VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN
PROTOKOLL FRA MØTE 6/2016: Styremøte med befaring,
Mysusæter/Spranget, 29.09.2016
Kommune
Alvdal
Dovre
Folldal
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Nord-Fron
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Medlemmer
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Arne Hagetrø
Laila Bårdsløkken
Andreas Karlsen
Jørund Båtstad
Torstein Storaas
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Bjørner Killi
Ole Erik Hørstad
Marit Vorkinn
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Raymond Sørensen, Per Erik Sannes og Ingrid Nerhoel
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x
x
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x
x

Varamedlemmer

Leif Langodden
Gunn Jane Ulekeliv
Bjørn Brendbakken
Erling Alderslyst
Jan Roger Bøe Øien
Silje Mogstad Finstad
Bjørn Moastuen
Anne Mæhlum
Eldri Siem
Turid Hoffstad
Hans Mathias Ulberg
Anne Magnhild Braastad Lie
Sissel Frang Rustad

Møtt
x
x

x

x

Før møtet var det innkalt til befaring for strekningen Mysusæter- Spranget. Fjelloppsyn Per Erik
Sannes fra Sel fjellstyre og nasjonalparkforvalter Raymond Sørensen fra Rondane-Dovre
nasjonalparkstyre var med og orienterte på/etter befaringen.
Møtet startet med orientering om CWD/skrapesjuke av Ingrid Nerhoel ved Norsk Villreinsenter Nord.
Presentasjonen sendes som vedlegg.

SAKER:
2016/27
2017/28
2016/29
2016/30
2016/31
2016/32
2016/33
2016/34

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
REFERATSAKER
RINGEBU KOMMUNE – REGULERINGSPLAN MUENOMRÅDET
DOVRE KOMMUNE – PREPARERING AV SKILØYPER PÅ SKOGSÆTRIN
ARRANGEMENTER I NASJONALT VILLREINOMRÅDE – PRINSIPPDISKUSJON
MULIG DELTAKELSE I PROGRAMKOMITE FOR RONDANE-KONFERANSE
RINGEBU KOMMUNE - FLYTTING AV GRÅHØGDBU
NY MØTEDATO

2016/27 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
Innkalling og sakliste ble godkjent.

2016/28 REFERATSAKER
1. Befaring, konsesjonssøknad for Rådåe kraftverk i Dovre 8.juni.
Arne Vadet deltok, og orienterte kort.
2. Seminar om Besøksforvaltning i Rondane – Invitasjon fra Rondane-Dovre nasjonalparkstyre
Jørund Båtstad deltok. Raymond Sørensen orienterte om arbeidet før styremøtet.
3. Møte om flytting av Gråhøgdbu, Ringebu kommune 22.september.
Marit Vorkinn deltok. Se sak 2016/33.
4. NATO-øvelsen Trident Juncture 2018. Det planlegges en stor NATO-øvelse i Norge i oktober 2018.
Fylkesmennene har vært innkalt til en første briefing. Lokalitet for øvelsen er ikke fastlagt, men
den kan komme til å berøre villreinområdene. Fylkesmannen har gitt overordna innspill om at
øvelsen bør holde seg utenfor nasjonale villreinområder, og at dersom traséene mellom Ringebu
og Atnosen/Folldal må benyttes, er det viktig at dette kun er transport-etapper som kun benytter
vegen. Fylkesmennene vil bli nærmere involvert når de overordnede rammene for øvelsen er lagt.
5. Innkomne saker som er summarisk behandlet (jfr. sak 2016/24):
Søknad om nydyrking i Alvdal: 80 daa i «Utviklingssone i dalførene, sone 4» i regionalplanen for
Rondane-Sølnkletten. Saken sjekket med villreinutvalget for Sølnkletten, som ikke hadde
merknader. Etter konferering med leder og nestleder ble det sendt mail til kommunene om at
saken var OK for nemnda.
6. Oversendte vedtak fra Rondane-Dovre nasjonalparkstyre:
a. Tillatelse til motorisert ferdsel i forbindelse med transport av ved, gass og vedlikehold fra
Hellebergvegen mot Ivarslåe til fiskebu ved Grønbakktjønne (Dovre kommune)
b. Tillatelse til Kulturhistorisk museum til å gjennomføre utgraving på kulturminne i Dovre
nasjonalpark å gjennomføre utgraving på kulturminne i Dovre nasjonalpark.
c. Tillatelse til motorisert ferdsel i Frydalen landskapsvernområde for vedlikehold og frakt av ved.
d. Tillatelse til motorisert ferdsel for å frakte materialer og utstyr i forbindelse med vedlikehold av
og varetransport til måsåbu ved Ryddølstjernet i Grimsdalen landskapsvernområde.
e. Tillatelse til motorisert ferdsel for transport av inventar i Grimsdalen landskapsvernområde.
f. Tillatelse til gjennomføring av konkurransen Oppland Xtreme Triathlon, Rondane nasjonalpark
(se sak 2016/31)
g. Tillatelse til bruk av helikopter til filminnspilling i Rondane nasjonalpark.

FORSLAG TIL VEDTAK
Referatsakene tas til etterretning.

STYRETS BEHANDLING
Referatsak 3 ble behandlet som ordinær sak, se sak 2016/33.

