VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN
www.villrein.no

Protokoll fra møtet 24.10.2015 – Venabu fjellhotell
Til stede: Erling Alderslyst, Per Olav Mathisen, Elisabeth Haugom, Arne Vadet, Jørund
Båtstad, Niels Burchart, Kjersti Røhnebæk, Kristine Valebjørg og Else Mari Bjørke.
Forfall faste medlemmer: Jan Roger Boe Øien, Geir Skillebæk, Elin Nyvoll og Ole Gustav
Narud.
Andre møtende: Morten Liebe, sekr.
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2015/19

REFERATSAKER

1. Undertegning av protokoll fra møtet 24.06.15.
2. Runde rundt bordet – hva har skjedd siden sist?
3. Postlista – gjennomgang – avgitte uttalelser siden siste nemndsmøte.
4. Reguleringsplan Klevstadlykkja hytteområde (Nord-Fron, Kvamsfjellet), frist 26.11.
5. Utdrag fra dyreposisjoner siste 7 uker - visning.
6. Status regnskap pr. 25.10
7. Statsbudsjettet 2016.
8. Flytting av Gråhøgdbu – møte 07.10.
9. Seminar ”Villreinfangsten som verdensarv” 3. sept.
10. Oversikt fellingsresultater 2015; Sølnkletten.

11. Oppnevning av nye medlemmer til nemnda. Frist for kommunene 23.11.
12. Status arbeidet med sykkelsti i Rondane.
13. Tidspunkt for brøyting av Friisvegen.
14. Østlandsforskning – rapport verdiskapning basert på villrein (utsendt på forhånd).
FORSLAG TIL VEDTAK
Referatsakene tas til etterretning.
VEDTAK
Referatsakene tas til etterretning.

2015/20

ANBUDSRUNDE SEKRETÆR – KRAV TIL SØKERE

Vedlegg: Forslag til anbudsinformasjon fra Miljødirektoratet.
SAKSOPPLYSNINGER
Miljødirektoratet har bestemt at det skal gjennomføres en felles anbudsrunde for alle de ni
nemndene for ansettelse av sekretærer i kommende fire års periode. Saken blir lagt på
portalen www.doffin.no 03.11. med frist for søkere på tre uker.
Fylkesmannen i Oppland har oversendt en anbudsinformasjon for tjenestekjøp som er tenkt
brukt på landsbasis, jfr. vedlegget. Saken legges fram for nemnda til vurdering for evt.
innspill til innholdet.
Fylkesmannen ønsker også en vurdering av timesats. Den har siden behandlingen i nemnda
ultimo april 2014 vært på kr. 560,- eks. mva. dvs. før lønnsoppgjøret dette året. Beløpet
dekker lønn, sosiale kostnader, kontorhold og telefon, men ikke reise for sekretær.

VURDERING
Jeg anser meg som inhabil i saken siden jeg er sekretær for tiden. Ut fra dette vil jeg ikke
kommentere forslaget. Det samme gjelder timesats. Nemnda kan vurdere dette på selvstendig
grunnlag.
VEDTAK
Villreinnemnda støtter opp om kriteriene beskrevet i konkurransegrunnlaget fra
Fylkesmannen i Oppland, jfr. sekretærfunksjonen. Villreinnemnda vil foreslå en timesats på
kr. 620,- for sekretærarbeidet videre.

2015/21

STOR-ELVDAL KOMMUNE - OVERTAGELSE OG RIVING
ARBEIDSBRAKKE VED FV27

Vedlegg: Ingen
BAKGRUNN
Saken ble behandlet i møte 24.06.då. sak 2015/15. Villreinnemnda gjorde i møtet følgende
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.

