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23-2019  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Forslag til vedtak 

Innkalling og saksliste godkjennes 
 
Vedtak 

Innkalling og saksliste godkjennes 

 

 

24-2019  Referat- og orienteringssaker 
 
Forslag til Statsbudsjettet 2020 

Regjeringen foreslår å tildele 8,5 millioner kr til å skaffe mer kunnskap om villreinen, ta 
bedre vare på villreinen og stimulere til verdiskapning i villreinfjella. Regjeringen satser på 
villrein da det trengs mer kunnskap om hva som er treffsikre tiltak. Det innvilges 4 
millioner til å etablere og drifte en kvalitetsnorm for villrein. Det vil bli et solid 
styringsverktøy for å kaffe kunnskap om tilstanden til villreinen, hvilke utfordringer arten 
møter i de enkelte villreinområdene, og hvilke tiltak forvaltningen kan sette i gang. Det 
foreslås å øke med 3 millioner til å stimulere verdiskapning i de 10 nasjonale 
villreinområdene, særlig innen reiselivet, 1,5 mill til andre tiltak i villreinområdene.. 
Les mer; https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/meir-pengar-til-a-ta-vare-pa-
villrein/id2672211/ 
 

Forslag til kvalitetsnorm for villrein forventes snart på høring 

Stortinget ba i 2016 regjeringen å legge frem en kvalitetsnorm for villrein. En slik norm for 
villrein skal etter planen være ferdig i 2020. Målet med kvalitetsnormen er at den skal 
medvirke til at villreinen og villreinområdene blir forvaltet på en slik måte at 
internasjonale forpliktelser, og nasjonale mål om å ta vare på levedyktige bestander 
innenfor villreinens naturlige utbredelsesområde blir nådd. Det er i 2020 satt av midler til 
systematisk kartlegging og overvåking av villreinområder som skal legge grunnlaget for de 
første klassifiseringene etter kvalitetsnormen. Den skal ikke være «forpliktende», men 
retningsgivende. Normen og kunnskapen/informasjonen den inneholder forventes benyttet 
i saker som kan påvirke reinen og dens leveområder. Normen forventes å komme på høring 
i nær fremtid. Kilde: Forslag til Statsbudsjett 2020, og Samling om de regionale planene 
for villreinfjella 28-29.10.2019. 
 

Skrantesjuke – CWD - 2020 

Regjeringen vil i 2020 fortsette kampen mot skrantesjuke på villrein. I Nordfjella sone 1 er 

villreinbestanden tatt ut som et ledd i kampen mot sykdommen, og regjeringen skal sikre 

at det ikke kommer inn ny villrein i området i brakkleggingsperioden. Siden 2016 har 

Veterinærinstituttet testet 90.000 hjortedyr for skrantesjuke. Skrantesjuke er en 

prionsykdom som er dødelig for hjortedyr. I Nordfjella sone 1 er det påvist en smittsom 

type skrantesjuke. For å øke kunnskapen om utbredelse av denne typen skrantesjuke er 

det viktig å teste all villrein felt under jakt, og ta prøver fra jakt på elg og hjort i 

områdene nær Nordfjella villreinområde. Kilde: Forslag til statsbudsjett 2020. 

 
 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/meir-pengar-til-a-ta-vare-pa-villrein/id2672211/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/meir-pengar-til-a-ta-vare-pa-villrein/id2672211/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/meir-pengar-til-a-ta-vare-pa-villrein/id2672211/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/meir-pengar-til-a-ta-vare-pa-villrein/id2672211/
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Nyhet fra SSB oktober 2019 - Flere nye hytter i unike villreinområder 

De siste fem årene har det blitt oppført 856 nye fritidsbygg i villreinens leveområder. 
Villreinområdene er attraktive utfartssteder, og hytter i eller i nærheten av slike områder 
medfører et økende press på områdene. 
https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/flere-nye-hytter-i-unike-
villreinomrader 
 
Mye fotråte hos villrein – en økende utfordring? 

