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2015/13

RINGEBU KOMMUNE – HØRING KOMMUNEPLANENS
AREALDEL

Vedlegg: Kart som viser grovt beliggenhet av delområder.

SAKSOPPLYSNINGER
Ringebu kommunestyre har i møte 28.04.2015, sak 033/15, vedtatt å legge kommuneplanens
arealdel 2015-2027 ut på høring og offentlig ettersyn, med hjemmel i plan- og bygningslovens
§11-14. Planen skal avløse gjeldende arealdel fra 1993 og seks kommunedelplaner.
Planforslaget er lagt ut til 1. gangs høring og offentlig ettersyn i perioden 08.05.201501.07.2015. Plandokumentene er tilgjengelig på kommunens hjemmeside se
https://www.ringebu.kommune.no/tjenester/plan-og-teknisk/nyheter-fra-plan-ogteknisk/kommuneplanens-arealdel-2015-2027-horing.79110.aspx , på Ringebu rådhus og
Baker Hansen (Fåvang).

Planforslaget omfatter hele kommunen (unntatt Kvitfjell) og inneholder bl.a. forslag til nye
bestemmelser og retningslinjer, områder for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse,
sentrumsformål og næringsbebyggelse.
DELOMRÅDENE I PLANEN - VILLREIN
Planreserven i gammel plan mht. hytter er på 517 stk., og det er bygget 38 hytter pr. år i
seinere tid. Forlenges denne takten tilsvarer planreserven 13 års bygging framover. På
vestsida av dalen har kommunen en planreserve på ca. 2500 ”enheter” innenfor gjeldende
vedtatte planer. På østsida av dalen er den totale tomtereserven i hht. ny plan på ca. 1500
hytter.
2.1.3 Delområde 3 – Fåvang østfjell
Omfatter Fåvang østfjell, og fjellområdet videre østover til enden av Gopollvegen
og Tromsbua. Delområdet avgrenses av Øyer kommunegrense i sør og Tromsa og
Allmenningsvegen i nord.
Planstatus:
Den vestlige delen av delområdet omfattes av kommunedelplan for Fåvang østfjell
(2004). Kommunedelplanen skal oppheves og innarbeides i ny arealdel.
Byggeområdene i kommunedelplanen videreføres i sin helhet i ny arealdel. Planreserven
for dette området er stort (anslagsvis 200 uregulerte tomter), og det er
ikke lagt inn nye byggeområder.
Resten av delområdet er avsatt til LNF i gjeldende arealdel.
2.1.4 Delområde 4 – Måsåplassen, Øksendalen, Pulla, Tann,
Annolseter, Skotten, Brekkom
Området omfatter fjellområdet på østsida av Gudbrandsdalen, avgrenset av
Tromsa og Allmenningsvegen i sør, og Søråa og Pulla seterområde i nord. Mot øst
omfatter delområdet Åmotsetra i sør og Pulla og Øksendalen i nord.
Delområdet omfatter seterområder med bebyggelse, spredte hytteområder og
skog og utmarksområder. Turistbedriften Måsåplassen ligger innenfor delområdet.
Planstatus:
Delområdet er i sin helhet avsatt til LNF i gjeldende arealdel. Det er 4 regulerte
hyttefelt innenfor området, reguleringsplan for Kjørra (1993), Skotten hyttegrend
(1992), Kvitberget hyttegrend (1992) og Tann – Annolseter (1994). Reguleringsplanene
skal videreføres. Resten av området er avsatt til LNF i gjeldende arealdel.
Det ligger et stort antall fritidseiendommer i LNF-området.
I planforslaget er det lagt inn 575 nye hytter.
2.1.5 Delområde 5 – Venabygdsfjellet
Området er avgrenset av Sør-Fron kommunegrense i vest, Hedmark fylkesgrense i
nord og Søråa samt en rett linje fra Muen til Nordstulen i øst. Delområdet omfatter
store utmarksområder med deler av Rondane nasjonalpark, seterområder med
bebyggelse og store hytteområder. Turistdestinasjonen Venabygdsfjellet med
hoteller og næringsområder ligger innenfor delområdet.
Planstatus:
Delområdet omfatter planområdet for kommunedelplan for Venabygdsfjellet.
Kommunedelplanen skal oppheves og byggeområdene videreføres i sin helhet i ny

arealdel. Resten av delområdet er avsatt som LNF-område i gjeldende arealdel.
I planforslaget er det lagt inn 425 nye hyttetomter.
2.1.6 Delområde 6 - Skjerdingen
Omfatter areal lengst nord-øst i kommunen, avgrenset av Hedmark fylkesgrense i
nord. Turistbedriften Skjerdingen ligger i delområdet. Området består av utmarksområder
med setre og spredt fritidsbebyggelse.
Planstatus:
Delområdet er avsatt til LNF i gjeldende arealdel. Det er ett regulert hyttefelt og et
antall hytter i LNF.
2.1.7 Delområde 7 - fjellområdene
Omfatter fjellområdene på østsida av Gudbrandsdalen fra Øyer kommunegrense i
sør. Delområdet er avgrenset av Hedmark fylkesgrense i nord. Imsdalen med flere
gårdsbruk, og flere seterområder ligger innenfor delområdet.
Planstatus:
Delområdet er avsatt til LNF i gjeldende arealdel.
FORHOLDET TIL VILLREIN
Det legges ikke opp til nye utbyggingsområder innenfor nasjonalt villreinområde,
buffersonen til nasjonalt villreinområde, snaufjellet (landskapshensyn),
seterområdene, viktige beiteområder og områder hvor planreserven
er stor. Det er utført konsekvensutredninger for delområder (byggeområder med mer).
I forhold til villreininteressene inneholder planen følgende justering av sonegrenser i fht.
regional plan, se kart på
https://www.ringebu.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=905&FilId=12779

