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15: Bjorli områdereguleringsplan til offentlig ettersyn, Lesja kommune
- uttalelse
Mye av saksutgreiingen er hentet fra villreinnemda sine saksdokumenter.

Bakgrunn:
Lesja kommune og Bjorli utvikling As utarbeidet områdereguleringsplan Bjorli. Planleggingsarbeidet
er utført av Norconsult AS og Lesja kommune. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for
utbygging av nye nedfartsløyper for alpint med fremtidige heiser, utvikling av Bjorli med hytter samt
nærings- og servicetilbud. Områdereguleringsplanen skal gi svar på hva som kan bygges hvor – og
forutsetningene for utbyggingen. Planen åpner for feltutbygginger for både frittliggende og
konsentrert bebyggelse, samt en del utleiehytter. Planen omfatter nye alpin-nedfartstrasser som vil
skape et større breddetilbud på Bjorli. Målsetningen er å utvikle destinasjon og stedet Bjorli. Det er
ønskelig med flere helårs arbeidsplasser og turisme. Det er store ambisjoner om å bygge ut Bjorli til
2040 med 5000 nye senger fordelt på 400—500 enheter med fritidsbolig, utleiehytter og hotell.
Dette gir en økning med rundt 30 % fra dagens 1500/ hytter fritidsboliger til rundt 2000.

Deler av planområdet i nord ligger innenfor villreinens leveområde, men det er ikke klassifisert som
nasjonalt villreinområde eller som randområde i regional plan for Dovrefjellområdet. Planområdet er
innskrenket siden planoppstart, ved forrige høring:

Planområdet er innskrenket siden planoppstart. Til venstre er plangrense som var i planprogrammet i
2020, til høyre er plangrense i områdereguleringsplanen som er på høring i 2021.
I saksutredningen som ble utsendt til offentlig ettersyn informeres det om at planområdet i nord er
vesentlig innskrenket og mindre av leveområdet til villreinen er berørt.
Dette mener kommunedirektøren er positivt og nevner at kommune har et spesielt ansvar for
villreinen. Ifølge saksfremlegget fra kommunen synes kunnskapsgrunnlaget å vise at villreine bruker

Bjorli-området lite vinterstid da Bjorlifjellene har massivt med snø, og beiteområdene her er svært
marginale.
I saksutredningen skrives det; «Problematikken rundt villrein og alpinanlegg er ofte i hvilken grad
heisanleggene gir et grunnlag for ferdsel inn i viktige vinterbeite eller trekkområder, og hvilke grad
heisene kan tilrettelegge for sommerferdsel innover fjellet. Planen legger til grunn at den tyngste
bebyggelsen nede i sentrum med heisstrukturer og løypestrukturer oppover terrenget skal mette
markedet fra toppen av heisene og ned mot flaten på Bjorli. Bakkenes kurvaturer er ideelt for alpinog frikjøring. Områdets størrelse og trinnvise utbygging viser en bevisst holdning til å tilrettelegge for
bruk ned mot dalen. En har aktivt valgt å ikke tilrettelegge noe mer innover fjellet, og heller trekke
planområdet ned mot sentrum/dalen.»
Det er gjort endringer i planforslaget i forhold til kommuneplanens fremtidige løype- og
heisstrukturer. Løypene og heisene er revidert etter en større terrenganalyse for alpinnedfarter.
Endringen vil være gunstig for å ivareta hensynet til villreinen da en heis og en løype blir tatt ut av
planforslaget. En vil dermed sikre at folk ikke kommer så langt inn i terrenget med heiser. Det er også
satt bestemmelser om informasjon om villrein og om periode av året to av heisene skal være stengt
(mai/juni). Til sammen mener kommunedirektøren derfor villreinhensynet er tilstrekkelig ivaretatt i
planforslaget.
Det er lagt inn bestemmelse om at det skal informeres om villrein med informasjonspunkt.
Det er lagt inn bestemmelse i planforslaget om at fjellheisen og heisen til Bjorlitoppen skal være
stengt mellom 1 helg etter 1.mai og 15.juni.
Ytterligere vurderinger om planens konsekvenser for villrein kan leses i Norconsult sin rapport;
Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Områderegulering Bjorli.
https://www.lesja.kommune.no/_f/p5/ida138909-c9e4-40d0-93ae51980fa5e66e/planbeskrivelse.pdf

