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Sammendrag: 
Øyer Fjellstyre ved daglig leder søker dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å føre opp ny 
åpen bu til erstatning for eksisterende Skjelbu og et uthus, tilknyttet den åpne sletta som utgjør 
«Skjelbu-legeret», gbnr. 155/1/142. Det er et ønske å beholde den eksisterende steinbua som 
kulturminne.  
 
Imøtekommelse av søknaden krever dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-sone 3, 
forbudsområdet. Området karakteriseres som indre fjellområde og det skal her føres en spesielt 
restriktiv byggesaksbehandling, også i forbindelse med restaurering. Ved siden av dette skal 
forvaltning av villreinplan for Rondane og Sølnkletten inn i vurderingen. Det skal kun tillates 
nybygging i forbindelse med fjelloppsyn med unntak av stedbunden næring i dette området. 
 
Skjelbua er ifølge søker i bruk jevnlig som åpen bu. Det er et viktig tilbud for turgåere, allmenne 
friluftsinteresser, jegere og bruksrettsutøvere både i forbindelse med husdyrdrift og utenom. 
Sammenholdt med forfall av den eksisterende bua har rådmannen funnet at fordelene er klart 
større enn ulempene ved å innvilge søknaden om dispensasjon. 

 
 
 
 



Saksutredning: 
Saksbakgrunn og om søknaden: 
Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdels formål LNF3 for oppføring av ny åpen bu 
til erstatning for fjellstyrets Skjelbu. 
 
Det må også i tilfelle gis dispensasjon fra forbud mot ny utbygging eller andre tekniske inngrep som 
kan forringe nasjonalt villreinområde i villreinens leveområde, sone 1.  
 
Øyer fjellstyre forvalter bruksrettene i Øyer statsallmenning, et areal på 430 000 daa. Bruksrettene 
er i hovedsak jakt, fiske, seterbruk og beitebruk. I tillegg er en av fjellstyrets hovedoppgaver å legge 
til rette for allment friluftsliv. 
 
Fjellstyret har fem slike åpne buer for allment bruk, alle buene ligger i indre fjellområder i Øyer. 
Skjelbua er bygget i stein, og var opprinnelig en del av et «feleger». Det var opprinnelig for fe-
karene til å bo i om sommeren, det har altså vært viktig for utnyttelse av beiteressursene i fjellet. 
Bua er bygget i gråsteinsmur, med utvendige mål ca. 5,3 x 5,3 m. Den er nå i dårlig forfatning ifølge 
søker. Det stilles spørsmål om forsvarligheten ved å beholde den i bruk. Det er påtrengende behov 
for tiltak, og den er lite egnet for overnatting vinterstid. Det opplyses også om uheldig plassering 
med tanke på (u)vær, og stor usikkerhet rundt hvor lenge den kan holdes åpen. 
 
Planer om ny bu: 
Fjellstyret ønsker å bygge ei ny bu i tilknytning til Skjelbu-legeret, i utkanten av den åpne sletta, sør 
for nåværende steinbu og gjeterbu. Den nye bua er planlagt til 48 m². Den skal ha to rom med hver 
sin vedovn og hver sin kjøkkenkrok. Den settes på isolert plate, og bygges i vanlig bindingsverk. Det 
vil bli brukt duse farger tilpasset omgivelsene. De ønsker også å sette opp et uthus i tilknytning til 
den nye bua. På ca. 9 m², i umiddelbar nærhet til bua. Endelig plassering må vurderes nærmere. I 
justert søknad opplyses det at kun det ene rommet skal være tilgjengelig for allmennheten.  
 
Lokalisering og adkomst: 
Det er åpen bilvei til området kun om sommeren. Det er da kjørevei/kjørespor helt fram til Skjelbua 
ifølge søker. Det opplyses imidlertid om at mest mulig av transporten av materialer og utstyr vil bli 
gjort med helikopter. Det vil også bli søkt om ferdsel med traktor og ATV. Tillatelse etter 
motorferdselsloven må behandles i egen sak. 
 