2.9.2.5 Villreinens leveområde

I Regional plan for Rondane Sølnkletten er områder som er definert som villreinens
leveområder avgrenset som sone 1. Det er anbefalt at kommunene innarbeider
sone 1 som hensynssone ved revisjon av kommuneplanens arealdel.
Det er gjort en justering av grensa mellom villreinens leveområde og buffersonen
slik dette var avsatt i den regionale planen. Nord for Flaksjøen er avgrensing av
sone for villreinens leveområde utvidet og trukket ut slik at den faller sammen
med avgrensingen av Rondane nasjonalpark. Det er innarbeidet retningslinjer til
hensynssonen som sier at Regional plan for Rondane Sølnkletten skal legges til grunn ved
vurdering av nye tiltak.
Regional plan – LNF-formål – bestemmelser - soner
Regional plan for Rondane anbefaler at alt areal i villreinens leveområde avsettes
til LNF-formål i overordna plan. Det er gjort følgende unntak fra dette ved utarbeiding
av ny arealdel:
Skjerdingen:
Skjerdingen høyfjellshotell og tilhørende anlegg er vist som kombinert formål
næring/fritids- og turistvirksomhet (NFT6.1), i tråd med dagens arealbruk. Det er
lagt inn et nytt areal for utvidelse av dagens aktivitet som kombinert formål fritidsbebyggelse/
fritids- og turistformål (FFT6.3). I tillegg er eksisterende hyttefelt
vist som fritidsformål (F6.1). I gjeldende arealdel var hele dette området vist som
LNF.
Det er krav om utarbeiding av reguleringsplan før det kan gjennomføres tiltak
innenfor områdene NFT6.1 og FFT6.3. Innenfor F6.1 kan tiltak på eksisterende
fritidsboliger gjennomføres i tråd med § 2.2.1.
Kommunestyret vedtok ved 1. gangs behandling i kommunestyret, KOM-sak
033/15, at arealinnspill FFT 6.1, Skjerdingen, skal legges inn i plankartet som nytt
område for kombinert formål fritidsbebyggelse og fritids- og turistformål. Området
ligger i villreinens leveområde.
Skiløyper:
Skiløypenettet i hele østfjellet, også innenfor villreinens leveområde og buffersonen
til denne, er vist som idrettsanlegg.
Kommunestyret vedtok ved 1. gangs behandling i kommunestyret, KOM-sak
033/15, at i4.6, Pulla – Oppbekkfjellet, skal legges inn i plankartet som idrettsanlegg,
skiløype. Skiløypa ligger dels i villreinens leveområde og dels i buffersonen.
LNF-områder:
I LNF-områdene innenfor hensynssone villreinens leveområde tillates ikke utvidelse
av eksisterende fritidseiendommer. Dette er i tråd med anbefalinger i den regionale
planen. Det ligger 250 hytter i LNF innenfor villreinens leveområde. Eventuelle
tiltak på disse eiendommene må behandles som dispensasjonssaker. Retningslinjer
i Regionale plan for Rondane Sølnkletten skal legges til grunn ved behandling
av søknader om tiltak.
I Venåsen, innenfor kommunedelplan for Venabygdsfjellet, ligger 6 tomter som er
vist som spredt fritidsbebyggelse i kommunedelplanen innenfor villreinens leveområde.

Disse er videreført i arealdelen som eksisterende tomter og kan bygges
ut i tråd med planbestemmelsene § 5.3. Se nærmere beskrivelse i kap 2.7.3.
Annen aktivitet innenfor leveområdet:
Det er gjort en vurdering av om det bør legges begrensninger på enkelte typer
aktivitet innenfor villreinens leveområde. Dette gjelder eks oppstilling av campingvogner
og aktiviteter som kiting (på ski). Kommunen finner imidlertid ikke at
det er grunnlag for å innarbeide dette i arealdelen med hjemmel i plan- og bygningsloven.
2.9.2.6 Buffersone (til villreinens leveområde)
Regional plan for Rondane Sølnkletten definerer en buffersone, sone 2, mellom
villreinens leveområde og utviklingssonen. Det er anbefalt at kommunen innarbeider
sone 2 som hensynssone ved revisjon av arealdelen.
Det er gjort to justeringer av hensynssonegrensen i forhold til avgrensing av buffersonen
i den regionale planen, i Trabelia og ved Måsåplassen. Bakgrunnen for
justeringene er at kommunen ønsker å tilpasse den juridiske hensynssonegrensen
til terrengforhold og til eksisterende bebyggelse i området. Sonegrensen i den
regionale planen skjærer i rett linje mellom fjelltopper, gjennom etablerte hytteområder,
der det ville vært mer naturlig å legge grensen rundt bebygde områder.
I Trabelia er sonegrense mellom buffersone og utviklingssone i Regional plan for
Rondane forskjøvet mot øst. Dette gir en reduksjon av område vist som hensynssone
buffersone. Ny avgrensing er lagt øst for eksisterende hyttebebyggelse.
Ved Måsåplassen er sonegrensen justert slik at eksisterende fritidsbebyggelse
langs Røsmyrvegen blir liggende utenfor hensynssonen. Kart som viser justert sone er vedlagt
(vedlegg 5).
Konsekvenser av sonejustering:
Justering av sonegrense innebærer at areal vist som hensynssone buffersone er
redusert i forhold til anbefalingen i den regionale planen.
Flytting av hensynssonegrensen har begrensede konsekvenser for eksisterende
bestemmelser i hensynsone buffersone, som utenfor. Dispensasjonspraksis er imidlertid
strengere innenfor hensynsone buffersone.
Flytting av sonegrensen fører til at nye byggeområder i dette området ikke vil
være i strid med vedtatt planprogram for arealdelen.
I Trabelia er derfor del av innspill F5.6 tatt inn i planforslaget. Dette utgjør 260 daa, noe som
gir potensial for ca 80 nye hytter. Se kart på:
https://www.ringebu.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=11099&FilId=12804
På Måsåplassen – Øksendalen er del av F4.33 og 4.34 tatt inn som nye byggeområder. Dette
utgjør totalt 245 daa, og et potensiale på ca 80 nye
hytter. Innenfor disse områdene ligger det allerede 26 hytter, noe som gjør at
potensielt antall nye hytter vil være ca 55. Se kart:
https://www.ringebu.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=11099&FilId=12803

