttalelse til dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring 

av tilbygg til hytte – Oppdal kommune 

Tid: 13-19 mars 2018 

Møteform: E-postmøte 

Følgende faste medlemmer deltok: Marit Rolstad, Johan Ragnar Eggen, Odd Leif Angård, Øyvind 

Bakken-Berg, Janne Søvik, Siv Remetun Lånke, Olav Søderberg, Jon 

Tore Dalsegg, Karianne Rindli 

Oppdal kommune 

Inge Krokanns veg 2 

7340 OPPDAL 

 

 

 20.03.2018 

 

Deres ref.: 
JOJO/2018/214-3 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2018/23 

 



2 
 

Følgende faste medlemmer deltok ikke:  Kari Toftaker 

Følgende varamedlemmer deltok:  

Protokollen er godkjent av  Marit Rolstad 

Saksbehandler Fylkesmannen i Trøndelag, Bjørn Rangbru 

  

Saksopplysning 

Det søkes om å bygge ut en fritidsbolig ved Søndre Snøfjellstjønn i Oppdal kommune. Søker ønsker å 

utvide totalt bebygd areal fra 30,44 til 34,94 m2. Utvidelsen skal romme vindfang, gang og vedlager. 

Det er i dag 10-12 fritidsboliger ved sørenden av Søndre Snøfjellstjønn. Spredt i et område fra 

tjønna og ca 1,5 km sørover. Kommunens foreløpige vurdering er at dispensasjon innvilges, såfremt 

tiltaket ikke medfører andre vesentlige ulemper.  

 

Området for oppføring av omsøkt tilbygg ligger innenfor Dovrefjell og Sunndalsfjella nasjonalpark. 

Hovedverneformålet er blant annet å ta vare på et større fjell-økosystem og en viktig del av 

leveområdet til villreinstammene i Snøhetta og Knutshø. Fritidsboligen ligger i Snøhetta 

villreinområde. Snøhetta villreinområde er et nasjonalt villreinområde og en del av en Europeisk 

villreinregion. Området omfattes av regional plan for Dovrefjellområdet. 

 

Villrein er oppført som en truet art på den globale rødlisten. Den er ikke rødlistet i Norge, men 

vedtatt å være en art av særlig stor forvaltningsinteresse. Villreinen i Snøhetta vurderes som svært 

verdifull, og området hvor det søkes om utbygging vurderes å være et verdifullt område for 

villreinen i Snøhetta. 

 

Vurdering 

Kommuneplan for Oppdal 2014 – 2025 har retningslinje på 35 m2 som øvre maksareal for byggeareal i 

områder med spredt fritidsbebyggelse i LNFR-område i høyfjellet. I arealplanen er det ikke angitt 

hvilke hytter/fritidsboliger i høyfjellet retningslinjen er ment å gjelde. Den angir ikke omfang eller 

lokalisering. Det er derved vanskelig å legge til grunn at kommunen i tilstrekkelig grad har tatt 

stilling til spørsmålet om eventuelle konsekvenser.  

 

I nylig vedtatt regional plan for Dovrefjellområdet står det i retningslinjene for nasjonalt 

villreinområde:   

Det skal ikkje etablerast nye hytter, turistverksemder eller anna utbygging i NVO, og heller 

ikkje skal det gjerast større utvidingar av eksisterande hytter, verksemder eller 

turisthytter. 

Saksbehandler vurderer den omsøkte utbyggingen som en mindre utvidelse (14 %) og i tråd med 

retningslinjer til regional plan. Saksbehandler mener likevel at det må gjøres en villreinfaglig 

vurdering av tiltakets eventuelle konsekvenser på villrein.  

 

Fritidsboligen som planlegges utvidet ligger i leveområdet til villreinen i Snøhetta. Norge er Europas 

eneste levested for den ville fjellreinen. Det er Norges ansvar 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 er kjent av villreinen har en roterende bruk av vinterbeitene. Områder kan være lite brukt i 

flere tiår før de igjen blir mye brukt. Soløyfjellet var på 1980-tallet vurdert å være et av de 
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viktigste vinterbeiteområdene for reinen i Snøhetta. På 90- og 2000-tallet var området relativt lite 

brukt. De siste årene er det igjen økende bruk av Soløyfjellet som vinterbeite. Soløyfjellet er en 

fjelltange og overgangen mot Soløyfjellet rundt Snøfjelltjønnene utgjør en sårbar ”flaskehals” for 

reinen når flokkene kommer vestfra og skal ut til vinterbeitene i Soløyfjellet. Bruken av veien, 

fritidsboliger, turiststi og snøscooterløype er antatt å skape menneskelige forstyrrelser som kan 

redusere reinens tilgjengelighet til Soløyfjellet. Området har forvaltningsmessige utfordringer og er 

av den grunn et fokusområde i FoU-prosjektet i Snøhetta (Jordhøy 2010, Strand mfl. 2013). Figur 1 

viser registrerte trekkveier ved Snøfjellstjønnene, overgangen til og fra Soløyfjellet, og 

fritidsboligen som søkes utbygd.  

