VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN
www.villrein.no

Protokoll for møte 03.11.2014
VENABU FJELLHOTELL – RINGEBU
Til stede: Erling Alderslyst, Per Olav Mathisen, Elisabeth Haugom, Arne Vadet, Kristine Valebjørg,
Jørund Båtstad, Jan Roger Boe Øien, Elin Nyvoll og Kjersti Røhnebæk.
Forfall faste medlemmer: Ole Gustav Narud, Geir Skillebæk, Anders Kiær og Else Mari Bjørke.
Andre møtende: Tom Hjemsæteren (Fylkesmannen i Oppland) og Morten Liebe (sekr.).

SAKER:
2014/30
2014/31
2014/32

REFERATSAKER
BRUKEN AV DRIFTSMIDLER FOR RESTEN AV 2014
ALVDAL KOMMUNE – MASSETAK - HØRING

2014/30

REFERATSAKER

1. Undertegning av protokoll fra møtet 24.06.14. og 29.09.14 (AU)
2. Hva skjer i kommunene – runde rundt bordet.
3. Postlista – utsendte brev – gjennomgang
4. AU-møte 29.09.14
5. Gjennomgangsvei Nord-Fron/Sør-Fron – status i saken
6. Stor-Elvdal kommune – tilbygg uthus i utviklingssonen
7. Flytting av Gråhøgdbu (DNT) i Ringebu kommune – status prosess.
8. Arealbruk GPS-dyr i Rondane
9. Fellingsresultater 2014.
10. Skjøtselsplan Formokampen i Sel.
11. Hundekjøringsløyper i Folldal – uttalelse VN - status i saken
12. Beitebruksplan Sør-Fron – uttalelse fra VN
13. Høvringen i Sel – vardebygging, ulovlig merking og markedsføring av stier/løyper –
oppfølging fra nasjonalparkstyret
14. Dialogmøte vedr. organisering av naturforvaltning.
15. Arkiv for nemndene.
16. Oppdatering på www.villrein.no.
17. Brev fra VN til Miljødirektoratet vedr. driftsøkonomi.
18. FMOP - Register inngrep med mer som oppfølging av regional plan.
19. Sletting av gamle Sølnkletten villreinemnd i Brønnøysundregistrene.
20. Villreinfilmer utviklet av NINA.
21. Evt.
FORSLAG TIL VEDTAK

Referatsakene tas til etterretning.

2014/31

BRUKEN AV DRIFTSMIDLER FOR RESTEN AV ÅRET

Vedlegg: Ingen
SAKSOPPLYSNINGER
Tildelte driftsmidler for 2014 er 500000,- Forbruket av driftsmidler er pr. dato på ca. 370000,- +/2- 3000. Dette inkluderer også sekretærarbeidet fram til dette møtet.
Nemnda bør vurdere hvordan den vil bruke resten av midlene dvs. kr 130000,-. Ett dagmøte i
nemnda koster ca. 40000,- . Seketærkostnadene ligger nå svært nær det avtalte beløpet grunnet mye
arbeid i første halvår. Aktiviteten siden 1. juli har vært vesentlig mindre både for sekretær og
nemnd.
VURDERING
Jeg ser gode muligheter for at vi holder oss innenfor budsjettrammen. Dette er mulig sjøl med dette
møtet og ett møte i desember. Det er behov for videre oppfølging fra sekretæren ut året. Det betyr at
den avtalte rammen for godtgjørelse vil overskrides noe. Dette må nemnda ta stilling til.
Jeg foreslår følgende bruk av de resterende driftsmidlene:
-

To nemndsmøter
Sekretærgodtgjørelse ut året, 50 timer
Dekning av utgifter til ledelsen
Diverse
SUM

80000,35000,10000,5000,130000,-

FORSLAG TIL VEDTAK
Villreinnemnda disponerer resterende driftsmidler for 2014 på følgende måte:
-

To nemndsmøter
Sekretærgodtgjørelse ut året, 50 timer
Dekning av utgifter til ledelsen
Diverse
SUM

80000,35000,10000,5000,130000,-

VEDTAK
Villreinnemnda disponerer resterende driftsmidler for 2014 på følgende måte:
-

To nemndsmøter
Sekretærgodtgjørelse ut året, 50 timer

80000,35000,-

-

Dekning av utgifter til ledelsen
Diverse
SUM

2014/32

10000,5000,130000,-

ALVDAL KOMMUNE – MASSETAK - HØRING

Vedlegg: Kart – Alvdal sentrum er vist øverst på midten, Dølbekksetra sør-vest for det planlagte
massetaket.