Justering av sonegrensen fører til at det kan etableres nye byggeområder for fritidsboliger
nærmere villreinens leveområde. Dette kan føre til økt ferdsel inn i
leveområdet, og dermed ha negative konsekvenser. Justeringen fører imidlertid
ikke til at det totale omfanget på nye byggeområder øker. Totalarealet som legges

ut som nye byggeområder vurderes opp mot planreserve og planbehov, uavhengig
av hvor de nye byggeområdene ligger.
Planbestemmelser
Det er utarbeidet retningslinjer for hensynssone buffersonen jf § 7.2.6. I tillegg er
det utarbeidet bestemmelser til eksisterende fritidsbebyggelse i LNF innenfor
hensynssonen i tråd med retningslinjer i Regional plan for Rondane, jf § 5.3.
Det har vært svært viktig for kommunen å kunne gi bestemmelser til eksisterende
fritidsbebyggelse innenfor buffersonen.
Særskilt for bebyggelse innenfor hensynssone buffersone til villreinens leveområde (H560_):
Eventuelle dispensasjoner behandles strengt og i tråd med retningslinjer i Regional plan for
Rondane Sølnkletten.
Særskilt for bebyggelse innenfor hensynssone for villreinens leveområde (H560_):
Det tillates ikke utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse innenfor hensynssonen.
Eventuelle dispensasjonssøknader behandles strengt, og i tråd med retningslinjer i Regional
plan for Rondane Sølnkletten.
Av totalt 3718 hytter i kommunen ligger
2821 innenfor planområdet til den regionale planen. Av disse ligger 1821 hytter
utenfor regulerte områder (i LNF-område), og fordeler seg slik:
Soner i Regional plan for Rondane Sølnkletten Antall hytter i LNF
Villreinens leveområde 250
Buffersone 995
Utviklingssone 494
Ned mot bygda 82
Alle tiltak på hyttene innenfor leveområdet og buffersonen forutsetter i dag en
omfattende dispensasjonsbehandling, med høring til regionale etater. Med innarbeiding
av bestemmelser om tiltak på hytter i LNF, innenfor hensynssone buffersone,
vil det bli en betydelig forenkling av saksbehandlingen og reduksjon av saksbehandlingstiden.
Nye fritidsboliger
Det er lagt inn 31 nye tomter for spredt fritidsbebyggelse i LNF jfr kap 2.7.3. Alle
disse ligger i buffersonen til villreinens leveområdet, slik denne er avgrenset i Regional
plan for Rondane Sølnkletten. Dette er i strid med anbefalinger i den regionale
planen.
VURDERING
Innledning
Kommunen har gjort vurderinger og avveininger i forhold til regional plan og villrein.
Regional plan er for en del forhold fulgt opp. Det er utført en konsekvensutredning for alle
delområder.
Det savnes en dypere vurdering i forhold til Naturmangfoldloven og spesielt samlet
belastning. Det er fremmet forslag som er negative i forhold til en helhetstekning og samlet
belastning ut fra både regional plan og Naturmangfoldloven, se punktene nedenfor.
Det legges opp til en betydelig tomtereserve for hyttebygging basert eksisterende reserve og