På Skjelbu-legeret ligger det ei bu til, eid av Hesteavlsforeninga, og denne har vært leid bort som 
bosted for gjeter. I tillegg ligger det to private fiskebuer i nærheten.  
 
Planmessige forhold: 
Innen alle LNF-områder er det generelt forbud mot oppføring av ny eller vesentlig utvidelse av 
bestående bolig-, fritids- og ervervsbebyggelse, bebyggelse som ikke er tilknyttet stedbunden 
næring. 
 
Villreinområdets sone 1 sammenfaller for en stor del med det som er definert som det indre 
området i kommuneplanens arealdel. Følgende bestemmelser og retningslinjer gjelder i dag: 
 
 LNF sone 3       Forbudsområde. Sonen omfatter den indre del av fjellet hvor en som tidligere 

ønsker å føre en spesielt restriktiv byggesaksbehandling også i forbindelse med 
restaurering. Utvidelser skal ikke være tillatt. 
Sonen er identisk med området som omfattes av kommunens forskrift 
om motorferdsel for sårbare områder i utmark. 

 



Bestemmelser for LNF 3: Landbruks-, natur- og friluftsområde med absolutt forbud mot ny 
fritidsbebyggelse, herunder båtnaust samt utvidelser av denne type bygg. Med unntak av 
stedbunden næring tillates det i denne sonen kun nybygging i forbindelse med fjelloppsyn.  
 
Området omfatter den indre del av fjellet hvor det foreligger svært viktige natur- og 
friluftsinteresser. Områdebegrensningen samsvarer for øvrig med kommunens forskrift om 
motorferdsel for sårbare områder i utmark.   
 
Retningslinjer for LNF3 i Øyer kommune (det indre området): 
I det indre fjellområdet skal rein ha spesielt vern, både ifølge kommuneplanens arealdel og 
retningslinjene i regional plan for Rondane og Sølnkletten sone 1. 
 
Innen LNF 3 tillates ikke noen form for utvidelse av de bestående bygninger, dvs. hytter 
uthus og naust. Eventuell hovedombygging skal underlegges en restriktiv behandling. 
Transport av bygningsmateriell på barmark skal godkjennes av Øyer kommune. Innen Øyer 
statsallmenning gjelder i tillegg til overstående Fjellovens bestemmelser. 
 
Forholdet til villrein: 
Bestemmelser om villreinens leveområde – sone 1 er som følger. Det skal ikke etableres ny 
fritidsbebyggelse innenfor området. Ny utbygging eller andre tekniske inngrep som kan forringe 
nasjonalt villreinområde skal unngås. Eksisterende landbruksbebyggelse skal ikke fradeles til 
fritidsformål, men beholdes som en viktig ressurs for lokal næringsutvikling. Det kan vurderes 
tilbygg, uthus og anneks på eksisterende godkjente bebygde fritidseiendommer. Søknader 
behandles som dispensasjon uansett størrelse på tiltaket, og det må foretas en konkret vurdering av 
hva som kan tillates innenfor rammen ut fra hensyn til villrein, bebyggelsens synbarhet og 
beliggenhet, terreng, nærhet til vann og vassdrag og tilpasning til omkringliggenede bebyggelse.. 
Hensyn til villrein, natur, landskap og kulturmiljø skal vektlegges i saksbehandlingen.  
 
Lovgrunnlaget: 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Det må 
foreligge en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i saken 
skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. regionale og statlige myndigheter har 
adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i pbl. § 1-8, 
jf. § 19-1. 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet av 
begrensningene som framgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra 
eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene ved å gi dispensasjon 
skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler, jf. 
pbl. § 19-2 (2). 
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal rådmannen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. § 19-2 
(3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra planer. Når 
en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden, 
bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 
19-2 (4). 

