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25-2018 Uttalelse til høring av søknad fra Jora beitelag om 

oppføring av tilsynsbu i Vesllie i Dovrefjell-Sunndalsfjella 

nasjonalpark 

 

 

Vi viser til e-poster fra Dovrefjell nasjonalparkstyre og Dovre Fjellstyre om høring av 

søknad fra Jora beitelag om oppføring av tilsynsbu i Vesllie i Dovrefjell-Sunndalsfjella 

nasjonalpark. Villreinnemnda har følgende uttalelse til høringen: 

 

"Vedtak 

For å ivareta villreinen er det de siste årene vedtatt et omfattende regime for å 
regulere ferdselen i «Hjerkinnområdet». Villreinnemnda mener at det som et 
utgangspunkt er viktig å se på måloppnåelsen av dette før det tillates å bygge nye 
bygninger eller omdisponere bygninger, som tilrettelegger for ytterligere ferdsel i 
dette området. I denne perioden vil vi anbefale at beitenæringen ser etter 
muligheter i alternative løsninger."  

 

Samlet saksfremstilling kan sees under. 

 

Til behandling vedtakssak 25-2018 

Organ: Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø 

Vedtakssak 25-2018 Uttalelse til høring av søknad fra Jora beitelag om oppføring av 

tilsynsbu i Vesllie i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark 

Tid: 26 november til 2 desember 2018 

Møteform: E-postmøte 

Følgende faste medlemmer deltok: 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), Janne Søvik /Rauma) 

Følgende faste medlemmer deltok ikke: Kari Toftaker (Oppdal), Marit Rolstad (Lesja, meldte seg inhabil) 

Følgende varamedlemmer deltok:   

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR» «POSTSTED» 

 

 

 03.12.2018 

 

Deres ref.: 
  

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
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Protokollen er godkjent av Odd Leif Angård (nestleder) 

Saksbehandler Fylkesmannen i Trøndelag, Bjørn Rangbru 

 
 

 

Saksopplysning 

Dovrefjell nasjonalparkstyre ber i e-post av 31.10.2018 Villreinnemnda for Snøhetta og 
Knutshø om uttalelse til søknad fra Jora beitelag om oppføring av tilsynsbu i Vesllie i 
Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Dovre kommune har i brev til nasjonalparkstyret av 
12.10.2018 bedt om at søknaden behandles i nasjonalparkstyret. Søknaden skal behandles i 
Dovrefjell nasjonalparkstyre før Dovre kommune fatter vedtak etter Plan- og 
bygningsloven. Dovre kommune, ved rådmannen, vurderer at tiltaket er innenfor LNF-
formålet i kommuneplanen, og er positiv til søknaden. Dovre kommune har ikke sendt 
søknaden om ny tilsynsbu fra Jora beitelag på høring til Villreinnemnda for Snøhetta og 
Knutshø. Dovre Fjellstyre ber i e-post av 6.11.2018 om uttalelse fra nemnda i samme sak. 
 
Jora Beitelag søker om dispensasjon fra vernebestemmelsen om etablering av tilsyn- og 
sankebu i Vesllie i tilknytting til kvea ved Rolstadsetre. Bakgrunnen for søknaden er at det 
er stor avstand fra vei til områder hvor det skal gjennomføres tilsyn og sanking, og at det 
derfor er behov for ei bu (dagens vei i området er vedtatt fjernet/tilbakeført som en del 
av verneprosessen). Beitelaget skriver at de ønsker å sette opp ei ny tilsyn-, sankebu, 
alternativt ta over en av de etablerte bygningene i området som er best 
tilpasset behovet.  
 
Vurdering 

Området for oppføring av omsøkt bu, Vesllie, ligger innenfor Snøhetta villreinområde i 
Dovrefjell og Sunndalsfjella nasjonalpark. Hovedverneformålet til nasjonalparken er blant 
annet å ta vare på å ta vare på et stort, sammenhengende og villmarkspreget naturområde 
som inneholder særegne og representative økosystemer og landskap og som er uten tyngre 
naturinngrep. Samt er en viktig del av leveområdet til villreinen i Snøhetta og Knutshø 
villreinområder.  
 