nye forslag. Dette forslaget omfatter i stor grad utviklingssonen. Men en slik kapasitet skulle
det likevel ikke være nødvendig å legge inn tomter med evt. forskyving av grenser i forhold til
regional plan i retning leveområdet. Dette strider mot strategien i regional plan. Jeg vil klart
frarå dette. De enkelte områdene er kommentert nedenfor.
Villreinens arealbruk
Ringebu østfjell er et svært sentralt funksjonsområde for villrein. Dette gjelder hele året.
Sammen med områdene i Stor-Elvdal er dette ”hjertet” for villreinen i Rondane sør. I den
sammenheng er alle de ca. 2000 dyrene på vinterbeite i de to kommunene. I sommerhalvåret
bruker for tiden om lag 80 % av stammen i Rondane sør de to kommunene til kalving og
beite.
En vurdering av delområder er gjort opp mot forslagene i kommuneplanen, se merknader
under ”Naturmangfoldloven”. Det henvises til for øvrig til det omfattende datagrunnlaget om
villreinen arealbruk seinest rapportert av NINA i vinter.
Forholdet til regional plan
Regional plan er retningsgivende for den kommunale planleggingen. Planen er ny og ble
til etter en omfattende prosess i forhold til involverte kommuner. Sluttproduktet er en form for
omforent løsning mellom kommuner og sentrale myndigheter. Det skal derfor svært gode
grunner for å endre de føringene som ligger i planen. Det er viktig å være klar over at i
forhold til villrein håndterer hver kommune en del av en helhet. Langsiktigheten i
forvaltningen avghenger i svært stor grad av at hver kommune holder en linje i sin
arealpolitikk.
Med en slik tomtereserve får kommunen en klar utfordring i forhold til regional plans
retningslinje:
Ferdsel og annen aktivitet
Tilrettelegging for friluftsliv og aktiviteter prioriteres innenfor sonen for å redusere ferdsel
inn i sone 1. Ved fortetting og utbygging innenfor sonen bør det legges særskilt vekt på å
tilrettelegge for ferdsel bort fra villreinområder.
Forholdet til Naturmangfoldloven
§ 8. – Kunnskapsgrunnlaget – vurdering basert på vitenskap og erfaringer
Kunnskap om villreinens arealbruk er nedfelt i rapportene i fbm. GPS- prosjektet i regi av
NINA. Det er dermed godt. Kunnskapen er basert både på erfaringskunnskap og GPSregistreringer.
§ 9. - Føre-var-prinsippet – forholdet til kunnskapsgrunnlaget
Kunnskapsgrunnlaget må ansees godt, og det er derfor mulig å vurdere saken uten å anvende
dette prinsippet.
§ 10. – Påvirkning - økosystemtilnærming og samlet belastning
Skjerdingen:

Områdene i umiddelbar nærhet av Skjerdingen er svært viktige for villrein. Dette er meget
godt dokumentert. En viktige del av delstammen i Rondane sør bruker områdene. En
utvidelsen av aktiviteten på Skjerdingen kan få svært negative konsekvenser for stammen.
Endring av arealbruksformål i forhold til gjeldende plan frarås klart.
Skiløyper - Oppbekkfjellet
Områdene ved Oppbekkfjellet er meget viktige vinterbeiteområder. Her er det tidligere
fremmet forslag om utvidelse av skiløypenettet. Dette har villreinnemnda gått imot. Endringer
av sonegrenser og nye skiløyper vil være svært negativt for villreinen og frarås.
LNF-områder hensynssone – tomer i Venåsen
Her har kommunen fulgt opp regional plan og ivaretatt hensynet til samlet belastning ved at
det ikke tillates utvidelse av hytter i leveområdet.
Det foreliggende planutkastet skal avløse gjeldende planer. Belastning i leveområdet er stor
nok. Det anbefales at tomtene i Venåsen tas ut av planen ut fra en helhetstenking for hele
regionen og av prinsipielle og mulig presedensvirkning.

Annen aktivitet innenfor leveområdet
I eget brev til kommunen har nemnda i vinter tatt opp problematikken omkring kiting ut fra
Venabygdsfjellet og fra Øksendalen. Denne kitingen er omfattende og virker svært
forstyrrende for villreinen vinterstid. Nemnda var i forkant av brevet i kontakt med
fylkesmannen om hjemmelsgrunnlaget som viser til evt. muligheter i friluftsloven.
Kommunen må gå dypere inn i problematikken for å finne en løsning. Aktiviteten er så stor at
den fører til at villreinen vil kunne unnvike de aktuelle store områdene, og dermed er
tålegrensen overskredet uten tvil.
Buffersone Trabelia og Måsåplassen
Endringene av sonegrensene er gjort i østlig retning dvs. innover mot villreinens leveområde.
Dette er tiltak som kan få prinsipiell betydning i forhold til andre kommuner, jfr. den
overordnete vurderingen i forhold til regional plan. Den samlete belastningen på villreinen
kan øke som følge av nye hytter med tilhørende ferdsel nær leveområdet. Dette er en uønsket
utviklingsretning ut fra at samlet belastning kan øke. Kommunen oppfordres til å finne andre
løsninger innenfor utviklingssonen.
Nye fritidsboliger:
Dette er tiltak som kan få prinsipiell betydning i forhold til andre kommuner, jfr. den
overordnete vurderingen i forhold til regional plan. Den samlete belastningen på villreinen
kan øke som følge av nye hytter med tilhørende ferdsel nær leveområdet. Dette er en uønsket
utviklingsretning ut fra at samlet belastning kan øke. Kommunen oppfordres til å finne andre
løsninger innenfor utviklingssonen.
FORSLAG TIL VEDTAK
Regional plan er for en del forhold fulgt opp når det gjelder avgrensning og bestemmelser.
Det savnes en dypere vurdering i forhold til Naturmangfoldloven og spesielt samlet
belastning. Det er fremmet konkrete forslag som er negative i forhold til en helhetstekning og