VEDTAK
Referatsakene tas til etterretning.
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2016/29 RINGEBU KOMMUNE – REGULERINGSPLAN MUENOMRÅDET
SAKSOPPLYSNINGER
Statens vegvesen Region øst sendte 17.08.2016 reguleringsplan for Fv.27 Muen rasteplass på høring.
Tidligere sekretær for nemnda, Morten Liebe, har deltatt på møter og befaringer om saken.
Villreinnemnda har tidligere gitt innspill til oppstart og høring av planprogrammet (sak 2015/27).
Formålet med planen er å utbedre dagens rasteplass, slik at den får en god standard som rasteplass
og utgangspunkt for turer til Muen og området rundt. Oppgradering og økt bruk av rasteplassen ved
Muen forutsetter nedleggelse av de to eksisterende, nærliggende rasteplasser på Venabygdsfjellet
(ved Gultjønnet og ved Søre Bølhøgda, se figur 2).

Figur 1. Plassering av omsøkt rasteplass (lilla prikk) og plankart
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Adkomstveger til hytter eller setre
Tilrettelagte parkerings-/rasteplasser
Mindre parkeringsareal i terrenget

Figur 2. Vegvesenets registreringer av adkomstveger og p-areal langs Fv. 27.
Lokalitet 14 er der reguleringsplanen er fremmet. Lokalitet 1 og 11 er foreslått nedlagt.
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Nemndas vedtak ved oppstart
1. Villreinnemnda ser positivt på at parkering i Muenområdet samles til en plass. Nemnda mener at
den foreslåtte lokaliseringen er den beste.
2. Nemnda mener at det som grunnlag for planarbeidet må foreligge en gjennomgang av
parkeringsplasser og avkjørsler langs FV 27 over dette fjellområdet for å avklare videre status. Vi
henviser til behovet om å begrense ferdselen inn i meget viktige villreinområder både sør og nord
for veien. Utgangspunktet for dette behovet er regional plan for Rondane og Sølnkletten,
Naturmangfoldloven og det forberedende arbeidet til reguleringsplanen.

Villreinens arealbruk
Det er svært viktige villreinområder på begge sider av Fv. 27 over Venbygdsfjellet. Vegen har i lang
tid vært betraktet som en barriere for villreintrekket i Rondane. Etter at det ble innført stoppforbud
mellom Gunstadsetra i Sollia og Spidsbergseter i Ringebu er det registrert noe trekk over vegen
vinterstid.

Muen

Figur 3. GPS-plott, vinter, 2009-2014 Kilde: NINA Rapport 1013. Villrein og ferdsel i Rondane.
Rondane Sør villreinutvalg har hatt et registreringsprosjekt for å dokumentere trekket over Fv. 27
siden 2008. I 2015 ble det kun registrert 4 bukker som ved årsskiftet trakk nord over Fv. 27. I tillegg
ble det registrert en bukkeflokk på ca. 30 dyr som prøvde å krysse vegen ved Muen i februar, men
det er uvisst om de lykkes.

Forholdet til Regional plan for Rondane-Sølnkletten
Den foreslåtte rasteplassen ligger ved Fv. 27 som krysser Nasjonalt villreinområde, sone 1, i Regional
plan for Rondane-Sølnkletten. Det er strenge begrensninger for hvilke tiltak som tillates i nasjonalt
villreinområde. I retningslinjene for regionalplanen heter det bl.a. at «Ny utbygging eller andre
tekniske inngrep som kan forringe nasjonalt villreinområde skal unngås».
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VURDERING
Kunnskapsgrunnlaget om villreinens arealbruk i området er godt gjennom registreringene som er
gjennomført siden 2007; NINA Rapport 339 (2008) «Villreinen i Rondane-Sølnkletten.
Kunnskapsstatus og leveområde», NINA Rapport 1013 (2014) «Villrein og ferdsel. Sluttrapport fra
GPS-merkeprosjektet 2009-2014» og årsmeldinger fra Rondane Sør villreinutvalg.
Det er derfor ikke behov for å ta i bruk føre-var-prinsippet (jfr. nml §§8-9).
I NINA Rapport 1013: Villrein og ferdsel i Rondane. Sluttrapport fra GPS-merkeprosjektet 2009-2014
er Venabygdsområdet Fv. 27 utpekt som ett av 11 fokusområder. Målet for dette området er å
«Opprettholde trekk over Fv. 27 og utvide arealbruk i østlige deler».
Skal det opparbeides et nytt vegsideanlegg i et såpass sårbart område, må dette være ut fra at den
samla belastningen (jfr. nml §10) av ferdsel i området blir mindre enn ved at tiltaket ikke
gjennomføres. Den gamle vegsløyfa som foreslås regulert og opparbeidet har allerede stor bruk som
turutgangspunkt, særlig opp til Muen. Her vil det sannsynligvis bli stor ferdsel uansett, ut fra Muens
popularitet som turmål. Forutsetningen for utbedringen av dagens rasteplass er likevel en sanering
av andre rasteplasser i området.
Som grunnlag for reguleringsplanarbeidet har Statens vegvesen utarbeidet et arbeidsnotat om «Fv.
27 Venabygdsfjellet. Vurdering av avkjørsler, parkerings- og rasteplasser». Dette er et oversiktlig
notat som gir et godt grunnlag for å diskutere sanering av raste- og parkeringsplasser langs Fv. 27 (jfr.
figur 2). Notatet omtaler 15 lokaliteter på Opplandssida og 7 lokaliteter på Hedmarksida, med
beskrivelse av parkeringsmuligheter og anbefaling om saneringstiltak. Bare to av lokalitetene er
foreslått stengt gjennom reguleringsplan-prosessen for ny rasteplass; Ved Gultjønnet (ved
fylkesgrensa, ca. 15 parkeringsplasser) og ved Søre Bølhøgda (15-20 parkeringsplasser). Nedleggelse
av disse plassene er tatt inn i rekkefølgebestemmelser for reguleringsplanen. Det er ikke avklart om
det vil bli en prosess med sanering av øvrige parkeringsplasser.
Det legges opp til et stort antall parkeringsplasser på området som nå ønskes opparbeidet (i følge
planbeskrivelsen 75 personbiler og 2-3 busser). For å sikre at den samla belastningen av det nye
anlegget ikke øker i forhold til dagens situasjon, bør også den gamle vegsløyfa ved Muvatnet (Nr. Op
13: Gammel sløyfe ved Muvatnet, jfr. arbeidsnotat 20.05.2015) saneres. Dette bør sikres gjennom
rekkefølgebestemmelsene. Bestemmelsen om nedleggelsen av andre parkeringsplasser bør også
gjøres mer presis mht. tidspunkt enn for nedleggelsen. Rekkefølgebestemmelsene §2, siste ledd
foreslås derfor endret fra:
«Etablering av rasteplass på Muen forutsetter nedleggelse av eksisterende rasteplasser ved
Gultjønnet (ved fylkesgrensa) og ved Søre Bølhøgda»
til:
«Etablering av rasteplass på Muen forutsetter nedleggelse av eksisterende rasteplasser ved
Gultjønnet (ved fylkesgrensa) og Søre Bølhøgda, samt nedleggelse av gammel vegsløyfe ved
Muvatnet. Nedleggelsen skal være gjennomført samtidig med ferdigstillelsen av rasteplass ved
Muen».
For å sikre at samla belastning ikke blir for stor i området bør det også settes et tak på 75
parkeringsplasser for personbiler i reguleringsbestemmelsene (utenom parkeringsplasser for busser)
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Også utformingen av anlegg/installasjoner (høyde/størrelse) og tidspunktet for anleggsarbeidene vil
kunne påvirke mulighetene for trekk over Fv. 27 (jfr. nml §12). Det er bl.a. viktig at
anlegg/installasjoner på rasteplassen ikke blir så høye at de virker forstyrrende på villreinen sitt trekk
om vinteren. Bestemmelser om høyde bør innarbeides i reguleringsbestemmelsene (maks. en
etasjehøyde). Størrelsen på servicebygg og anlegg bør reduseres vesentlig fra de foreslåtte 100 m2.
Når det gjelder tidspunkt for anleggsarbeidene bør det tas inn en bestemmelse om at anleggsarbeid
ikke skal foregå i den perioden det er stopp- og parkeringsforbud langs Fv. 27.

