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SAKSOPPLYSNINGER
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har bedt om synspunkter på ny bru over Vesle Ula ved Peer Gynt i
Sel kommune. Dette er en foreløpig høring før en formell søknad eventuelt fremmes.
Sel kommune har meldt inn behov for en mer permanent bru i barmarksesongen inne ved Peer Gynthytta. Peer Gynt-hytta er et mye brukt turmål både fra Høvringen og Smuksjøseter, og brua ligger
langs T-merket sti herfra (se figur 1). Brua legges på plass rundt 20. juni og tas inn i slutten av
september.
Dagens bruløsning betegnes som svært utfordrende i forhold til flom ved kraftig nedbør eller i
forbindelse med snøsmelting (se figur 2). Noen av de gående har problemer med å krysse nåværende
bru etter eksempelvis kraftig regnvær. I tillegg har turistnæringen på Høvringen gjester i
skuldersesongene når brua ikke er satt opp/tatt ned, og dette fører til at folk ikke får krysset elva. Tall
fra ferdselsteller på stien ut fra Smuksjøseter turisthytte viser 11.000 kryssinger ut og inn på den Tmerka stien mot Peer Gynt hytta i løpet av sommerperioden. Det er ikke tall på hvor mange som
faktisk krysser brua over Vesle Ula, men det antas at en betydelig andel av de som starter fra
Smuksjøseter har Peer Gynt hytta som mål for turen. Dagens bruløsning har ført til at flere går opp og
ned langs elva for å finne egnet sted å passere når brua er tatt ned eller det er høy vannstand. Dette
har ført til flere stier på begge sider av elva, med begynnende erosjonsproblem.
I oversendelsen er det vist til flere ulike bruplasseringer, men alle i nærhet til Peer-Gynt-hytta. Det er
også forslag til tre ulike brutyper; to permanente (utleggsbru og stokkebru) og ei hengebru med
lemmer på gangbanen som kan fjernes på tider brua ikke skal være i bruk (figur 3).
Nasjonalparkstyret ber spesielt om synspunkter på følgende:
1. Er dagens bruløsning tilstrekkelig ut i fra dagens bruk?
2. Skal det velges en løsning med permanent bru, eller en bru som må legges ut og tas inn
vår/høst?
3. Hvilken type bru bør velges?
4. Hvor bør en ny bru plasseres?
5. Hvem bør ha det framtidige ansvaret for en eventuell ny bru?

Høvringen

Figur 1 Oversiktskart

Figur 2. Bilde av dagens bruløsning over Vesle Ula sommeren 2015

Figur 3. Eksempler på utleggsbru, stokkebru og hengebru
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Villreinens arealbruk
Fra 2009 til 2014 har Norsk institutt for naturforskning gjennomført et stort forskningsprosjekt i
Rondane. Dette er oppsummert i NINA Rapport 1013 (2014); Villrein og ferdsel i Rondane. Her vises
det til at «ferdsel i områdene mellom Høvringen og Peer Gynt-hytta og Spranget er så stor at den
utgjør en stor barriere for reinens trekk og arealbruk». GPS-dataene viser at trekket mellom Rondane
nord og sør ser ut til å ha opphørt, slik at Rondane-stammen er delt i tre. Dette medfører både
utfordringer med forvaltningen av stammen og at stammen blir mindre robust i et langsiktig
perspektiv når trekkmulighetene mellom delområdene blir borte.
Området mellom Spranget og Rondvassbu lengre sør framstår som en total barriere for utveksling
mellom nord- og sør-området. Men GPS-dataene viser at det også er lite rein framover mot Peer
Gynt-hytta, der trekket vest for Rondane-massivet tidligere gikk.

Figur 4. Kart generert fra NINA Dyreposisjoner (dyreposisjoner.no).
Registreringer av villrein i perioden 1. januar 2010 til 1. august 2016.

Forholdet til Regional plan for Rondane-Sølnkletten
Peer Gynt-hytta og området der brua ønskes etablert ligger i Sone 1 – Nasjonalt villreinområde i
Regionalplanen for Rondane Sølnkletten, som er definert som spesielt viktige områder for villrein. I
retningslinjene for nasjonalt villreinområde heter det bl.a. at «Ny utbygging eller andre tekniske
inngrep som kan forringe nasjonalt villreinområde skal unngås….Type ferdsel og omfang av ferdselen
må vurderes konkret i forhold til villreinens bruk av områdene til ulike tider av året»

