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Saksliste 
Saksnr. Tema Arkiv- 

Saksnr. 

22-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste  

23-2022 Referat- og orienteringssaker 22/4509 
22/4901 

24-2022 Høring av forskrift om motorferdsel i Sunndal kommune 22/7405 

25-2022 Plan for friluftslivets ferdselsårer – Lesja kommune - 
høringsuttalelse 

22/6673 

26-2022 Uttalelse - søknad om dispensasjon – oppsetting av utedo – 
Folldal 1/39  

22/7622 

27-2022 Årsmelding 2021 - Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø 
villreinområder 

22/846 

28-2022 Eventuelt  

 

 

22-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 
Forslag til vedtak 

Innkalling og saksliste godkjennes 
 

Vedtak 

Innkalling og saksliste godkjennes 
 

 

23-2022 Referat- og orienteringssaker 
 

 

Dialogmøte med DNT og KNT om villrein i Snøhetta villreinområde 

Det ble avholdt dialogmøte om villrein i Snøhetta villreinområde på Villreinsenteret 
Hjerkinn mandag 20. 6. kl. 13.00 - 16.00. Jfr. vedlagt referat fra møtet. 
 

Forslag til vedtak 

Referat- og orienteringssaker tas til etterretning. 
 
Vedtak 

Referat- og orienteringssaker tas til etterretning. 
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24-2022  Høring av forskrift om motorferdsel i Sunndal 

kommune 

 

 

Bakgrunn 

Sunndal kommune hører på revidert forskrift om motorferdsel i utmark. Det 
«villreinrelevante» i utkastet til forskrift: «I villreinområdene er kjøring i vintersesongen 
ikke tillatt etter 20. april, eventuelt 3. påskedag om denne faller etter 20. april». 
I tillegg ønsker Kommunestyret tilbakemelding på følgende:  
«Unntak fra første og andre ledd gjøres dog så lenge snøforholdene tillater kjøring uten 
skade på vegetasjon under kote 800 for dalførene Grødalen, Øksendalen og Ryssdalen, 
under kote 900 for dalførene Grøvudalen og Lindalen og etter veien Osbu – Nesset grense 
fram til hytter i Torbudalen». 
Dette samsvarer med ordlyden i forskriften som var gjeldende frem til 2010. Forskriften 
som var gjeldende frem til 2010 tillot motorferdsel på snø i definerte deler av 
villreinområdene etter 20. april, eventuelt 3. påskedag, så lenge snøforholdene tillot 
kjøring uten skade på vegetasjon. Dette gjaldt i hovedsak kjøring til og fra hytter, og ble 
utført av leiekjørere. 
 
Kommunestyret ber høringsinstansene, å vurdere: 1) Om slik motorisert ferdsel på snø 
etter påske i villreinområdene igjen kan tas inn i og hjemles i Forskrift for motorferdsel i 
utmark i Sunndal kommune, og 2) Hvordan dette i så fall kan tas inn i og hjemles i nevnte 
forskrift på formelt rett vis. 
 
I en tidligere sak, sak 8-2022, behandlet og uttalte nemnda seg til en søknad om 
dispensasjon til kjøring av snøskuter i Torbudalen biotopvernområde, Sunndal kommune. 
Saken gjaldt kjøring etter 20.04 eller (tredje påskedag om den faller seinere) etter 
anleggsveien og til hyttefeltene i dalen. Nemnda uttalte seg og gjorde følgende vedtak: 
 

Snøhettareinen er sky. Etter en lang vinter har villreinen lite energiressurser å 
avse til unødig flukt. Dette gjelder dyr av begge kjønn, men drektige simler er 
spesielt sårbare. De har behov for fred og ro til å frem mot kalvingen i mai måned. 
Formålet med opprettelsen av Torbudalen biotopvernområde er å sikre viktige 
trekkområder og binde sammen beite- og kalvingsområdene for villreinen i 
Snøhettastammen. Trekkmulighetene til villreinen må forbedres ved Holbuvatnet. 
Opplegg for å få et fungerende trekk ved Holbuvatnet bør inngå i ny 
forvaltningsplan. 
 
Det må være et mål å ha minst mulig menneskelig forstyrrelse av villrein i 
biotopvernområdet like før og under kalvingsperioden. Registreringer viser at 
simler bruker områdene omkring Holbuvatnet seint i april. Med utgangspunkt i 
dette bør det etableres et opplegg hvor det er minst mulig menneskelig aktivitet i 
trekkområdene ved Holbuvatnet fra 15. april til 1, juni. 
 
Nemnda støtter ikke at Torbudalen Aursjøen hytteeierforening får innvilget en 
generell dispensasjon til å benytte snøscooter fra Osbu og innover Torbudalen 
etter 20.04 eller (tredje påskedag om den faller seinere) etter anleggsveien og til 
hyttefeltene i dalen – slik den er omsøkt. En eventuell dispensasjon må inneholde 
vilkår som regulerer ferdselen og sikrer villreinens behov i dette området i denne 
sårbare perioden.  
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Deler av det kommunestyret nå ønsker tilbakemelding på i høringen, er å forskriftfeste 
muligheten til å kjøre snøskuter etter veien Osbu – Nesset grense fram til hytter i 
Torbudalen, så lenge snøforholdene tillater kjøring uten skade på vegetasjon. Dvs. 
relativt likt søknaden om dispensasjon i sak 8-2022. 

 
Omtrentlig område for hvor det ønskes snøskuterkjøring inn i Torbudalen. 
 

 
Skissert skutertrase fra Osbu (Vakkerdalsbakken) og innover Torbudalen, merket med gul 
strek. 
 



5 
 

Vurdering  

Da denne saken i stor grad omfatter det samme som i sak 8-2022 bygger saksfremlegget 
under i stor grad på saksfremlegget i sak 8-2022. 
 
