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2626 Lillehammer 
 

 
Regional plan for Ottadalen - 2. gangs offentlig ettersyn 

 
Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Sogn og Fjordane og Oppland har gjort 
seg kjent med utsendte høringsdokumenter og ønsker å gi følgende 

høringsinnspill: 
 

Gjennom Bern-konvensjonen og den internasjonale konvensjonen om biologisk 
mangfold, har Norge forpliktet seg til å ta vare på sin opprinnelige flora og 

fauna. Villreinen har fått status som norsk ansvarsart. Stortinget har fulgt opp 
det spesielle ansvaret for villreinen blant annet gjennom to stortingsmeldinger, 

med forslag om å opprette 10 nasjonale villreinområder for å sikre villreinens 
leveområder. 

 
Konkrete innspill: 

 
- Vi er positive til framlagte regionale plan for Ottadalen og mener at den i 
hovedsak ivaretar villreininteressene på en tilfredsstillende måte 

 
-  Vi er fornøyd med at arealformålet for området vest for Grotli på 

nordsida av Breiddalsvatnet er endret fra Sone C: «Fjell- og fjordbygd» til Sone 
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B: «Randområde». Dette er en viktig endring fra første høring 
vedrørende prioritering av villreintrekket mellom nord- og 

sørområdene 
 
- Vi går imot endringene i dette høringsdokumentet som for Jettaområdet 

endrer et stort areal fra Sone B: «Randområde» til Sone C: «Fjell- og 
fjordbygd». Vi mener denne endringen kommer i konflikt med NINA Rapport 

643 «Villreinen i Ottadalen. Kunnskapsstatus og leveområde» hvor området er 
klassifisert som vinterbeite. Vi vil også vise til aktuelle momenter fra 

Villreinnemnda og Villreinutvalget for Ottadalen sin uttalelse til første høring: 
«I Jettaområdet er det tjukke lavmatter. Dette utgjer eit potensielt viktig 

beiteområde for villrein i Ottadalsområdet. ... Dei siste åra har stor sett heile 
nordstamma brukt Liafjellet som vinterbeiteområde. Etter kvart som beitet i 

dette området blir hardare beita må villrein finne seg andre vinterbeiteområder. 
Det er relativt kort avstand frå Liafjellet til Jettaområdet.» 

 
- Planen må ivareta utfordringene vi står foran ved klimaforandringer for 

villreinen- og fjelløkosystemet på en tilstrekkelig måte. Villreinen vil kunne 
påføres større stress med insektsplage, vanskelig og isete beitegrunnlag, og 
reduksjon eller bortfall av viktig snødekke for dyrene på sommeren. Større 

sammenhengende og lite påvirkede naturområder er mer robuste og vil være 
bedre i stand til å møte dette trusselbildet. Vi mener at rapporten – “Forventede 

klimaendringer og ei framtid for villreinen” av Olav Strand, Norsk institutt for 
naturforskning (NINA) dokumenterer dette. I forbindelse med den foreslåtte 

planendringen for Jettaområdet fra Sone B: «Randområde» til Sone C: «Fjell- og 
fjordbygd» er dette et aktuelt tema. Vi mener områdets status må endres tilbake 

til Sone B: «Randområde» 
 

- Medvirkning: Vi mener at en bred medvirkning i planprosessen er 
avgjørende og er bekymret over at vårt FNF-forum som representerer både 

lokale-, regionale- og nasjonale allmenne bruker- og verneinteresser ikke har 
blitt invitert til å delta i faggruppen. Vi er kjent med gjennomføring av lokale 
åpne møter, men mener at dette ikke har gitt tilstrekkelig medvirkning. Vi viser 

til regional plan for Rondane-Sølnkletten hvor vårt FNF-forum deltok i 
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prosjektgruppen for planarbeidet og til regional plan for 
Dovrefjellområdet hvor FNF-nettverket er invitert til deltakelse 

faggruppen 
 
 

Utover dette har vi følgende øvrige innspill som tidligere er tatt opp ved første 
høring: 

 
- Villreinens behov må prioriteres ved etablering av fritidsbebyggelse og 

reiselivsvirksomhet i området. Om et utbyggingsprosjekt er faglig tilrådelig utfra 
naturens tålegrense, vil vi be planen prioritere allmenne interesser som friluftsliv 

framfor private interesser 
 

- Ved en mulig interessekonflikt mellom naturverdier og 
næringslivsinteresser, er det vesentlig at naturens tåleevne legges til grunn. Vi 

vil i forbindelse planarbeidet minne om at målsetningene i naturmangfoldloven 
må være prioritert. Viktige momenter vil være: § 1. (lovens formål),  

§ 4. (forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer),  
§ 5. (forvaltningsmål for arter), § 6. (generell aktsomhetsplikt),  
§ 8. (kunnskapsgrunnlaget), § 9. (føre-var-prinsippet) og  

§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning).  
§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) og  

§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) er også relevante i denne 
sammenheng 

 
 

Vi vil også bringe videre følgende moment på vegne av Naturvernforbundet i 
Sogn og Fjordane: «Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane viser til at det i 

planutkastet vert sagt at motorferdsel er lite utbreidd i planområdet.  Vi er glade 
for at kommunane har hatt ein restriktiv praksis med å gje løyve til slik ferdsel.  

Når det no kan gå i retning av ein meir liberal statleg motorferdselpolitikk, kan 
det likevel vere grunn til å presisere at det vil vere i strid med planen å opprette 
snøskuterløyper inn i villreinområdet, sjølv om reglane for dei formelt verna 

delane har klare nok forbod der.  Det må òg, etter vår oppfatning, vere slik at 
skuterløyper ikkje kjem i konflikt med etablerte skiløyper i fjellet.» 
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Uttalelsen støttes i Sogn og Fjordane av: Norges Jeger- og Fiskerforbund – 
Sogn og Fjordane, Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane og Sogn og 

Fjordane Turlag ved Naturvernutvalet. 
 

Uttalelsen støttes i Oppland av Norges Jeger- og Fiskerforbund – Oppland, 
Oppland Orienteringskrets, DNT Gjøvik og Omegn, Naturvernforbundet i 

Oppland, Vestoppland Krets - Norges Speiderforbund, Gudbrandsdal 
Krets - Norges Speiderforbund og Norsk Ornitologisk Forening – Oppland. 

 
 

 
Med vennlig hilsen 

 
 

 
Forum for natur og friluftsliv Sogn og Fjordane 
Elisabeth Dahle - Koordinator 

 
Forum for natur og friluftsliv Oppland 

Ole Morten Fossli - Koordinator 
 

 
 

 
 

 
 

 
Kopi til av uttalelsen sendt til: 
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 

Fylkesmannen i Oppland 
Klima- og Miljødepartementet 
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