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SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å GJENNOMFØRE ULTRALØP PÅ RONDANESTIEN

2016/35 SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å GJENNOMFØRE ULTRALØP PÅ
RONDANESTIEN
SAKSOPPLYSNINGER
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har bedt om innspill til søknad til å gjennomføre ultraløp på
Rondanestien.
Bergheim Ultraløperklubb, en frittstående privat klubb med adresse Vang på Hedmarken, har søkt
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre om tillatelse til å gjennomføre et ultraløp i 2017 hvor deler av
løpet går gjennom Dovre og Rondane og Hemmeldalen naturreservat. Løpet skal gå på fast merkede
turstier, utelukkende på Rondanestien.
Løpet skal ha to distanser:
1. Fra Oslo til Hjerkinn: Oslo-Eidsvoll-Rokosjøen-Bringbu-Vetåbua-Muvatnet-Nedre DørålseterHjerkinn maks. 25 deltakere. Start i Oslo 30. juli, 7 dagsetapper.
2. Venabygdsfjellet (Muvatnet)- Hjerkinn: Dagsløp (30. juli) med maks. 25 deltakere.
Løypa skal ikke merkes utover den faste merkingen av Rondanestien. To eller tre følgebiler skal
benytte veinettet som er tilgjengelig for allmenheten.

Figur 1. Rondanestien, se https://rondanestien.dnt.no/om/ for detaljer

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.
Registreringene viser at løpet vil gå tvers gjennom villreinområdene over en lang strekning.

Figur 2. GPS-merka simler, 2009-2013, hele året (NINA Rapport 1013)

Forholdet til Regional plan for Rondane-Sølnkletten
Løpet vil gå på langs av 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 «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».
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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». Det er derfor ikke behov for å ta i bruk føre-var-prinsippet (jfr. nml
§§8-9).
Antall deltakere i løpet er begrenset (maks. 50), og disse skal følge eksisterende stier på en tid av året
da det er stor trafikk i fjellet uansett. Det må imidlertid forventes at flere løpere vil ha med et
«støtteapparat» av familie og venner og at ferdselen derfor vil øke en del utover deltakerantallet. Et
slikt løp, der det skal løpes langt på ujevnt terreng, innebærer også en risiko for ulykker, og behov for
motorisert ferdsel for å bringe skadede ut.
Den typen arrangementer det her søkes om, ser ut til å være del av en voksende trend, både
nasjonalt og lokalt. I 2016 har det innenfor nasjonalt villreinområde vært søkt om/avholdt flere
konkurranser:
• Femundløpet: Hadde planer om å legge deler av traséen gjennom Sølnkletten og sørlige del
av Rondane. Planene ble stoppet etter sterke innvendinger fra villreinaktører.
• «Nordic Adventure Racing» Multisportarrangement fra Ringebu til Øyer
• Oppland Extreme Thriathlon, med avslutning inn til Rondvassbu
• Furusjøen Rundt-rittet: To traséer på langs av Tjønnseterfjellet
Konsekvensene av det enkelte løp for villreinen er varierende. Det løpet det her søkes om vurderes
ikke til å være det mest belastende. Summen av alle arrangementer vil imidlertid utgjøre en
tilleggsbelastning for en villreinstamme som allerede er sterkt presset (jfr. nml §10). En vet heller
ikke omfanget av antall søknader framover, men ut fra antall søknader siste år, ser antall løp ut til å
være økende. Dersom det nå åpnes for enda flere løp enn de som har hatt «prøvetillatelse» i 2016,
skaper dette en uheldig presedens.
I vurderingen må det også tas med at et slikt løp kan legges til områder der det ikke er konflikt med
villrein, som Jotunheimenstien (https://jotunheimstien.dnt.no/).

FORSLAG TIL VEDTAK
Antall konkurranser og løp i nasjonalt villreinområde i Rondane ser ut til å være økende. Summen av
alle arrangementer utgjør en tilleggsbelastning for en villreinstamme som allerede er sterkt presset.
Ut fra denne totalbelastningen, ut fra presedenshensyn og ut fra at det finnes alternative områder
for et løp langs Rondanestien, vil Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten frarå at søknaden
innvilges.

INNSPILL FRA STYREMEDLEMMER FØR BEHANDLING
Saken var sendt ut til alle styrets medlemmer med mulighet for å gi kommentarer før AUs
behandling. Andreas Karlsen (Ringsaker) ga tilbakemelding om at han mente at det burde gis
tillatelse til løpet, ut fra at løpet har et svært begrenset antall deltakere spredt over et vidt område
langs en allerede etablert sti (Rondanestien). Han mente at diskusjonen heller burde gå om
Rondanestien som sådan og hvor og hvordan den går i forhold til villreinen.
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STYRETS BEHANDLING
Sekretærens forslag til vedtak er i tråd med villreinnemdas bekymring over det stadig økende press
for å få ulike organiserte varianter av arrangement inn i villreinens leveområder. Dette
arrangementet er muligens ikke i seg selv av de mest forstyrrende. Men et ja her vil ha presedens
virkning.

VEDTAK
Antall konkurranser og løp i nasjonalt villreinområde i Rondane ser ut til å være økende. Summen av
alle arrangementer utgjør en tilleggsbelastning for en villreinstamme som allerede er sterkt presset.
Ut fra denne totalbelastningen, ut fra presedenshensyn og ut fra at det finnes alternative områder
for et løp langs Rondanestien, vil Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten frarå at søknaden
innvilges.

Lillehammer 08.12.2016
Marit Vorkinn, Sekretær, Sign.
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