Etter dette møtet har følgende skjedd:
-

-

Sekretær orienterte umiddelbart eier om vedtaket.
Eier høynet kort tid etter prisen med kr. 200000,-.
Saken ble drøftet med leder av nemnda i juli, og vi ble enige å legge saken i bero ut fra
forutsetningene for vedtaket i nemnda.
Sekretær tok kontakt med eier primo september etter at det var observert igangsatte
arbeider på hytta. I følge eier er det snakk om mindre vedlikeholdsoppgaver.
Saken ble tatt opp i møtet 07.10. då. vedr. flytting av Gråhøgdbu i det samme området
der grunneier og lokale, regionale og statlige myndigheter deltok. Flere var opptatte av
at vi fortsatte arbeidet med saken.
Saken drøftet med fylkesmannen i Oppland i dagene etter møtet.
Sekretær tok medio oktober igjen kontakt med eier for å videreføre prosessen. Eier har
ikke meldt tilbake ennå.

VURDERING
Siden eier ikke har meldt tilbake har jeg ikke forutsetningene klare for å vurdere saken
nærmere. Jeg finner likevel grunn til at nemnda drøfter status i saken ut fra det som har skjedd
siden siste møte. Det fremmes ikke noe forslag til vedtak nå.
VEDTAK
Sekretæren får fullmakt til å gjenoppta dialogen med eieren av brakka.

2015/22

RINGEBU KOMMUNE – SUPPELERENDE INNSPILL TIL
KOMMUNEPLANENS AREALDEL - FERDSEL

Vedlegg: Kart fra GPS-rapporten vist nedenfor. Blå stipla løyper er stikka, men ikke
preparerte.

SAKSOPPLYSINGER
Oppland fylkeskommune har tatt initiativ til et arbeidsmøte (avholdt 7. okt) om flytting av
Gråhøgdbu. Mange aktører var til stede, og konklusjonen var det nedsettes en arbeidsgruppe
som skal arbeide videre med saken. Dette har ikke skjedd i skrivende stund.
Kommuneplanens arealdel for Ringebu var ute til høring før sommerferien. Nemnda uttalte
seg til denne i møte 24.06. Initiativet vedr. Gråhøgdbu var da ikke kjent.
Konklusjon fra GPS-prosjektet (utdrag – sitat):
Vi har vist at Gråhøgdbu helt klart generer ekstra ferdsel inn i fjellet vinterstid, og når
forholdene er til stede med vær, føre og fritid (helg, ferier) er det forholdsvis stor ferdsel i
området. Hytta er en attraksjon i seg selv og et turmål i et ellers flatt viddelandskap. Stikka
skiløyper gir lett tilgang til hytta fra flere kanter. For mange hytteeiere på Venabygdsfjellet er
det en passe lang tur å raste på Gråhøgdbu. Generelt er det likevel liten ferdsel fra
Gråhøgdbu og videre østover i fjellet vinterstid, da de fleste snur ved Gråhøgdbu og følger
stikka løype tilbake mot Venabygdsfjellet.
Vi anbefaler flytting av Gråhøgdbu til anvist tomt nærmere Venabygdsfjellet, og omlegging av

turstier sommerstid og skiløyper vinterstid. Dette forventer vi vil medføre en situasjon med
sterkt redusert ferdsel av skiløpere inn i området.
Inn til Gråhøgdbu går det tre stikka (ikke preparerte) skiløyper.