Villrein er oppført som en truet art på den globale rødlisten. Den er oppført som nær truet 
i Norge, og vedtatt å være en art av særlig stor forvaltningsinteresse. Villreinen i Snøhetta 
vurderes som svært verdifull, og området hvor tiltaket søkes gjennomført er sentralt i 
Snøhetta villreinområde, og i vedtatt nasjonalt villreinområde. 
 
Ifølge rapporten Horisont Snøhetta (2013) er reguleringen av Aura- og Litledalsvassdraget 
og tilhørende veianlegg og senere kraftlinjer og hyttebygging, blant de aller største 
inngrepene i Snøhetta villreinområde. I tidligere tider var Torbudalen (og Dalsida) viktige 
områder som reinen benyttet for å vandre mellom vest og øst i villreinområdet, uten 
vesentlige hindringer. Dette er dokumentert gjennom omfattende registreringer av 
kulturspor og annen informasjon. I samme rapport står det også at GPS-data tyder på at 
reinen i større grad enn tidligere er i ferd med å bevege seg inn mot Torbuhalsen på 
senvinteren og ta seg videre inn i de nordvestlige deler av østområdet, og at det er grunn 
til å følge situasjonen nøye i åra framover og se på disse trekkmulighetene. For 
fokusområdet Torbudalen–Aursjøen–Dalsida anbefaler rapporten å hindre inngrep eller 
ferdsel som legges inntil eksisterende infrastruktur. Strand, O., Flemsæter, F., Gundersen, 
V. & Rønningen, K. 2013. Horisont Snøhetta. - NINA Temahefte 51. 99 s. 
 
Kjøretraseen til Torbudalen går i stor grad innenfor Torbudalen biotopvernområde. 
Formålet med opprettelsen av Torbudalen biotopvernområde er å sikre viktige 
trekkområder og binde sammen beite- og kalvingsområdene for villreinen i 
Snøhettastammen.  
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Slik sekretariatet oppfatter er det ikke restriksjoner på motorisert ferdsel på veien i 
biotopvernområdet på strekningen Holbuvatnet-Torbuvatnet. Dette er veien fra Sunndal og 
inn til hyttene i Torbudalen. Veien opp til Holbuvatnet går i Litldalen. Veien brøytes opp 
om våren. Hvor tidlig det brøytes er avhengig av blant annet snømengde og rasfare.  
 
Data fra dyreposisjoner, artskart, og omtale i rapporten Horisont Snøhetta, viser at reinen 
de siste 10 årene har benyttet området like vest for Holbudammen sent på våren, like før 
kalvingstiden. Påfølgende kart viser dette. Dette er nært der veien brøytes for å komme 
inn til hyttene, og ikke langt unna traseen hvor det er ønskelig å kjøre snøskuter. Samtidig 
er det svært nært en trekkvei mellom øst- og vestområdet. Ut fra foreliggende informasjon 
kan vi ikke si sikkert hvordan dette trekket fungerer, men mye tyder på at det ikke 
fungerer. Det er trolig behov for restaureringstiltak i dette området for å få et fungerende 
reinstrekk.  
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GPS registreringer fra merkede reinsdyr. Kilde dyreposisjoner. 
 

 
GPS registreringer fra simle med Id 0161. Kilde dyreposisjoner. 
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Registreringer av rein i månedene mars-mai, for årene 1950 til 2022. 176 registreringer av 
rein. Største flokk er 700 dyr, snitt antall dyr er 46. Kilde artskart, bearbeidet i arcgis. 
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Trekkveier for villrein, kilde naturbase.no 
 
Hyttene ved Langvatnet og Torbuvatnet i Torbudalen er etablert sentralt i leveområdet til 
villreinen. Dette er områder som tidligere ble benyttet til kalving og var viktige 
vandringsrom mellom øst og vest i villreinområdet. Hyttebyggingen, med ferdselen knyttet 
til den, sammen med vannkraftutbyggingen og påfølgende veier, har hatt stor negativ 
påvirkning på villreinens arealbruk i dette området. Vandringen mellom øst og vest er 
kraftig redusert, og den menneskelige ferdselen er periodevis så stor at reinen i stor grad 
unnviker området. Registreringene som er nevnt over støtter dette.  
 
Menneskelig tilstedeværelse utløser ofte flukt- og fryktadferd hos reinen. Snøhettareinen 
er kjent for å være spesielt sky. Etter en lang vinter har villreinen lite energiressurser å 
avse til unødig flukt. Dette gjelder dyr av begge kjønn, men drektige simler er spesielt 
sårbare. De har behov for fred og ro til å frem mot kalvingen i mai måned. Formålet med 
opprettelsen av Torbudalen biotopvernområde er å sikre viktige trekkområder og binde 
sammen beite- og kalvingsområdene for villreinen i Snøhettastammen. Dette er fornuftig 
for å ivareta villreinens behov. Det må være et mål å ha minst mulig menneskelig 
forstyrrelse av villrein i biotopvernområdet like før og under kalvingsperioden. Med 
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utgangspunkt i dette bør det etableres et opplegg hvor det er minst mulig menneskelig 
aktivitet i trekkområdene ved Holbuvatnet fra 15. april til 1, juni. Det samme gjelder for 
trekkområdet sør for Torbuvatnet. Dette vil bidra til formålet med biotopvernområdet. Her 
må brøyting av vei, dispensasjon til å kjøre snøskuter, og annen ferdsel, vurderes sammen. 
Det er nylig igangsatt oppstart på forvaltningsplan for Dovrefjellområdet. Opplegg for å få 
et fungerende trekk ved Holbuvatnet bør inngå i ny forvaltningsplan. 
 
