
 

          Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten 

 
 
PROTOKOLL FRA MØTE 2/2020 (utkast) 

Dombås hotell 05.02.2019 12.30-14.30 
 
Tilstede:  

Kommune Medlemmer Møtt Varamedlemmer Møtt 

Alvdal Trond Paaske X Britt Guri Nordtun  
Dovre Arne Vadet X Bente Sæther X1 

Folldal   Solvår Brustad Lilleeng X Bjørn Brendbakken X1 

Hamar     
Nord-Fron Anne K. Tina Lyslo X Hans Petter Solberg X1 

Rendalen Tor Inge Nytrøen X Anne Grete Otnes X1 

Ringebu Laila Bårdsløkken X Erik Winther  

Ringsaker Thomas Eriksen X Marte Røhnebæk  
Sel Jørund Båtstad X Ingebjørg Uldalen  
Stor-Elvdal Ane Eriksen Hamilton X Terje Andreas Hoffstad  
Sør-Fron Else Mari Bjørke   Hans Mathias Ulberg  
Øyer Bjørner Killi  Anne Magnhild Braastad Lie X  
Åmot Vidar Helgesen  Ingebjørg Dybvin X1 

FMHE Tom Hjemsæteren  
(observatør) 

   
Sekretær Marit Vorkinn X   

X1 Observatørstatus på møtet 
 

2020/13 ØYER – RIVING AV HUS OG OPPSETTING AV NY FRITIDSBOLIG  
 

SAKSOPPLYSNINGER 

Øyer kommune har mottatt søknad om å rive eksisterende fiskebu (ca. 40 m2) og båtnaust for å føre 
opp en ny fritidsbolig (70 m2) samt et anneks/bod i resterende del av naustet (15 m2). 
 

 
 
 Figur 4. Byggetegning 
 



Forholdet til Regional plan for Rondane-Sølnkletten og villreinens arealbruk 

Eiendommen ligger i buffersona i regional plan, der det kan gis rom for tilbygg, uthus og anneks på 
godkjente bebygde fritidseiendommer utenfor regulert felt innenfor en øvre ramme på 120 m2.  
 
 

 
Figur 5. Utsnitt fra regional plan for Rondane-Sølnkletten. Lilla prikk markerer plassering av 
eiendommen 
 

 
Figur 6. GPS-merkede simler i perioden mars 2010 tom april 2018. (Lilla prikk er hyttas plassering) 

Kilde: http://server.villrein.no/fokus/rn/ 
 

VURDERING 
Villreinnemnda har praksis med å tillate riving av bygg og oppsetting av nye bygg, når det er samme 
bruksform og størrelse. Her blir det en fordobling av boarealet, fra 40 til ca. 80 m2. Det er innenfor 
øvre grense i retningslinje i regionalplanen på 120 m2. Det er imidlertid viktig å understreke at den 

Utviklingssone 

Buffersone 

Nasjonalt villreinområde 

http://server.villrein.no/fokus/rn/


øvre grensen på 120 m2 ikke betyr at alle fritidshus i buffersona automatisk skal kunne bygge opp til 
denne størrelsen. Her skal det foretas en konkret vurdering i hvert tilfelle, der også andre forhold 
skal hensyntas. Villreinnemndas uttale skal likevel avgrenses til villreinhensyn. 
 
Eiendommen ligger i midten av buffersona. Den ligger heller ikke i umiddelbar nærhet av områder 
som er registrert brukt av GPS-merka simler, selv om vet at bukkeflokker bruker områder lengre fram 
i Øyer. Eiendommens totale boareal vil etter utbygging fortsatt være akseptabelt. 
 
Villreinnemnda har i foregående periode hatt flere saker om omgjøring/fradeling av jakt- og 
fiskebuer. Kulturminnehensyn ligger utenfor nemndas ansvarsområde. Det må likevel påpekes at en 
ved omgjøring av slike buer mister en bit av den delen av kulturarven i vårt område som er knytta til 
jakt og fiske, og at dette er uheldig. 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK 
Villreinnemnda har ut fra villreinhensyn ikke innvendinger til at det gis tillatelse til at det innvilges 
dispensasjon som omsøkt, gitt at kommunen begrunner vedtaket slik at det ikke skaper presedens 
om at det kan tillates en fordobling av boarealet for fritidshus i buffersona.  
 
Nemnda vil likevel oppfordre kommunen til å ivareta jakt og fiskebuer i fjellet som en viktig del av 
kulturhistorien i vårt område. Nemnda mener det slik sett ville vært bedre og 
gjenoppbygd/restaurert fiskebua til opprinnelig størrelse og utseende. 
 
 

STYRETS BEHANDLING  
Saken har mange likhetstrekk med foregående sak, men det er større skepsis til denne. Her er det 
snakk om en fordobling av boarealet og hytta ligger nærmere nasjonalt villreinområde. Det ble reist 
spørsmål om det ikke burde uttrykkes klarere at nemnda er bekymret for at bygget er uheldig.  
 
På den andre sida ble det vist til at bygget i utgangspunktet hadde et svært beskjedent areal. Det 
ligger også føringer i forslaget til vedtak om at kommunen skal begrunne forslaget slik at det ikke 
skaper presedens og at nemnda mener at det hadde vært bedre og gjenoppbygd fiskebua til 
opprinnelig størrelse og utseende. 
 
Øyers representant opplyste om at det var kommet en del merknader til saken allerede. 
 
Det ble ikke reist alternative forslag til vedtak. 
 

VEDTAK 
Villreinnemnda har ut fra villreinhensyn ikke innvendinger til at det gis tillatelse til at det innvilges 
dispensasjon som omsøkt, gitt at kommunen begrunner vedtaket slik at det ikke skaper presedens 
om at det kan tillates en fordobling av boarealet for fritidshus i buffersona.  
 
Nemnda vil likevel oppfordre kommunen til å ivareta jakt og fiskebuer i fjellet som en viktig del av 
kulturhistorien i vårt område. Nemnda mener det slik sett ville vært bedre og 
gjenoppbygd/restaurert fiskebua til opprinnelig størrelse og utseende. 
 
Vedtaket ble fattet mot en stemme (Ringsaker). 
 