  

 
Figur 1. Registrerte trekkveier ved Snøfjellstjønnene, overgangen til og fra Soløyfjellet. 

Fritidsboligen som søkes utbygd er merket med blå sirkel. 

 

Reinsdyr merket med GPS-sender har de siste årene økt kunnskapen, og presisjonen i kunnskapen, 

om villreinens arealbruk i Snøhetta. GPS-data viser spredte lokaliseringer i områdene rundt 

Soløyfjellet-Gråurdfjellet-Brattskarven. Tettheten av plott tiltar innover fjellområdene rundt 
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Åmotsdalen, Figur 2. Flere GPS-merka dyr har gått vestover nord for Nordre Snøfjelltjønn og snudd 

ved Håmmårdalen (Jordhøy 2010). Dette er et bratt og ulendt område som begrenser 

trekkmulighetene inn og ut av tangepartiet til området ved og syd for Snøfjellstjønna (Jordhøy 

2010). 

 

 
Figur 2. Registrerte trekkveier ved Snøfjellstjønnene og posisjonsplott fra GPS registreringene. 

Fritidsboligen som søkes utbygd er merket med blå sirkel. 

 

Fritidsboligene ved Snøfjellstjønnin ligger langt inne i villreinområdet og nært registrerte viktige 

funksjonsområder for reinen (vinterbeite- og trekkområder). Områdene omkring Snøfjellstjønnin og 

øst for Snøfjellstjønnin vurderes som viktig for reinen. Den samlede negative belastningen fra 

mennesker på villrein omkring Snøfjellstjønnin vurderes som stor og påvirker trolig reinens 

vandringer til og fra vinterbeitene på Soløyfjellet. Av den grunn vurderes det som generelt viktig å 

ha en restriktiv holdning til utbygging av fritidsboliger og annen infrastruktur ved Snøfjellstjønnin.  

Den omsøkte utvidelsen på 4,5 m2 til vindfang, gang og vedlager vil imidlertid etter saksbehandlers 

vurdering ikke føre til særlig endret bruk eller økt overnattingskapasitet, og ikke påføre reinen 

særlig ytterligere belastning.  

 

Innstilling - Forslag til vedtak  

Villreinnemnda vurderer området omkring Snøfjellstjønnin til å være av stor betydning for 

villreinen. Området mellom Åmotsdalen og Dindalen, hvor Snøfjellstjønnane ligger, er beiteområde 

og viktig vandringsområde til og fra de gode vinterbeitene på Soløyfjellet. I området 
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Snøfjellstjønnan er det bygd mange fritidsboliger og det er et langt kjørespor innover fjellet til 

fritidsboligene. Villreinnemnda vurderer at den samlede negative belastningen av menneskelig 

forstyrrelse i dette området er stor, og påvirker reinens vandringer til og fra vinterbeitene på 

Soløyfjellet. Av den grunn vurderes det som viktig å ha en restriktiv holdning til utbygging av 

fritidsboliger og annen infrastruktur ved Snøfjellstjønnin. Den omsøkte utvidelsen på 4,5 m2 til 

vindfang, gang og vedlager vil imidlertid etter nemndas vurdering ikke føre til særlig endret bruk 

eller økt overnattingskapasitet. Villreinnemnda har derfor ingen merknad til søknaden. 

Villreinnemnda mener imidlertid at det er viktig å unngå at størrelsen på fritidsboliger og 

tilrettelegging av infrastruktur i dette området fortsetter å øke i årene som kommer. 

Villreinnemnda ber om å bli informert om kommunens vedtak. 

 

Vedtak 

Villreinnemnda vurderer området omkring Snøfjellstjønnin til å være av stor betydning for 

villreinen. Området mellom Åmotsdalen og Dindalen, hvor Snøfjellstjønnane ligger, er beiteområde 

og viktig vandringsområde til og fra de gode vinterbeitene på Soløyfjellet. I området 

Snøfjellstjønnan er det bygd mange fritidsboliger og det er et langt kjørespor innover fjellet til 

fritidsboligene. Villreinnemnda vurderer at den samlede negative belastningen av menneskelig 

forstyrrelse i dette området er stor, og påvirker reinens vandringer til og fra vinterbeitene på 

Soløyfjellet. Av den grunn vurderes det som viktig å ha en restriktiv holdning til utbygging av 

fritidsboliger og annen infrastruktur ved Snøfjellstjønnin. Den omsøkte utvidelsen på 4,5 m2 til 

vindfang, gang og vedlager vil imidlertid etter nemndas vurdering ikke føre til særlig endret bruk 

eller økt overnattingskapasitet. Villreinnemnda har derfor ingen merknad til søknaden. 

Villreinnemnda mener imidlertid at det er viktig å unngå at størrelsen på fritidsboliger og 

tilrettelegging av infrastruktur i dette området fortsetter å øke i årene som kommer. 

Villreinnemnda ber om å bli informert om kommunens vedtak. 

 

 

For leder Marit Rolstad 

 

Med vennlig hilsen 

 

Bjørn Rangbru | Seniorrådgiver/Sekretær Snøhetta og Knutshø villreinnemnd 
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