samlet belastning basert på regional plan og Naturmangfoldloven, se punktene nedenfor.
Nemnda viser også til at det er foreslått et høyt antall hyttetomter i utviklingssonen hvilket har
betydning for den samlete belastningen og for vurderinger gjort i forhold til de andre
enkeltområdene:
1. Justeringen av grensen for leveområdet i tråd med etablert grense for Rondane
nasjonalpark tilrås.
2. En utvidelsen av aktiviteten på Skjerdingen kan få svært negative konsekvenser for
stammen. Endring av arealbruksformål i forhold til gjeldende plan frarås.
3. Endringer av sonegrenser og nye skiløyper ved Oppbekkfjellet vil være svært negativt
for villreinen og frarås.
4. Kommunen har fulgt opp regional plan og ivaretatt hensynet til samlet belastning ved
at eksisterende hytter i villreinområde ikke kan utvides.
5. Det anbefales at seks tomter innenfor leveområdet (område Venåsen) tas ut av planen
ut fra en helhetstenking for hele regionen, av prinsipielle hensyn og mulig
presedensvirkning.
6. Kommunen må gå dypere inn i problematikken vedr. kiting på Venabygdsfjellet og ut
fra Øksendalen for å finne en løsning. Aktiviteten er så stor at den fører til at villreinen
vil kunne unnvike de aktuelle store områdene, og dermed vil tålegrensen bli
overskredet.
7. Endringene av sonegrenser med tilhørende muligheter for hyttebygging i Trabelia og
ved Røsmyrvegen i østlig retning kan få prinsipiell betydning i forhold til andre
kommuner. Dette er en uønsket utviklingsretning ut fra at samlet belastning kan øke.
Kommunen oppfordres til å finne andre løsninger innenfor utviklingssonen.
8. Forslaget om 31 nye hyttetomter i buffersona er en uønsket utviklingsretning ut fra at
samlet belastning kan øke. Kommunen oppfordres til å finne andre løsninger innenfor
utviklingssonen.

VEDTAK
Nemnda ser at kommunen har tatt hensyn til villrein. Regional plan er for en del forhold fulgt
opp når det gjelder avgrensning og bestemmelser.
Nemnda viser til at det er foreslått et høyt antall hyttetomter i utviklingssonen hvilket har
betydning for den samlete belastningen og for våre vurderinger. Det savnes en dypere
vurdering i forhold til Naturmangfoldloven og spesielt samlet belastning. Det er fremmet
konkrete forslag som er negative i forhold til en helhetstekning og samlet belastning ut fra
regional plan og Naturmangfoldloven.
I forhold til de konkrete forslagene om endring av sonegrenser, formål, ferdsel og
byggeplaner har vi følgende merknader:
1. Justeringen av grensen for leveområdet i tråd med etablert grense for Rondane
nasjonalpark tilrås.
2. En utvidelsen av aktiviteten på Skjerdingen kan få svært negative konsekvenser for
stammen. Endring av arealbruksformål i forhold til gjeldende plan frarås.
3. Endringer av sonegrenser og nye skiløyper ved Oppbekkfjellet vil være svært negativt
for villreinen og frarås.

4. Kommunen har fulgt opp regional plan og ivaretatt hensynet til samlet belastning ved
at eksisterende hytter i villreinområde ikke kan utvides.
5. Det anbefales at seks tomter innenfor leveområdet (område Venåsen) tas ut av planen
ut fra en helhetstenking for hele regionen, av prinsipielle hensyn og mulig
presedensvirkning.
6. Kommunen må gå dypere inn i problematikken vedr. kiting på Venabygdsfjellet og ut
fra Øksendalen for å finne en løsning. Aktiviteten er så stor at den fører til at villreinen
vil kunne unnvike de aktuelle store områdene, og dermed vil tålegrensen bli
overskredet.
7. Endringene av sonegrenser med tilhørende muligheter for hyttebygging i Trabelia og
ved Røsmyrvegen i østlig retning kan få prinsipiell betydning i forhold til andre
kommuner. Dette er en uønsket utviklingsretning ut fra at samlet belastning kan øke.
Kommunen oppfordres til å finne andre løsninger innenfor utviklingssonen.
8. Forslaget om 31 nye hyttetomter i buffersona er en uønsket utviklingsretning ut fra at
samlet belastning kan øke. Kommunen oppfordres til å finne andre løsninger innenfor
utviklingssonen.
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RENDALEN KOMMUNE – HØRING STI- OG LØYPEPLAN

Vedlegg: Kart som viser sommerstier i skogen med rødt. Skiløyper er ikke lagt ut i
villreinområdet.

SAKSOPPLYSNINGER
Kommunens sti- og løypeplan er sendt på høring. Sommerstier er vist med rødt dvs. to
strekninger i villreinområdet. Skiløyper er ikke lagt ut i villreinområdet.
Merking av stier skal skje som følgende:

