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Sak 1/19

Pungen seter-feste nr. 154, Seter som har falt i det fri.
I etterkant av seterregistreringen som Sel fjellstyre utførte i 1999, går Statskog og Sel fjellstyre
igjennom setre i statsallmenningen for å oppgradere status for setrene i.h.t. lovverket
(Fjelloven og seterforskriftene). Pungen seter har etter våre opplysninger ikke vært registrert i
bruk av den som har fått utvist setra siden før 1999. Arealene på setra og på gårdsbruket
benyttes i dag av annen bruksberettiget.
Fjellstyret skal gjøre vedtak om setra har falt i det fri.
VURDERING:
Pungen seter feste nr. 154 må sies å ha falt i det fri etter Fjellovens § 22 der det heter:
«Rett til oppteken seter med setervoll og tilliggjande kulturbeite fell bort:
1. Ved oppgjeving utan atterhald.
2. Når setra i et sammenhengande tidsrom av 20 år ikkje har vore i bruk som seter.»
Å være i bruk i denne sammenheng innebærer at setervollen er inngjerdet og blir høsta eller
benyttet som beite ut fra det gardsbruket setra tilhører. Om jorda er bortleid eller benyttes av
annen bruker regnes dette ikke som i bruk ut ifra gårdsbruket.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Sel Fjellstyre vedtar at Pungen seter feste nr. 154 har falt i det fri. Vedtaket er gjort med
bakgrunn i at setra ikke har vært i bruk som seter på over 20 år(Fjelloven § 22).
Vedtaket kan iflg. §28 i Forvaltningsloven, påklages. En eventuell klage skal være skriftlig og
sendes Sel Fjellstyre innen 3 uker fra mottak av dette vedtak. Partene har rett til innsyn i
dokumenter jfr. Forvaltningslovens § 18 og 19.
--o--
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Sak 2/19

HØRING - UTKAST TIL RETNINGSLINJER FOR ORGANISERT FERDSEL
I DELER AV RONDANE NASJONALPARK
Nasjonalparkstyret for Rondane og Dovrefjell har sendt forslag til retningslinjer for organisert
ferdsel på høring med frist 22.2.

SAKSOPPLYSNINGER:
I gjeldende forvaltningsplan for verneområdene i Rondane er det avsatt noen områder der
organisert ferdsel kan foregå uten søknad (se gule områder i kartene i figur 2). Det er heller
ikke nødvendig å søke om tillatelse til organisert ferdsel dersom ferdselen foregår langs stier
og løyper som er godkjent i forvaltningsplanen (røde og blå stiplete linjer i figur 2).
Forvaltningen mottar imidlertid jevnlig også søknader om organisert ferdsel i andre deler av
verneområdene. For å øke forutsigbarheten for arrangørene av organisert ferdsel (som
reiselivsbedriftene), har Rondane-Dovre nasjonalparkstyre utarbeidet et forslag til
retningslinjer for organisert ferdsel i området Høvringen – Rondvassbu - Mysuseter (inkl.
2000-meters toppene). Retningslinjene er nå sendt på høring.
Retningslinjene gir ikke selvstendig hjemmelsgrunnlag for å fatte vedtak etter
verneforskriften, men sammen med forvaltningsplanen vil de være retningsgivende for
nasjonalparkstyrets behandling av søknader om organisert ferdsel i dette spesifikke området.
Retningslinjene for organisert ferdsel vil være en prøveordning som må evalueres.
Ved utarbeidelse av retningslinjene er det tatt utgangspunkt i hvilke perioder på året organisert
ferdsel vil berøre verneverdiene minst mulig, basert på NINA rapport 1013 «Villrein og
ferdsel i Rondane».
I grønne områder på kartene i figur 2 kan det påregnes tillatelser for organisert ferdsel både i
høy- og lavsesong. I røde områder kan det vurderes å gi tillatelser til organisert ferdsel i
høysesongen. Det legges opp til at det kan gis flerårige tillatelser. Maks. antall deltakere pr.
tur foreslås satt til 15.
Begrunnelsen for soneringen er som følger:
 Perioden november, desember, januar og februar er den perioden med minst ferdsel i
Rondane. Dette er også definert som den tidsperioden det er størst sannsynlighet for
kryssing av villrein på aksen Rondvassbu – Spranget, og det legges derfor ikke opp til at
organisert aktivitet blir tillatt i denne perioden.
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 Turer til Vassberget (kun høysesong på vinteren) vil ha begrensning om å ikke gå ned
Bråkdalen men å bruke samme løype opp og ned. Dette er et område hvor det er en del
ferdsel i tilknytning til påsken, men ut fra de gps-dataene en har, er det nærliggende areal
som brukes av villrein.
 NINA rapport 1013 Villrein og ferdsel viser høy aktivitet av villrein ved Illmannhøe stort
sett gjennom hele året. Dette området bør av den grunn holdes utenfor område for
organisert ferdsel.
 Østsida av Rondane har mindre ferdsel enn vestsiden. Det anbefales ikke å øke
tilrettelegging og bruk her. Området har en viss funksjonalitet når det gjelder trekk og
utveksling av reinsdyr nord og sør i Rondane nord, men et langt mindre potensial enn
Spranget - Rondvassbu når en legger til grunn historiske kilder om fangstanlegg. Sett i lys
av dette forslår derfor ikke sekretariatet å åpne for organiserte turer til Digerronden,
Midtronden og Høgronden.
 Vassberget og Gråhøe er områder hvor reinen trekker opp på sommerstid og det vurderes
som uheldig å åpne opp for organisert ferdsel her om sommeren.
 Turer til Trolltind anses som problematiske da denne toppen ligger langt inn i
nasjonalparken og botndalene i Langholet. Stien hit ble på samme måte som stien opp
Bråkdalen lagt ned for å styre ferdselen bort fra området.
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Figur 2 Forslag til retningslinjer for organisert ferdsel sommer og vinter