Fotråte skyldes infeksjon av en bakterie (Fusobacterium necrophorum) og er smittsom. 
Denne bakterien kan normalt forekomme i mage-tarmkanalen og skilles ut gjennom 
avføringen og "infisere" jordsmonnet. Små rifter og sår i huden rundt dyrenes klauver 
fungerer som inngangsport for bakterien. Smittoverføring skjer hovedsakelig gjennom 
sommerhalvåret, og fuktige vær- og beiteforhold ser ut til å medføre økt forekomst. 
Bakterien vil også kunne overleve i lang tid under slike forhold. Reinens flokkatferd, at de 
går tett sammen, skaper gode muligheter for smitte mellom dyr. Det har vært uvanlig 
mange tilfeller av fotråte hos villrein i 2019. Særlig på Hardangervidda. Individer som blir 
smittet har trolig stor lidelse (infeksjon i beinhinna), de invalidiseres, og det antas at de 
fleste dør. Særlig unge dyr og kalver er utsatt. Det registreres ofte at de halter, og de 
klarer ikke å følge flokken. Det er usikkerhet om utbrudd av fotråte kan ha effekt på 
bestandsstørrelse. Kilde: www.villrein.no 
 
Utvidelse av Grøvudalshytta – Tillatelse fra Dovrefjell nasjonalparkstyre 

Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Kristiansund og Nordmøre turistforening tillatelse til å bygge 

om og å utvide kjøkkenavdelingen og inngangspartiet på Grøvudalshytta. Nasjonalparkstyret 

er innforstått med at dette innebærer at det etableres inntil 6 nye sengeplasser. Tilbygget 

skal utformes i tråd med forslag fra fylkeskommunen. Tillatelsen omfatter svalgang som 

omsøkt. Villreinnemnda behandlet høringen i Sak 16-2019 hvor nemnda anbefalte å ikke 

tillate utvidelse av overnattingskapasitet av Grøvudalen turisthytte på nåværende tidspunkt. 

Utvidelse av overnattingskapasitet ved turisthytter i og like utenfor nasjonalparken burde 

sees i sammenheng med besøksforvaltningsplanen som skal utarbeides. Nemndas uttalelse; 

https://static1.squarespace.com/static/530364efe4b0c37a4004ec79/t/5d8e253a5f5bb2352
eabe343/1569596747987/Vedtakssaker+7-20-2019+Fra+nemndsm%C3%B8tet+26.4.2019.pdf 
 

Tillatelse til å preparere skiløyper med beltegående kjøretøy i Knutshø villreinområde 

Nasjonalparkstyret har gitt Kvikne løypelag tillatelse til å kjøre og preparere skiløypetraseen 

Koienget-Burufjellet-Stor-Børsjøen-Gråhøa i Knutshø landskapsvernområde. Tillatelsen 

gjelder for årene 2020-2023. Kilde; Dovrefjell Nasjonalparkstyret. 

 

Kalvetelling i Snøhetta 

Snøhetta øst 

Det ble funnet 2124 dyr under årets kalvetelling. Som må regnes som en veldig vellykket 

kalvetelling. Det ble funnet 1200 simle/ungdyr og 511 kalv. Noe som gir 42,6 kalver pr. 

100. simler/ungdyr. 

https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/flere-nye-hytter-i-unike-villreinomrader
https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/flere-nye-hytter-i-unike-villreinomrader
https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/flere-nye-hytter-i-unike-villreinomrader
https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/flere-nye-hytter-i-unike-villreinomrader
https://static1.squarespace.com/static/530364efe4b0c37a4004ec79/t/5d8e253a5f5bb2352eabe343/1569596747987/Vedtakssaker+7-20-2019+Fra+nemndsm%C3%B8tet+26.4.2019.pdf
https://static1.squarespace.com/static/530364efe4b0c37a4004ec79/t/5d8e253a5f5bb2352eabe343/1569596747987/Vedtakssaker+7-20-2019+Fra+nemndsm%C3%B8tet+26.4.2019.pdf
https://static1.squarespace.com/static/530364efe4b0c37a4004ec79/t/5d8e253a5f5bb2352eabe343/1569596747987/Vedtakssaker+7-20-2019+Fra+nemndsm%C3%B8tet+26.4.2019.pdf
https://static1.squarespace.com/static/530364efe4b0c37a4004ec79/t/5d8e253a5f5bb2352eabe343/1569596747987/Vedtakssaker+7-20-2019+Fra+nemndsm%C3%B8tet+26.4.2019.pdf
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Snøhetta vest. 

