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01/13 Referat fra møte 27.11.12, Røros 
Referat blei gjennomgått uten merknader. 
 

 

02/13 Regional plan Forollhogna - planforslag til høring 
 

Bakgrunn og sekretariatets vurdering 

Sekretariatet viser til brev fra Hedmark og Sør-Trøndelag fylkeskommuner 18.01.13 med 

høring av forslag til Regional plan Forollhogna villreinområde. Komplette høringsdokument 

finnes på www.hognareinen.no . 

 

St.meld. nr. 21 (2004-2005) fastsatte, gjennom nasjonalt miljømål, at villreinens leveområder 

skal sikres. Reinens sentrale plass i norsk fjellfauna skal sikres gjennom regionale planer og 

etablering av europeiske og nasjonale villreinområder. Hovedformålet med regionale planer 

for villrein er å komme fram til en langsiktig og helhetlig strategi for forvaltningen av 

prioriterte fjellområder som er spesielt viktige for villreinens framtid i Norge. Planen skal 

forene mål om lokal omstilling og utvikling med nasjonale mål om en helhetlig forvaltning av 

fjellområdene og sikring av villreinens leveområder, jf. ”bestillingsbrevet” fra 

Miljøverndepartementet (MD) av 12.04.07. MD har i seinere brev 02.04.08 presisert overfor 

fylkeskommunene at villreinnemnda skal trekkes aktivt inn i planarbeidet. 

 

Prosessen fra til dette planforslaget har vært lagt opp med brei medvirkning, omtalt i 

planbeskrivelsen kap 1.4. Sekretariatet vil framheve at prosjektledelsen har brukt 

arbeidsgruppe, styringsgruppe og villreinnemnda aktivt. Villreinnemnda er gitt reel mulighet 

for medvirkning i arbeidsgruppe og styringsgruppe, og nemnda har gitt et konkret innspill til 

avgrensing av nasjonalt villreinområde, sak 13/12 i møte 15.05.12. Sekretariatet er tilfreds 

med hvordan hensynet til villreinen og landbruket har hatt fokus underveis i planarbeidet, og 

mener at begge hensyn i hovedsak blir godt ivaretatt av planforslaget. Planer etter plan- og 

http://www.hognareinen.no/


bygningsloven har imidlertid begrensa mulighet for å legge føringer for tradisjonell 

landbruksdrift, og vi mener derfor på generelt grunnlag at det ikke er nødvendig å gjenta 

lovens vilkår for landbruksdrift i LNF-områder i retningslinjer til regionale planer.  

 

Planforslaget gjenspeiler i stor grad kommunenes tidligere praksis og gjeldende 

kommuneplaner, og det er ikke presentert ønsker om nye, større utbyggingstiltak gjennom 

prosessen. Ut fra tidligere innspill fra Tolga kommune er det nå gjort ei konkret avklaring av 

muligheter for utvidelser i Knausvola i Vingelen.  

 

Villreinkartet og NINA rapport 528 har vært lagt til grunn for diskusjonene om plangrenser, 

med et ønske fra styringsgruppa om å ta utgangspunkt i verneområdegrensene og unngå nye 

grenser i fjellet. Styringsgruppa ba også villreinnemnda om innspill til grenser for nasjonalt 

villreinområde (NV), og dette er i stor grad lagt til grunn for planforslaget. Sekretariatet 

mener også at forslaget til NV dekker de viktigste områdene for villreinen i Forollhogna. Men 

for å sikre disse områdene for villreinen i framtida må det også settes av tilstrekkelig areal 

omkring (jf bestillingsbrevet) til å skjerme de viktige områdene mot aktivitet som kan 

redusere verdien for villrein. Bruken av begrepet ”randsone” kompliserte prosessen med 

vurdering og konkretisering av de nødvendige buffersonene utafor NV. I de første rundene 

med forslag til grenser for NV blei ”overskytende” beiteområder fra villreinkartet klassifisert 

som randsone. Dette førte til at noen marginale beiteområder i bygdenær skog lenge lå inne i 

planforslaget. Samtidig blei utbygde hytteområder liggende utafor – de har ingen verdi som 

beite for villrein - og diskusjonen om hvordan aktiviteten i og ut fra disse områdene påvirker 

villreinen i NV kom seint inn i prosessen. I plandokumentet er disse områdene omtalt som 

fokusområder, kap 3.3. Retningslinjene for sone 2 vil der legge begrensninger på framtidig 

utbygging for å sikre villreinen mot økt påvirkning og forstyrrelse. Sekretariatet mener at 

disse avklaringene utgjør den viktigste delen av planen, og at de foreslåtte grensene for sone 2 

som nå er foreslått bør være tilstrekkelig til å sikre villreinens viktigste områder på innsida, 

samtidig som det er igjen områder med minimale villreininteresser og rom for videre utvikling 

og utbygging utafor i sone 3.  