VURDERING
Kommuneplanens arealdel blir ikke revidert så ofte. Det er derfor viktig at endrede
forutsetninger kommer med.
Jeg finner ikke grunn til å gå gjennom bakgrunnen og behovet for flytting av Gråhøgdbu ut
fra et villreinsynspunkt. Det er opplagt ut fra resultatene fra GPS-prosjektet og andre
vurderinger. Gråhøgdbu er et turmål vinterstid. En evt. flytting vil medføre at dette turmålet
ikke lenger eksisterer. Kommuneplanen inkludert en sti- og løypeplan må derfor ta dette inn
herunder nedleggelse av stikkaløypene. I motsatt fall kan løypene bli stående som legitime for
lang tid.
Jeg anbefaler derfor at nemnda spiller dette inn til kommunen som en supplerende uttalelse til
kommuneplanens arealdel.
FORSLAG TIL VEDTAK
Villreinnemnda viser til at det er startet en prosess for flytting av Gråhøgdbu. Nemnda mener
at de stikka løypene inn til Gråhøgdbu må få status som midlertidige i kommuneplanens
arealdel med henvisning til prosessen vedr. flytting av bua. Det henvises til bakgrunnen og
behovet for flyttingen av bua ut fra villreinhensyn og at stikkaløypene inngår i denne saken.
VEDTAK
Villreinnemnda viser til at det er startet en prosess for flytting av Gråhøgdbu. Nemnda mener
at de stikka løypene inn til Gråhøgdbu må få status som midlertidige i kommuneplanens
arealdel med henvisning til prosessen vedr. flytting av bua. Det henvises til bakgrunnen og
behovet for flyttingen av bua ut fra villreinhensyn og at stikkaløypene inngår i denne saken.

2015/23

SØLNKLETTEN VILLREINOMRÅDE – BEHOVET FOR STIOG LØYPEPLAN

Vedlegg: Ingen
SAKSOPPLYSINGER
Regional plan har lagt føringer for kommunene mht. til å utarbeide sti- og løypeplaner. Dette
arbeidet blir ofte nedprioritert til fordel for andre oppgaver som for eksempel den løpende
arealplanleggingen.
I Sølnkletten som omfatter kommunene Alvdal, Stor-Elvdal, Rendalen og Folldal og er et
nasjonalt villreinområde, er det ikke en samlet sti – og løypeplan. Nemnda har etterlyst et slikt

arbeid over lang tid i fbm. ulike saker. Det er flere aktører som deltar i arbeidet med
tilrettelegging både offentlige, private lag og foreninger, DNT, osv. Kommunene har et ansvar
for å kjøre en prosess mellom disse partene og få nedfelt en plan i sitt overordnete plansystem.
VURDERING
Det er stor usikkerhet knyttet til omfanget av ferdsel i Sølnkletten og i hvilken grad det
påvirker villreinen. I kommunikasjon med villreinområdet er det imidlertid kommet fram at
det er behov for en slik plan av hensyn til villrein.
Sølnkletten har ikke vært med på GPS-prosjekter og det er heller ikke plassert ut
ferdselstellere i området. På den annen side foreligger det mye god erfaringskunnskap om
villreinens arealbruk og mulige kritiske områder i forhold til ferdsel. Det skulle således være
mulig å utvikle en sti- og løypeplan på et visst nivå i forhold til villrein og selvsagt i forhold
til friluftsinteresser. På den måten kan viktige funksjonsområder for villrein sikres.
GPS- prosjektet i Rondane har avdekket at ferdselen i villreinområdet er meget viktig faktor
for hvordan villreinen bruker og ikke bruker arealene. Omfanget av ferdsel er i noen områder
på et slikt nivå at villreinen ikke bruker området. Tettheten av stier og løyper er også viktig i
den sammenhengen. Dette viser behovet for sti- og løypeplanlegging.
Jeg mener at nemnda bør utfordre kommunene i denne saken.
FORSLAG TIL VEDTAK
1.Villreinnemnda utfordrer kommunene i Sølnkletten villreinområde til å lage en helhetlig stiog løypeplan som tar hensyn til villreinen i det nasjonale villreinområdet. Det henvises til
regional plan der dette behovet er poengtert.
2. Villreinnemnda kan delta aktivt i et slikt planarbeid.
VEDTAK
1.Villreinnemnda utfordrer kommunene i Sølnkletten villreinområde til å lage en helhetlig stiog løypeplan som tar hensyn til villreinen i det nasjonale villreinområdet. Det henvises til
regional plan der dette behovet er poengtert.
2. Villreinnemnda kan delta aktivt i et slikt planarbeid.