Det ble funnet 498 dyr, 328 simle/ungdyr, 170 kalver og ingen bukker. Kalverekruteringen i 

Snøhetta vest har vært relativt stabil de siste årene. Det bør med fordel finnes flere dyr 

vest for Eikesdalen/Aursjøen. Den ene flokken som ble funnet i 2019, ble funnet i 

Vikebotn. 

 
Kilde: Snøhetta Villreinutvalg, Villreinjakta 2019, Oppsyns- og fellingsrapport 2019. 
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Kalvetelling i Knutshø 

Det ble gjennomført kalvetelling 10.07.2019. Det ble funnet 1201 dyr. 

 
Kilde: Knutshø Villreinutvalg. 

 

Oppnevning av nye villreinnemnder fra 2020 

Miljødirektoratet har sendt brev til kommunene om å fremme forslag til 
nemndsmedlemmer. Kommuner med areal i ett eller flere villreinområder skal fremme 
forslag om én mannlig og én kvinnelig representant til villreinnemnda. Forslaget sendes 
Miljødirektoratet på www.miljodirektoratet.no/villreinnemnder innen 15. november 2019. 
Miljødirektoratet foretar den formelle oppnevningen. Brevet er vedlegg til saken. 
 
Ivaretagelse av sekretærfunksjon for villreinnemndene fra og med 2020 

Miljødirektoratet har sendt ut brev til alle Fylkesmenn. For hver villreinnemnd er det 
oppnevnt en hovedansvarlig fylkesmann som har økonomiansvar, og som skal veilede faglig 
og påse at nemnda utfører sine oppgaver i tråd med gjeldende regelverk. Hver 
villreinnemnd skal ha et sekretariat med tilstrekkelig faglig kompetanse og kapasitet innen 
generell forvaltning, villreinfaglige og fortrinnsvis også arealplanfaglige spørsmål. 
Etablering og lokalisering av sekretariat avgjøres av hovedansvarlig fylkesmann. 
 

Fagdag villrein 2019 

Villreinrådet for Norge gjennomførte fagdag på Dombås 6-7. juni 2019. Temaene varierte 
fra villrein og vindkraft, villreinfangst, digitalisering av villreinforvaltningen, til 
skrantesjuke. Flere medlemmer og sekretær deltok på fagdagen. 
 
Nasjonal samling om de regionale planene for villreinfjella 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomførte et seminar om de regionale 
planene for villreinfjella i Asker 28-29.10.2019. Fylkeskommuner og fylkesmenn var 
målgruppa. Status og oppfølging av regionale planer var sentralt. 
 
Forslag til vedtak 

Referat- og orienteringssaker tas til etterretning 
 
Vedtak 

Referat- og orienteringssaker tas til etterretning 
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25-2019 Høring – delrevisjon av forvaltningsplan – transport 

til hytter med adresse Snøfjellstjønnvegen / 

eventuelt kjørespor til Tverrfjellet, Oppdal. 
 
Saksopplysning  

Dovrefjell nasjonalparkstyre har sendt villreinnemnda en høring om delrevisjon av 
forvaltningsplan – transport til hytter med adresse Snøfjellstjønnvegen / eventuelt kjørespor 
til Tverrfjellet. Dette er en oppfølging av Sak 1-2019, som nemnda behandlet i februar 2019.  
Nemnda hadde følgende vedtak; 
 

Det er påvist å være store utfordringer med forstyrrelser i området. For å ivareta hensynet til 

villreinens vandringsmuligheter til og fra Soløyfjellet tilrår villreinnemnda primært at alternativ 

«0. Sporet tas ut av bruk, kun vintertransport (evt. lufttransport)» velges. Dette tilrås for de 7 

hyttene ved Tverrfjellet, og eventuelt for de 11 hyttene som ligger lenger inne i fjellet.  

