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Arealkonflikter i utmarka-

Erfaringer fra villreinarbeid i Rondane



Vi er i forsvarsposisjon

Vi må være på banen når
kampen går



Arealforvaltning i villreinområder/utmarksområder, forenkla modell
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Erfaringer fra arealforvaltning – villreinnemnda

• Viktig å ha kunnskap om forvaltningssystemene i utmarka, 
og vite når en bør gi hvilken type innspill

• Villreinnemnda for Rondane-Sølnkletten (13 kommuner):
Sekretariat i 20-25% stilling, arealsaker tar mye av tida: 

Høringer: Kommuneplaner viktigst
Klager på dispensasjoner: 2016-2021: 
10 klager (i hovedsak hytter) – 8 tatt til følge

• Viktig å være en seriøs høringspart:
-svare på høringer som oversendes
-enhetlig praksis i høringssaker, på tvers av områder og tid
-være 110% etterrettelig



Vi har «bevisbyrden» i ulike prosesser:

- Viktig å dokumentere det som kan dokumenteres

- Tall har tyngde: Verdier, utvikling 

- Synliggjøre summen av inngrep



Fritidshus 1.1.2019: 

I området mellom E6 i nord og vest, 
Rv.3 i Østerdalen og Rv. 25 mellom 
Hamar og Elverum: 24.575 hytter/ 
buer/ setrer.

Tomtereserve: Flere tusen
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Gapahuk

Organiserte fotturer

Kjerneboring / gruvedrift

Brøyting og kjøring til påske

Område for spredt boligbygging

Trase’ for Femundsløpet

Erstatning av fjellstyrehytte13 turposter

5 boligtomter

Opprusting av gamle kongeveg sykling

Kraftverk Rådåe
Organiserte rideturer

Nybygg/utvidelse måsåbu

Økende kitevirksomhet

Ny parkeringsplass, sanering av 3 gamle

Oppkjøring av skiløyper

Framføring av strøm

Ny veg til hytte

Landbruksveg

Ny landbruksveg

10 600 daa avsatt til
“Fritidsbebyggelse / 
fritids og turistformål”

400 hytter i områder som brukes av villrein

Ny skogsbilveg

Fradeling av seterhus til fritidshus (10 saker)

Erstatning av gammel gjeterhytte, dels nytt formål

Ny DNT hytte (selvbetjent)

Erstatning av fjellstyrehytte

Nordic Adventure Racing (Ringebu-Øyer)

Utvidelse av Jammerdalsbu

Ca 30 hytter, ca 55 utleiehytter/ leiligheter

Forslag om 1083 tomter + utvidelser tilsvarende 130 hytter på 120m2

Flytting Gråhøgdbu

Omregulering av 9 tomter fra næring til fritidshus
Stolpejakt

Utvidelse Eldåbu
Etablering av landbruksveg

Sykkelritt (Verdenscup 2019)
Ulovlig brøyting av veg over villreintrekk

Organiserte rideturer
Oppland extreme thriatlon

Gang og sykkelsti
Glamcamp

Klopping av sti
Utbedring av sti- / løypetrase

Preparering av skiløyper
Organisert ridning

Sak som har vært til behandling i 
villreinnemda
i perioden 1. januar 2016  tom 15. mai 
2019 (disp.saker for  utvidelser av 
fritidshus ikke inkl.)

Grense for biologisk leveområde villrein

Samla belastning



Vi har «bevisbyrden» i ulike prosesser:

- Viktig å dokumentere det som kan dokumenteres
- Tall har tyngde
- Synliggjøre summen av inngrep

Viktig å vise til nasjonale, regionale og kommunale 
politiske målsettinger og plandokumenter



Forebyggende 
jobbing på 
arealsida –
hva kan 
villreinnemndene 
bidra med?

Forebyggende arbeid - kunnskapsspredning

Det forebyggende arbeidet er en kontinuerlig oppgave – de økonomiske rammene 
en utfordring

Allmenheten, mål: Fra «menighet» til samfunn

Beslutningstakere: Politikeropplæring etter valget

Skoleopplegg: «En dag i naturen»

Aviskronikker



Fra livslandskap
til rekreasjons-
landskap….

- Flere besøkende

- Økende krav om 
tilrettelegging

- Nye aktiviteter og 
ferdselsformer

- Brukerstyrte
nettportaler

- Mindre kunnskap

Foto: Bjørn Brendbakken



Sannsynlig at vi får et 
økende konfliktnivå i 
utmarka

Tør vi å diskutere
begrensninger i 
allemannsretten?

Større samarbeid i 
arealforvaltningssaker
mellom aktører som
representerer tradisjonell
utmarksbruk?