Omtrentlig område for planlagt tiltak.
Vurdering:

Snøhetta villreinutvalg skal forsøke å legge til rette for villreinens leveområder og minimere ferdselen
inn i områdene gjennom sesongen. Villreinen på Snøhetta er nasjonalt villreinområdet og del av den
europeiske villreinregion.
Ut i fra sakspapirene som er sendt ut på høring er villreinen viet en del oppmerksomhet og det er
foretatt noen vurderinger i forhold til dette. Reguleringsområdet er også innsnevret noe i forhold til
villreinens leveområde. Det er også ifra oppstartvarslet fjernet en heis. Det meste av de planlagte nye
tiltakene med løyper og heiser er fortsatt opprettholdt, og omfanget av overnattingsplasser og
fritidsboliger er fortsatt svært stor. Det er også positivt at det er lagt inn bestemmelse om at det skal
informeres om villrein med informasjonspunkt. Det er også et steg i riktig retning at fjellheisen og
heisen til Bjorlitoppen skal være stengt mellom 1. helg etter 1 mai og 15. juni.
Kartet og teksten under er hentet fra saksfremlegget til Villreinnemda i Snøhetta og Knutshø, Dette
viser hvilke områder som står i fare for å få økt press på seg.
Kartet under viser ytre grense for biologisk leveområde til villrein, planområde for Eikesdalen
alpinanlegg, områdereguleringsplanen for Bjorli, trekkveier for villrein, og område mellom
planområde for Eikesdalen alpinanlegg og områdereguleringsplanen for Bjorli. Sistnevnte område
antas å være utsatt for økt menneskelig ferdsel og forstyrrelser på villrein forårsaket av økt utbygging
i Bjorliområdet, og den planlagte utbyggingen av Eikesdalen alpinanlegg.