SAKSOPPLYSNINGER
Sitat søknaden:

VURDERING
Villreinens arealbruk
Lokaliteten ligger i villreinens kalvingsområde og i det helårs beiteområdet. Et trekkområde
sommerstid går ca. 1 km øst for lokaliteten.
Forholdet til regional plan
Planen ligger i sone 1 nasjonalt villreinområde.
Retningslinjene sier følgende (utdrag):
Retningslinjer for fritidsbebyggelse, nybygging og andre tekniske inngrep
Det skal ikke etableres nye massetak og gruvevirksomhet innenfor nasjonalt villreinområde, bortsett
fra mindre grustak for vedlikehold av lokale veier for å unngå lang transport.
Et massetak på 5000m3 tilsvarer eksempelvis et uttak over 2,5 daa med en dybde på 2m. Dette må
ansees som et mindre uttak som ligger innenfor rammen av regional plans retningslinjer.
Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven

§ 8. – Kunnskapsgrunnlaget – vurdering basert på vitenskap og erfaringer
Kunnskap om villreinens arealbruk er nedfelt i NINA-rapport 339 og temakartet for villreinens
arealbruk i Sølnkletten. Kunnskapsgrunnlaget ansees som relativt godt.

§ 9. - Føre-var-prinsippet – forholdet til kunnskapsgrunnlaget
Kunnskapsgrunnlaget må ansees godt, og det er derfor mulig å ta en avgjørelse i saken uten å
anvende dette prinsippet.
§ 10. – Påvirkning - økosystemtilnærming og samlet belastning
Denne delen av Sølnkletten fungerer godt for villreinen. Området ansees ikke som presset av
menneskelige inngrep og ferdsel. Det er et godt stykke igjen til tålegrensen er nådd i så måte.
Avstanden til trekkområdet er relativt stor, og et begrenset massetak vil neppe ha innvirkning på
denne funksjonen for villreinen.
Området ligger imidlertid i kalvingsområdet, og det nødvendig med minst mulig ferdsel i denne
perioden dvs. i mai måned. Ut fra dette må det settes vilkår om at aktiviteten knyttet til et evt.
masseuttak ikke starter før 1. juni, herunder transport av masser.
§ 12. – Bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Det henvises til vurderingene under §10 over. Uttaksområdet må planeres etter avslutning slik at det
ikke oppstår barrierer i form av bratte kanter og lignende.
Konklusjon
Massetaket er av begrenset omfang og ligger innenfor det som nedfelt i regional plan. Det vil ikke
føre til negativ innvirkning på villreinens arealbruk så fremt uttak, knusing, transport med mer
gjøres etter 1. juni av hensyn til villreinkalvingen. Uttaksområdet må planeres etter avslutning.
FORSLAG TIL VEDTAK
1. Det planlagte massetaket vil ikke føre til negative effekter på villreinen dersom det settes
vilkår vedr. drift i kalvingsperioden og planering etter endt uttak.
2. I henhold til Naturmangfoldlovens 12 anbefales at det settes vilkår om at uttak, knusing,
transport med mer gjøres etter 1. juni av hensyn til villreinkalvingen, og at uttaksområdet
planeres etter avslutning for å unngå barrierer i form av bratte kanter.
3. Det henvises for øvrig til retningslinjene i regional plan.

VEDTAK
1. Det planlagte massetaket vil ikke føre til negative effekter på villreinen dersom det settes
vilkår vedr. drift i kalvingsperioden og planering etter endt uttak.
2. I henhold til Naturmangfoldlovens 12 anbefales at det settes vilkår om at uttak, knusing,
transport med mer gjøres etter 1. juni av hensyn til villreinkalvingen, og at
uttaksområdet planeres etter avslutning for å unngå barrierer i form av bratte kanter.
3. Det henvises for øvrig til retningslinjene i regional plan.