FORSLAG TIL VEDTAK
Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten ser positivt på at parkering i Muenområdet blir samlet på
færre plasser. En opparbeiding av parkeringsplassen ved Muen vurderes som positiv, forutsatt at den
samla belastningen av ferdsel i området blir mindre. For å sikre at den samla belastningen blir
mindre, mener Villreinnemnda at følgende endringer og tilføyelser i reguleringsbestemmelsene er
nødvendige:
1.Rekkefølgebestemmelsene §2, siste ledd endres til:
«Etablering av rasteplass på Muen forutsetter nedleggelse av eksisterende rasteplasser ved
Gultjønnet (ved fylkesgrensa) og Søre Bølhøgda, samt nedleggelse av gammel vegsløyfe ved
Muvatnet. Nedleggelsen skal være gjennomført samtidig med ferdigstillelsen av rasteplass ved
Muen».
2. Det settes et tak på 75 parkeringsplasser for personbiler. I tillegg kommer plasser for

bussparkering.
3. Anlegg/installasjoner på rasteplassen skal ikke være høyere enn en etasje.
4. Arealet for servicebygg og anlegg reduseres vesentlig.
5. Anleggsarbeid ikke skal foregå i den perioden det er stopp- og parkeringsforbud langs Fv. 27.

STYRETS BEHANDLING
Det ble påpekt at rasteplassen ikke må være åpen om vinteren. Bestemmelsene til planen ivaretar
dette ved at det er en bestemmelse om at «Rasteplassen skal ikke brukes i de perioder det er
stoppforbud langs fv. 27 over Venabygdsfjellet på grunn av villreintrekk». Det er viktig med de
presiseringer av bestemmelsene som ligger i forslaget til vedtak. Styret sluttet seg enstemmig til
forslaget til vedtak.
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VEDTAK
Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten ser positivt på at parkering i Muenområdet blir samlet på
færre plasser. En opparbeiding av parkeringsplassen ved Muen vurderes som positiv, forutsatt at den
samla belastningen av ferdsel i området blir mindre. For å sikre at den samla belastningen blir
mindre, mener Villreinnemnda at følgende endringer og tilføyelser i reguleringsbestemmelsene er
nødvendige:
1.Rekkefølgebestemmelsene §2, siste ledd endres til:
«Etablering av rasteplass på Muen forutsetter nedleggelse av eksisterende rasteplasser ved
Gultjønnet (ved fylkesgrensa) og Søre Bølhøgda, samt nedleggelse av gammel vegsløyfe ved
Muvatnet. Nedleggelsen skal være gjennomført samtidig med ferdigstillelsen av rasteplass ved
Muen».
2. Det settes et tak på 75 parkeringsplasser for personbiler. I tillegg kommer plasser for

bussparkering.
3. Anlegg/installasjoner på rasteplassen skal ikke være høyere enn en etasje.
4. Arealet for servicebygg og anlegg reduseres vesentlig.
5. Anleggsarbeid ikke skal foregå i den perioden det er stopp- og parkeringsforbud langs Fv. 27

2016/30 DOVRE KOMMUNE – PREPARERING AV SKILØYPER PÅ SKOGSÆTRIN
SAKSOPPLYSNINGER
Skiløypenettet ved Skogsætrin i Dovre kommune har vært diskutert i flere år. Det tas derfor
innledningsvis med noen momenter fra tidligere prosesser.