 
 
 
 
Vurdering: 



Landbruksfaglig vurdering: 
Landbrukskontoret har ingen merknader til søknaden om å oppføre ny Skjelbu på angitt plass og 
med angitt formål.  
 
Sett fra landbrukshold er det positivt at fjellstyret øker tilgjengeligheten til husrom bl.a. for de som 
har beitedyr i området. Fjellstyret har også begrunnet søknaden bl.a. med at de bruksberettigede 
jordbrukere har behov for et sted for overnatting ved sanking og tilsyn av beitedyr. I denne 
sammenheng kan det være aktuelt vurdere om bua eller et areal i tilknytning til bua kunne gjerdes 
inn med tanke på midlertidig opphold for sanka eller sjuke dyr, kvile-/natthamn for hester etc.  
 
Det omsøkte området er definert som LNF-område og forutsettes å forbli det i kommende revidert 
plan. I tillegg er det definert til å ligge innenfor det indre fjellområde og skal bl. a inneha spesielt 
vern i forhold til reinsdyr og det tillates ikke ny bebyggelse i dette området.  
 
Kulturvern og kulturlandskap: 
Ved søk i kulturminnebasen Askeladden og analyse gjennom kartløsningen GLOkart framkommer 
det en meldepliktig lokalitet i forbindelse med eksisterende bebyggelse. Bua er SEFRAK-registrert, 
og tiltak skal meldes til kulturminnemyndighetene, iht. kulturminnelova § 25. Denne er planlagt 
bevart i opprinnelig stand. 
 
Området ellers er preget av åpen myr og fjellandskap med glissen fjellskog. Deler av området for 
eksisterende bu er klassifisert som innmarksbeite. Planlagt ny bu ligger på område klassifisert som 
jorddekt fastmark. Det er registrert INON-område 1-3 km fra området for planlagt tiltak. 
 
Natur og miljø: 
Naturmangfold og lovgrunnlag: søknaden om dispensasjon skal vurderes etter naturmangfoldloven 
§§ 8-12. Inngående vurderinger knyttet til forholdet til villrein gjøres i saksframlegget.  
 
Det er utarbeidet rapport i vårt kartverktøy der aktuelle tema er tatt opp og vurdert. Gjennom 
denne er det avdekket noen lokaliteter i området rundt Skjelbua som vi gir en foreløpig vurdering 
av i det følgende. Det er registrert Lappspurv, Sjøorre og Blålyng. Dvergfalk er registrert i området 
for eksisterende bu, og vi anser det som positivt at ny hytte trekkes lenger unna denne lokaliteten. 
Øvrige forekomster anser vi ikke at blir nevneverdig påvirket av oppføring av ny Skjelbu. 
 
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i plan- og bygningsloven § 19-2 være oppfylt:  

Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 

hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.  

I indre fjellområder, LNF3-forbudsområde skal det føres en spesielt restriktiv byggesaksbehandling. 
Det er udiskutabelt vektige grunner for dette planmessig. Disse fjellområdene skal holdes uberørt i 
størst mulig grad. Bestemmelsene for arealformål LNF3 sier imidlertid at det kun tillates nybygging i 
forbindelse med fjelloppsyn i tillegg til stedbunden næring.  
 
I foreliggende sak er det tale om å ta den eksisterende bua ut av bruk for å erstatte den med 
nybygget. På den måten er det ikke tale om økt eller endret bruk av stor betydning, etter 
rådmannens vurdering. Et tungtveiende argument for å imøtekomme søknaden i denne saken er at 
for allment friluftsliv er det meget viktig med slike åpne buer tilgjengelig, særlig i nødstilfeller. Det 
er blant annet av denne grunn fjellstyrets åpne buer ligger i indre fjellområder. Det blir med dette 
en ganske annen vurdering enn spørsmål om bebyggelse til fritidsformål. Hensynet bak et uberørt 
fjellområde kan ikke sies å bli satt vesentlig til side ved å innvilge dispensasjon i dette tilfellet.  