Ved utvidelsen av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og oppretting av Hjerkinn 
landskapsvernområde gjennom kongelig resolusjon av 20.04.2018, ble det vedtatt at 
forsvarets bygninger som står ved Vesllia skulle fjernes. Dette ble begrunnet med at det 
ikke er ønskelig med bygninger som kan bidra til ferdsel inn i dette området, av hensyn til 
villreintrekket som går sør for Kolla og for å minimere antall inngrep i nasjonalparken. 
 
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. Ivaretakelse av villrein er 
av internasjonal verdi. Villreinen i Snøhetta vurderes som svært verdifull, og området hvor 
det søkes om oppsetting av ny bu vurderes generelt å være et viktig område for villreinen i 
Snøhetta. Det ligger også innenfor fokusområdet; 
«Skytefeltet/Snøheimvegen/Stroplsjødalen». Jf. Jordhøy, P., Strand, O., Sørensen, R., 
Andersen, R. og Panzacchi, M. 2012. Villreinen i Snøhetta- og Knutshøområdet. Status og 
leveområde. NINA -Rapport 800. I dette fokusområdet er det iverksatt et «ferdselsregime» 
med flere tiltak som forhåpentligvis ivaretar reinens vandringsbehov. 
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Registreringer av GPS-merket rein ved Vesllie. Kilde www.dyreposisjoner.no 
 
Foreliggende informasjon fra dyreposisjoner viser at Vesllie ligger like ved et område som 

har vært relativt mye benyttet av GPS merket villrein. Det er definert som et område med 

helårsbeite for villrein, og det er like ved en registrert trekkvei: 

 

 
Registrerte trekkveier for rein ved Vesllie. Kilde www.naturbase.no 
 

Ut fra et mål om å ivareta kvaliteten i villreinens leveområde er det i utgangspunktet ikke 
ønskelig å etablere flere bygninger, eller omdisponere bygninger, som kan tilrettelegge for 
økt ferdsel i området som kan forstyrre villrein. Denne vurderingen er i samsvar med 
begrunnelsen for fjerning av bygningene ved Vesllie i kongelig resolusjon av 20.04.2018. 
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Som et avbøtende tiltak for beitenæringen er det i kongelig resolusjon av 20.04.2018 
foreslått at det kan vurderes å flytte kveene ved Rollstadsætra til en plassering nærmere 
Snøheimvegen for å lette tilgangen til sankekveer i området. Det er i dag flere 
eksisterende bygninger i «området», og noen vil kunne være aktuelle å benytte i 
landbrukssammenheng. Både muligheten for flytting av kveer og bruk av eksisterende 
bygninger kunne med fordel vært utredet i søknaden. 
 
Avslutningsvis kan det også nevnes at området hvor det søkes om tilsynsbu er i det 
nasjonale villreinområdet i regional plan for Dovrefjellområdet. I retningslinjene for 
nasjonalt villreinområde står det; «Ved behandling av søknadar/meldingar om 
landbruksbygg og –anlegg skal det bli lagt vekt på å komme fram til plassering og 
utforming som gjev minst mogleg konflikt med villrein og andre verneinteresser.» 
 
Forslag til vedtak 

For å ivareta villreinen er det de siste årene vedtatt et omfattende regime for å regulere 
ferdselen i «Hjerkinnområdet». Villreinnemnda mener at det som et utgangspunkt er viktig 
å se på måloppnåelsen av dette før det tillates å bygge nye bygninger eller omdisponere 
bygninger, som tilrettelegger for ytterligere ferdsel i dette området. I denne perioden vil 
vi anbefale at beitenæringen ser etter muligheter i alternative løsninger. 
 

Vedtak 

For å ivareta villreinen er det de siste årene vedtatt et omfattende regime for å regulere 
ferdselen i «Hjerkinnområdet». Villreinnemnda mener at det som et utgangspunkt er viktig 
å se på måloppnåelsen av dette før det tillates å bygge nye bygninger eller omdisponere 
bygninger, som tilrettelegger for ytterligere ferdsel i dette området. I denne perioden vil 
vi anbefale at beitenæringen ser etter muligheter i alternative løsninger. 

 
 
 
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 
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Likelydende brev sendt til: 
Dovrefjell nasjonalparkstyre Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 
Dovre Fjellstyre Kyrkjevegen 5 2660 DOMBÅS 

 
 
Kopi til: 
Dovre kommune Kongsvegen 4 2662 DOVRE 
Snøhetta Villreinutvalg Sunndal Fjellstyre, Boks 57 6601 SUNNDALSØRA 
Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER 

 
 