Figur 4. Lokalisering av Skogsætrin (lilla prikk)

8

Tidligere prosesser rundt løypepreparering i området
I forvaltningsplanprosessen for de store verneområdene i Rondane gikk Knartbuløypa (se figur 6) fra
å være en preparert løype til kun å bli en stikka løype (merking tillatt fra ca. 10. februar til 2.
påskedag). Denne endringen ble begrunnet i villreinhensyn, og sett i sammenheng med at det ble
åpnet for mer skiløyper sørøst for Høvringen. Det ble også vektlagt at det preparerte løypenettet
rundt Høvringen også er tilgjengelig fra Skogsætrin.
I henhold til saksframlegg for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre (2016/208-2) ble det i 2012 søkt
nasjonalparkstyret om det som på figur 5 tilsvarer alternativ 2. Fortsatt i henhold til saksframlegget,
etterlyste villreinutvalget og villreinnemnda da en mer helhetlig vurdering av løypenettet i området,
og var negative til å behandle saken som en enkeltsak da traséen er konfliktfylt i forhold til
villreininteressene (i følge protokollene fra styremøtene i villreinnemnda ble saken ikke diskutert på
noe styremøte).
Skogsætrin velforening søkte i mars i 2016 om preparering av flere alternative traséer innover i fjellet
fra Skogsætrin. Rondane-Dovre nasjonalparkstyre avslo 09.03.16 alle disse alternative traséene, men
åpnet samtidig for prøvetraséer nærmere Skogsætrin: «Hvis det er et alternativ for søker å preparere
skispor enda lengre ut mot nasjonalparkgrensen i henhold til diskutert kart, vil nasjonalparkstyret
legge til rette for en prøveordning med en slik oppkjøring påsken 2016». Etter ny søknad fra
velforeningen ga nasjonalparkstyret tillatelse til bruk av tråkkemaskin til prøvetrasé innenfor
Skogsætra. Ett av vilkårene for tillatelsen var at «Søker må innen 1. juni 2016 gi en tilbakemelding til
nasjonalparkstyret om de ønsker å videreføre denne ordningen fra og med vinteren 2017, forutsatt at
dagens stikka løype til Langtjønn (dvs. Knartbuløypa) tas ut av bruk». Det ble også satt som vilkår at
traséen kun skulle anlegges vest for «Strek 4» i figur 5. Pga. lite snø ble imidlertid
prøveprepareringen ikke gjennomført påsken 2016.

Figur 5. Kart som viser traséene 1-3 hvor nasjonalparkstyret ga avslag 04.03.2016 og rød strek 4 hvor
nasjonalparkstyret tillot oppkjøring av skiløype med spor vest for denne som prøveordning påsken
2016
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Søknad til behandling
Skogsætrin Velforening har 07.08.2016 på ny søkt Nasjonalparkstyret for Dovre-Rondane etter
verneforskriften og Dovre kommune etter lov om motorferdsel i utmark for å preparere skiløyper ut
fra Skogsætrin i Dovre kommune (se figur 6). Dovre kommune har på vegne av kommunen og
nasjonalparkstyret sendt saken på høring til Villreinnemnda for Rondane, Villreinutvalget for
Rondane, Oppland fylkeskommune og Fylkesmannen i Oppland.
Søknaden om nye løyper omfatter i hovedsak alt. 3 fra søknaden i mars 2016, men løypa på nedsida
av Storkuva (Storflyeløypa) er trukket lengre nord i søknaden som nå er til behandling.
Knartbuløypa

Figur 6. Traséer for foreslåtte nye skiløyper på Skogsætrin, hentet fra søknaden
Søknaden omfatter:
1. En ny ca. 6 km lang skiløype, Grasflyeløypa, i nasjonalparken. Denne løypa vil kunne erstatte
Knartbuløypa. Traséen er lagt langs terrasser i terrenget i områder med erfaringsmessig gode
snøforhold. Løypa må kunne kjøres med snøscooter og noen ganger med stor preppemaskin for å
lage såle og gode spor. Det bør gjøres minst mulig grunnarbeid på denne traséen.
2. En ny ca. 8 km lang skiløype, Storflyeløypa, fra krysset nord for Vardhøe til foten av Storkuva nord
for Storflye. Løypa går utenfor nasjonalparken, og følger hovedsakelig terrasser i terrenget. Denne
løypa må kunne kjøres med både snøscooter og stor preppemaskin for å lage såle og gode spor. Det
må gjøres begrenset grunnarbeid langs denne traséen.
Velforeningen «ønsker å starte prepareringen av løypene så tidlig på sesongen som mulig, gjerne før
jul om snøforholdene tillater det. Det er viktig for løypekvaliteten at det blir satt en såle med
snøscooter og løypemaskin så raskt som mulig, da det erfaringsmessig ofte er lite snø i området og ny
snø blåser bort på rabber og andre utsatte områder. Vi søker om å kunne preparere løypene fram til
minst en uke etter påske».
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Villreinens arealbruk
GPS-data (dyreposisjoner.no) viser at Skogsætrene ligger i ytterkanten av beiteområdene for simler i
perioden januar-april. Vinterområdet som er brukt de siste årene er omlag 20 x 20 km (figur 7).
Detaljkart viser at det har vært simler ned mot Langtjønne/Knartbua (figur 8). Avstanden fra
Skogsætrin til nærmeste GPS-registrering er ca. 3.5 km.