 

Villreinnemnda tilrår at det kan gis dispensasjon til å kjøre med snøskuter fra 1. februar til og 

med 20. april. Antall turer bør være lavt i dette området. Perioden for kjøring på barmark til 

«Orkelboghytta» bør maksimalt være fra 1. juli til og med 20, september."  

 
Protokollen Sak-1-2019 med bakgrunn, vurderinger og vedtak er vedlagt. 
Høringsdokumentene til Sak 1-2019 kan sees her; 
http://www.nasjonalparkstyre.no/Dovrefjell/Nyheter/Horing---mulig-godkjenning-av-
kjorespor-til-Tverrfjellet/ 
 

 
Det aktuelle området ligger i Snøhetta villreinområde, Oppdal kommune. 

http://www.nasjonalparkstyre.no/Dovrefjell/Nyheter/Horing---mulig-godkjenning-av-kjorespor-til-Tverrfjellet/
http://www.nasjonalparkstyre.no/Dovrefjell/Nyheter/Horing---mulig-godkjenning-av-kjorespor-til-Tverrfjellet/
http://www.nasjonalparkstyre.no/Dovrefjell/Nyheter/Horing---mulig-godkjenning-av-kjorespor-til-Tverrfjellet/
http://www.nasjonalparkstyre.no/Dovrefjell/Nyheter/Horing---mulig-godkjenning-av-kjorespor-til-Tverrfjellet/
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Blå strek er kjørespor fra nasjonalparkgrensa sørover til Søndre Snøfjellstjønn 
(«Orkelboghytta»), rød strek er kjørespor/trase fra «Orkelboghytta» videre til Tverrfjellet. Den 
røde streken er tema for høringen. Fjellområdet øst for kjøretraseen er Soløyfjellet. 
 
Nå etter behandling i nasjonalparkstyret 3.5.2019 sak 9/2019 
(https://www.dropbox.com/s/v0wmmivmn30mw5h/2019-05-03%20sak%20DNPS%209-
2019%20S%C3%A6rutskrift.pdf?dl=0 og godkjenning av høringsforslaget i Miljødirektoratet 
26.9.2019, fremmes forslag til endringer i de aktuelle deler av forvaltningsplan for Dovrefjell i 
to alternativ, i prioritert rekkefølge. Når det strengeste alternativet prioriteres først, har dette 
to årsaker: 1. Formelle årsaker – etter høring kan nasjonalparkstyret lempe på det som er 
forslått, men ikke stramme inn. 2. Det er det alternativ som i størst grad vil ivareta 
verneverdiene, jf. vedtektene for styret og forvalters arbeidsinstruks.  
 

 
Detaljert kart med hyttenummer. Kart fra høringen. 
 

https://www.dropbox.com/s/v0wmmivmn30mw5h/2019-05-03%20sak%20DNPS%209-2019%20S%C3%A6rutskrift.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v0wmmivmn30mw5h/2019-05-03%20sak%20DNPS%209-2019%20S%C3%A6rutskrift.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v0wmmivmn30mw5h/2019-05-03%20sak%20DNPS%209-2019%20S%C3%A6rutskrift.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v0wmmivmn30mw5h/2019-05-03%20sak%20DNPS%209-2019%20S%C3%A6rutskrift.pdf?dl=0
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Alternativ 1 tilsvarer 0-alternativet i foreløpig høring og fremmes som prioritert alternativ.  
Dette alternativet innebærer at sporet innenfor Snøfjellstjønnvegen 704 «Fagerhaugbua» går 
ut av bruk. De 7 hyttene som ligger til dette sporet kan enten få 2 turer på kjøresporet hit, el-
ler erstatte en eller begge disse turene med skuterturer om vinteren.  
 