Den tidligere nevnte dispensasjonssøknaden var på høring våren 2022. Følgende er hentet 
fra sakspapirene til Dovrefjell nasjonalparkstyre: 
 

«Snøhetta villreinutvalg viser til den endrede områdebruken til villreinen på 
Snøhetta vest, de siste årene. Hvor det har vært lite trafikk langs veien mot 
slutten av april, begynnelsen av mai, og ønsker at dette må diskuteres grundig når 
forvaltningsplanen nå kommer til revidering. Et av hovedmålsettingene i 
Reinsforvaltningen i Snøhetta er å få reinen til å bruke begge områdene gjenoppta 
et større rotasjonstrekk, og bruk av beitene, nordøst på østområdet. I et føre-var 
perspektiv, må det stille strengere vilkår for trafikken og brøytingen, og slik 
villreinutvalget ser det pr. dags dato. Er det den menneskelige trafikken mellom 
Langvatnet, og nedsiden av Holbudammen somer det kritiske punktet, da 
trekkmuligheten som er landfaste her er veldig marginale. Forstyrrelsene langs 
veien fører til at reinen trekker unna veien, det gjelder både brøyting og 
skutertrafikk. Villreinutvalget ønsker ikke at det skal gis dispensasjon for kjøring, 
og viser til at det heller ikke er tillat med snøskuterkjøring i andre deler av 
verneområdene tilknyttet DovrefjellSunndalsfjella i denne tidsperioden. 
Villreinutvalget ønsker ikke en presedensordning hvor dette kan være med å uthule 
det forbudet som er godt etablert i Snøhettaområdet, dette for å ta hensyn til 
villreinen i en kritisk periode, og for å evt få til et fungerende trekk mellom øst og 
vestområdet.» 
 
«Sunndal fjellstyre mener at villreinfjellet skal få mest mulig ro i tiden etter 
påske og frem til kalving og i tiden etter, frem til veien åpner. Sunndal fjellstyre 
viser også til at praksisen ellers i Snøhettaområdet er at det ikke er tillatt med 
snøscooterkjøring etter 2. påskedag, eller 20 april, og er redd for 
presedensordningen dette kan føre til i de andre verneområdene.» 

 
Nasjonalparkstyret sitt vedtak våren 2022:  

«Søknaden fra Torbudalen Aursjøen hytteeierforening om å få drive transport på 
snødekt mark også etter sluttdato 20. april/3. påskedag avslås. Vedtaket er hjemlet 
i verneforskrift for Torbudalen biotopvernområde § 3.1 og i Forvaltningsplan for 
verneområdene på Dovrefjell pkt 6.6.3.» 

 
Kommunestyret ber høringsinstansene, å vurdere: 1) Om slik motorisert ferdsel på snø 
etter påske i villreinområdene igjen kan tas inn i og hjemles i Forskrift for motorferdsel i 
utmark i Sunndal kommune, og 2) Hvordan dette i så fall kan tas inn i og hjemles i nevnte 
forskrift på formelt rett vis. 
 
Forslag til vedtak 

Kommunestyret ber høringsinstansene, å vurdere: 1) Om slik motorisert ferdsel på snø 
etter påske i villreinområdene igjen kan tas inn i og hjemles i Forskrift for motorferdsel i 
utmark i Sunndal kommune, og 2) Hvordan dette i så fall kan tas inn i og hjemles i nevnte 
forskrift på formelt rett vis. 
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Punkt 1: 
Snøhettareinen er sky. Etter en lang vinter har villreinen lite energiressurser å avse til 
unødig flukt. Dette gjelder dyr av begge kjønn, men drektige simler er spesielt sårbare. De 
har behov for fred og ro til å frem mot kalvingen i mai måned. Formålet med opprettelsen 
av Torbudalen biotopvernområde er å sikre viktige trekkområder og binde sammen beite- 
og kalvingsområdene for villreinen i Snøhettastammen. Trekkmulighetene til villreinen må 
forbedres ved Holbuvatnet. Opplegg for å få et fungerende trekk ved Holbuvatnet bør 
inngå i ny forvaltningsplan. 
 
Det må være et mål å ha minst mulig menneskelig forstyrrelse av villrein i 
biotopvernområdet like før og under kalvingsperioden. Registreringer viser at simler bruker 
områdene omkring Holbuvatnet seint i april. Med utgangspunkt i dette bør det etableres et 
opplegg hvor det er minst mulig menneskelig aktivitet i trekkområdene ved Holbuvatnet 
fra 15. april til 1, juni. 
 
Nemnda viser også til at praksisen ellers i Snøhettaområdet om at det ikke er tillatt med 
snøskuterkjøring etter 2. påskedag, eller 20 april. En utvidelse av kjøretiden i Torbudalen 
biotopvernområde kan skape tilsvarende ønske om utvidelse i de andre verneområdene i 
Snøhetta.» Nemnda støtter ikke at forskriften åpner for å benytte snøscooter fra Osbu og 
innover Torbudalen etter 20.04 eller (tredje påskedag om den faller seinere) etter 
anleggsveien og til hyttefeltene i dalen.  
 
Punkt 2 vurderes som uaktuelt. 

 

Behandling 

Enstemmig. 
 
Vedtak 

Kommunestyret ber høringsinstansene, å vurdere: 1) Om slik motorisert ferdsel på snø 
etter påske i villreinområdene igjen kan tas inn i og hjemles i Forskrift for motorferdsel i 
utmark i Sunndal kommune, og 2) Hvordan dette i så fall kan tas inn i og hjemles i nevnte 
forskrift på formelt rett vis. 
 
Punkt 1: 
Snøhettareinen er sky. Etter en lang vinter har villreinen lite energiressurser å avse til 
unødig flukt. Dette gjelder dyr av begge kjønn, men drektige simler er spesielt sårbare. De 
har behov for fred og ro til å frem mot kalvingen i mai måned. Formålet med opprettelsen 
av Torbudalen biotopvernområde er å sikre viktige trekkområder og binde sammen beite- 
og kalvingsområdene for villreinen i Snøhettastammen. Trekkmulighetene til villreinen må 
forbedres ved Holbuvatnet. Opplegg for å få et fungerende trekk ved Holbuvatnet bør 
inngå i ny forvaltningsplan. 
 