2015/24

RONDAN NASJONALPARK - VEDTAK OM TILBYGG VED
PEER GYNT HYTTA – KLAGEVURDERING

Vedlegg: Rondane Dovre nasjonalparkstyre sin behandling (utdrag i saken nedenfor)
SAKSOPPLSYNINGER
Rondane Dovre nasjonalparkstyre har gjort følgende vedtak:

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i møte 27.08.2015 gitt Knut Olstad tillatelse til å
bygge et tilbygg på inntil 10 m² på nåværende «privaten» på Peer Gynt. Tillatelsen er gitt
med hjemmel i verneforskriftens § 3 pkt. 1.3 b.
Det settes følgende vilkår:
Det skal brukes samme byggematerialer og håndverksteknikker som i eksisterende bygg
«privaten».
Tilbygget skal kun brukes som oppholdsrom for familien/betjening, og ikke til utleie.
Nasjonalparkstyret sender saken til uttalelse fra kulturarvenheten ved Oppland
fylkeskommune og søker plikter seg til å følge eventuelle anbefalinger på plassering og
utforming av tilbygget.
Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven
§ 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage stiles til
Miljødirektoratet, men sendes til Rondane-Dovre nasjonalparkstyre.
Melding om vedtaket er mottatt av oss 16.10.då. Klagefristen er tre uker fra denne datoen.
Når det gjelder hele forhistorien til saken er dette gjengitt i forvaltningsstyrets sak, se denne.
Nedenfor er kun gjengitt utdrag.
Om søknaden – utredning av nasjonalparkforvalter (utdrag):
Søknaden fra Knut Olstad om å utvide Peer Gynt hytta med oppholdsrom for betjening og
driver er gjengitt i sin helhet nedenfor:
Allerede i 1993 så Fredrik Platou i Statskog behovet for privatbolig i Peer Gynt, og foreslo
den gang et bygg mellom Øvre Stugu og hovedhytta; - han mente med rette at plasseringen
ville gi en god tunvirkning. Vi hadde imidlertid et stort restaureringsarbeid foran oss, og
planene ble lagt på is. Femten år senere lagde vi utkast til et 38 kvadratmeter stort hus, godt
gjemt i området innenfor Kokhuset, men Fylkesmannens Kolbjørn Hoff levnet oss dessverre
lite håp om å få godkjent et frittstående bygg. Etter mange råd, innspill og forslag fra folk
som forstår behovet for et sted å oppholde seg, synes eneste farbare vei et tilbygg til Øvre
Stugu, «Privaten».
Bakgrunn og behov:
Siden Øvre Stugu ble restaurert i 1994 har familien hatt tilhold her, et krypinn på vel 14 kvm.,
og det sier seg selv at dette har bydd på utfordringer. Nå er vi 8 i alt, seks barn i alderen 1 17 år, som på grunn av plassmangel ikke kan være «på hytta» samtidig. Vi har driveplikt i
Peer Gynt, følgelig må det også være bomuligheter. Det er i alles interesse å redusere kjøring
til et minimum, noe vi oppnår dersom vi gis tillatelse til oppføring av et tilbygg på beskjedne
19 kvm. boareal. Med en «stor», varm stue i tilknytning til soverommet blir det for oss, - til
tross for mangel på innlagt vann, strøm, toalett, internett/mobildekning og
fjernsyn, - levelig!
Vedlagt følger kart over området der alternative plasseringer er markert. Som det framgår av
bilder fra 1994, var Øvre Stugu ca. 15kvm. større da vi overtok. Bygningen fungerte som
tilholdssted for et aggregatmonster på 25KW. Vi fikk fjernet dette sammen med sikringsskap,
lysarmatur og øvrig elinstallasjon, fordi vi ikke syntes dette var forenlig med stedets særpreg.