 
Det skal ikke etableres ny fritidsbebyggelse innenfor villreinens leveområde. Ny utbygging eller 
andre tekniske inngrep som kan forringe nasjonalt villreinområde skal unngås. Et særlig 
vurderingstema blir med dette hvorvidt det planlagte tiltaket har slike følger for hensyn som er 
ment ivaretatt gjennom denne planen at det skal nektes. 
 
Holdningen til ny bebyggelse i disse områdene skal praktiseres strengt. Det er rimelig å anta at 
ferdselen i fjellet ikke vil bli endret på en slik måte at det vil ha store følger for villreinen ved at den 
gamle Skjelbua blir erstattet med en ny. Søker har i tillegg gjort en analyse av konsekvensene av å 
ha en åpen bu i dette området. Blant annet ut i fra radiomerkede reinsimler er arealbruken kartlagt. 
Hovedtrekk fra dette presenteres i det følgende: Januar-påske er det ingen rein i Øyer, og Skjelbua 
er i praksis ikke i bruk. I påsken kan det være rein i indre del, det varierer med årene. Det er 
skiløpere i fjellet, og noen er innom Skjelbua. Forstyrrelser kan naturlig nok skje, men det kjøres 
ikke løyper i området. Fra kjørevei åpner til september/oktober er det ikke fostringsflokker (simler 
og kalver) i Øyer. Noen bukkeflokker forekommer, men disse tåler mer forstyrrelser, og det legges 
til grunn små konsekvenser for disse. På senhøsten kommer fostringsflokkene enkelte år gjennom 
de innerste fjellområdene på vei mot vinterområdene, men bruken av de åpne buene er da sterkt 
avtagende.  
 
Det er ikke tvil om at forstyrrelser som følge av utøvelse av friluftsliv kan skje. For å ivareta hensyn 
bak beskyttelse av villreinens leveområder og ikke forringe forholdene for den, er det særdeles 
viktig å finne et akseptabelt nivå på tilretteleggingstiltakene. Konsekvensene for villreinen vil etter 
rådmannens vurdering ikke bli større etter oppføring av erstatningsbu for Skjelbua. Hensyn bak og 
formål med planen blir ikke vesentlig tilsidesatt av at dispensasjonssøknaden imøtekommes. Det 
faktum at planbestemmelsene uttrykkelig nevner bebyggelse for fjelloppsyn underbygger dette. 
 
Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering. 

Folkehelsehensyn kan begrunne en tillatelse til å føre opp en ny bu til erstatning for eksisterende 
åpen Skjelbu. Det opplyses at de åpne buene er mye brukt av allmennheten. I disse fjellområdene 
blir det fort lange avstander, og det er i praksis ikke aktuelle alternativer til disse. Det er behov for 
folk flest, både i forbindelse med høstingsbasert friluftsliv og ordinært friluftsliv. Det er mulighet for 
leie av båt i nærheten. Bruksberettigede jordbrukere har behov for et sted å overnatte ved sanking 
og tilsyn av beitedyr. Det er en del husdyr-trafikk i området ifølge søknaden. 
 
Fjelloppsynet skal kunne benytte bua for overnatting. Det er ikke noe overnattingstilbud for 
fjelloppsynet i denne delen av fjellet, og det er en viktig begrunnelse for søknaden. Samtidig er det 
uttrykt for formålet LNF3 (indre fjellområde) i gjeldende kommuneplan at «Med unntak av 
stedbunden næring tillates det i denne sonen kun nybygging i forbindelse med fjelloppsyn». Dette 
tilsier en vektlegging av at søker i dette tilfellet er fjellstyret. 
 
Funksjonen som turisthytte gjør også at det er viktig at bruken kan fortsette. Det er ifølge søker et 
tidsspørsmål hvor lenge eksisterende bu kan holdes åpen, og det er ikke et alternativ å restaurere 
den. Den er ikke lenger egnet for bruk vinterstid. Det er et ønske om å bevare den som 
kulturminne, og det anser kommunen som positivt. Det er aktuelt å tilbakeføre den til opprinnelig 
stand. Det er positivt med bevaring av den som et kulturminne. Det er ikke ønskelig å gjøre tiltak på 
eksisterende bebyggelse med tanke på kulturverdien slik den framstår nå.  
 