Alternativ 2 er sekundæralternativet og tilsvarer alternativ 2 i foreløpig høring. Dette 
innebærer at den godkjente strekningen av kjøresporet forlenges til Tverrfjellet, uten 
sidespor. De 7 hyttene som ligger til denne delen av sporet kan da bruke det på samme 
vilkår som hyttene lenger ut dvs. 2 barmarksturer på kjøresporet (og 2 skuterturer). 
 
«Orkelboghytta» har adresse Snøfjellstjønnvegen 704 og omtales ofte som 
«Fagerhaugbua». 
 
Felles for begge alternativ:  
1. Praksis med kjøring til nr. 704 for hytter videre innover i fjellet opprettholdes, for hytter 
til og med Åmotdalsryggen og Flatbekktjønna. Hytter lenger inn har ikke fått tillatelse til 
kjøring hit tidligere (det har vært en søknad) og dette bør opprettholdes. Det tillates ikke 
kjøring til Tverrfjellet for disse, heller ikke i alternativ 2, dette ville i tilfelle gitt en vesentlig 
økning i motorisert ferdsel til Tverrfjellet.  
2. Kjøreperiode settes til 1.2. – 20.4. / 3. påskedag om vinteren og 1.7, - dagen etter 
villreinjaktas slutt om sommeren.  
 
Vurdering 

Området 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. Området 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 med det aktuelle kjøresporet/kjøretraseen vurderes å være 

et verdifullt område for villreinen i Snøhetta. Informasjon i Naturbase og dyreposisjoner viser 

at det er viktige funksjonsområder for villrein i området, og at området har vært mye brukt av 

GPS merkete individer. 
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Kjøresporet/traseen mellom Søndre Snøfjellstjønn og hyttene ved Tverrfjellet, samt 
registrerte trekkveier for villrein (kilde www.Naturbase.no) og plott av GPS merket rein (Kilde 
NINA, www.dyreposisjoner.no). 
 
Snøhetta villreinområde har i forhold til mange andre villreinområder relativt lite vinterbeiter. 
Å sikre reinens tilgang til gode vinterbeiter vurderes som viktig. Det er kjent at 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 viktigste 
vinterbeiteområdene for reinen i Snøhetta. På 1990- 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 Snøfjellstjønnene utgjør en sårbar 
”flaskehals” for reinen når flokkene kommer vestfra og skal ut til vinterbeitene i Soløyfjellet. 
Bruken av kjøresporet, hytter, 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, P., Strand, O., Sørensen, R., Andersen, R. og Panzacchi, M. 2012. Villreinen i Snøhetta- og 

Knutshøområdet. Status og leveområde. NINA -Rapport 800. 102 s. Strand, O., Flemsæter, F., Gundersen, V. & 
Rønningen, K. 2013. Horisont Snøhetta. - NINA Temahefte 51. 99 s.) 
 
I «Horisont Snøhetta» utdypes utfordringen rein og infrastruktur i vandringen til og fra 
Soløyfjellet;   

«Soløyfjellet som ligger som et tangeområde nord for Åmotsdalen er et slikt viktig 
vinterbeiteområde. Tilgangen til dette vinterbeiteområdet avskjæres av 
Snøfjellstjønna, og området her er preget av en god del ferdsel og hytter. Vi anser 
dette som et sårbart og viktig trekkområde for reinen i Snøhetta, og har derfor satt 

http://www.naturbase.no/
http://www.naturbase.no/
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betydningen av dette området relativt høyt. Bruk av veg, hytter, turiststi og merka 
snøscooterløype er dokumentert å være relativ beskjeden senhøstes og vinterstid, 
men ser likevel ut til å redusere reinens tilgjengelighet til dette tangeområdet. Vi 
anbefaler at situasjonen følges videre, og at det legges særlig vekt på området 
mellom Snøfjellstjønna og Åmotsdalen som så langt ser ut til å være mest brukt av 
villrein.»   