Nemnda mente i sin uttalelse til planprogrammet at det var viktig å utrede om utbyggingen vil
medføre økt ferdsel fra Bjorliområdet innover i fjellet, og eventuelt over til Eikesdalen i Molde
kommune. En slik utredning foreligger ikke når områdereguleringsplanen nå er på høring.
Om denne utbyggingen over tid vil øke ferdselen inn over fjellet vet vi at dette kan være med på å
hindre at reinen trekker mellom områdene vestover Raumafjellene. At mennesket har ødelagt slike
trekk har vi mange eksempler på, både i Snøhetta, Rondane og Hardangervidda. Noen steder er
forstyrrelsene så kraftige at reinen slutter å bruke sine vante trekkveier.
Dersom forstyrrelsen i området mellom Bjorli og Eikesdalen blir stor, vil konsekvensene bli at reinen
fortrenges fra områdene, slik at rein i mindre grad vandrer vestover. Når også Gravdalen ligger som
en kile inn i terrenget het Nord/Sør med mye utilgjengelig kryssningsterreng vet vi at det er små
forstyrrelser som skal til for å ødelegge de fungerende trekkene som nå er.
Villreinutvalget mente i sin uttalelse forrige gang at det må frembringes mer kunnskap om dette
temaet, og begrense ferdselen mest mulig innover fjellet.
Fra saksfremlegget til villreinnemda:
Det vurderes som positivt at det er bestemmelse i planforslaget om at fjellheisen og heisen til
Bjorlitoppen skal være stengt mellom 1 helg etter 1.mai og 15.juni. Men faren for forstyrrelser er
minst like stor i mars og april. Særlig april kan være en fin tid i fjellet hvor føret ofte er lett, og
skiløpere kan gå mange kilometer innover fjellet, også utenfor merka og oppkjørte løyper.
Ambisjonen fram til 2040 er å bygge 5000 nye senger på Bjorli fordelt på 400-500 enheter
fritidsboliger, uteleieenheter og hotell. Dette gir en økning med rundt 30 % fra dagens 1500
hytter/fritidsboliger til rundt 2000. Gps data viser at villrein har brukt nærområdene til planområdet
på ettervinteren. Det er kun 1,4 km fra planområde til det nasjonale villreinområdet. Saksbehandler
kan ikke se at det er noen vurderinger eller utredninger om hvordan den store økningen av kapasitet
på Bjorli vil kunne skape økt forstyrrelse av villrein utenfor planområdet og inn i det nasjonale
villreinområdet. I forskningsprosjektet horisont Snøhetta hadde fotturister, jegere, og andre turgåere
frivillig med seg en gps som logget arealbruken. Tilsvarende kunne vært gjennomført ved Bjorli for å
få kunnskap om hvordan f.eks. skiløpere (eventuelt inkludert toppturer gåere) i mars og april bruker
arealene nord for reguleringsområdet inn i det nasjonale villreinområdet på ettervinteren. Det kunne
gitt nyttig kunnskap om hvordan ferdselen kan forventes å bli i dette området ved den planlagte
utbyggingen. Norge har et internasjonalt ansvar for å sikre villreinen i fremtiden. Villreinen i Snøhetta
er regnet for å ha «reint villreinopphav» (kun tre andre villreinområder som har tilsvarende genetikk;
Rondane, Sølnkletten og Knutshø), og er kjent for å være særlig var for menneskelige forstyrrelser. Å
ikke ha kunnskap om effekten som ferdselen etter utbyggingen kan medføre på villreinen i dette
området, vurderes som en mangel.
Menneskelige forstyrrelser på villrein blir i økende grad ansett som en utfordring. De siste årene er
både veier og skiløyper stengt, sommerstier lagt om, og hytter flyttet, for å ikke forstyrre villrein.
Adaptiv forvaltning har blitt et begrep i villreinforvaltningen. Det er nye eksempler på at løyper
stenges når villreinen nærmer seg løyper, og åpnes opp igjen når reinen forlater området. Da
konsekvensutredningen ikke har fremlagt kunnskap om hvordan ferdselen vil utvikle seg innover i
villreinområdet som en følge av utbyggingen på Bjorli, bør det tas inn bestemmelser om at Fjelløypa
stenges dersom det kommer rein inn i dette området i mars og april.

Forslag til vedtak
Snøhetta villreinutvalg støtter å innføre bestemmelser om at det skal informeres om villrein med
informasjonspunkt, og at det lages bestemmelse i planforslaget om at fjellheisen og heisen til
Bjorlitoppen skal være stengt mellom 1 helg etter 1. mai og frem til 15. juni.
Den planlagte utbyggingen på Bjorli vil ikke direkte ha negativ påvirkning på villrein, men det vil
påvirke villreinen negativt på grunn av økt ferdsel og forstyrrelser innover fjellet nord for Bjorli. Hvor
omfattende denne økningen blir foreligger det ingen kunnskap om. Dette vurderes som en mangel
for å ivareta villreinens leveområder på lang sikt.
Villreinutvalget mener at det må komme inn bestemmelser om at Fjelløypa, for kortere eller lengre
perioder stenges dersom det kommer rein inn i dette området gjennom vinteren og fremm til
skisesongen er ferdig. Villreinutvalget mener også at det må innhentes kunnskap om hvordan
tilretteleggingen, av heiser og løyper inn i villreinens leveområder, påvirker områdebruken. Det kan
gjøres med f.eks. å sende med gps loggere med skiløpere som bruker området i perioden februarmai.