Tiltaket skulle vise seg å være godt, da våre gjester har vært ubetinget glade for å slippe
dieseleksos og tung motordur.
Konsekvenser av utvidelsen:
Akseptable boforhold
Redusert motorferdsel sommer og vinter
Ikke utvidede åpningstider
Ingen økt turisttrafikk
Villreinutvalgets og vår merknad til saken da den var oppe siste gang er gjengitt i saken:
Villreinutvalget for Rondane Nord og Villreinnemnda for Rondane Sølnkletten påpeker at
Peer Gynt hytta ligger i et viktig bruksområde for villreinen i Rondane. Nord-sør trekket
mellom Vulufjell og nordlige deler av Rondane nord går her. I de siste årene har dette nordsør trekket så godt som opphørt og området er utpekt som et av de viktigste fokusområdene
for bevaring av villreinen i Rondane Nord. De ber Nasjonalparkstyret om å utsette
behandlingen av byggesøknaden ved Peer Gynt-hytta til etter at FOUrapporten
foreligger. Hytta ligger i et av fokusområdene som FOU-rapporten omhandler. Et av de
viktigste forvaltningstiltakene i framtida vil bli å reetablere villreintrekket som går nord-sør
mellom sørlige og nordlige deler av Rondane nord villreinområde.
Nasjonalparkforvalters oppsummering og konklusjon (se evt. den fullstendige saken)
Med bakgrunn i vurderingene ovenfor mener nasjonalparkforvalter at omsøkt tiltak må løses
innenfor eksisterende bygningsmasse på Peer Gynt hytta. I tillegg til føringene i
forvaltningsplanen, tidligere vedtak i saken, blir tiltaket innenfor verneområdet som omsøkt
vurdert til å kunne påvirke den samlede belastningen på økosystemet. Føre-var-prinsippet i
naturmangfoldloven må tillegges stor vekt i saken, og søknaden anbefales avslått.
Konklusjon
Nasjonalparkforvalter anbefaler Rondane-Dovre nasjonalparkstyre å avslå søknaden om
tilbygg på 19 m² på Peer Gynt hytta. Bakgrunnen for dette er bl.a. føringer i
forvaltningsplanen, tidligere vedtak i saken og en mulig påvirkning på økosystemet.
VURDERING
Villreinens arealbruk og ferdsel
GPS-prosjektet oppsummerer (sitat):
Høvringen–Peer Gynt-hytta
Området utgjør viktige beiteområder for reinen, og er spesielt viktig for å komme frem til
trekk-korridoren over aksen Spranget–Rondvassbu. Reinens trekk mellom sør og nord i
Rondane Nord er avhengig av at reinen kommer seg forbi dette fokusområdet.
Dette fokusområdet har meget stor ferdsel sommerstid (figur 74a-b). Den mest trafikkerte
stien er mellom Smuksjøseter og Peer Gynt-hytta, og også rundløype om Kjondalen er mye
brukt. De fleste er på dagstur og passerer telleren ved Smuksjøseter to ganger i løpet av
turen, og i alt vil det være omlag 5000–6000 personer som går hele eller deler av denne
strekningen. Også stien over Randen mellom Peer Gynt-hytta og Rondvassbu har en del
trafikk. Utenom disse hovedstiene inne i området er det relativt få besøkende. Stien fra Peer