Det må være et mål å ha minst mulig menneskelig forstyrrelse av villrein i 
biotopvernområdet like før og under kalvingsperioden. Registreringer viser at simler bruker 
områdene omkring Holbuvatnet seint i april. Med utgangspunkt i dette bør det etableres et 
opplegg hvor det er minst mulig menneskelig aktivitet i trekkområdene ved Holbuvatnet 
fra 15. april til 1, juni. 
 
Nemnda viser også til at praksisen ellers i Snøhettaområdet om at det ikke er tillatt med 
snøskuterkjøring etter 2. påskedag, eller 20 april. En utvidelse av kjøretiden i Torbudalen 
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biotopvernområde kan skape tilsvarende ønske om utvidelse i de andre verneområdene i 
Snøhetta.» Nemnda støtter ikke at forskriften åpner for å benytte snøscooter fra Osbu og 
innover Torbudalen etter 20.04 eller (tredje påskedag om den faller seinere) etter 
anleggsveien og til hyttefeltene i dalen.  
 
Punkt 2 vurderes som uaktuelt. 

 

 

Vedlegg 

1 Vedlegg 1 Forskrift om motorferdsel i utmark, Sunndal kommune – høring – 

merknadsfrist 01.08.2022 

2 Vedlegg 2 - Forslag til forskrift for motorferdsel i utmark 22 

 
 

25-2022 Plan for friluftslivets ferdselsårer – Lesja   

kommune - høringsuttalelse 
 
Saksopplysninger 

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø har mottatt Plan for friluftslivets ferdselsårer på høring fra 

Lesja kommune.  Ferdselsåreplanen er et verktøy for målstyrt utvikling av stier, turveger, løyper og 

leder. Målet med høringa er å informere om arbeidet med ferdselsåreplanen, og samtidig be om 

innspill på endringsbehov knyttet til ferdselsårene. Bl.a. ønsker en informasjon om områder og 

traseer med brukerkonflikter. 

Målet er ifølge dokumentet: «ein vedtatt plan med oppdatert digitalt kart av dagens ferdselsårer 

samen med framtidas ynskjer som er forankra hos publikum, administrasjon og politikarane i Lesja 

kommune. Planen skal bidra til grunnlag for kommuneplanens arealdel og framtidige 

reguleringsplanar slik at friluftslivets ferdselsårer kan sikrast juridisk.» 

Kommunen har fokus på bærekraft, bl.a. miljømessig bærekraft ved å legge til rette for opplevelser 

i randsonen til verneområdet i stedet for inn i villreinområdene. De legger kunnskapsgrunnlaget for 

delnorm 3, Snøhetta til grunn.  

 

Anbefalte tiltak er bl.a. 

- Kartlegge og synliggjøre gapahuker, samt oppdatere ferdselsårer for fotturer, sykkel 
og ski, i kommunens digitale kartløsing 

- Skilte stier ved Lesjaskogsvatnet og Bjorli 
- Kartlegge hva som kan profilerest som sykkelstier ut fra hensynet til 

landbruksaktivitet, miljøkvaliteter og gående 
- Arbeide med å få deler av løypenettet for ski tilrettelagt for sykkelløyper 
- Potensiale for utvikling av ferdselsårer og sammenkoplinger 
- Arbeide med ferdselsårer mellom hyttefelt til sentrum på Bjorli 
- Bidra til samarbeidsselskap for videreutvikling av ferdselsårer på Bjorli 
- Ferdsel og aktivitet knyttet opp mot dagsturhytte på Rånåkollen 

Det er vedlagt en rekke kart som viser eksisterende ferdselsårer; fotruter, skiruter, sykkelruter samt 

Pilegrimsleden. En samtale med saksbehandler i kommunen bekrefter at dette er en temaplan som 
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ikke er juridisk bindende. Videre at det ikke er planlagt nye ruter inn i fjellet eller nye 

startpunkter/parkeringsplasser for aktivitet inn i fjellområdene. 

 

Villreinens status 

Snøhetta villreinområde er et nasjonalt villreinområde og en del av en europeisk villreinregion. 

Villrein er oppført som en truet art på den globale rødlisten, og fikk i 2021 status som nær truet – 

NT- på norsk rødliste for arter 2021. I begrunnelsen vises det bl.a. til at «Villreinens leveområder i 

Norge er under økende press som følge av samfunnets arealbruk og menneskelig ferdsel i og omkring 

fjellområdene.» Miljødirektoratet har vedtatt at villreinen er en art av særlig stor 

forvaltningsinteresse. Villreinen i Snøhetta vurderes som svært verdifull. 

 
Villreinens bruk av området 

Både artskart og naturbase viser at fjellområdene i Lesja kommune er viktige leveområder for 

villreinen. 

 

Kartet viser trekk- og leveområder for villrein. Kilde: Naturbase 

 

 

Kartet viser registreringer av villrein i området. Kilde: Artskart, Artsdatabanken 

 

Kvalitetsnorm for de ti nasjonale villreinområdene 

I nylig framlagt kvalitetsnorm for de ti nasjonale villreinområdene, er Snøhetta klassifisert til dårlig 

tilstand. Av de tre delnormene ble både delnorm 1, bestandsforhold og delnorm 3, leveområder satt 

til dårlig kvalitet (røde). Snøhetta oppfyller dermed ikke kvalitetsnormens mål om minimum middels 

kvalitet. 

Delnorm 3 klassifiseres etter to mål (tallverdi) på hvordan reinen bruker områdene. 

a) Funksjonell arealutnyttelse 
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Måleparameteren beskriver i hvor stor grad villreinen har tilgang til viktige 
funksjonsområder gjennom året. To forhold blir vurdert; 1) grad av arealunnvikelse og 
2) samlet omfang av arealunnvikelse. 

b) Funksjonelle trekkpassasjer  
Begrepet funksjonelle trekkpassasjer betyr at villreinen har mulighet til å trekke 
mellom de ulike funksjonsområdene i leveområdet. 