Behandling i møtet:

Forslag til vedtak

Snøhetta villreinutvalg vil ha en konsekvensutredning for villrein og en bedre analyse av hvordan
denne utbyggingen potensielt kan påvirke villreinen sine leveområder. Den økte ferdselen vil
ødelegge de eksisterende trekkveiene i området.
Delstammen av Snøhetta vest, har de siste årene økt og områdebruken har vært forandret etter siste
gps-merkeprosjekt.



Snøhetta villreinutvalg er generelt mot en utbygging som går inn i det biologiske fundert
leveområdet for villrein ( Snøhetta 800 rapporten)
Den planlagte utbyggingen på Bjorli vil ha en direkte negativ påvirkning på villrein, på grunn
av økt ferdsel og forstyrrelser innover fjellet nord for Bjorli, og mot Eikesdalen.

Hvor omfattende denne økningen blir foreligger det ingen kunnskap om. Dette vurderes som en
mangel for å ivareta villreinens leveområder på lang sikt.



Villreinutvalget ønsker at fjelløypa legges ned, og at tilrettelegging av ferdsel innover fjellet
opphører.
Snøhetta villreinutvalg ønsker at alle heiser eksisterende og eventuelt nye heiser i fremtiden
stenger 15. april, på grunn av villreintrekket nordvestover mot Rauma og Molde
kommune(Nesset).

Vedtak:
Flertallet av styret gikk for forslag til vedtak

16. Flytting av Sæter i Åmotsdalen
Bakgrunn
Snøhetta villreinutvalg har mottatt høring fra Oppdal kommune om flytting av sæter i
villreinområdet, i Åmotsdalen. Oppdal kommune ber om uttale til søknad om flytting (riving,
gjennoppføring/sammenbygging) av sæter i Åmotsdalen, gnr/bnr 67/2.

Av dokumentene fremkommer det at tiltakshaver ønsker å ta ned Eggasætra og flytte den til
sætervangen på Hauasætra som ligger lenger inn i Åmotsdalen. Her ønsker søker å føre opp det som
i utgangspunkt er ei ny sæterbu, men ved bruk av materialer fra Sætra om skal rives. Søker driver
med sau og vil benytte sætra til landbruksformål. Det er fare dor ras Eggesætra, noe som gjør det
ønskelig å flytte til Hausætervangen. Kommunen vurderer at tiltaket i tråd med LNFR- formålet.

Sætra skal flyttes fra Eggesætra til Hauasætra.

Vurdering
Ut i fra et villreinfaglig perspektiv kan jeg ikke se at dette tiltaket påvirker villreinen i noe stor grad, se
vedlagt kart over gps-merkede dyr

Tiltaksområdet, trekkveier for villrein og GPS-posisjoner fra merket rein (kilde Naturbase og -Norsk
institutt for naturforskning).
Det kan sikkert år om annen være dyr som beiter seg forbi området, men en sammen-bygging av
gammel og nye bygninger vil ikke føre til endret eller økt bruk.
Slik vi oppfatter søknaden vil ikke dette føre til økt noe stor økt bruk av området

Forslag til vedtak
Snøhetta villreinutvalg vurderer at tiltaket i liten grad medfører økt forstyrrelser av villreinen i
området.
Utvalget vil derfor av den grunn ikke frarå at det fis tillatelse til flytting og gjenoppbygging av setra.

Vedtak: Enstemmig som innstillingen

17. Prestsetra i Grødalen – gjennoppbyggin av seterfjør og høyløe
Sunndal kommune. – uttalesle
På grunn av at saken allerede er blitt behandlet i Dovrefjell nasjonalparkstyre, og Villreinnemda i
Snøhetta og Knutshø, leverer villreinutvalget samme uttalelse som villreinnemda. Sekretæreren
støtter fult ut vurderingene til sekretæren i villreinnemda.
Legger ved den under her:

23-2021

Prestsetra i Grødalen - gjenoppbygging seterfjøs og
høyløe Sunndal kommune - uttalelse