Bua skal føres opp på Skjelbu-legeret i samme område som eksisterende bebyggelse, men ønsket er 
en noe mer skjermet plassering, dette er også en fordel for villreinen. En foreløpig vurdering av 



dette tilsier ikke problemer. Størrelsen på planlagt bu er 48 m2. dette er akseptabel størrelse for 
bua.   
 
Høringsuttalelser: 
Foreløpig saksutredning ble sendt statlige og regionale myndigheter 12.1.2018. Det kom uttalelser 
fra NVE, Fylkesmannen i Oppland, Oppland Fylkeskommune, villreinutvalget for Rondane sør og 
Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten. Etter høringsuttalelsene fra eksterne instanser har 
rådmannen gått gjennom saken på nytt med de vektlagte momentene som grunnlag. Ut i fra 
uttalelsene har rådmannen presentert en mulig løsning med reduksjon av areal for søker. Det er vår 
oppfatning at dette kunne imøtegått størstedelen av uttalelsene. Det er ikke aktuelt for søker, men 
i en ny utredning/presisering har de kommet med en del justeringer av søknaden.  
 
Fjellstyret endrer søknaden på følgende punkter:  

- Vi opprettholder vår opprinnelige søknad om å sette opp ei ny bu med to rom. 

- Det ene rommet vil bli innredet med tre sengeplasser. Dette rommet skal stå åpent, og vil i 

størrelse og funksjon bli nøyaktig lik den gamle bua. 

- Det andre rommet holdes låst, og markedsføres ikke via Inatur eller på andre måter. Dette 

rommet disponeres av fjelloppsynet, og kan i sommerhalvåret også lånes ut til 

bruksberettigede eller andre som trenger å disponere et rom. 

- På denne måten blir trafikken i området nøyaktig som før, og det er ingen muligheter for 

økt forstyrrelse av villreinen.  

Fylkesmannen skriver i sin uttalelse at det ikke argumenteres for at bua er viktig for gjennomføring 
av fjellstyrets oppgaver. Heller ikke under tilsyn av husdyr på beite oppfattes behovet som 
vesentlig. Dette er presisert i de oppdaterte dokumentene fra søker. Øyer beite- og gjeterlag har 
også inngitt uttalelse til søknaden. I hovedtrekk anføres: Øyer beite- og gjeterlag støtter Øyer 
fjellstyre sitt argument for at det er behov for ei bu på Skjelbua som vil erstatte den gamle 
steinbua. De bruker Skjelbua som base for gjeter og dyreeiere ved tilsyn og sanking av storfe og sau 
på beite. Gjeteren har et avlåst rom i gjeterbua, mens dyreeierne må bruke det fremste rommet. 
Det skjer at det blir for mange personer som vil overnatte, slik at Skjelbua også tas i bruk. De siste 
årene har sauesanking og storfesanking kommet på de samme dagene. Enkelte år lar det seg ikke 
gjøre å hente ut dyrene på første forsøk, og det er veldig hensiktsmessig å ha buer å gå inn i.  
 
Det argumenteres også for at fjelloppsynet trenger et husvære i denne delen av fjellet. Det 
opplyses at det er meget viktig for fjelloppsynets arbeid. De trenger et sted å overnatte, og et sted 
de kan låse inn utstyr. Det framheves som viktig for å kunne utføre oppsyns- og 
forvaltningsoppgavene på en betryggende måte. I dag løses dette delvis ved at fjellstyrets daglige 
leder har en privat fiskebu i området som har vært brukt i fjellstyrets tjeneste en rekke ganger. De 
bruksberettigede har stort behov for overnattingsplass. 
 