Det er utarbeidet en kartfortelling som presenterer kunnskapsgrunnlaget for delnorm 3, 

Kvalitetsnorm for villrein, i Snøhetta villreinområde. (Ingrid Sønsterud Myren og Einy Brænd 15. 

desember 2021). Kunnskapsgrunnlaget for delnorm 3 i Snøhetta (arcgis.com) Denne viser 

funksjonsområder (kalvings- og oppvekstområder, viktige vårbeiter for bukk, sommer- og høstbeiter, 

vinterbeiter, trekkpassasjer og biologisk leveområder. På grunnlag av dette, er det utarbeidet en 

oversikt over fokusområder og influensområder. Fokusområder omfatter områder hvor det er, eller 

man mistenker at det kan bli, utfordringer for villreinen som skyldes arealinngrep og menneskelig 

aktivitet. For de fokusområdene som handler om funksjonelle trekkpassasjer er det viktig at det 

gjøres en vurdering av omfang av endringer som følge av redusert trekk. Områder som reinen mister 

eller får redusert tilgang til som følge av redusert bruk av trekkpassasjer, er i dette arbeidet gitt 

navnet influensområder. 

 

Fokusområder i Lesja kommune 

 

Kartet viser fokusområder i Snøhetta villreinområde. Områder med blått omriss er fokusområder 

mtp. arealutnyttelse. Områder med rød bakgrunn er fokusområder mtp. trekkpassasjer. Flere 

områder har begge problemstillinger (framkommer med blått omriss og rød bakgrunn). Kilde: 

Kartfortellinger. Ingrid Sønsterud Myren og Einy Brænd, 15. desember 2021. Påtegnet nummer 

gjort av undertegnede. 

 
Vurdering 

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø vurderer det som svært positivt at kommunen utarbeider en 

samlet plan som viser ferdselsårene i kommunen. Det gir en god oversikt og viser både hvor 

ferdselsårene kan være i konflikt med andre interesser, og potensialet for å utvikle ferdselsårer slik 

at ferdselen kanaliseres inn i områder med lite konflikt.  

Nemnda oppfatter at kommunen har en tydelig strategi for å ivareta villreinens leveområder, bl.a. 

ved å legge til rette for opplevelser i randsonene til verneområdene og utvikle det bygdenære 

løypenettet. Både artskart og naturbase viser at fjellområdene i Lesja kommune er viktige 

https://storymaps.arcgis.com/stories/915d4ffe90c14e06b4ab3b211d687655
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leveområder for villreinen. Samtidig viser mottatte kart over ferdselsårer i kommunen, at det er et 

betydelig antall stier, skiløyper og sykkelruter som leder inn i villreinområdene.  

Etter nemndas vurdering, viser klassifiseringen av Snøhetta villreinområde som område med dårlig 

kvalitet (rød kategori) at det framover vil være svært viktig å vurdere kritisk alle tiltak som kan 

medføre økt ferdsel og aktivitet inn i villreinområdene. Dette gjelder merking og tilrettelegging av 

ferdselsårer inn i og innenfor villreinens leveområder, og også synliggjøring i kart.  

Nemnda oppfatter planen som en temaplan, og forutsetter at alle nye tiltak som vurderes gjort 

juridisk bindende ved at de legges inn i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplaner, blir 

konsekvensutredet med hensyn til villrein. 

I framlagte plan for ferdselsårer i Lesja kommune er det gitt en oversikt over fokusområdene 

beskrevet i kunnskapsgrunnlaget. Vi vil her referere beskrivelsene i kunnskapsgrunnlaget (kursivert) 

og kommentere planen opp mot noen av disse.  

 

Fokusområde SN05: Baklihaugen og Søre Dalsida 

Fokusområdet omfatter flere trekkpassasjer mellom øst- og vestområdet. Det var funksjonelle 

trekk over dalen fram til begynnelsen av 90-tallet. Gradvis økt ferdsel har gjort at trekkene ikke 

lenger er funksjonelle. Dette er mye av årsaken til at Snøhetta kommer i rød sone i delnorm 3. 

Nemnda vil ut fra det be kommunen være varsom med å tilrettelegge for tiltak som vil medføre økt 

ferdsel her på etterjuls- og senvinteren. 

 

Fokusområde SN07: Skamsdalen-Lesjøen 

Arealutnyttelse: Ferdsel mellom Skamsdalen og Lesjøen hindrer villreinens normale arealbruk 

sommerstid. 

Trekkpassasje: Ferdsel mellom Skamsdalen og Lesjøen påvirker trekket noe. Trekket er fortsatt 

intakt. Viktig område for vandring mot vest, mot øst og inn på Hjerkinnplatået. 

Nemnda vil ut fra det be kommunen være varsom med å tilrettelegge for tiltak som vil medføre økt 

ferdsel her på barmark. 

 

Fokusområder SN14: Gravdalen og SN15: Bjorli 

Trekkpassasje (SN14): Fra Eikesdalen til Bjorli går det sti gjennom Gravdalen. Stien krysser flere 

viktige trekkpassasjer for trekk nordvestover. Trekket midt i dalen er ikke lenger i bruk, det er 

derfor ekstra viktig å opprettholde trekkene nord og sør i dalen. Det er utbyggingsplaner i både 

Eikesdalen og på Bjorli. Arbeidsgruppa er bekymret for at økt ferdsel inn i området vil påvirke 

trekket over Gravdalen negativt. 

Arealutnyttelse (SN15): Sommerstid er det foreløpig relativt lite ferdsel inn i fjellet fra Bjorli. 