Bakgrunn
Villreinnemnda har fått oversendt sak fra Sunndal kommune om gjenoppbygging av bygninger på
sæter i Snøhetta villreinområde, Grødalen. Sunndal kommune ber om uttale til søknad om
gjenoppføring av et seterfjøs og en høyløe på Prestsetra i Grødalen, gnr/bnr. 37/1. Området ligger i
Åmotan-Grøvudalen landskapsvernområde og Snøhetta villreinområde.
Tiltakshaver ønsker å restaurere/gjenoppføre seterfjøset og høyløa på Galanterhaugen på Prestsetra.
Fjøset og høyløa er tenkt rekonstruert og restaurert likt de opprinnelige byggene. Fjøset skal
benyttes til lagringsplass og husdyrhold for egen beitevirksomhet (ikke kjent en hvilken kategori),
men også med tanke på utleie av beite.
Tiltakshaver søker også om bruksendring for høyløa. Løa er tenkt brukt til overnattingsplass. Ved
utleie av beite er høyløa tenkt brukt som gjeterhus for leietakerne.

Kartet viser plassering av seterdelen av eiendom 37/1 på Prestsetra i Grødalen, Sunndalen.

Omtrentlig kartfesting av område for planlagt tiltak.

Vurdering
Snøhetta villreinområde er et nasjonalt villreinområde og en del av en Europeisk villreinregion.
Villrein er oppført som en truet art på den globale rødlisten. Den er ikke rødlistet i Norge, men
Artsdatabanken har lagt frem forslag om å rødliste villreinen fra høsten 2021. Miljødirektoratet har
vedtatt at villreinen er en art av særlig stor forvaltningsinteresse. Villreinen i Snøhetta vurderes som
svært verdifull.

Oversikt over plassering av tiltaksområde i forhold til trekkområder og kalvingsland i Snøhetta
villreinområde.

Figuren viser registrerte posisjoner (mørkerøde punkter) til villrein merket med GPS i perioden 20092015. Tiltaksområde merket med rød ring.
Området hvor det søkes om å få restaurere/gjenoppføre bygg ligger i et seterområde som ser ut til
være relativt lite brukt av GPS-merket rein. Likevel er området delvis karakterisert som
barmarksbeite og ligger også delvis innenfor et trekkområde for villreinen. Seterområdet ligger om
lag 1.5 kilometer fra villreinens kalvingsområde. Eventuell helikoptertransport av materiale bør
derfor legges utenom perioden 1. april til 15. juni. Ellers vurderes at seterområdet som følge av
topografi er relativt adskilt fra kalvingsområdet og at annen trafikk i seterområdet derfor ikke antas å
være problematisk for villreinen i kalvingsperioden.
Villreinen er sårbar for forstyrrelser fra menneskelig aktivitet. Tiltaket som planlegges skal benyttes
til landbruksdrift. Slik vi oppfatter legges det ikke opp til særlig utvidelse av overnattingskapasitet i
området som helhet. Økt overnattingskapasitet kan medføre økte forstyrrelser av villrein.
Restaurering av fjøs antas å være uproblematisk for villreinen. Det at høyløa skal omdisponeres til
overnattingsbruk kan vurderes til å øke trafikken i området noe. Likevel er denne løa av en slik
størrelse (ca. 15 m2) at det vurderes at økt trafikk som følge av omdisponering av høyløe til
overnattingsformål er mindre sannsynlig. Det vurderes at restaurering og omdisponering av
bygninger på setra som skissert i dette området i liten grad vil ha økt negativ påvirkning på villreinen.
Forslag til vedtak
Nemnda vurderer at tiltaket i relativt liten grad vil medføre økte forstyrrelser av villreinen i området.
Nemnda vil av den grunn ikke frarå at det gis tillatelse til gjenoppbygging av seterfjøs og høyløe.
Vedtak : enstemmig som samme vedtaket som villreinnemda.

18 Eventuelt:



Orientering om saker – vedr bruer i Sunndalen (angår egentlig ikke villreinutvalget)
Andre orienteringer? Fiskevekter, CWD utstyr osv.

Utlevering av villreinkortene ble gjort etter møte.

