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Utdyping om revisjonsbehov for regionale villreinplaner 
 
Innlandet har regionale planer for fire nasjonale villreinområder; Regional plan for Forollhogna, 
Dovrefjellområdet, Rondane-Sølnkletten og Ottadalsområdet. I høringsdokumentet er disse planen 
listet opp under planer som skal videreføres. Vi mener at fylkeskommunen i inneværende 
planperiode må vurdere å revidere disse. Dette gjelder særlig regionalplanene for Rondane-
Sølnkletten. 
 
Både internasjonalt og nasjonalt har villreinhensyn blitt sterkere vektlagt siden regionalplanene ble 
godkjent. IUCN satte i 2016 villreinen på den globale rødlista for truede arter, som følge av en global 
tilbakegang på om lag 40 % siste 21-27 år. Ved siden av mindre forekomster i det vestlige Russland, 
er Norge det eneste europeiske landet med opprinnelig, vill fjellrein. Villreinen er derfor definert 
som en nasjonal ansvarsart.  
 
Fordi Norge har et spesielt ansvar for å beskytte villrein ønsker Regjeringen å etablere en 
kvalitetsnorm for villrein, hjemlet i Naturmangfoldlovas § 13. Denne lovhjemmelen er benyttet bare 
èn gang tidligere gjennom fastsetting av Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks 
(20.09.2013). Miljøkvalitetsnormen er planlagt behandlet i Stortinget før sommeren, men 
Regjeringen har bevilget flere millioner kr. til arbeidet i inneværende år. 
 
Gjennom kvalitetsnormen skal det etableres et system for å kartlegge tilstanden til villreinen i de 
nasjonale villreinområdene, hvorfor tilstanden eventuelt er dårlig, og hva vi kan gjøre for å bedre 
leveforholdene til villreinen. En vurdering av tilstanden i de nasjonale villreinområdene er ifølge 
Miljødirektoratet planlagt gjennomført i løpet av 2021. Når denne vurderingen er ferdig, bør det 
vurderes om det er behov for å revidere de regionale villreinplanene. 
 
For Rondane-Sølnkletten vil vi imidlertid allerede nå signalisere at vi mener det er nødvendig med en 
begrensa revisjon ut fra følgende årsaker: 

• Brukspresset i området er stort. 
• Vi har fått mye ny kunnskap om villreinen siden planen ble fastsatt av 

Miljøverndepartementet i 2013 (NINA rapport 1013 
https://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2015/1013.pdf, NINA temahefte 74 
https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2629003, NINA Rapport 1300 
https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2629003 
 og årsrapporter fra lokale registreringsprosjekter i Nord-Fron, Sør-Fron og Dovre).  
 

Retningslinjene for regionalplanen: 

«5.4 Felles retningslinjer for buffersoner, SONE 2, Retningslinjer for kommunenes 
arealplanlegging  
Området rundt Bjørsjøen – Lauvåsen – Tyrivang i Stor-Elvdal kommune (merket med E i 
plankartet), legges som observasjonsområde. Dette omfatter både beite- og trekk- og 

https://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2015/1013.pdf
https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2629003
https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2629003
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kalvingsområder. Området har en funksjon for villrein i dag, men kunnskapen om villreinens 
arealbruk er mangelfull. Dette området er «vente og se-område» hvor dagens aktivitet kan 
opprettholdes, men ingen nye tiltak skal igangsettes. Kommunen skal, i samarbeid med 
andre offentlige og private organer, utrede villreinens arealbruk før det tas endelig stilling til 
om det er ønskelig med mer utvikling i området. Observasjonsområdet skal evalueres i 
2016» 

• GPS-data fra dyr merka i 2013 som viser at reinen bruker områder utenfor hensynssonene i 
planen. 

 
For alle de regionale villreinplanene vil vi tilrå at handlingsprogrammet revideres, og at ressurser 
avsettes til oppfølging. 
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