FM peker på at avstandene i fjellet er relativt små, fjellstyret disponerer allerede et antall buer i det 
indre fjellområdet. Steinhytta, Lyngen (2), Nedre Åsta 3-5 km fra Skjelbua. Fjellstyret opplyser at 
flere av disse ikke er åpne om vinteren, og dersom Skjelbua må stenges permanent er det ikke noe 
fullgodt alternativ i rimelig nærhet. Fjellstyret opplyser at de flere ganger har bruken av disse øvrige 
buene oppe til vurdering, og har gjort et bevisst valg om å holde dem stengt i vinterhalvåret. Dette 
bl.a. fordi de ikke ønsker å lede mer ferdsel inn mot villreinens leveområder i den tiden det enkelte 
år faktisk kan være villrein i Øyerfjellet, og i den tiden den er mest sårbar. Dette tilsier at en 
erstatning for nåværende Skjelbu er vurdert å være det mest skånsomme alternativet. 
 
Retningslinjene i gjeldende kommuneplan og regional plan tilsier et utgangspunkt der ny 
bebyggelse i fritidsøyemed skal vurderes svært strengt. Det poengteres tydelig at bruken vil knyttes 



til utøving av friluftsliv, inkludert utleie gjennom Inatur. I revidert søknad er planen om utleie 
gjennom Inatur droppet. Behovet for bruksberettigede og fjelloppsynet er framhevet i større grad, 
og fritidsformålet er ikke den vesentlige begrunnelsen for behovet.   
 
Oppland fylkeskommune peker på at de overordnede retningslinjene tilsier at ny bebyggelse i 
fritidsøyemed i dette området skal vurderes svært strengt. Viktig i argumentasjonen er at ei 
fjellstyrebu i utgangspunktet er noe annet enn ordinær fritidsbebyggelse. Men slik omsøkt tiltak er, 
nærmer den seg fritidsbebyggelse med økt kapasitet og størrelse. Økt sengekapasitet og særskilt 
tilrettelegging for fritidsbruk. Etablering av slik ny bebyggelse for fritidsformål er i strid med 
intensjonen og retningslinjene i den vedtatte regionale planen, og hovedsaken med erstatning for 
dagens bu må derfor være å opprettholde funksjonen som fjellbu og ikke som turisthytte.  
 
Fylkesmannen oppfatter ikke fjellstyrets gjennomgang som en avvisning av muligheten for at ny bu 
med høyere standard og økt sengekapasitet kan innebære mulighet for forstyrrelse av villreinen. 
Rådmannen slutter seg fullt ut til disse overordnede betraktningene. I dette tilfellet vil det ene 
rommet bli innredet med tre sengeplasser. Det rommet skal stå åpent, og vil i størrelse og funksjon 
bli nøyaktig lik den gamle bua. Den skal fullt ut erstatte eksisterende steinbu, og vil ikke medføre 
økt ferdsel.  
 
Det andre rommet holdes låst og skal disponeres av fjelloppsynet, og kan i sommerhalvåret også 
lånes ut til bruksberettigede. Ut ifra det fjellstyret og beitelaget opplyser, er det usannsynlig at 
trafikken knyttet til oppsyn og fjellstyrets arbeid vil medføre økt ferdsel selv om de har mulighet for 
å benytte et rom i den nye bua når de likevel er i området. Det legges videre til grunn at omsøkt 
uthus heller ikke vil føre til økt forstyrrelse, og det gis tillatelse til oppføring av dette.  
 
Fare for uheldig presedensvirkning framheves av høringsinstansene. § 9 i naturmangfoldloven skal 
anvendes, føre-var-prinsippet. Effekten av tiltaket er vanskelig å stadfeste med full sikkerhet. I 
dette tilfellet må fjellstyrets vurdering av situasjonen tillegges betydelig vekt. Fylkesmannen skriver 
også at deres vurdering er basert på solid lokalkunnskap. Fjellstyrene var helt sentrale i arbeidet 
med opprettelsen av villreinområder og stammevis forvaltning. Deres kompetanse til å drive 
tilrettelegging slik at det ikke oppstår ytterligere forstyrrelse av villreinen er uten tvil god. Det 
opplyses at situasjonen med påvirkning av reinen følges kontinuerlig. formålet med tiltaket tillegges 
stor vekt, og ved at tiltaket nedjusteres mot oppsynsformål og beitetilsyn-/sanking mener 
administrasjonen det er tilrådelig å tillate det. 
 