Vinterstid gjør skiheis og oppkjørte løyper området lettere tilgjengelig og attraktivt, noe som 

påvirker villreinens arealbruk. Det er planer om å utvide heisanlegg inkludert gondol til fjellet 

Toppen, samt utbygging av fritidsboliger. Dersom gondolplanene realiseres, vil det kunne øke 

ferdselen innover fjellet sommerstid. Det er viktig at videre utvikling ikke medfører økt ferdsel 

innover fjellet.  

Nemnda deler arbeidsgruppas bekymring med hensyn til aktiviteten knyttet til Bjorli. Vi vil her også 

vise til Regional plan for Dovrefjellområdet, hvor det i retningslinjene presiseres følgende om BS7 

Buffersone Bjorli: «Det er viktig å unngå en framtidig ferdselsakse på tvers av fjellet i retning 

Eikesdalen.»  

Nemnda registrerer at kommunen ser at behovet for plan er stor i området Bjorli. Ifølge samtale 

med saksbehandler kanaliseres ferdselen i dette om vinteren i stor grad ved å kjøre opp skiløyper, 
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bl.a. ei rundløype ned mot bygda. Videre vil det bli lagt stor vekt på å utvikle stier og ruter som vil 

lede ferdselen mellom hyttefeltene og ned mot bygda. Bl.a. satses det på økt tilgjengelighet til 

Lesjaskogsvatnet. Nemnda vurderer dette som gode strategier som  støttes fullt ut.  

 

Forslag til vedtak 

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø ser det som svært positivt at kommunen utarbeider en 

samlet plan som viser ferdselsårene i kommunen. Det gir en god oversikt og viser både hvor 

ferdselsårene kan være i konflikt med andre interesser, og potensialet for å utvikle ferdselsårer slik 

at ferdselen kanaliseres inn i områder med lite konflikt.  

Nemnda oppfatter at kommunen har en tydelig strategi for å ivareta villreinens leveområder, bl.a. 

ved å legge til rette for opplevelser i randsonene til verneområdene og utvikle det bygdenære 

løypenettet. Både artskart og naturbase viser at fjellområdene i Lesja kommune er viktige 

leveområder for villreinen. Samtidig viser mottatte kart over ferdselsårer i kommunen, at det er et 

betydelig antall stier, skiløyper og sykkelruter som leder inn i villreinområdene.  

 

Nemnda mener at klassifiseringen av Snøhetta villreinområde som område med dårlig kvalitet (rød 

kategori) viser at det framover vil være svært viktig å vurdere kritisk alle tiltak som kan medføre 

økt ferdsel og aktivitet inn i villreinområdene. Dette gjelder merking og tilrettelegging av 

ferdselsårer inn i og innenfor villreinens leveområder, og også synliggjøring i kart.  

Nemnda oppfatter planen som en temaplan, og forutsetter at alle nye tiltak som vurderes gjort 

juridisk bindende ved at de legges inn i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplaner, blir 

konsekvensutredet med hensyn til villrein. 

 

I framlagte plan for ferdselsårer i Lesja kommune er det gitt en oversikt over fokusområdene 

beskrevet i kunnskapsgrunnlaget. Ut fra beskrivelsene i kunnskapsgrunnlaget (kursivert) har nemnda 

følgende kommentarer til disse:  

 

Fokusområde SN05: Baklihaugen og Søre Dalsida 

Fokusområdet omfatter flere trekkpassasjer mellom øst- og vestområdet. Det var funksjonelle 

trekk over dalen fram til begynnelsen av 90-tallet. Gradvis økt ferdsel har gjort at trekkene ikke 

lenger er funksjonelle. Dette er mye av årsaken til at Snøhetta kommer i rød sone i delnorm 3. 

Nemnda ber kommunen være varsom med å tilrettelegge for tiltak som vil medføre økt ferdsel her 

på etterjuls- og senvinteren. 

 

Fokusområde SN07: Skamsdalen-Lesjøen 

Arealutnyttelse: Ferdsel mellom Skamsdalen og Lesjøen hindrer villreinens normale arealbruk 

sommerstid. 

Trekkpassasje: Ferdsel mellom Skamsdalen og Lesjøen påvirker trekket noe. Trekket er fortsatt 

intakt. Viktig område for vandring mot vest, mot øst og inn på Hjerkinnplatået. 

Nemnda ber kommunen være varsom med å tilrettelegge for tiltak som vil medføre økt ferdsel her 

på barmark. 

 

Fokusområder SN14: Gravdalen og SN15: Bjorli 

Trekkpassasje (SN14): Fra Eikesdalen til Bjorli går det sti gjennom Gravdalen. Stien krysser flere 

viktige trekkpassasjer for trekk nordvestover. Trekket midt i dalen er ikke lenger i bruk, det er 

derfor ekstra viktig å opprettholde trekkene nord og sør i dalen. Det er utbyggingsplaner i både 
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Eikesdalen og på Bjorli. Arbeidsgruppa er bekymret for at økt ferdsel inn i området vil påvirke 

trekket over Gravdalen negativt. 

Arealutnyttelse (SN15): Sommerstid er det foreløpig relativt lite ferdsel inn i fjellet fra Bjorli. 

Vinterstid gjør skiheis og oppkjørte løyper området lettere tilgjengelig og attraktivt, noe som 

påvirker villreinens arealbruk. Det er planer om å utvide heisanlegg inkludert gondol til fjellet 

Toppen, samt utbygging av fritidsboliger. Dersom gondolplanene realiseres, vil det kunne øke 

ferdselen innover fjellet sommerstid. Det er viktig at videre utvikling ikke medfører økt ferdsel 

innover fjellet.  

Nemnda deler arbeidsgruppas bekymring med hensyn til aktiviteten knyttet til Bjorli. Vi viser her 

også til Regional plan for Dovrefjellområdet, hvor det i retningslinjene presiseres følgende om BS7 

Buffersone Bjorli: «Det er viktig å unngå en framtidig ferdselsakse på tvers av fjellet i retning 

Eikesdalen.»  