Figur 7. Merka simler, januar tom. april 2012-2016. Skogsætrin markert med lilla prikk

Figur 8. Merka simler, januar tom. april 2012-2016
11

Som et supplement til GPS-registreringene av simler blir det gjennomført systematiske registreringer
av villreinen sin arealbruk i to områder; Gråhø/Tjønnseterfjellet og Veslefjellet/Kuva i Dovre.
Gjennom observasjonsstudier har en her kartlagt også bukkeflokker. I Veslefjellet/Kuva-området
startet registreringene i 2013. Resultatene av registreringene for 2013-2015 er vist i figur 9. Merk at
dette er registreringer for året som helhet, ikke kun vintersesongen. I notatet står det imidlertid
følgende: «Utover høsten og framover etterjulsvinteren brukes områdene Kuva-Hornsjøhø og
fremover Botten jevnlig som beiteområde av hele stammen. Denne bruken av beiteområdene har
vært observert gjennom flere år».

Figur 9. Flokkobservasjoner fordelt på flokkstørrelse i Kuva-Gråsida 2013-2015.
Kilde: Registrering av villreinen sin områdebruk innan Gråhø/Tjønnseterfjellet i Nord-Fron og Sør-Fron
og i Veslefjellet/Kuva i Dovre. Årsrapport 2015.
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Forholdet til Regional plan for Rondane-Sølnkletten
Skogsætrin ligger Buffersone, sone 2, men løypenettet det nå søkes om å preparere ligger innenfor
nasjonalt villreinområde, sone 1. Her sier retningslinjene bl.a.:
Type ferdsel og omfang av ferdselen må vurderes konkret i forhold til villreinens bruk av områdene til
ulike tider av året. Merkede stier og løyper legges utenom de mest sårbare områdene. All ferdsel bør
unngås nær villrein i kalvingstid. I områder uten vinterbeite for villrein er tilrettelegging for ferdsel og
aktiviteter vinterstid uproblematisk i forhold til villrein.

Figur 10. Utsnitt fra Regional Plan Rondane Sølnkletten. Nasjonalt villreinområde er markert som
mørkegrønn.

VURDERING
Kunnskapsgrunnlaget om villreinens arealbruk i området er godt gjennom registreringene som er
gjennomført siden 2007; NINA Rapport 339 (2008) «Villreinen i Rondane-Sølnkletten.
Kunnskapsstatus og leveområde», NINA Rapport 1013 (2014) «Villrein og ferdsel. Sluttrapport fra
GPS-merkeprosjektet 2009-2014» og «Registrering av villreinen sin områdebruk innan
Gråhø/Tjønnseterfjellet i Nord-Fron og Sør-Fron og i Veslefjellet/Kuva i Dovre. Årsrapport 2015».
Det er derfor ikke behov for å ta i bruk føre-var-prinsippet (jfr. nml §§8-9).
Gjennom forvaltningsplanarbeidet for de store verneområdene i Rondane ble det gjennomført en
omfattende prosess som resulterte i en helhetlig løsning der en så hele området under ett. Å gjøre
endringer i ett delområde kan forrykke en slik helhetsløsning, og prinsipielt sett bør endringer i sti- og
løypenettet komme som ledd i revisjon av forvaltningsplanen for området. (Revisjon av
forvaltningsplanen har vært luftet i nasjonalparkstyret, men er ikke tidfestet).
Med det som ser ut til å være opphør av trekket øst og vest for Rondane-massivet, er det arealet
reinen har i Rondane nord begrenset. Det er derfor viktig å unngå ytterligere forstyrrelser her. I
forhold til villreinens arealbruk vinterstid er Skogsætrin i utkanten. Områdene som brukes av
villreinen vinterstid er likevel i rimelig dagsturavstand, selv utenfor preparerte løyper.
I søknaden vises det til at Grasflyeløypa vil kunne erstatte Knartbuløypa, som går lenger inn i fjellet. Å
få løypene lenger fram i fjellet er i utgangspunktet positivt. Med preparerte løyper innover fra
Skogsætrin kommer en imidlertid raskere innover i terrenget og dagsturradiusen utvides, f.eks. i
forhold til toppturer opp på Storkuva og Veslkuva. Det er også sannsynlig at ferdselen øker betydelig i
omfang med preparerte løyper, både fra Skogsætrin og fra Høvringen. Søkerne ønsker også å starte
prepareringen av løypene så tidlig som mulig i sesongen, gjerne før jul om snøforholdene tillater det,
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mens stikkingen til Knartbua tillates fra ca. 10. februar. Det søkes med andre ord om en vesentlig
utvidelse av sesongen. Den samla effekten (jfr. nml §10) av å erstatte den merka, men upreparerte
Knartbuløypa med en preparert Grasflyløype er derfor uviss.

