Kommuneplanens arealdel
2014-2026
Utdrag fra retningslinjer i regional plan for Sølnkletten
Vedlegg 1 til Bestemmelser og retningslinjer

Generelle retningslinjer
Næringsliv
Ved vurdering av tiltak i planområdet skal det i tillegg til villreinens interesser legges vekt
på tiltakets betydning for nærings- og bygdeutvikling, ivaretagelse av natur- og
kulturverdier og ringvirkninger for lokalsamfunnet. Dette skal særskilt vektlegges for de
områdene som er mest utsatt når det gjelder bosetting og arbeidsmarked dvs.
kommunene Dovre, Folldal, Stor-Elvdal og Rendalen (jf. MDs brev av 13.4.2007).
Det legges vekt på å utvikle bærekraftig næringsvirksomhet og virksomhet basert på det
lokale ressursgrunnlaget og regionale fortrinn.
Det legges særskilt vekt på å gi muligheter til tiltak som styrker landbruk, seterdrift og
utmarksnæring, samt utvikling av bærekraftig turistvirksomhet, gjerne basert på
stedegneressurser. I tillegg legges det vekt på muligheter til småskala
energiressursutnyttelse.

Kulturminner
Alle tiltak som kan berøre automatisk fredete kulturminner skal legges fram for
kulturminnemyndighetene i Hedmark eller Oppland fylkeskommune for godkjenning. Ved
anlegging av nye turstier skal kulturminnemyndighetene høres og gis anledning til å
gjennomføre befaring før endelig trasé fastsettes.

Seter- og utmarksbebyggelse
Seter- og utmarksbebyggelse representerer viktige kulturhistoriske verdier i området.
Det er generelt positivt og viktig at eksisterende utmarksbebyggelse og seterbebyggelse
tas vare på, vedlikeholdes og restaureres for bruk. Bebyggelsen bør tas vare på som en
ressurs forlandbruket og bør generelt ikke fradeles til fritidsformål.
Ved søknader om nybygging, tilbygg og ombygging av bebyggelse på
eksisterendesetervoller bør det generelt legges særskilt vekt på tilpasning til
kulturlandskap ogkulturmiljø.5 Slike retningslinjer eller bestemmelser bør utformes i den
enkelte kommune og tas inn som del av kommuneplan (jf. PBL § 11-11).

5.3 Felles retningslinjer for
nasjonalt villreinområde i Rondane
og Sølnkletten, SONE 1
Retningslinjer for fritidsbebyggelse, nybygging og andre tekniske inngrep
Det skal ikke etableres ny fritidsbebyggelse innenfor området. Fortetting i eksisterende
områder for fritidsbebyggelse vurderes på samme måte som nye anlegg. 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 utenfor regulert felt innenfor en øvre ramme på 100 m2 bruksareal
(BRA) for bebyggelsen samlet. Søknader behandles som dispensasjon uansett størrelse
på tiltaket, og det må foretas en konkret vurdering av hva som kan tillates innenfor
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rammen ut fra hensyn til villrein, bebyggelsens synbarhet og beliggenhet
(snaufjell/skog), terreng, nærhet til vann og vassdrag og tilpasning til omkringliggende
bebyggelse. Kommunene anbefales å vurdere behovet for utarbeiding av særskilte
bestemmelser for geografisk avgrensede områder, alternativt utarbeide retningslinjer for
dispensasjon.
Det skal ikke etableres nye masseuttak og gruvevirksomhet innenfor nasjonalt
villreinområde, bortsett fra mindre grustak for vedlikehold av lokale veger for å unngå
lang transport. 6

Retningslinjer for veger og motorisert ferdsel
-

Nye veger for næringsformål skal være stengt for allmenn trafikk.

-

Private veger som medfører konfliktfylt ferdsel inn i sentrale villreinområder bør
vurderes stengt for allmenn trafikk i hele eller deler av året.

-

Brøyting av private veger innenfor vinterbeiter og som fører inn mot vinterbeiter
anbefales unngått, unntak er brøyting i forbindelse med skogsdrift. Kommunene bør
utforme retningslinjer om regulering av vinterbrøyting av veger jf. PBL § 11-8 c).

-

Det skal ikke anlegges nye veger for allmenn trafikk i og gjennom nasjonalt
villreinområde.

Retningslinjer for friluftsliv og ferdsel
Type ferdsel og omfang av ferdselen må vurderes konkret i forhold til villreinens bruk av
områdene til ulike tider av året. Merkede stier og løyper legges utenom de mest sårbare
områdene. All ferdsel bør unngås nær villrein i kalvingstid. I områder uten vinterbeite for
villrein er tilrettelegging for ferdsel og aktiviteter vinterstid uproblematisk i forhold til
villrein.
Tilsvarende gjelder mer perifere sommerområder med lite tilhold, sjelden eller avgrenset
bruk som beiteområde for villrein. Kunnskap om områdebruken legges til grunn i
vurderingene.
Større arrangement, konkurranser, aktiviteter og lignende skal legges til områder,
traséer og tider der de kommer i minst mulig konflikt med villrein, og der de kan skape
størst mulig ringvirkninger for lokalsamfunnet. Sykling bør fortrinnsvis skje etter seterog utmarksveger og stier, framfor i terreng. Organiserte aktiviteter og opplevelser bør i
størst mulig grad benytte eksisterende vegnett og godt merkede stier og løyper.