 

Nemnda registrerer at kommunen ser at behovet for plan er stort i området Bjorli. Nemnda vurderer 

det som gode strategier fra kommunens side å kanaliseres ferdselen i dette områom vinteren i stor 

grad ved å kjøre opp skiløyper, bl.a. ei rundløype ned mot bygda. Videre at det legges stor vekt på 

å utvikle stier og ruter som vil lede ferdselen mellom hyttefeltene og ned mot bygda. Disse 

strategiene må nedfelles i planen. 

 
 
Behandling 

Forslag til tilføyelse under FN15 Bjorli: 

Vi ber kommunen være spesielt oppmerksom på konsekvenser for villreinen av 

- Fjelløypa fra toppen av fjellheisen og rundløypa mot Svarthø 
- Sykling langs sti fra fjellheisen mot Svarthø 
- Nytt skitrekk som er planlagt – bør begrenses ytterligere mot toppen 

 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til tilføyelser enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak 

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø ser det som svært positivt at kommunen utarbeider en 

samlet plan som viser ferdselsårene i kommunen. Det gir en god oversikt og viser både hvor 

ferdselsårene kan være i konflikt med andre interesser, og potensialet for å utvikle ferdselsårer slik 

at ferdselen kanaliseres inn i områder med lite konflikt.  

Nemnda oppfatter at kommunen har en tydelig strategi for å ivareta villreinens leveområder, bl.a. 

ved å legge til rette for opplevelser i randsonene til verneområdene og utvikle det bygdenære 

løypenettet. Både artskart og naturbase viser at fjellområdene i Lesja kommune er viktige 

leveområder for villreinen. Samtidig viser mottatte kart over ferdselsårer i kommunen, at det er et 

betydelig antall stier, skiløyper og sykkelruter som leder inn i villreinområdene.  

 

Nemnda mener at klassifiseringen av Snøhetta villreinområde som område med dårlig kvalitet (rød 

kategori) viser at det framover vil være svært viktig å vurdere kritisk alle tiltak som kan medføre 
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økt ferdsel og aktivitet inn i villreinområdene. Dette gjelder merking og tilrettelegging av 

ferdselsårer inn i og innenfor villreinens leveområder, og også synliggjøring i kart.  

Nemnda oppfatter planen som en temaplan, og forutsetter at alle nye tiltak som vurderes gjort 

juridisk bindende ved at de legges inn i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplaner, blir 

konsekvensutredet med hensyn til villrein. 

 

I framlagte plan for ferdselsårer i Lesja kommune er det gitt en oversikt over fokusområdene 

beskrevet i kunnskapsgrunnlaget. Ut fra beskrivelsene i kunnskapsgrunnlaget (kursivert) har nemnda 

følgende kommentarer til disse:  

 

Fokusområde SN05: Baklihaugen og Søre Dalsida 

Fokusområdet omfatter flere trekkpassasjer mellom øst- og vestområdet. Det var funksjonelle 

trekk over dalen fram til begynnelsen av 90-tallet. Gradvis økt ferdsel har gjort at trekkene ikke 

lenger er funksjonelle. Dette er mye av årsaken til at Snøhetta kommer i rød sone i delnorm 3. 

Nemnda ber kommunen være varsom med å tilrettelegge for tiltak som vil medføre økt ferdsel her 

på etterjuls- og senvinteren. 

 

Fokusområde SN07: Skamsdalen-Lesjøen 

Arealutnyttelse: Ferdsel mellom Skamsdalen og Lesjøen hindrer villreinens normale arealbruk 

sommerstid. 

Trekkpassasje: Ferdsel mellom Skamsdalen og Lesjøen påvirker trekket noe. Trekket er fortsatt 

intakt. Viktig område for vandring mot vest, mot øst og inn på Hjerkinnplatået. 

Nemnda ber kommunen være varsom med å tilrettelegge for tiltak som vil medføre økt ferdsel her 

på barmark. 

 

Fokusområder SN14: Gravdalen og SN15: Bjorli 

Trekkpassasje (SN14): Fra Eikesdalen til Bjorli går det sti gjennom Gravdalen. Stien krysser flere 

viktige trekkpassasjer for trekk nordvestover. Trekket midt i dalen er ikke lenger i bruk, det er 

derfor ekstra viktig å opprettholde trekkene nord og sør i dalen. Det er utbyggingsplaner i både 

Eikesdalen og på Bjorli. Arbeidsgruppa er bekymret for at økt ferdsel inn i området vil påvirke 

trekket over Gravdalen negativt. 

Arealutnyttelse (SN15): Sommerstid er det foreløpig relativt lite ferdsel inn i fjellet fra Bjorli. 

Vinterstid gjør skiheis og oppkjørte løyper området lettere tilgjengelig og attraktivt, noe som 

påvirker villreinens arealbruk. Det er planer om å utvide heisanlegg inkludert gondol til fjellet 

Toppen, samt utbygging av fritidsboliger. Dersom gondolplanene realiseres, vil det kunne øke 

ferdselen innover fjellet sommerstid. Det er viktig at videre utvikling ikke medfører økt ferdsel 

innover fjellet.  

Nemnda deler arbeidsgruppas bekymring med hensyn til aktiviteten knyttet til Bjorli. Vi viser her 

også til Regional plan for Dovrefjellområdet, hvor det i retningslinjene presiseres følgende om BS7 

Buffersone Bjorli: «Det er viktig å unngå en framtidig ferdselsakse på tvers av fjellet i retning 

Eikesdalen.»  