Rådmannen er enig i at ny bu med mer preg av turistbruk og dermed økt bruk sammenlignet med 
dagens ikke kan godtas, det er ulemper og usikkerknyttet til dette som ikke kan godtas. Omfanget 
av tiltaket er imidlertid justert på en slik måte at muligheten for forstyrrelse av villreinen reduseres 
til et minimum, etter vår vurdering. 
 
Videre er det et poeng at presedensvirkningen i denne saken begrenser seg til det å legge til rette 
for funksjonen som i hovedsak er for fjellstyret og bruksberettigede. Man må vurdere om 
endringen som tiltaket medfører vil føre til endring i situasjon for villreinen som gjør at ulempene 
blir for store.  
 
OFK skriver at det er funksjonen som fjellbu som må videreføres, ikke preget av turisthytte. 
Samtidig er det å opprettholde muligheten for overnatting framhevet som viktig, det viderefører en 
lang tradisjon både for primærnæringen og friluftslivet. Usikkerheten knyttet til påvirkningen av 
villreinen tilsier at overnattingskapasiteten ikke bør økes utover det eksisterende Skjelbu har hatt. 
Det frarås å innvilge omsøkt dispensasjon. Den nye bua kan i alle tilfeller ikke være større enn 
eksisterende bu.  



 
Ved å opprettholde det åpne rommet med tre sengeplasser som i dag, vil trafikken fra turister ikke 
øke. Det andre planlagt rommet skal holdes låst, og benyttes av bruksberettigede og fjellstyret. Det 
er svært viktig å opprettholde denne funksjonen, og det kan kun gjøres ved å erstatte steinbua som 
ikke er brukbar på vinterstid lenger.  
 
Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten skriver i hovedtrekk: Skjelbua er lokalisert i 
trekkområdet for reinen i Rondane sør. Den ligger i regionalplanen i nasjonalt villreinområde, ca. 
2,5 km innenfor grensa i luftlinje. I retningslinjene for nasjonalt villreinområde heter det bl.a. at «Ny 
utbygging eller andre tekniske inngrep som kan forringe nasjonalt villreinområde skal unngås». 
Villreinnemnda har nylig behandlet en tilsvarende sak, om riving av eksisterende fritidsbolig og 
omgjøring til selvbetjent turisthytte i Ringsaker. Her ble en kompromissløsning godtatt, med at 
eksisterende turisthytte i området ble stengt, og antall sengeplasser satt til 6. disse sakene bør ses i 
sammenheng skriver nemnda. Det foreslås også for Skjelbua at en kompromissløsning søkes. 
Villreinnemnda frarår at dispensasjon som omsøkt innvilges. 
 
I søknad om ny Skjelbu er sengeplasser ment for allment friluftsliv satt til 3. Det må kunne godtas 
som erstatning for dagens situasjon. Villreinnemnda foreslår i sin høringsuttalelse at ny hytte ikke 
bør være større enn eksisterende bu verken i areal eller antall sengeplasser, og at det ikke gis 
muligheter for å reservere bua i forkant. Dette er imøtekommet i justert søknad, med unntak av 
selve arealet på bua, som opprettholdes. Selv om et tiltak i seg selv ikke vil medføre store negative 
konsekvenser for villreinen, må presedensvirkningen vurderes. Å tillate ei vesentlig større hytte enn 
dagens bu i nasjonalt villreinområde uten at det er sannsynliggjort et vesentlig behov for dette, vil 
ha en stor negativ presedensvirkning for hele regionalplanområdet. Rådmannens vurdering er at 
det ikke nødvendigvis er økt areal som innebærer økt forstyrrelse. 
 