Gynt-hytta mot Smiubelgen/Bråk-ådalsbelgen går på tvers av villreintrekket, og det er i
gjennomsnitt registrert i underkant av 1000 passeringer der i løpet av sommeren. En del går
også inn Kjondalen fra Peer Gynt-hytta, eller en rundtur med utgangspunkt i Smuksjøseter.
Det er relativt få villreinplott i området, og ingen sør for den mye brukte aksen HøvringenSmuksjøseter–Peer–Gynt hytta– Rondvassbu. I enkelte tilfeller har GPS-merka reinsdyr vært
helt frempå aksen Spranget–Rondvassbu sommerstid, i botner sør fra Smiubelgen, men har
ikke krysset over videre sørover.
Den langsiktige overlevelsen for villrein i Rondane er betinget av at det eksisterer et
sammenhengende funksjonelt villreinområde. Det er ikke tilfelle i denne delen av Rondane.
Villreinen kommer kan ikke beite og trekke nord sør her grunnet ferdselspresset i
kombinasjon med de landskapsmessige forholdene. Situasjonen er godt dokumentert som
gjengitt over.
Det betyr at vi står ovenfor en restaurering av denne delen av villreinområdet. Således er det
svært viktig at en ikke gir tillatelse til tiltak som kan forverre situasjonen ytterligere og
dermed hindre en restaurering.
Forholdet til regional plan
Området ligger langt inne i nasjonalt villreinområde der det er fastsatt nedenforstående
retningslinjer.
Retningslinjer for fritidsbebyggelse, nybygging og andre tekniske inngrep
Det skal ikke etableres ny fritidsbebyggelse innenfor området. Ny utbygging eller andre
tekniske inngrep som kan forringe nasjonalt villreinområde skal unngås. Fortetting i
eksisterende områder for fritidsbebyggelse vurderes på samme måte som nye anlegg.
Ferdsel og friluftsliv
Det bør legges til rette for gode muligheter for friluftsliv og natur- og kulturbaserte aktiviteter
og opplevelser utenfor nasjonalt villreinområde for å styre aktiviteter bort fra mer sårbare
områder. Innenfor nasjonalt villreinområde bør det legges særskilt vekt på å vurdere tiltak og
aktiviteter i forhold til villreinens områdebruk og sårbarhet til ulike tider av året.
Regional plan har vært gjenstand for en omfattende prosess. Nasjonalt villreinområde er
avgrenset for å sikre villreinen på lang sikt. Det betyr at det skal svært sterke argumenter for å
etablere nye tiltak. Interesser som gjelder fritidsvirksomhet skal vike til fordel for villrein.
Når en funksjon for villreinsom i dette tilfellet har opphørt, må evt. nye tiltak vurderes svært
strengt. I dette tilfellet argumenterer søker med et behov i forhold til opphold for en
storfamilie altså en bruk som hytte. Retningslinjene er klare på at det ikke skal legges til rette
for videre fritidsbebyggelse. I området er det en omfattende bygningsmasse. Behovet kan
dekkes innenfor eksisterende bygningsmasse. Det er opp til eierne hvordan de vil disponere
disse husene.
Restaureringsbehovet som omtalt ovenfor, tilsier at man ikke kan tillate virksomhet som
vanskeliggjør en prosess og tiltak i den sammenhengen.
Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven

§ 8. – Kunnskapsgrunnlaget – vurdering basert på vitenskap og erfaringer
Kunnskapsgrunnlaget er omfattende og sammenstilt i NINA- rapport 1013 for dette området –
”Villrein og ferdsel i Rondane”. Området er utpekt som et fokusområde i denne rapporten.
Det er derfor et klart grunnlag for å gjøre velbegrunnete vedtak i saken. Jeg finner ikke grunn
til å utdype dette nærmere.
§ 9. - Føre-var-prinsippet – forholdet til kunnskapsgrunnlaget
Det knytter seg ikke usikkerhet knyttet til status for villreinens arealbruk i området. Det er
klart at nye tiltak er svært kontroversielle. Evt. nye tiltak kan vanskeliggjøre en restaurering.
Det betyr at en også må være høyst føre var i forhold til en slik prosess.
§ 10. – Påvirkning - økosystemtilnærming og samlet belastning
Tålegrensen er uten tvil overskredet. Dette gjelder ikke bare dette delområdet, men hele
Rondane som villreinområde i lys av en målsetting om å bevare et sammenhengende
villreinområde for framtida. Nye tiltak kan manifestere dette ytterligere.
FORSLAG TIL VEDTAK
Villreinnemnda påklager vedtaket ut fra at tiltaket ligger langt inne i det nasjonale
villreinområdet der retningslinjene ikke åpner for ny fritidsbebyggelse og er strenge i forhold
til ny aktivitet. Nemnda mener at det uttrykte behovet for mer plass må dekkes innenfor
eksisterende bygningsmasse.
Nemnda påpeker at den videre saksbehandlingen nøyere må vurdere hensynet til villreinen ut
fra at:
- Kunnskapsgrunnlaget er svært omfattende nedfelt i NINA- rapport 1013.
- Tålegrensen er klart overskredet i dette området med konsekvens for hele Rondane.
- Tiltaket ligger i og ved et område der det er behov for restaurering av funksjonen for
villrein, og tiltaket kan vanskeliggjøre restaureringsprosessen.
- Besøksstrategien for Rondane nasjonalpark legger opp til en prosess for videre
avklaring av bruk og vern av dette delområdet.