 

Vi ber kommunen være spesielt oppmerksom på konsekvenser for villreinen av 

- Fjelløypa fra toppen av fjellheisen og rundløypa mot Svarthø 

- Sykling langs sti fra fjellheisen mot Svarthø 

- Nytt skitrekk som er planlagt – bør begrenses ytterligere mot toppen 
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Nemnda registrerer at kommunen ser at behovet for plan er stort i området Bjorli. Nemnda vurderer 

det som gode strategier fra kommunens side å kanaliseres ferdselen i dette området om vinteren i 

stor grad ved å kjøre opp skiløyper, bl.a. ei rundløype ned mot bygda. Videre at det legges stor vekt 

på å utvikle stier og ruter som vil lede ferdselen mellom hyttefeltene og ned mot bygda. Disse 

strategiene må nedfelles i planen. 

 

 

 

Vedlegg 

1 Kunnskapsgrunnlaget for delnorm 3 i Snøhetta 

2 Utdrag - Kunnskapsgrunnlaget for delnorm 3 i Snøhetta 

3 Høring - plan for friluftslivets ferdselsårer - Villreinnemnda for Snøhetta og 

Knutshø villreinområde - Lesja 

4 Høyringsutkast - Plan for friluftslivets ferdselsårer - Lesja kommune.pdf 

5 Kart vedlegg.pdf 

6 Oversiktskart Pilegrimsleden.pdf 

7 Saksprotokoll Høyring -plan for friluftslivets ferdselsårar.pdf 
 

 

 

26-2022 Uttalelse - søknad om dispensasjon - oppsetting av 

utedo - Folldal 1/39 
 
Saksopplysninger 

Folldal kommune har sendt søknad om dispensasjon for oppføring av utedo på gbfnr 230/1/139 på 

høring. Av kommuneplanens arealdel framkommer det at tiltaket ligger i LNFR-område og i 

hensynssone H560. I følge retningslinjene til denne skal søknader innenfor nasjonalt villreinområde 

behandles som dispensasjon uansett størrelse på tiltaket. 

Det søkes om å sette opp en utedo på 1,44 kvm med høyde 2,3 m. Begrunnelsen er at de i dag har 

felles utedo med nabosetra, men pga. at denne leies ut og ligger inntil naboens fjøsbygning, ønsker 

de å få en egen do litt nærmere setra. De har små barn og foreldre som begynner å bli eldre. 
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Blå sirkel og inntegnet firkant viser omtrent plassering av omsøkte utedo. 

 

 

 

Den lille blå sirkelen i oversiktskartet viser plasseringen i kommunen. 
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Kartet viser at tiltaket ligger på Borkhussætra i Setaldalen, i tilknytning til vei. 

 

Villreinens bruk av område 

Tiltaket ligger ifølge Naturbasen i villreinens leveområde, i barmarksbeiteområde og 

kalvingsområde. Videre ligger tiltaket innenfor nasjonalt villreinområde NVO2 i regional plan for 

Dovrefjellområdet. 

 

 

Blå sirkel viser plassering innenfor regional plan for Dovrefjellområdet 
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Kilde: Naturbase, Mdir         Utsnitt fra regional plan for Dovrefjellområdet 

 
Vurdering 

Omsøkte tiltak er en utedo på 1,44 kvm som skal benyttes av eksisterende seter. Det er lite av 

omfang og ligger i tilknytning til fleire eksisterende bygninger inne på en setervoll. Vi kan ikke se at 

tiltaket vil medføre økt bruk av området og slik sett føre til økt forstyrrelse av villreinen. 

 

Forslag til vedtak 

Omsøkte tiltak er en utedo på 1,44 kvm som skal benyttes av eksisterende seter. Det er lite av 

omfang og ligger i tilknytning til flere eksisterende bygninger inne på en setervoll. Vi kan ikke se at 

tiltaket vil medføre økt bruk av området og slik sett føre til økt forstyrrelse av villreinen. 

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder har ingen merknad til tiltaket. 

 

 

Behandling 

Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak 

Omsøkte tiltak er en utedo på 1,44 kvm som skal benyttes av eksisterende seter. Det er lite av 

omfang og ligger i tilknytning til flere eksisterende bygninger inne på en setervoll. Vi kan ikke se at 

tiltaket vil medføre økt bruk av området og slik sett føre til økt forstyrrelse av villreinen. 

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder har ingen merknad til tiltaket. 

 



23 
 

Vedlegg 

1 SITUASJONSKART.PDF 

2 SØKNAD OM DISPENSASJON - SETTE OPP UTEDO - GNR BNR FNR 230 1 

139.PDF 

3 UTEDO.PDF 

4 Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområde - søknad om 

dispensasjon - oppsetting av utedo - Folldal 1/139 

5 SKISSE.PDF 

 

 

 

 

27-2022 Årsmelding 2021 - Villreinnemnda for Snøhetta og 

Knutshø villreinområder 
 
Saksopplysninger 

Utkast til årsmelding for 2021 for Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder er vedlagt 

sak 27/2022. 

 

Forslag til vedtak 

Årsmeldingen for 2021 for Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder godkjennes. 

Årsmeldingen distribueres til kommuner, fylkesmenn, fylkeskommuner, fjellstyrer, Villreinsenteret, 

Miljødirektoratet, villreinutvalg og Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalparkstyre. 

 

Behandling 

 

Vedtak 

Årsmeldingen for 2021 for Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder godkjennes. 

Årsmeldingen distribueres til kommuner, statsforvaltere, fylkeskommuner, fjellstyrer, 

Villreinsenteret, Miljødirektoratet, villreinutvalg og Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalparkstyre. 

 
 

28-2022 Eventuelt 
Informasjon om årets telling av kalv i både Snøhetta og Knutshø villreinområder. Det er 
svært lav produksjon av kalv, særlig i Snøhetta villreinområde. Betydningen av predasjon 
fra rovvilt (jerv og kongeørn) ble diskutert. Nemnda ønsker at temaet følges opp sammen 
med relevante aktører. Som ender opp med sak i villreinnemnda. 
 
Det er utsendt høring om endring av jakttid på jerv. Nemnda ønsker at det gjennomføres 
en e-posthøring i nemnda på denne.  
Sjekket etter møtet og høringsfristen er gått ut. 
 