I skogen skal turstier merkes med blått, mens stier i fjellet skal merkes med varder og
rødt. Ta aldri stein fra fornminner (gravrøyser, bogesteller, ledegjerder, dyregraver og
liknende). Dette også dersom en er i tvil, da ikke alle fornminner er registrert. Skader på
fornminner er miljøkriminalitet, og straffbart. Ta heller ikke stein fra gamle murer,
steingjerder, steinbruer, grensesteiner, grensemerker, osv. Det skal som hovedregel ikke
merkes på fjell eller stor stein.
VURDERING
Villreinen bruker områdene i Rendalen i hovedsak til sommerbeite, men de høyereliggende
delen har tidvis en vinterfunksjon. Områdene er svært viktige for reinen. Grovt sett er
ferdselen i denne sørlige delen av villreinområdet mindre en den nordlige halvparten. Det
medfører at reinen finner ro til beite.
I Sølnkletten mangler vi imidlertid kunnskap om omfanget av ferdselen. Spesielt viktig er det
å få supplerende kunnskap for snaufjellet. Dersom vi hadde hatt et slikt grunnlag, ville vi
kunne vurdere beliggenheten og tettheten av stier nærmere, også for Rendalen sin del. Dette
er ikke mulig nå. Jeg savner således en fokusering på dette temaet.
Omfanget av stier i skogen i villreinområdet er svært beskjedent. Jeg har ingen merknader til
de aktuelle strekningen ut fra villreinhensyn.
Bruken har varder i snaufjellet har vi hatt en egen sak på tidligere. Vardene kan lede reinen
slik at område går ut av bruk. Dette er særlig tilfellet der varder settes tett og/eller i silhuett.
Ut fra dette fraråder jeg bruken av nye varder i snaufjellet.
FORSLAG TIL VEDTAK
1. Det er positivt at kommunen har utarbeidet en sti- og løypeplan.
2. Kunnskapen om ferdselen i Sølnkletten er generelt for dårlig til at det er mulig å
vurdere beliggenhet og tetthet at stier spesielt i snaufjellet. Kunnskapen om ferdsel må
styrkes framover.
3. Det frarådes bruk av nye varder i snaufjellet siden de kan ha en sterk ledende effekt på
villreinen.
4. Stiene i skogområdene kommer ikke i konflikt med villreinhensyn.
VEDTAK
1. Det er positivt at kommunen har utarbeidet en sti- og løypeplan.
2. Kunnskapen om ferdselen i Sølnkletten er generelt for dårlig til at det er mulig å
vurdere beliggenhet og tetthet at stier spesielt i snaufjellet. Kunnskapen om ferdsel må
styrkes framover.
3. Det frarådes bruk av nye varder i snaufjellet siden de kan ha en sterk ledende effekt på
villreinen.
4. Stiene i skogområdene kommer ikke i konflikt med villreinhensyn.
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STOR-ELVDAL KOMMUNE - OVERTAGELSE OG RIVING
ARBEIDSBRAKKE VED FV27

Vedlegg: Kart og bilde

Tatt primo juni 2015- Muen i bakgrunnen.

BAKGRUNN
Arbeidsbrakka som ligger ved FV 27 blei for noen få år siden solgt av Mesta til Ola Isum,
Venabygd, Ringebu. Kjøpesummen var 337000,- samt advokatkostnader i forbindelse med
kjøpet og diskusjoner om prisen.
I forbindelse med at Mesta annonsert salget henvendte nemnda seg skriftlig til dem for å
etablere en dialog om salget og forklarte samtidig funksjonen for villrein (sentralt i det smale
trekkområdet, viktig beite nord og sørfor veien). Det ble poengtert at det var svært uheldig
dersom det ble utviklet en aktivitet på stedet. Den beste løsningen ville være å rive brakka.
Mesta responderte ikke på brevet.

Den nylig framlagte GPS- rapporten dokumenterer områdets viktige funksjon for villrein, og
området rund ved FV27 er utpekt som et fokusområde. I den sammenhengen er det påpekt
viktigheten av å flytte DNT- hytta Gråhøgdbu. Det henvises til orienteringen i forrige
nemndsmøte.
Det pågår også en planprosess for å redusere antallet parkeringsplasser langs FV 27 og heller
samle de til en stor en ved Muen. Denne prosessen kjøres av Statens Vegvesen. For ca. 20 år
ble det etablert et stopp- og parkeringsforbud langs veien i vinterperioden som en oppfølging
av daværende fylkesdelplan for Rondane.
Det er også tatt kontakt med Statskog som er villige til å avstå festeavgift i
oppsigelsesperioden på to år.
VURDERING
Jeg har gjort en henvendelse til eier vedr. brakka. Samtalen endte med et tilbud om å kjøpe
den for kr. 500000,- og at vedkommende stod for rivingen. Eier ønsket en avtale om kjøpet,
men betaling kunne gjøres i 2016.
Jeg etter det hatt kontakt med to fylkesmenn, to fylkeskommuner, Miljødirektoratet, Ringebu
fjellstyre, Sollia fjellstyre, Sel fjellstyre, Villreinutvalget for Rondane sør og NINA. Alle på
administrativt nivå stiller seg positivt til tiltaket i forhold til villrein. Dette vil være et tiltak
som hele Rondane vil være tjent med og også sannsynligvis Sølnkletten på sikt.
Miljødirektoratet har utfordret oss til å fremme et budsjett for saken som de også kan vurdere.
De to fylkesmennene er kontaktet spesielt i forhold til å få juridisk bistand med å utforme en
kontrakt.
I nest siste runde med eier var det enighet om at nemnda skulle behandle saken i møte 24. juni
og så komme tilbake. Eier tok seinere kontakt og ønsket en avtale i løpet av to døgn. I motsatt
fall ville han begynne restaurering av brakka. Det ble da meldt tilbake at vi måtte ha
nemndsmøte først.
Jeg mener at tiltaket er svært viktig isolert sett, sett i en sammenheng med andre tiltak nevnt
over og som et signal utad at det går an å restaurere viktige funksjonsområder. Jeg finner ikke
grunn til å argumentere nærmere fra det ut fra tidligere drøftinger i nemnda vedr. FV 27 og
resultatene fra GPS-prosjektet. Det henvises også til utviklingen av stammen med jevnlig
trekk over veien i vinterperioden over flere år sammenhengende.
Det er viktig at nemnda får ballen til å rulle ved å bevilge penger til tiltaket. Pr. dato har vi
67000,- i frie midler som står på en prosjektkonto. Driftbudsjettet for 2015 er redusert og gir
ikke rom for bruk derfra, jfr. egen sak. Jeg mener vi burde yte kr. 100000,- . Den eneste
muligheten er å yte noe fra tiltaksmidlene dvs. 33000,-. Denne potten er totalt sett liten. Jeg
foreslår at nemnda til neste år yter 33000,- da.
Det vil da gjenstå et beløp på 400000,- + saksomkostninger anslått til kr. 50000,-.
Et mulig budsjett kan se slikt ut:
Villreinnemnda
Fylkeskommunene