(Strand, O., Flemsæter, F., Gundersen, V. & Rønningen, K. 2013. Horisont Snøhetta. - NINA Temahefte 51. 99 

s.) Området det henvises særlig til er nettopp der hvor nasjonalparkstyret nå hører på bruk av 
kjørespor/trase. I Horisont Snøhetta Tabell 5.5.1 er det for fokusområdene skissert tiltak. 
Skissert tiltak i fokusområde Soløyfjell er å «Hindre ytterligere infrastruktur i området». 
 

Det vil være usikkerhet i hvor stor grad de foreslåtte alternativene vil påvirke reinens 

vandringer til og fra Soløyfjellet negativt i området. Den store verdien villreinen har for 

samfunnet, samt at villreinen allerede er hardt belastet med forstyrrelser i Snøhetta 

villreinområde, gjør at det vurderes som riktig å vektlegge føre-var prinsippet. 

 
Ut fra en villreinfaglig vurdering bør det ikke tilrettelegges for ytterligere ferdsel med 
påfølgende forstyrrelser av rein. For å sikre reinens tilgang til de rike vinterbeitene i 
Soløyfjellet bør graden av forstyrrelser i området reduseres.  
 
Alternativ 1 (0-alternativet i forrige høring) og nasjonalparkforvalters prioriterte alternativ i 
denne høringen innebærer at sporet innenfor Snøfjellstjønnvegen 704 «Fagerhaugbua» går 
ut av bruk. De 7 hyttene som ligger til dette sporet kan enten få 2 turer på kjøresporet hit, 
eller erstatte en eller begge disse turene med skuterturer om vinteren. Saksbehandler 
vurderer dette som det mest gunstige alternativet for å minimere forstyrrelser av rein.  
 

Forslag til vedtak 

Det er påvist å være store utfordringer med forstyrrelser i området. For å ivareta hensynet til 
villreinens vandringsmuligheter til og fra Soløyfjellet tilrår villreinnemnda primært at alternativ 
1 velges: Sporet innenfor Snøfjellstjønnvegen 704 «Fagerhaugbua» går ut av bruk. De 7 
hyttene som ligger til dette sporet kan enten få 2 turer på kjøresporet hit, eller erstatte en 
eller begge disse turene med skuterturer om vinteren. 
 

Behandling 

 
Vedtak 

Det er påvist å være store utfordringer med forstyrrelser i området. For å ivareta hensynet til 
villreinens vandringsmuligheter til og fra Soløyfjellet tilrår villreinnemnda primært at alternativ 
1 velges: Sporet innenfor Snøfjellstjønnvegen 704 «Fagerhaugbua» går ut av bruk. De 7 
hyttene som ligger til dette sporet kan enten få 2 turer på kjøresporet hit, eller erstatte en 
eller begge disse turene med skuterturer om vinteren. 

 

Nemnda anbefaler at oppsyn kontaktes før det gjennomføres skuterturer for å avklare om det er 

rein i området. 
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26-2019 Forespørsel om ny uttalelse – Stillbekklia, Tynset 
 

Saksopplysning  

I Sak 21-2019 uttalte Villreinnemnda seg til en søknad om etablering av ei bu i Knutshø 
villreinområde – Tynset kommune. Nemnda hadde følgende uttalelse:  
 

«Villreinnemnda mener at området er lett tilgjengelig i dag, og behovet for å 
etablere ei bu er lite synliggjort i søknaden. Ut fra foreliggende informasjon 
frarådes det å gi tillatelse til etablering av bu i dette området. 

 
Dersom kommunen likevel tillater etablering av bu i området, vil nemnda anbefale 
at det stilles vilkår om at den ved en senere anledning fjernes dersom den ikke 
lenger skal benyttes i landbrukssammenheng.» 

 
Den 28.08.2019 oversendte Tynset kommune tilleggsinformasjon om behov og lurte på om 
det kunne være aktuelt for nemnda å avgi ny uttalelse. Forespørselen ble drøftet mellom 
leder og sekretær hvor det ble konkludert med at saken kunne tas opp på «høstmøtet» til 
nemnda. Protokoll fra Sak 21-2019 er vedlagt. 
 
