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17-2018 Uttalelse til høring av søknad om ombygging av bru - 

Einunndalsveien 

 

Vi viser til høring av søknad om ombygging av bru på landbruksvei i Einunndalen i Folldal 

kommune. Villreinnemnda har følgende uttalelse til høringen: 

 

Vedtak 

«Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø har vurdert søknaden om ombygging av 
bru over Kløftebekken. Nemnda har ingen merknader til tiltaket.»  

  

Samlet saksfremstilling kan sees under. 

 

Til behandling vedtakssak 17-2018 

Organ: Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø 

Vedtakssak 17-2018 Uttalelse til høring av søknad om ombygging av bru - 

Einunndalsveien  

Tid: 23-29 august 2018 

Møteform: E-postmøte 

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

Lånke, Olav Søderberg, Janne Søvik Hovde, Jon Tore Dalsegg  

Følgende faste medlemmer deltok ikke: Kari Toftaker, Karianne Rindli, Øyvind Bakken-Berg 

Følgende varamedlemmer deltok:   

Protokollen er godkjent av   

Saksbehandler Fylkesmannen i Trøndelag, Bjørn Rangbru 

 
 

Saksopplysning 

Villreinnemnda har fra Folldal kommune mottatt høring på søknad om ombygging av 
eksisterende bru på landbruksvei i Einunndalen, nærmere bestemt Kløftebekken bru. 
Tiltakshaver er Einunndalsvegen AS. Tiltakshaver ønsker å benytte en løsning med to 
prefabrikkerte brukar og brudekkeelement i betong. Kommunen ser ikke at tiltaket berører 
kjente miljøverdier.  
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Tiltakets plassering i Einunndalen, og registrerte trekkveier for villrein i området.  

 

 
Tiltakets plassering ved Kløftebekken i Einunndalen. 
 
Området for ombygging av bru ligger i Knutshø villreinområde. Knutshø villreinområde er 
et nasjonalt villreinområde og en del av en Europeisk villreinregion. 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 Knutshø vurderes som svært verdifull. 
Området omfattes av regional plan for Dovrefjellområdet. Tiltaket er utenfor 
verneområdene på Dovrefjell. 
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Vurdering 

Saksbehandler vurderer at ombygging av bru over Kløftebekken er i tråd med retningslinjer 
til regional plan for Dovrefjellområdet.  
 
Det er ikke registrert viktige funksjonsområder for villrein ved «Kløftebekkbrua» 

(www.naturbase.no). Avtegnede trekkveier er inntegnet lenger opp i fjellet. Ingen av de 

gps merkede dyrene har benyttet området ved «Kløftebekkbrua» (www.dyreposisjoner.no). 

Sett-Rein data tyder på at reinen på vinter og tidlig vår beiter på dyrkamarkområdene like 

sørøst for «Kløftebekkbrua». Saksbehandler vurderer at foreliggende informasjon tyder på 

at dalbunnen ved «Kløftebekkbrua» har vært relativt lite benyttet av villrein, og området 

ansees ikke som spesielt viktig. Ombygging av brua ansees som et lite og tidsmessig 

avgrenset tiltak. Tiltaket ansees ikke å ha nevneverdige konsekvenser for villreinen.  

 
Forslag til vedtak 

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø har vurdert søknaden om ombygging av bru over 
Kløftebekken. Nemnda har ingen merknader til tiltaket. 
 
Vedtak 

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø har vurdert søknaden om ombygging av bru over 
Kløftebekken. Nemnda har ingen merknader til tiltaket. 

 
 
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 

 
 
 
Kopi til: 
Villreinutvalget i Knutshø v/ Kvikne Utmarksråd, 
Vollan gård 

 2512 KVIKNE 

Fylkesmannen i Hedmark Postboks 4034 2306 HAMAR 
 
 

http://www.dyreposisjoner.no/