100000,200000,-

Fjellstyrene
Miljødirektoratet
Diverse

50000,150000,50000,-

SUM

550000,-

Villreinnemnda kan stå som kjøper og tiltakshaver forutsatt juridisk bistand til å forme avtale.
Det forutsettes at Stor-Elvdal kommune gir rivingstillatelse.
FORSLAG TIL VEDTAK
1. Villreinnemnda viderefører arbeidet med overtagelse av brakke
med uthus og videre riving av dette på festenummer 76 i
Setningen og Atndalen statsallmenning.
2. Det inngås avtale om dette med eier basert på juridisk bistand.
3. Det forutsettes at Stor-Elvdal kommune gir rivingstillatelse.
4. Prisen forutsettes å være kr. 500000,- pluss omkostninger.
5. Det bevilges kr. 67000,- fra prosjektkonto til tiltaket.
6. Dersom forutsetningene endrer seg, tas saken opp på nytt i
nemnda.
VEDTAK
1. Villreinnemnda viderefører arbeidet med overtagelse av brakke
med uthus og videre riving av dette på festenummer 76 i
Setningen og Atndalen statsallmenning.
2. Det inngås en juridisk forpliktende avtale med eier.
3. Det forutsettes at Stor-Elvdal kommune gir rivingstillatelse.
4. Bygget kjøpes for dokumenterte utgifter opp til kr. 500000,pluss omkostninger i fbm. overtagelsen.
5. Det bevilges kr. 67000,- fra prosjektkonto til tiltaket.
6. Dersom forutsetningene endrer seg, tas saken opp på nytt i
nemnda.
7. Det forutsettes at også at tiltaket blir fullfinansiert.
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FORDELING AV TILTAKSMIDLER FOR 2015

Vedlegg: Ingen
SAKSOPPLYSNINGER
Nemnda skal fordele tiltaksmidler for 2015. Midlene består av tilbakeførte
fellingsavgiftsmidler fra 2014. Dette omfatter brutto 182563,- for alle tre områdene til
sammen. Annonseutgiftene (3 aviser) blir på 9930,- som skal trekkes fra beløpet nevnt
ovenfor. Disponibelt beløp er derfor ca. kr. 172633,-. Saken er annonsert i avisene Hamar
arbeiderblad, GD og Østlendingen med frist 5. juni. Annonsen hadde følgende tekst:
SØK TILSKUDD FOR Å FREMME VILLREINEN I RONDANE OG SØLNKLETTEN
Særlig interessante tiltak er det som:






Styrker kunnskapen om artens arealbruk i nåtid og fortid
Gjør villreinen bedre kjent, spesielt for barn og unge
Styrker stammeforvaltningen
Følger opp Regional plan for Rondane og Sølnkletten

Søknad med målsetting, tiltak, framdrift, aktører og budsjett sendes……….

Søker

Tiltak

Rondane sør

Videreføring av prosjekter:
Tellinger (struktur/kalvetellinger)
FV 27 (telling trekk over veien,
vinter)
Trekk sørover - telling
Fampen (trekk, arealbruk, kalving)
Klauvråteprosjekt
Nytt: Prosjekt Fampen
Strukturtelling
Minimumstelling
Registrering av arealbruk under
kalvingen

Rondane nord

Sølnkletten
villreinområde

Kvam idrettslag

SUM

Strukturtelling
Minimums-/totaltelling med
fly/bakke,
Kjeveinnsamling (måling og
aldersbest.)
Kvamsfjellet: 100 skilt, 6 infotavler, turkart – info-plass for
nemnda på tavlene rette mot barn
unge, info-/annonseplass på kart

Kost

Søknad Merkna
sbeløp d

Ikke satt
opp

80000

25000
100000
35000

160000

25000
25000

65000

15000
50000

50000

355000

VURDERING
Det er ikke laget noen helt klare kriterier for disponeringen av midlene. Det ligger visse
føringer fra MD, i regional plan og i VISA-rapporten.
I bestandsplanene ligger det mange oppgaver som må følges opp dvs. mht. kunnskap om
størrelse og sammensetning av stammene og arealbruk. Jeg synes generelt at den prosentvise
fordelingen av tiltaksmidler mellom de tre utvalgene bør være lik forholdet i det som er
tilbakeført dvs. i forhold til fellingsresultatene i 2014 dvs. Rondane N 17,5 % , Sølnkletten
32,7 %, Rondane S 49,8. Det vil gi den beste motivasjonen for å gjøre tiltak for de som er
involvert i områdene.
Søknadene fra utvalgene er innenfor kriteriene for tildeling. Jeg mener at vi i år må fortsette å