FORSLAG TIL VEDTAK
Leveområdet for reinen i Rondane nord er blitt vesentlig begrenset etter at trekket øst og vest for
Rondanemassivet ser ut til å ha opphørt. Villreinnemnda mener at det er uheldig med tiltak som kan
medføre økt ferdsel inn i leveområdet her. Den samla effekten av å erstatte den merka, men
upreparerte Knartbuløypa med en preparert Grasflyløype er uviss. Villreinnemnda mener derfor at
såpass store endringer i sti- og løypenettet bør komme som ledd i revisjon av forvaltningsplanen for
området, der en ser leveområdet for villreinen under ett.

STYRETS BEHANDLING
Det ble reist spørsmål om det seinere kunne bli aktuelt å bruke Storflyeløypa til sykkelsti. Styret
støttet enstemmig forslaget til vedtak.

VEDTAK
Leveområdet for reinen i Rondane nord er blitt vesentlig begrenset etter at trekket øst og vest for
Rondanemassivet ser ut til å ha opphørt. Villreinnemnda mener at det er uheldig med tiltak som kan
medføre økt ferdsel inn i leveområdet her. Den samla effekten av å erstatte den merka, men
upreparerte Knartbuløypa med en preparert Grasflyløype er uviss. Villreinnemnda mener derfor at
såpass store endringer i sti- og løypenettet bør komme som ledd i revisjon av forvaltningsplanen for
området, der en ser leveområdet for villreinen under ett.

2016/31 ARRANGEMENTER I NASJONALT VILLREINOMRÅDE –
PRINSIPPDISKUSJON
SAKSOPPLYSNINGER
Det har i 2016 vært søkt om/gjennomført flere arrangementer i sonen som er markert som nasjonalt
villreinområde i regionalplanen for Rondane-Sølnkletten.
 På nemndas møte 25.april på Venabu ble det orientert om Femundsløpet, som ønsket å legge
målgangen til Lillehammer, og deler av traséen gjennom nasjonalt villreinområde både i
Sølnkletten og Rondane. Etter press fra villreininteressene ble imidlertid planene skrinlagt.
 25.juni ble Oppland Extreme Thriathlon arrangert. Siste del av løpet gikk langs veien fra
Mysusæter til Rondvassbu. Nasjonalparkstyret for Rondane-Dovre ga tillatelse til arrangementet
kun for 2016, som grunnlag for å evaluere konsekvensene for naturmangfold og andre brukere av
området.
 Furusjøen Rundt-rittet er et sykkelløp som normalt avholdes lørdag i uke 29/30 (to siste uker i
juli). To av klassene i løpet fulgte en trasé på langs av Tjønnseterfjellet, se figur 11. På rittets
hjemmesider ligger også GPS-spor for nedlasting. Dette åpner for trening i løypa når løypa ikke er
merket. Rittet søkte i oktober 2015 Nord-Fron kommune om tillatelse til motorisert ferdsel med
ATV i forbindelse med rittet (merking av trasé, «oppsop» av ryttere underveis i rittet, rydding av
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trasé etter rittet, i alt 11 turer i ulike deler av Tjønnseterfjellet). Nord-Fron kommune innvilget i
november 2015 søknaden for 2016-2020. Tillatelsen gjelder en måned før og 14 dager etter rittet.
I saksframstillingen er ikke hensynet til villrein nevnt. Saken ble heller ikke sendt på høring til noen
villreininstanser. I følge rittets hjemmesider har arrangøren sendt søknad om å arrangere «MTB
World Series Terreng Maraton» i 2017, og har også ønsker om å arrangere VM i 2019. Det er ikke
nevnt hvilke traséer rittet da ønsker å benytte.

Figur 11. Løypetrasé gjennom Tjønnseterfjellet



Tjønnseterfjellet var i fylkesdelplanen for Rondane avsatt som observasjonsområde. Ved
siste revisjon ble området tatt inn som nasjonalt villreinområde. Fra 2007 har ei
prosjektgruppe gjennomført registreringer av villreinens arealbruk i Tjønnseterfjellet, som et
supplement til GPS-merkingen av simler i Rondane. Registreringene har vist at
Tjønnseterfjellet brukes regelmessig av bukk i sommerhalvåret. Prosjektgruppa v. Nord-Fron
kommune fikk tilskudd fra villreinnemnda til disse registreringene også i 2016 (jfr. sak
2016/22).
«Nordic Adventure Racing» søkte Statskog om å arrangere et multisport-arrangement, lørdag
3. september (tredje lørdag i villirenjakta) . Arrangementet hadde start i Ringebu, og
omfatter både sykling, løping og rulleski. Konkurransen er for lag på 2 til 4 personer, og
søknaden antydet et omfang på 10 – 15 lag. Ferdselen var planlagt gjennom de viktigste
jaktområdene i Ringebu, og nordre/indre deler av Øyer. Statskog sendte i slutten av juni
søknaden til fjellstyrene i Øyer og Ringebu for uttale. Fredag 12. august sendte Øyer
Fjellstyre saken både til villreinutvalget og villreinnemnda, og oppfordret begge til å uttale
seg. Øyer Fjellstyre hadde sitt møte allerede 17. august, og det var derfor ikke tid til å
forberede saken og avholde AU-møte i nemnda. Det ble derfor gjort avtale med fjelloppsyn
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Edgar Enge i Øyer fjellstyre om at villreinnemnda skulle behandle saken når den var samlet til
felles møte, siden arrangementet sannsynligvis blir videreført neste år.
Fjellstyret i Øyer frarådet Statskog å gi tillatelse til arrangementet, ut fra at arrangementet
har stort potensiale for å forstyrre villreinen, og også jaktutøvelsen. Statskog ga likevel
tillatelse til arrangementet i 2016 ut fra følgende begrunnelse:
«I den oppståtte situasjon - med kort tid igjen til planlagt arrangement – vil Statskog ut fra en
totalvurdering kunne akseptere at årets løp gjennomføres som planlagt 03.09. Vi har her lagt
avgjørende vekt på arrangementets beskjedne deltakerantall. I tilfelle det er ønske om et nytt
arrangement neste år må dette – til orientering – tas opp til en bredere vurdering».