VURDERING:
Verdiskaping i nasjonalparker og muligheter for friluftslivutøvelse er i økende grad vektlagt
politisk de siste årene. Det sies imidlertid samtidig at dette ikke skal gå på bekostning av
verneverdiene, jfr. f.eks. «Handlingsplan for friluftsliv» som ble lagt fram av Klima- og
miljødepartementet i 2018:
«Det er viktig at friluftslivet og den økte turismen i fjellet ikke går ut over bestandene av
villrein og andre dyr i fjellet, eller gir stor slitasje på sårbar vegetasjon. Dette reduserer også
opplevelsesverdiene. Det må derfor iverksettes tiltak som både styrer ferdselen, hindrer
slitasje, letter ferdselen på stiene og gir turister informasjon om turene".
Det har vært stort fokus på det aktuelle området de siste årene. Villreintrekket mellom
nordlige og midtre deler av Rondane som har gått gjennom området ser ut til å ha gått ut av
bruk. Det jobbes med tiltak for å reetablere dette trekket som oppfølging av besøksstrategien
for Rondane. Det er også bevilget midler til arbeidet gjennom det nasjonale
verdiskapingsprogrammet "Villreinfjellet som verdiskaper». De foreslåtte retningslinjene må
ses på bakgrunn av disse prosessene.
Området som omfattes av forslaget til retningslinjer er et konfliktfylt område i forhold til
villreinen. Det er derfor svært positivt at Nasjonalparkstyret tar tak i utfordringene knyttet til
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organisert ferdsel, og gir dette en helhetlig vurdering, framfor at det foretas en sak-til-sak
behandling. Retningslinjer som foreslått vil også gi arrangørene av slike turer større
forutsigbarhet.
De foreslåtte retningslinjene for organisert ferdsel er et eksempel på å styre ferdselen. Det er
tatt utgangspunkt i de siste årenes forskningsresultater, forvaltningsplan og besøksstrategien
for verneområdene i Rondane. I tillegg til de områder/stier der forvaltningsplanen allerede
åpner for organisert ferdsel, åpnes det for organiserte turer i områder som er mindre viktige
for villreinen i dag, og der ferdselen i perioder er stor av uorganiserte friluftslivutøvere
vinterstid (2000m toppene).
De foreslåtte retningslinjene innebærer imidlertid en utvidelse av organisert ferdsel i forhold
til forvaltningsplanen for verneområdene i Rondane. Selv om ordningen er å anse som en
prøveordning som skal evalueres, så er det erfaringsmessig vanskelig å snevre inn på en
etablert praksis. Ut fra villreinhensyn og målsettingene i besøksstrategien, er det derfor viktig
at de foreslåtte soner og tidsperioder ikke utvides utover det som ligger i høringsforslaget,
heller snevres inn iht. forslaget fra fjellstyret.
Det anbefales imidlertid at den organiserte ferdselen i de avsatte sonene følger etablerte
merkede stier, også vinterstid. Det er viktig at ferdselen samles, og ikke spres utover. Å tillate
organiserte turer utenom merkede stier vil medføre nye «turpunkt», som også vil benyttes i
større grad utenom periodene for organisert ferdsel. Vi vil raskt få «villmerking» av disse nye
traseene noe som er et problem i Rondane i dag.
Tidsperioden det er størst sannsynlighet for kryssing av villrein er i høringsutkastet upresis.
Denne perioden er beregnet ut ifra den menneskelige ferdsel i området, og ikke villreinen sitt
naturlige trekkmønster. Det er forskjell på når de to ulike delstammene gjør sine forsøk på å
krysse aksen Rondvassbu – Spranget. Sør for Ula: Disse trekker nordover til Høgloftet rundt
første uka i september, og trekket stanser opp i Illmannhø. Tidligere trakk disse videre
nordover for så å vende tilbake i november etter brunsten. Det vil derfor være ugunstig å spre
ferdselen utenfor merkede stier i dette området og i trekk-korridorene. Nord for Ula:
Villreinen fra Dovre starter sine forsøk på å trekke sørover allerede i slutten av august. I dag
blir reinen stoppet allerede på Høvringen på vei sørover.
Det savnes at DNTs virksomhet ikke er diskutert i retningslinjene. DNT gjennomfører en
rekke organiserte turer i området i dag. I verneforskriften for Rondane nasjonalpark heter det
bl.a. at «Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for tradisjonell turvirksomhet til
fots i regi av turistforeninger, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger». DNT mener at
deres virksomhet kan kategoriseres som tradisjonell turvirksomhet til fots, og at de derfor ikke
trenger å søke om å arrangere slike turer. Det har imidlertid vokst fram en rekke nye
ferdselsformer siden verneforskriften ble vedtatt. Det er derfor behov for en nasjonal
grenseoppgang i forhold til type aktivitet og søknadsplikt.
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Den situasjonen som nå eksisterer med at DNT kan styrke besøksgrunnlaget for sine hytter
gjennom å tilby organiserte turer uten de begrensninger lokale bedrifter har, er svært uheldig i
forhold til lokal oppslutning om vernet. Dette er en problemstilling nasjonalparkstyret
oppfordres til å løfte opp på nasjonalt nivå.