 

Det er utarbeida ei konsekvensutredning av planforslaget som inngår som en del av 

planbeskrivelsen (kap. 5). Det er her beskrevet planens virkninger på ulike interesser som 

villreinen, naturgrunnlaget, landbruket, friluftsliv, reiseliv osv. Det er også gjort ei vurdering 

av samla virkning på miljø og samfunn i kap. 5.2.14. I tillegg er det gjort ei egen 

konsekvensvurdering av forslaget om å etablere ny fritidsbebyggelse ved Knausvola i Tolga 

kommune (kap. 5.3). Det fremlagte planforslaget gjenspeiler i stor grad gjeldende 

kommuneplaner og forslaget til regional plan tar i mindre grad tar stilling til nye konkrete 

utbyggingstiltak. Etter vår mening synes konsekvensene av planforslaget tilfredsstillende 

belyst. Når det gjelder forslaget om å åpne for inntil 30 nye fritidsboliger i Knausvola mener 

vi at konsekvensene for villrein er tilstrekkelig belyst i den fremlagte konsekvensutredninga. 

Vi forutsetter likevel at konsekvensene for andre fagtema og interesser av det nye 

hytteområdet utredes videre ved revidering av kommuneplanens arealdel. 

 

Det framlagte planforslaget er vurdert etter bestemmelsene i naturmangfoldloven (§§ 8-12) i 

planbeskrivelsens kap. 5.4. Det er ikke funnet eller registrert spesielle naturverdier i området 

som innebærer særlige tilpasninger eller tiltak. Det er også tatt inn ei retningslinje 2 f (Felles 

retningslinje for alle sonene) der det fremgår at ”kommunene skal ivareta naturmangfold i 

henhold til de rammer den nye naturmangfoldloven setter for kommunal planlegging”. Tatt i 

betraktning at det er få konkrete utbyggingstiltak som avklares i forslaget til regional plan, 

mener vi at hensynet til naturmangfoldet synes ivaretatt, jf. naturmangfoldloven § 7. 



 

Ut fra våre vurderinger av planforslaget tilrår sekretariatet av villreinnemnda støtter 

fylkeskommunenes forslag til regional plan med de grenser og retningslinjer som er foreslått. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak 

Villreinnemnda viser til sekretariatets vurderinger av planforslaget. Villreinnemndas innspill i 

prosessen er i stor grad tatt inn i planforslaget. Nemnda mener planen har fått med de viktigste 

områdene for villreinen i nasjonalt villreinområde, og sammen med foreslått randsone og 

planens retningslinjer bør villreinens leveområde være godt ivaretatt. 

 

Nemndas vurdering 

Nemnda gikk gjennom plankartet kommunevis og refererte noen kommuners saksframlegg. 

Nemnda mener planforslaget tar vare på villreinens leveområde og at det er muligheter for 

fortsatt landbruksdrift slik det er definert innafor LNF-formålet i plan- og bygningsloven. 

 

Nemndas vedtak 

Villreinnemnda viser til sekretariatets vurderinger av planforslaget. Villreinnemndas innspill i 

prosessen er i stor grad tatt inn i planforslaget. Nemnda mener planen har fått med de viktigste 

områdene for villreinen i nasjonalt villreinområde, og sammen med foreslått randsone og 

planens retningslinjer bør villreinens leveområde være godt ivaretatt. 

 

 



03/13 Orienteringer 
 -villreintiltak 

-samjaktavtale 

 -sperregjerde 

 -regulering av godkjente byggeområder (Sommervoll) 

 -dialogmøte 29.01.13 

 

Villreintiltak 

Sekretariatet orienterte om brev fra Bunåva om endringer i prosjektet. Nemnda tar opp saken i 

neste møte. 

 

Samjakt 

Ny avtale mellom Vingelen og Dalsbygda blei presentert. 

 

Sperregjerde  

Miljøverndepartementets brev 06.02.13 blei presentert, og nemnda er bekymra for manglende 

framdrift. 

 

Regulering av godkjente byggeområder 

Nemnda må gi skriftlig svar når kommuner oversender planer til høring. Leder og lokal 

representant vurderer sammen med sekretariatet om saken må behandles i nemnda eller om 

det kan sendes fra leder og sekretariat dersom saken ikke berører villreininteresser. 

 

Dialogmøte 

Leder refererte kort fra dialogmøtet om Forollhogna 29.01.13. Møtet kan bli tydeligere i 

forhold til å ta opp konkrete utfordringer. Leder ønsker at nemnda bidrar til å holde fokus på 

ferdsel mellom Synnerdalen - Såtåhaugen og mulig barrierevirkning på villreintrekket. 

Nemnda bør bidra med initiativ til å få i gang ferdselsregistreringer i området sammen med 

verneområdeforvaltninga og villreinutvalget. Nemnda vil ta opp dette på villreinutvalget 

årsmøte.  

 

Tynset, 19.03.13    Godkjent av leder i e-post 19.03.13 

Tom Hjemsæteren, referent. 