Forholdet til Regional plan for Rondane-Sølnkletten
I retningslinjene for nasjonalt villreinområde i planen heter det bl.a. at «Større arrangement,
konkurranser, aktiviteter og lignende skal legges til områder, trasèer og tider der de kommer i minst
mulig konflikt med villrein, og der de kan skape størst mulig ringvirkninger for lokalsamfunnet». Det
er imidlertid ikke knyttet noen sanksjonsmuligheter til disse retningslinjene.

Dagens reguleringsmuligheter
Reguleringsmulighetene varierer med om arrangementet foregår innenfor eller utenfor
verneområder. I verneområdene må arrangøren vanligvis søke forvaltningsmyndigheten om tillatelse
til både å gjennomføre arrangementet og om tillatelse til evt. motorisert ferdsel i forbindelse med
arrangementet. Fylkesmannen har klagerett på nasjonalparkstyrets vedtak. I tillegg må arrangøren
søke om tillatelse til evt. motorferdsel i utmark fra grunneier og kommune.
Utenfor verneområdene er det ikke helt klare grenser for hva som kan gjennomføres i henhold til
allemannsretten og hvilke arrangementer som krever samtykke fra grunneier. I Friluftslova §10 heter
det at «Friluftsmøte, idrettsstevne (f.eks. skirenn eller orienteringsløp) og liknende sammenkomst
som kan medføre nevneverdig skade eller ulempe, kan ikke holdes uten samtykke av eier eller bruker
av grunn hvor avsperring foretas, samling, start eller innkomst finner sted eller hvor sammenstimling
av folk for øvrig må påreknes». Men uansett må det søkes grunneier og kommune dersom det er
behov for motorferdsel i utmark i tilknytning til arrangementet.

VURDERING
Det ser ut til at det er en økende tendens til å legge arrangementer inn i villreinens leveområder, slik
at ferdselsbelastningen i området øker. Ett enkeltarrangement over en dag eller to har isolert sett
neppe så store negative konsekvenser. Mange arrangementer over sommeren vil imidlertid øke
totalbelastningen av ferdsel. Når arrangører legger ut GPS-spor for løypene, åpner dette også for
trening og økt ferdsel utenom selve arrangementet. Det er derfor viktig at villreininteressene blir
vurdert der forvaltningsmyndighetene gir tillatelse til arrangementer. Ut fra bestemmelsene i
naturmangfoldlova skal dette i prinsippet alltid skje, men en ser at det likevel kan mangle, jfr.
manglende vurderinger for Furusjøen Rundt-rittet.
Det er også viktig at vurderingene har et regionalt perspektiv. Villreinnemnda blir ikke involvert i
disse sakene dersom ikke nasjonalparkstyret/fjellstyrene/ Statskog/kommunene ber om uttale. Det
ser ut til at det er litt tilfeldig om nemnda blir det.
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For å sette fokus på de utfordringene større arrangementer kan skape for villreinens arealbruk, bør
det vurderes om Villreinnemnda skal sende et brev til nasjonalparkstyret/fjellstyrene/ Statskog/
kommunene der vi påpeker utfordringene knytta til organisert ferdsel i forhold til villreinen, og ber
om at nemnda får denne typen saker til uttale før avgjørelse fattes.

FORSLAG TIL VEDTAK
Villreinnemnda sender brev til nasjonalparkstyret, fjellstyrene, Statskog og kommunene med kopi til
fylkeskommunene og Fylkesmennene, og påpeker utfordringene knytta til større arrangementer i
villreinens leveområde. Videre ber nemnda om å få saker om gjennomføring av arrangementer i
nasjonalt villreinområde, inkl. søknader om motorisert ferdsel i tilknytning til slike arrangementer, til
uttale. Nemndas sekretær utformer et brev som godkjennes av leder og nestleder før utsendelse.
Villreinnemnda mener at utfordringene rundt større arrangementer inn i nasjonalt villreinområde
bør være tema på en evt. Rondane-Sølnkletten-konferanse, jfr. sak 2016/32. Sekretæren bes om å
spille dette inn til arrangøren av en evt. konferanse.

STYRETS BEHANDLING
Det er viktig at det skapes større bevissthet om at villreinhensyn må ivaretas ved større
arrangementer. Dialog er viktig. Er det f.eks. nødvendig å legge arrangementer inn i nasjonalt
villreinområde, eller kan arrangementer legges til fjellområdene vest for Gudbrandsdalen? Det bør
stilles vilkår som minimerer forstyrrelsen av villreinen ved slike arrangementer. Fjellstyret i Øyer stilte
f.eks. som vilkår for Ultrabirken at løypa ikke skulle gjøres kjent tidligere enn to-tre dager før løpet,
for å unngå for mye sykling langs løypa i forkant. Det ble også vist til nemndas behandling av
Femundløpet i april i år, og at dette løpet ikke var verre enn f.eks. Furusjøen Rundt-rittet. Styret
støttet for øvrig enstemmig forslaget til vedtak.

