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Regionalplaner for villrein – erfaringer fra Rondane
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Arealforvaltning i villreinområder, forenkla modell

Plan- og 
bygningslov

Naturmang-
foldlov

Grunneier-
disposisjoner

Bruksretter

Regionalplan

Kommune(del)plan

Dispensasjoner

Privatrettslig

Store 
VO

Små 
VO

Forvaltningsregimer

Private
grunn-
eiere

Stat-
skog

Fjell-
styrer

Villrein-
nemnd

Villrein-
utvalg

Nasj.p.-
styre

Fylkes-
komm.

Fylkes-
mann

Komm-
une

Klage-/innsigelses-/
godkjennings-
myndighet

Statsallmenning

Statsallmenning:  
Landbruksdir.

KMD

(Sette)fylkesmann

Forv.plan

Enkeltvedtak

Forv.plan

Enkeltvedtak

Miljødirektoratet

Ikke omfattet av 
forv.loven

Hovedansvar utarb./forv. Etablert høringsinstans «Tilfeldig»  høringsinstans Vanligvis ingen rolle Innsigelses-/ klageadgang



Regionale villreinplaner- «Bestillingsbrev» fra MD 12.04.07

-Miljøverndepartementet ber om at fylkeskommunene utarbeider fylkesdelplaner 
for en helhetlig forvaltning av fjellområder som er spesielt viktige for villreinens 
framtid i Norge

-Planene skal fastsette en langsiktig arealforvaltning som balanserer bruk og vern for 
de aktuelle fjellområdene

-De vil være retningsgivende for kommunal planlegging og gi føringer for statlig og 
fylkeskommunal sektorplanlegging 
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Fylkesdelplan/regionalplan Rondane



2013:

Villreinområder havnet 
utenfor hensynssonene



Utvikling hytter



Fylkesdelplan for Rondane 1992

«Det skal ikke etableres nye hytteområder som gir økt ferdsel i villreinens 
leveområde» (Retningslinjene for Fylkesdelplanen 1992)

«Når det gjelder retningslinjene for bebyggelse og fritidsanlegg, mener 
departementet at nye hytteområder i de fleste tilfeller må antas å føre til økt 
ferdsel, og at slike etableringer derfor må vurderes strengt»

(Godkjenningsbrevet fra Miljøverndepartementet oktober 1992)



Gj.sn. antall nye fritidsboliger pr. år i 
planområdet (gml. fylkesdelplan)
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Antall fritidshus 2018:

Innenfor hensynssonene: ca. 10.000

Innenfor plangrensene, men utenfor 
hensynssonene: min. 10.000

Tomtereserve innenfor
hensynssonene: > 2000
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Eks. hytter Tomtereserve Nye, forslag kpl

Kommuneplan Ringebu

Sendt til KMD for avgjørelse
Prøvestein for regionalplanen



Framover fra Spranget, 26. august 2017

Ferdsel: Flere indikatorer viser 30% vekst i nord siste tiår 



Friluftslivet endrer karakter

- Økende krav om tilrettelegging

- Nye ferdselsformer

- Brukerstyrte nettportaler

- Mindre kunnskap



Regionalplanen har
retningslinjer for ferdsel, 

men ingen søknadsprosedyrer
eller sanksjoner

Vårtrekk villreinen

Privat, ubrøyta veg

Kalvingsområde

Nasjonalt villreinområde



Utenfor verneområdene er Statskogs 
grunneierdisponeringer blitt viktigste
«forvaltningsverktøy»

- stolpejakt og turposter
- stier og løyper
- geocacher
- store arrangementer
- «arctic domes»



Bit-for-bit….
Samla belastning



1.Utbedring av ski- og turløype
2.Tilrettelegging som leder trafikk inn i 
villreinenes leveområder

Malmleting

Tjønnseterfjellet: 
Verdenscupløp for terrengsyklister

Brøyting av veg til påske (over vårtrekk)
Oppkjøring av skiløyper

Ringebu: Forslag om 272 nye hytter
+ utvidelser tilsvarende 130 hytter  

Riving og oppsetting av ny 
gjeterhytte for nytt formål

Åmot: Kommuneplanen godkjent. Store arealer  
fritidsbebyggelse/fritids- og turistformål.
Antall hytter bestemmes i reguleringsplan

Kommuneplan Hamar: Forslag 
om 41 nye hytter ved Brumundkampen

2 km ny skogsbilveg 
inn mot villreinens leveområder 

Stenging av gammel steinbu, ønske om 
fordobling av areal på erstatningshytte

1.Søknad om brøyting av veg 
2.Utvidelse av hytte i viktig trekkområde

K.plan Folldal: Forslag om at ny boligbebyggelse samt 
utvidelser av hytter i Atnedalen kan skje uten disp.behandling

Turistbedrift ønsker telt for «glamcamp» 

Org. rideturer

Ulovlig oppsatte geocacher

Tiltak/søknader nov. 2017 - nov.2018 

1.Søknad om 17 turposter 
2.Utbedring av Kongevegen til sykkelsti



Helhetlig – langsiktig –
retningsgivende?

• Hytter: Planen har i beste fall bremset
utbyggingen

• Ferdsel: Planen har gode intensjoner, men 
fungerer ikke som styringsverktøy

• Skogsbilveger: Planen har liten betydning

• Helhet: Tiltak og planer vurderes enkeltvis, 
sumeffektene vurderes ikke

• Retningsgivende: Skal de som ikke er lojale
til planen få mer utbygging enn de som er
lojale til planen?

• Langsiktighet: Er en plantype som er innretta
på å samordne ulike interesser egna for å 
ivareta langsiktige sektorinteresser som
villrein?