I Sel Kommune er det i dag avsatt 2 områder til organisert ferdsel uten søknad. Årsaken til
dette var at man ønsket å kanalisere trafikken til disse områdene og skjerme områdene lenger
inn.
Det bør også vurderes i hvilken grad forslaget begrenser innenbygdsboende sine rettigheter til
reinsjakt, og muligheten til å utøve sin bruksrett.

FORSLAG TIL UTTALELSE:
Sel fjellstyre stiller seg i hovedsak positive til høringsforslaget. Fjellstyre vil allikevel påpeke
enkelte punkt:
1) Fjellstyre ser det som hensiktsmessig å tillate samme traseer/områder sommer og
vinter. I barmarksesongen bør allerede merkede stier benyttes og vinterstid bør traseer
der sommerstiene går benyttes der det er praktisk mulig. Fjellstyret mener at den
generelle trafikken hele året vil øke som en konsekvens av forslaget, men har
forståelse for at det må lages retningslinjer for adkomst til 2000 m toppene vinterstid.
2) Fjellstyret støtter tanken om lav og høysesong, men mener forslaget tar for mye hensyn
til når det er lite ferdsel, og ikke når det kan være naturlig for rein å krysse gjennom
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3)

4)
5)

6)

Sel. Utvalget er uenig i det som er definert som ″tidsperioden det er størst
sannsynlighet for kryssing av villrein på aksen Rondvassbu - Spranget″. Denne
perioden bør starte i slutten av august, og ikke i november som foreslått.
Området Vassberget og Bråkdalsbelgen. Her bør det ikke tillates organisert ferdsel.
Dette vil medføre mer generell ferdsel gjennom året. Det er ikke ønskelig at disse
områdene blir markedsført som turmål. Det legges ned et betydelig arbeid for å få i
gang trekket nord-sør. Økt aktivitet her og i området Illmannhø vil sette dette arbeidet
betydelig tilbake. Se vedlagte kart med inntegnet trekk-korridorer.
Området Veslesmeden bør så langt det er mulig følge merket sommersti også
vinterstid.
Området Vinjeronden/Rondeslottet bør vurderes omgjort til grønt område også
vinterstid. Dette er et område for organisert ferdsel i lav –og høysesong. Det forutsettes
at merkede sommertraseer følges der det er mulig også vinterstid.
Fjellstyret mener at også DNT sentralt og lokalt må ses på som en reislivsaktør på lik
linje med andre, og forholde seg til de retningslinjer for organisert ferdsel
nasjonalparkstyret vedtar.
--o--
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