Ny saksopplysning 

Tiltakshaver mener at en tilgjengelig bu ved Stillbekklia i Knutshø vil forenkle arbeidet 
med saueoppsyn og sauesanking, utkjøring av saltstein, og vedhogst. E-posten fra 
tiltakshaver er vedlagt. 
 
Fylkesmannen i Innlandet hadde ikke fått denne saken til uttalelse, og ble kjent med saken 
gjennom nemndas uttalelse i sommer. Fylkesmannen i Innlandet ønsker ikke å overprøve 
kommunens vurdering av om tiltaket faller inn under LNFR-formålet i kommuneplanen. 
Fylkesmannen tar den landbruksfaglige vurderingen til etterretning. Dersom kommunen 
gjennom sin sluttbehandling av saken skulle komme fram til at tiltaket er i strid med 
bestemmelser i kommuneplanen minner Fylkesmannen i Innlandet om at saken må sendes 
på ordinær dispensasjonshøring, jf. pbl § 19-2. Ytterligere kommentarer kan leses i 
vedlagte brev fra Fylkesmannen i Innlandet. 
 
Vurdering 

Det vises til vurderinger i Sak 21-2019. Bua ønskes satt opp ca. 700 meter fra vei, innover 
en traktorvei. Det er videre ca. 6 km til hovedvei (RV3) og gården. Området hvor det 
ønskes etablert bu, og hvor det blant annet skal drives tilsyn av sau og vedhogst, vurderes 
som lett tilgjengelig med dagens infrastruktur. Det opplyses også at det er en åpen 
gjeterbu i området. I avveiningen mellom å tillate å etablere en ny bu hvor behovet ikke 
synes å være så stort, og å ikke forringe leveområdet til en nasjonalt viktig art som villrein 
gjennom å etablere en ny bu i området, vurderes det som fortsatt riktig å fraråde 
etablering av bu. Det innstilles ikke til ny uttalelse i saken. 
 
Forslag til vedtak 

Foreliggende informasjon tilsier ikke at det er nødvendig med ny uttalelse fra 
villreinnemnda. 
 
 

 



12 
 

Vedtak 

Nemnda opprettholder sitt vedtak fra sak 21-2019: 
«Villreinnemnda mener at området er lett tilgjengelig i dag, og behovet for å 
etablere ei bu er lite synliggjort i søknaden. Ut fra foreliggende informasjon 
frarådes det å gi tillatelse til etablering av bu i dette området. 

 
Dersom kommunen likevel tillater etablering av bu i området, vil nemnda anbefale 
at det stilles vilkår om at den ved en senere anledning fjernes dersom den ikke 
lenger skal benyttes i landbrukssammenheng.» 

 
 
 

27-2019 Reguleringsplan for Grødalen - Orabekken, begrenset 

høring – Sunndal kommune 
 

Saksopplysning  

Sunndal kommune oversendte 4.11.2019 en høring til Villreinnemnda. Sunndal kommune 
ønsker å heve BYA (bebygd areal) fra 80 m2 til 100m2 i reguleringsplanen for Grødalen-
Orabekken. De øvrige regulerte områdene i Grødalen har godkjent BYA på 100m2 En slik 
økning av BYA fra 80-100m2 i reguleringsplanen for Grødalen-Orabekken medfører at det 
blir likt for hele Grødalen. 
 
Sakspapirene gir følgende informasjon om antallet bebygde og ubebygde fritidsboliger i 
området: «Oppsummering av tomter/fester i området som er med i gjeldende plan fra 
1995: Bebygde hytter 8 stk, tinglyste fester 4 stk, hyttetomter ubebygd 2 stk, hyttepunkt 
som ennå ikke er fradelt 4 stk, sum 18 stk». 
 