VEDTAK
Villreinnemnda påklager vedtaket ut fra at tiltaket ligger langt inne i det nasjonale
villreinområdet der retningslinjene ikke åpner for ny fritidsbebyggelse og er strenge i forhold
til ny aktivitet. Nemnda mener at det uttrykte behovet for mer plass må dekkes innenfor
eksisterende bygningsmasse.
Nemnda påpeker at den videre saksbehandlingen nøyere må vurdere hensynet til villreinen ut
fra at:
- Kunnskapsgrunnlaget er svært omfattende nedfelt i NINA- rapport 1013.
- Tålegrensen er klart overskredet i dette området med konsekvens for hele Rondane.
- Tiltaket ligger i og ved et område der det er behov for restaurering av funksjonen for
villrein, og tiltaket kan vanskeliggjøre restaureringsprosessen.
- Besøksstrategien for Rondane nasjonalpark legger opp til en prosess for videre
avklaring av bruk og vern av dette delområdet.

Morten Liebe
Sekretær
Sign.
Hjerkinn

29.10.15.

Underskrifter for nemnda
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Gjennomgang, jfr. referatsakene, sak 2015/19:
1. Protokoll fra møtet 24.06.15 undertegnet.
2. Hamar: Det planlegges nye sykkelstier. Sør-Fron: Under planlegging sykkelsti og
landbruksvei i Tjønnseterfjellet. Fløtørdammen er restaurert. Runde rundt bordet –
hva har skjedd siden sist?
3. Postlista gjennomgått.
4. Reguleringsplan Klevstadlykkja hytteområde (Nord-Fron, Kvamsfjellet), frist 26.11.
Nemnda følger opp med tilsvarende uttalelse som for reguleringsplan for
Møllerhaugen.
5. Utdrag fra dyreposisjoner siste 7 uker vist.
6. Status regnskap pr. 25.10 viser kr. 350000,- av et budsjett på 450000,- alt eks. mva.
7. Statsbudsjettet 2016 gir signaler om restaureringstiltak og opprettelse av europeiske
villreinregioner. .
8. Møtet 07.10 . vedr. flytting av Gråhøgdbu var positivt. Det nedsettes ei arbeidsgruppe
for å planlegge lokalisering og finansiering.
9. Seminar ”Villreinfangsten som verdensarv” 3. sept.- saken er tatt på bred front igjen.
10. Oversikt fellingsresultater 2015 Sølnkletten gjennomgått. Andre rapporter foreligger
ikke pr. dato.
11. Oppnevning av nye medlemmer til nemnda. Frist for kommunene 23.11.
12. Intet nytt vedr. arbeidet med sykkelsti i Rondane.
13. Tidspunkt for brøyting av Friisvegen har vært drøftet i Ringebu kommune og Ringebu
fjellstyre. Foreløpig er ikke dette en formell sak, jfr. dessuten regional plan.
14. Østlandsforskning – rapport verdiskapning basert på villrein gjennomgått av Hans
Olav Bråtå.