Det legges vekt på at det er flere andre buer og naust for overnatting i Øyerfjellet. Selv om 
tilrettelegging for allmennhetens friluftsliv er viktig i et folkehelseperspektiv, presiseres det at 
tilbudet for allmennheten allerede er svært godt. Dette vektlegges av flere av høringsinstansene.  
Gjennom tilleggsinformasjon fra fjellstyret skal det presiseres at flere av buene er stengt om 
vinteren, nettopp av hensyn til villreinen. Buene som er åpne hele året er Harlandshytta, Skjelbua, 
Steinhytta, Veemsbua og ene rommet i Bulonhytta. De tre første er veldig gamle, Bulonhytta fra ca. 
1990 og Veemsbua fra ca. 2005. I følge fjellstyret er det ikke registrert forstyrrelse av reinen knyttet 
til disse. Naustet ved Lyngen er åpent for alle i sommerhalvåret. Åstdalssetra, Bøseterlia og Ner-
Åsten leies ut via Inatur, kun i sommerhalvåret. Djupslia og Lyngen er låst, men kan brukes hele året 
for alle med nøkkel, dvs. DNT-medlemmer.  
 
Det er Harlandshytta og Steinhytta som ligger nærmest de vanlige trekkrutene for villrein. Det må 
presiseres at det er fjellstyret som er søker. Det ligger i sakens natur at de har stor kompetanse og 
kunnskap om rein og annet vilt. Fjellstyret forsikrer at dersom konflikter oppstår har de mulighet til 
å ta grep meget hurtig og de åpne buene kan stenges på meget kort varsel.   
 
I denne saken vurderes fordelene ved å opprettholde dagens tilbud til allment friluftsliv som store. 
Sammenholdt med bedre tilrettelegging for bruksberettigede i fjellet og fjellstyrets arbeid er 
fordelene vesentlige. I dag er det ifølge søker ikke tilfredsstillende alternativer for sistnevnte. Det er 
av stor viktighet å sikre at dette arbeidet kan skje på tilfredsstillende måte.  
 
Ulempene ved å tillate tiltaket er en usikkerhet rundt påvirkningen på villreinen. Regional plan for 
Rondane-Sølnkletten tilsier en meget restriktiv holdning til ny fritidsbebyggelse. I dette tilfellet er 
det ikke tale om fritidsformål, og dette er ytterligere nedjustert og presisert i tilleggsinformasjonen. 



Faren for ulemper for villreinen er med dette senket til et slikt nivå at fordelene ved å innvilge 
dispensasjonen er klart større enn ulempene.  

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer å gi dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel LNF3 om forbud mot oppføring av ny eller vesentlig utvidelse av 
bestående bebyggelse som ikke er tilknyttet stedbunden næring. Det gis tillatelse til oppføring av 
hytte og uthus, som omsøkt i søknad av 15.11.2017, med vilkår som stilt nedenfor. 
 
Vedtaket begrunnes med at tillatelse til å føre opp ny turisthytte til erstatning for eksisterende 
Skjelbu ikke fører til vesentlig tilsidesetting av hensyn og formål med bestemmelsene, og fordelene 
ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.  
 
 
Dispensasjonen gis med følgende vilkår: 

1. Det må søkes om og opprettes nytt festepunkt, godkjent av grunneier Statskog. 
2. Størrelsen kan ikke være større enn omsøkt bygg. Hytte 48m² og uthus ca. 9 m
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3. Nærmere plassering fastsettes i etterfølgende byggesak, men ikke lenger enn ca. 25 meter 
unna omsøkt punkt 

4. Farge skal være jordfarger, og tak i stein, tre eller torv 
5. Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner 

som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller 
deres sikringssoner på fem meter, jf. Lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes 
til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune. 

 
 
 
 
Ådne Bakke Christina Nystuen 
Rådmann 