Morten Liebe
Sekretær
Sign.
Hjerkinn

04.11.14.

Underskrifter for nemnda
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Følgende saker blei det orientert om, jfr. referatsakene:
1. Undertegnet protokoll fra møtet 24.06.14. og 29.09.14 (AU)
2. Øyer: Refererte GD 1. nov om Skytillen seter som faller i det fri. Vi har ikke fått saken ennå.
Et hytteområde vurderes i kommuneplansammenheng i de indre delene av fjellet. Dovre:
Mye bukk sett under jakta, strukturtelling foretatt, vi har ikke fått dataene ennå. Folldal: Se
ref. sak.nr. 11. Sel: Diskusjon om vinterbrøyting/skiløype fra Mysuseter innover mot
vernegrense, også på Kvamsfjellet. Nord-Fron: Se ref. sak 5 og 12. Ringebu: Tilbygg hytte
godkjent på Goppollen, ikke behandlet av nemnda. Hamar: Hundekjøring fra den kanten ikke
gjort på våren. Ringsaker: Arealdelen i kommuneplan vedtatt i september. Mangler sti- og
løypeplan.
3. Ingen spesielle merknader.
4. AU-møte 29.09.14 – saken i fht. Birken as gjennomgått. Referert at Birken også har planer
om 3,5 km gjerde langs trasen over Raufjellet. Sjekkes av nasjonalparkforvalter, og vi
vurderer denne da.
5. Gjennomgangsvei Nord-Fron/Sør-Fron – saken tas opp til behandling når evt. planer for
sykkelvei Hjerkinn – Lillehammer er avklart. Kan flytte ferdsel vestover.
6. Stor-Elvdal kommune – tilbygg uthus i utviklingssonen – vist som eksempel på omfanget av
bygging på en eiendom i denne sonen,
7. Flytting av Gråhøgdbu (DNT) i Ringebu kommune, jfr. FOU-prosjektet. Flere aktører tar nå
opp denne saken, herunder nasjonalparkstyret.
8. Arealbruk GPS-dyr i Rondane – vist eksempler på arealbruk siste 3 uker.
9. Fellingsresultater 2014, bare Sølnkletten foreligger så langt, her felt 250 dyr.
10. Skjøtselsplan Formokampen i Sel – vedtatt i nasjonalparkstyret.
11. Hundekjøringsløyper i Folldal – uttalelse gitt fra VN, saken utsatt av Folldal kommune i
påvente av utarbeiding av sti- og løypeplan.
12. Beitebruksplan Sør-Fron – i uttalelsen fra VN er det påpekt at villreinbeite ikke er
innarbeidet i planen.
13. Høvringen i Sel – vardebygging, ulovlig merking og markedsføring av stier/løyper –
oppfølging fra nasjonalparkstyret i møte med aktivitetsbedrifter på Høvringen, enighet om
endringer.

14. Dialogmøte vedr. organisering av naturforvaltning. Leder deltok og viste til at
reorganiseringen av nemndene i 2007 og hvilken geografi vår nemnd dekker. Rapport skal
foreligge til 1.12.
15. Arkiv for nemndene på gang i regi av Miljødirektoratet.
16. Oppdatering på www.villrein.no foretas av sekretær.
17. Brev fra VN til Miljødirektoratet vedr. driftsøkonomi. Ingen tilbakemeldinger, heller ingen
spor i statsbudsjettet.
18. Register inngrep med mer som oppfølging av regional plan på gang. Aktuelt å invitere Marit
Vorkinn (FMOP) for gjennomgang.
19. Sletting av gamle Sølnkletten villreinemnd i Brønnøysundregistrene foretatt.
20. Villreinfilmer utviklet av NINA- vist et eksempel.
21. Ingen kommuner i Hedmark har formalisert sti- og løypeplan i forhold til lov om
motorferdsel i utmark. Noen kommuner i Oppland har slik forskrift.
Orientering om resultater fra FOU-prosjektet i Rondane ved Vegard Gundersen, NINA:
-

Gjennomgang av bakgrunn for prosjektet og metodikk
Hovedtrekk vedr. resultater ferdsel og villreinens arealbruk vist
Gjennomgang av fokusområdene og drøfting av tiltak
Rapporten blir lansert med det aller første