gi prioritet til bestandsforvaltningen og overvåking dvs. i hovedsak utvalgenes arbeid.
Samtidig er det riktig at vi hvert år gir midler til tiltak som har et annet fokus. Jeg synes at
kunnskapsheving om villreinens arealbruk er svært viktig. Dette kommer til nytte i
forbindelse med utarbeiding av regional plan, kommunale planer og enkeltsaker og i
bestandsforvaltningen. I den forbindelse er økt kunnskap om funksjonsområder svært viktig.
Kvam idrettslag har en interessant vinkel på sin søknad, og det er viktig at vi har info på tavler
i turområdene. Vi savner imidlertid en sti- og løypeplan for Kvamsfjellet og Tjønnseterfjellet.
En slik plan henger sammen med mange andre ferdselssaker i området. Jeg er i
utgangspunktet positiv til å yte et visst tilskudd når en slik plan er på plass.
Det er ikke kommet inn andre søknader.

Konklusjon
Det tildeles følgende beløp:
Rondane sør kr. 85900,Rondane nord kr. 30200,Sølnkletten kr. 56500,Alle prosjektene skal rapporteres innen 01.06.2016.

FORSLAG TIL VEDTAK
1.Følgende tildeles tiltaksmidler:
Rondane sør
kr. 85900,Rondane nord
kr. 30200,Sølnkletten
kr. 56500,2. Kvam idrettslag gis ikke tilskudd siden det ikke foreligger en samlet kommunal sti- og
løypeplan.

VEDTAK
1.Følgende tildeles tiltaksmidler:
Rondane sør
kr. 85900,Rondane nord
kr. 30200,Sølnkletten
kr. 56500,2. Kvam idrettslag gis ikke tilskudd nå pga. den økonomiske rammen, men nemnda ser
positivt på å bidra til et arbeid seinere.
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BUDSJETT 2015 - REVIDERT

Vedlegg: Forslag til revidert budsjett
SAKSOPPLYSNINGER
Nemndas budsjettramme for 2015 er redusert med kr. 50000,- i fht. 2014 til kr. 450000,-.
Dette er ny informasjon som har kommet fra fylkesmannen i Oppland. Budsjettet må derfor
revideres for å komme i balanse.
VURDERING
Det er vanskelig å finne aktivitet der vi kan redusere. Det mest nærliggende og det som
monner er som vi gjorde i 2014, å kutte to-dagers møte med befaring på høsten. Et slikt møte
kan erstattes med et vanlig ettermiddagsmøte. Dette kan også forsvares ut fra at det
kommunevalg til høsten og sittende nemnd avslutter sitt arbeide. Busstransporten for en
befaring kan også kuttes dvs. kr. 10000,-. Disse kuttene vil gi en besparelse på ca. kr. 2830000,- .
Ut over dette foreslår jeg følgende kutt:
-

Infomateriell til nemnda kuttes, dvs. med kr. 3000,-.
Det holdes kun to AU-møter a 1 time, dvs. kr. 9000,- .
Reduksjon i arbeidsgiveravgift som følgen av ovenstående, kr. 3000,- .
Reiser sekretær, 2000,Digitalisering av tellende areal, kr. 5000,- .

Dette medfører at vi holder ramma, men har ingen buffer. Jeg foreslår at budsjettet vedtas
slik, og at nemnda evt. vurderer det på nytt ut på høsten.
FORSLAG TIL VEDTAK
Budsjett for 2015 vedtas i samsvar med vedlegget i denne saken.
VEDTAK
Budsjett for 2015 vedtas i samsvar med vedlegget i denne saken.

Morten Liebe
Sekretær
Sign.
Hjerkinn

05.07.15.

Underskrifter for nemnda
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Gjennomgang, jfr. referatsakene, sak 2015/12:

1. Protokoll fra møtet 04.05.15 undertegnet.
2. Hamar: Få dyr i allmenninga. Stor-Elvdal: Ny arealplan kommer. Det er dyr sørover.
Sel: Arealplan kommer til høsten. Runde rundt bordet – hva har skjedd siden sist?
3. Postlista – gjennomgått.
4. Utdrag fra dyreposisjoner siste 7 uker vist. Få dyr der senderne fortsatt virker.
5. Fagdag/møte i Villreinrådet 3 og 4. juni – gjennomgang av presentasjonene.
6. Driftsmidler 2015, ny melding fra fylkesmannen, reduksjon til kr. 450000,-.
7. To fra nemnda og sekretær deltok på åpningen av fangstminneparken på Hjerkinn 9.
juni.
8. Referat fra oppstartsmøtet for ny bestandsplan for Rondane gjennomgått.
9. Tilbakemelding til Folldal kommune om at dyrkingssak i dalbunnen ved Dalholen
ikke har betydning for villrein.
10. Plan om landbruksvei mellom Sør-Fron og Nord-Fron – Nord-Fron vil invitere til
møte med partene.
11. Bladet ”Villreinen” delt ut.
12. Status regnskap gjennomgått.
TIL DRØFTING
Sekretæravtalen drøftet. Nemnda er åpen for å se på et annet tilknytningspunkt for avtalen
dersom det ikke lenger er aktuelt med iNasjonalparker. Sekretæren sjekker ut formelle forhold
med fylkesmannen.