5.5 Felles retningslinjer for sone
1 og sone 2 i Rondane og
Sølnkletten
Retningslinjer for turistvirksomhet og utmarksnæring
Det legges vekt på å gi mulighet til utvikling av eksisterende turistbedrifter, småskala
turistvirksomhet knyttet til eksisterende setre og utvikling av utmarksnæring basert på
stedegne ressurser. Dette kan være for å utvikle setra som kulturbærer, reiseliv og
merkevare for å styrke næringsgrunnlag, sysselsetting og bomiljø.
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Generelt
-

All virksomhet skal ta utgangspunkt i eksisterende bebyggelse.

-

Nye bygninger for næringsformål skal knyttes til eksisterende bygninger og
seteranlegg. Det skal legges vekt på tiltakets betydning for å ivareta
utmarksbebyggelsen og setermiljøene, og det skal legges vekt på tilpasning til
landskap, kulturlandskap og det kulturmiljø bebyggelsen er en del av.

-

Ny virksomhet må også vurderes i forhold til sannsynlig effekt på villreinen sin
arealbruk. Avbøtende tiltak for å styre ferdsel, samt begrensning i sesong skal
vurderes.

Småskala turistvirksomhet og utmarksnæring:
-

Det skal kunne dokumenteres at tiltaket har betydning for næringsutnyttelse av
eiendommen.

Det skal legges vekt på tiltakets betydning for utnytting av lokale ressurser der også
bygninger, kulturhistorie og kulturtradisjoner inngår, og for å styrke
næringsgrunnlaget på det enkelte bruk.
For tiltak som ikke er innenfor LNF-formålet og veileder T-1443 må avklaring av omfang
og lokalisering skje gjennom kommunal planlegging etter plan- og bygningslovens
bestemmelser, enten som
-

-

LNF-områder for spredt næringsbebyggelse (§ 11-7, 1.ledd nr. 5)

-

Bestemmelser knyttet til LNF-formålet i kommuneplan §§ 11-9 eller 11-11.

-

Områderegulering § 12-2.

5.7 Retningslinjer for
utviklingssone i dalførene, SONE 4
(rundt Sølnkletten og i Atndalen)
Generelle retningslinjer
Det skal legges avgjørende vekt på tiltakets betydning for næringsutvikling og
ringvirkninger for lokalsamfunnet. Temakart for villrein skal tas med som en del av
vurderingen av tiltak innenfor området og for vurdering av behovet for avbøtende tiltak.

Fritidsbebyggelse og ferdsel
Ny fritidsbebyggelse bør legges i tilknytning til tettsted og grender med eksisterende
infrastruktur (skiløypenett, butikk, helårsveg, idrettsanlegg) for å gi størst mulig
ringvirkninger for lokalsamfunnet. All hyttebygging bør som utgangspunkt skje i felt og
med krav om reguleringsplan. Behovet for avbøtende tiltak skal vurderes.
Tilrettelegging for friluftsliv og aktiviteter prioriteres innenfor sonen for å redusere ferdsel
inn i nasjonalt villreinområde. Det bør legges særskilt vekt på å tilrettelegge for ferdsel
”på tvers” – langsetter lia og nærmest mulig bygda, både sommer og vinter.
Brøyting av private veger som leder inn mot villreinens vinterbeiter i sone 1 anbefales
unngått, unntak er brøyting i forbindelse med skogsdrift.
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5.9 Særskilte retningslinjer for
delplanområde Sølnkletten
Generelt for området
Det må gis mulighet til å ta vare på en unik bygningsarv (seter- og utmarksbebyggelse)
gjennom aktiv bruk og vedlikehold. I spesielle tilfeller også bygge nytt for å ta vare på
det gamle i sin opprinnelige form.

Nasjonalt villreinområde, sone 1
Dagens løypenett i sone 1 (merkede ruter sommer- og vinter) kan videreføres med
dagens bruk og sesong, men vurderes kontinuerlig i forhold til utvikling i områdebruk og
ferdsel. Det vises til temakart ferdsel sommer og vinterstid.
På prioriterte utfartspunkt bør det tilrettelegges for parkering, rast, og informasjon om
natur og kulturkvaliteter, tilrettelagte opplevelser mv. i området. Dette bør inngå som del
av skilt-, sti – og løypeplan.
Eksisterende private veger som i dag er stengt for allmenn trafikk med bom bør fortsatt
være stengt, og motorisert transport bør begrenses til næringsvirksomhet. Private veger
som medfører konfliktfylt ferdsel inn i sentrale villreinområder bør vurderes stengt for
allmenn trafikk i hele eller deler av året. Temaet bør tas opp som en del av felles sti- og
løypeplan. Det vises til temakart for ferdsel sommer og vinter.
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