VEDTAK
Villreinnemnda sender brev til nasjonalparkstyret, fjellstyrene, Statskog og kommunene med kopi til
fylkeskommunene og Fylkesmennene, og påpeker utfordringene knytta til større arrangementer i
villreinens leveområde. Videre ber nemnda om å få saker om gjennomføring av arrangementer i
nasjonalt villreinområde, inkl. søknader om motorisert ferdsel i tilknytning til slike arrangementer, til
uttale. Nemndas sekretær utformer et brev som godkjennes av leder og nestleder før utsendelse.
Villreinnemnda mener at utfordringene rundt større arrangementer inn i nasjonalt villreinområde
bør være tema på en evt. Rondane-Sølnkletten-konferanse, jfr. sak 2016/32. Sekretæren bes om å
spille dette inn til arrangøren av en evt. konferanse.
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2016/32 MULIG DELTAKELSE I PROGRAMKOMITE FOR RONDANESØLNKLETTEN-KONFERANSE
SAKSOPPLYSNINGER
Planrådet for Rondane hadde ansvaret for å følge opp den gamle fylkesdelplanen for Rondane, som
fungerte forut for nåværende regionalplan for Rondane-Sølnkletten. Planrådet for Rondane
arrangerte gjennom flere år dagskonferanser for å samle ulike politiske myndigheter og
forvaltningsaktører for å diskutere utfordringer for forvaltningen av villreinen og dens leveområder.
Forvaltningen av villreinen er fortsatt fragmentert og fordelt på mange aktører. Et økende press på
villreinens leveområder i form av utbygging i randområdene, tilrettelegging for friluftsliv og større
arrangementer, sjukdommer (klauvråte og skrantesjuke (CWD)) samt «forsvinning» av dyr, gjør at det
nå er behov for å samles og diskutere utfordringene i et helhetlig perspektiv. Sekretæren har
diskutert dette med sekretæren for Planrådet for regionalplan Rondane-Sølnkletten, som er positiv
til initiativet. Dersom Planrådet velger å arrangere en slik konferanse, er mulig at det blir nedsatt en
programkomité med representanter for ulike forvaltningsorganer. En slik henvendelse vil kunne
komme før neste styringsmøte i Villreinnemnda, og saken tas derfor opp nå.

VURDERING
En slik konferanse vil sette søkelys på mange viktige utfordringer for forvaltningen av villreinen og
dens leveområder som nemnda arbeider med. En slik konferanse vil også være viktig for dialogen
mellom ulike politiske myndigheter og forvaltningsorganer.

FORSLAG TIL VEDTAK
Villreinnemnda oppfordrer til at det arrangeres en konferanse for å belyse utfordringer for
forvaltningen av villreinen og dens leveområder i Rondane-Sølnkletten i første halvdel av 2017.
Dersom nemnda blir forespurt, takker nemnda ja til å være representert i en programkomite ved
nemndas sekretær.

STYRETS BEHANDLING
Styret støttet enstemmig forslaget til vedtak.

VEDTAK
Villreinnemnda oppfordrer til at det arrangeres en konferanse for å belyse utfordringer for
forvaltningen av villreinen og dens leveområder i Rondane-Sølnkletten i første halvdel av 2017.
Dersom nemnda blir forespurt, takker nemnda ja til å være representert i en programkomite ved
nemndas sekretær.
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2016/33 RINGEBU KOMMUNE – FLYTTING AV GRÅHØGDBU
Dette var i innkallingen satt opp som en referatsak. 22. september var villreinnemnda innkalt til møte
i arbeidsgruppa som har arbeidet med flytting av Gråhøgdbu. På møtet deltok representanter fra
Ringebu og Sør-Fron kommuner, nasjonalparkforvalter fra Rondane-Dovre nasjonalpark, Ringebu
fjellstyre, Hedmark og Oppland fylkeskommuner, i tillegg til villreinnemnda ved sekretæren (Morten
Liebe har tidligere vært med i arbeidsgruppa).
Ringebu fjellstyre og Ringebu kommune har funnet en alternativ tomt for Gråhøgdbua innerst på
Venabygdsfjellet. Det er eksisterende stier til Jammerdalsbu og Eldåbu fra denne lokaliteten.
Det ble på møtet enighet om å rette en felles henvendelse til styret i DNT Oslo og omegn som eier
Gråhøgdbua, om flytting av bua.

FORSLAG TIL VEDTAK
På møtet ble det fremmet følgende forslag til vedtak:
Villreinnemnda støtter at villreinaktørene i området sender et felles brev til styret i DNT Oslo og
Omegn om flytting av Gråhøgdbu. Leder av villreinnemnda gis fullmakt til å underskrive brevet på
vegne av nemnda.

STYRETS BEHANDLING
Styret støttet enstemmig forslaget til vedtak.

VEDTAK
Villreinnemnda støtter at villreinaktørene i området sender et felles brev til styret i DNT Oslo og
Omegn om flytting av Gråhøgdbu. Leder av villreinnemnda gis fullmakt til å underskrive brevet på
vegne av nemnda.

2016/34 NY MØTEDATO
Neste styremøte blir mandag 13. februar kl. 16.00 på Venabygdsfjellet. Det blir ordinært kveldsmøte
med middag før møtet.
Saker som kommer inn i mellomtida må pga. den økonomiske situasjonen behandles som
telefonmøter i AU.
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Lillehammer 10.10.2016
Marit Vorkinn, Sekretær, Sign.
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