Kommunen vurderer; «En økning av arealgrensen på 20 m2 vurdere som en liten økning. 
Det vil ikke medføre nye felt for fritidsbebyggelse og vi vurderer at økning på 20m2 per 
tomt/feste vil ha begrenset virkning for hensynene som skal ivaretas, jfr. hensynssone 
H550_1 i kommuneplanens arealdel.» 
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Kilde Sunndal kommune. 
 



14 
 

 
Reguleringsplan for Orabekken. Kilde Sunndal kommune. 
 
Saken har vært på høring hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal, og hos Møre og Romsdal 
Fylke. Ingen av disse hadde vesentlige innvendinger på dette ift. villreininteresser. 
 
Vurdering 

Det er godkjent reguleringsplan i området for opptil 18 fritidsboliger. Åtte av disse er 
ifølge sakspapirene bebygd. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) behandlet 
i 2017 grensene for Regional plan for Dovrefjellområdet. KMD gjorde følgende vedtak: 

«Området som dekkes av reguleringsplan Grødalen, legges inn i den regionale 
planen som buffersone i kategorien BS15 sammen med den delen av Fjellgardane 
som er lagt inn i denne sonen. Trekkvegen som deler reguleringsplanområdet 
legges inn som nasjonalt villreinområde.» 

 
I Regional plan for Dovrefjellområdet står det i kapittel 2.2 Retningsliner for nasjonalt 
villreinområde (NVO1 Snøhetta og NVO2 Knutshø): «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. Godkjende arealplanar 
som ikkje er gjennomført, skal bli gjeve ei vurdering i forhold til intensjonane i den 
regionale planen og verneplanen ved neste revisjon av kommuneplanane.» 
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En økning av bebygd areal fra 80 til 100 m2 er en 25 % økning. Det totalt tillatte økte 
bebygde arealet for området blir 360m2 areal. 
 

 
Grødalen - Orabekken reguleringsplan ligger som en kile mellom de to buffersonene. KMD 
vedtok i 2017 at dette er nasjonalt villreinområde, og trekkvei for villrein. 
 
Det aktuelle området er vedtatt som nasjonalt villreinområde. Samtidig er det vedtatt 
kommunal reguleringsplan i samme område. Åtte av 18 tillatte tomter/festepunkter er 
bebygd. For å sikre villreinens interesser, og ivaretakelse av en funksjonell trekkvei hadde 
det vært fordelaktig om de 10 «ubebygde fritidsboligene» ikke ble bygd. Dette er ikke 
høringstema, men regional plan uttaler at «Godkjende arealplanar som ikkje er 
gjennomført, skal bli gjeve ei vurdering i forhold til intensjonane i den regionale planen 
og verneplanen ved neste revisjon av kommuneplanane.» Det anbefales at dette tas opp 
ved neste revisjon. 
 
Det foreslås å tillate å øke bebygd areal med tilsammen 360 m2 i nasjonalt villreinområde. 
Det vurderes som noe stort. Det vurderes som usikkert om det økte arealet vil ha negativ 
effekt på villrein, men føre var tilnærming tilsier at det ikke bør tilrettelegges for 
ytterligere bebyggelse dersom villreinens interesser skal sikres. Samtidig er det tillatt med 
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100 m2 bebygd areal i tilgrensende områder (buffersone). Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
og Møre og Romsdal fylke har ikke vesentlige innvendinger mot dette.  
 
Forslag til vedtak 

Villreinnemnda har ingen merknader til den foreslåtte økningen i bebygd areal. 
 
Villreinnemnda anbefaler at ubebygde tomter/festepunkter vurderes på nytt ved neste 
revisjon av kommuneplanens arealdel, jf. regional plan for Dovrefjellområdet. 
 
Vedtak 

Villreinnemnda har ingen merknader til den foreslåtte økningen i bebygd areal. 
 
Villreinnemnda anbefaler at ubebygde tomter/festepunkter vurderes på nytt ved neste 
revisjon av kommuneplanens arealdel, jf. regional plan for Dovrefjellområdet. 
 
 

Eventuelt 
Evaluering av nemndsarbeidet 2016-2019 
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