Nasjonalparkstyrets arbeid med besøksforvaltning
Det siste året har Rondane-Dovre nasjonalparkstyre jobbet med en besøksstrategi. Det er utpekt seks
fokusområder for arbeidet, der aksen Høvringen-Rondvassbu-Mysusæter er ett. Målsettingen for
dette området er bl.a. å bedre muligheten for villrein til å trekke nord-sør på vestsida av
Rondanemassivet. Nasjonalparkstyret gjennomfører nå en lokal prosess hvor det diskuteres konkrete
tiltak i dette fokusområdet. Det er nedsatt ei arbeidsgruppe der villreinnemnda deltar.
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VURDERING
Saken er sendt på høring til en rekke instanser. Villreinnemndas rolle er å ivareta villreinhensyn, og
spørsmål om estetisk utforming av ny bru, plassering innenfor det foreslåtte området (svært
avgrenset) og hvem som bør ha ansvaret for en eventuell ny bru, bør være opp til andre
høringsinstanser å uttale seg om. Det sentrale spørsmålet for villreinnemnda er i hvilken grad ei ny
bru vil øke ferdselen i området.
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». Det er derfor ikke behov for å ta i bruk føre-var-prinsippet (jfr. nml
§§8-9).
Som omtalt i foregående avsnitt er området rundt Peer Gynt-hytta sentralt i forhold til å reetablere
villreintrekket på vestsida av Rondane-massivet. Det er de siste årene brukt mye ressurser på å
tilrettelegge i Formokampen-området, for å forsøke å kanalisere noe av ferdselen lenger vekk fra
villreinens leveområder. Det er derfor svært uheldig dersom det nå etableres ei permanent bru ved
Peer Gynt som vil kunne øke ferdselen på seinhøsten ikke bare til selve hytta, men også videre
østover mot Bråkdalsbelgen/Rondvassbu/Mysusæter (jfr. nml §10).
Peer Gynt-hytta er et populært turmål også i skuldersesongene. Driverne av Peer Gynt-hytta har
tillatelse til motorisert ferdsel i barmarksesongen for perioden 15.juni-20.september. Åpningstidene
for hytta i 2016 var innenfor denne rammen. Hytta hadde åpent hver dag fra 4.juli til 14.august, og
deretter hver lørdag tom. 17. september (http://www.peergynthytta.no/opn%202016.pdf). På hyttas
nettsider opplyses det også om at brua over Vesle Ula til Kampen tas inn etter siste åpningsdag.
For de som går inn til Peer Gynt-hytta fra Høvringen/Putten bør det ha liten betydning om de må
stoppe på vestsida av Vesle Ula, eller om de kommer helt opp til hytta i den perioden hytta er stengt.
For å imøtekomme besøkende fra Høvringen/Putten kan det heller vurderes å sette opp benker/bord
ved krysningspunktet over Vesle Ula.
Uansett valg av type av bru eller plassering (blant de alternativene som er vist i høringsbrevet), er det
viktig at det ikke etableres ei permanent bru som kan øke ferdselen i dette sentrale trekkområdet.
Dersom det anlegges ei permanent bru, kan en også risikere at det kommer tilsvarende krav om
forbindelse til Kampen-området, noe som vil kunne øke ferdselen i området ytterligere. Ut fra
villreinhensyn bør det derfor velges ei brutype som kan tas inn utenom høysesongen for ferdsel.
Perioden brua skal ligge ute bør følge dagens tidsrammer (jfr. nml §12).

FORSLAG TIL VEDTAK
Området rundt Peer Gynt-hytta er sentralt i forhold til å reetablere villreintrekket på vestsida av
Rondanemassivet. Ei permanent bru vil kunne øke ferdselen i området på høsten, både til selve Peer
Gynt-hytta og videre østover til Bråkdalsbelgen/Rondvassbu/Mysusæter. Villreinnemnda vil derfor
sterkt frarå at det etableres ei permanent bru på stien mellom Høvringen/Putten og Peer Gynt-hytta.
Nemnda har imidlertid ikke innvendinger til at det etableres ei ny bru her, dersom den tas inn i
perioden 20. september til 20. juni.
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STYRETS BEHANDLING
Saken ble sendt til alle styrets medlemmer pr. mail med mulighet for å gi innspill. Ingen innspill var
mottatt ved fristens utløp fra medlemmer utenom arbeidsutvalget.
Begge medlemmer i AU støttet sekretærens forslag til vedtak i saken. Det ble kommentert at det er
svært viktig at en får stengt av brua ved sesongavslutning.

VEDTAK
Området rundt Peer Gynt-hytta er sentralt i forhold til å reetablere villreintrekket på vestsida av
Rondanemassivet. Ei permanent bru vil kunne øke ferdselen i området på høsten, både til selve Peer
Gynt-hytta og videre østover til Bråkdalsbelgen/Rondvassbu/Mysusæter. Villreinnemnda vil derfor
sterkt frarå at det etableres ei permanent bru på stien mellom Høvringen/Putten og Peer Gynt-hytta.
Nemnda har imidlertid ikke innvendinger til at det etableres ei ny bru her, dersom den tas inn i
perioden 20. september til 20. juni.

Lillehammer 20.10.2016
Marit Vorkinn, Sekretær, Sign.

Underskrifter for nemnda

………………………………...

………………………………...

………………………………...
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