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Forord 
Arbeidet med Regional plan for Norefjell – Reinsjøfjell ble satt i gang med bakgrunn i et ønske fra blant 

annet Norefjellkommunene. Siden villreinstammen i området bruker både Norefjell og Reinsjøfjell, ble 

det besluttet at begge disse fjellområdene skulle inngå i planarbeidet.  

Planprogram ble utarbeidet i 2017, mens selve planprosessen i det alt vesentlige ble gjennomført i 

2018 og 2019. Overgang fra Buskerud fylke til Viken fylke ved årsskiftet 2019/2020 forsinket sluttfasen 

noe.  

Arbeidet har vært ledet av en styringsgruppe med ordfører eller en annen politiker fra hver av de fem 

kommunene, leder av villreinnemnda, en representant fra Fylkesmannen og en politiker fra 

fylkeskommunen. Fylkeskommunens representant har ledet styringsgruppa.  

Styringsgruppa hadde sitt siste møte 27. mai 2020.  

Fylkestinget i Viken hadde sin sluttbehandling 17. september 2020 og vedtok da følgende vedtak: 

1. Fylkestinget i Viken vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven §8-4 Regional plan for 
Norefjell-Reinsjøfjell 2020-2035, plandokumenter datert 28.05.2020.  

2. Fylkeskommunen tar parallelt med vedtak av planen initiativ til igangsetting av et arbeid 
sammen med berørte kommuner for å utrede tiltak for etablering av varige 
arbeidsplasser, økt sysselsetting og næringsutvikling området. Dette gjøres gjennom å 
sette ned en arbeidsgruppe under og av Råd for Norefjell-Reinsjøfjell. Arbeidet i denne 
arbeidsgruppen følges opp av Fylkesrådet.  

3. Rullering av regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell bør startes opp tidlig i neste 
fylkestingsperiode. 

To kommuner fremmet etter dette vesentlige innvendinger til arealstatus for arealer i egen kommune: 

• Sigdal kommune hadde innvending knyttet til Djupsjølia og områder videre sørover til 
kommunegrensa mot Krødsherad. 

• Flå kommune hadde vesentlig innvending til et område ved Vollsetrene, nær 
Gulsvikfjellet. 

Med bakgrunn i disse innvendingene ble planen oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartement 

for endelig avgjørelse i brev datert 04.11.2020.  

Kommunal- og moderniseringsdepartement ga i brev datert 07.09.2021 Sigdal kommune medhold, 

mens Flå kommunes innvending ble avvist. Departementet oppsummerte sin vurdering slik:  

Utvidelse av utbyggingssonen ved Vollsetrene i Flå kommune vil øke presset mot villreinens 

leve- og kalvingsområder og redusere viktige natur- og friluftsområder for utbyggingen på 

Gulsvikfjellet. Området endres derfor ikke fra LNF-sone til utbyggingssone. Djupsjølia og et 

område på grensen mot Krødsherad endres fra LNFsone til utbyggingssone i tråd med Sigdal 

kommunes ønske om å legge til rette for utbygging. Retningslinjene i den regionale planen skal 

legges til grunn ved en mer detaljert planlegging av nye byggeområder i en kommunal 

planprosess. Dette innebærer blant annet at våtmarksområder og myr skal sikres mot tekniske 

inngrep. 
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Vedtaket lød:  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 8-4, godkjenner Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell i tråd med fylkestingets 

vedtak av 17. september 2020, med følgende endring: Djupsjølia og området rundt 

Gvitsteinåsen i Sigdal kommune endres fra LNF-sone til utbyggingssone.  

Fylkeskommunen må endre planen i tråd med vedtaket. For kunngjøring av planen gjelder 

plan- og bygningsloven § 8-4. 

Plankartet er endret i samsvar med dette. Brevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

ligger som vedlegg til planrapporten. 

 

September 2021 
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1 Bakgrunn og rammer for prosjektet 

1.1 Om regionale planer i norske villreinfjell 
Norge er det eneste vesteuropeiske land med villrein i fjellet og har derfor en internasjonal forpliktelse 

med å ta vare på denne villreinstammen.  

Dette var årsaken til at Miljøverndepartementet i april 2007 ga flere fylkeskommuner i oppdrag å 

utarbeide regionale planer for en helhetlig forvaltning av fjellområder, som er spesielt viktige for 

villreinens fremtid i Norge.  

Slike regionale planer har etter hvert 

blitt utarbeidet for alle områder definert 

som «nasjonale villreinområder», jfr. 

figur 1. 

Område 8, Norefjell – Reinsjøfjell, er 

definert som «andre villreinområder». 

Som kartet viser er dette et av de større 

områdene i denne gruppen. 

Det er ikke gitt særskilte føringer fra 

departementet for disse andre 

villreinområdene. Men 

miljømyndighetene forventer at 

arealforvaltningen i disse mindre 

leveområdene tar tilstrekkelig hensyn til 

at villreinen er en norsk ansvarsart.  

Figur 1. Villreinområder i Norge 

1.2 Bakgrunn for Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell 
Planarbeidet for Norefjell-Reinsjøfjell må sees i sammenheng med de regionale planene som er 

utarbeidet for andre større fjellområder. 

I sluttbehandlingen av Regional planstrategi for Buskerud 2017-2020 vedtok fylkestinget at det skulle 

utarbeides en regional plan for Norefjell – Reinsjøfjell. Bakgrunnen for vedtaket var at kommunene Flå, 

Krødsherad og Sigdal, samt Hallingtinget, i høringen av planstrategien ba om at det skulle utarbeides 

en slik plan.  

Utgangspunktet er altså ønsket fra tre berørte kommuner og Hallingtinget. Men siden villreinstammen 

i dette området bruker både Norefjell og Reinsjøfjell, forutsatte fylkeskommunen at også Nore og 

Uvdal kommune og Nes kommune skulle med i planprosessen. 

Planarbeidet for Norefjell-Reinsjøfjell har også et svært viktig utgangspunkt i reiselivets og 

fritidsbefolkningens arealbehov.  
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1.3 Gjennomføring av planarbeidet 
Planområde  

Planområdet ligger i sin helhet i tidligere Buskerud fylke, nå Viken fylke, med arealer i 

kommunene Nore og Uvdal, Nesbyen, Flå, Krødsherad og Sigdal.  

Organisering 

Alle regionale planer skal sluttbehandles av fylkestinget.  

Fram til 31.12.2019 hadde fylkesutvalget i Buskerud ansvar for å vedta planprogram, å legge 

planforslag ut til høring og offentlig ettersyn, og å innstille for sluttvedtak i fylkestinget. Siden 

planarbeidet ikke ble avsluttet i 2019, ble sluttføringen overført til Viken fylkeskommune. Med ny 

parlamentarisk styringsmodell i Viken fylkeskommune fra 2020, overtok fylkesrådet 

fylkesutvalgets tidligere ansvar.  

Selve planprosessen for dette planarbeidet har vært ledet av en styringsgruppe med en sentral 

lokalpolitiker fra hver kommune, en sentral fylkespolitiker, en representant fra Fylkesmannen og 

en representant fra villreinnemnda. Styringsgruppa har hatt ansvar for å legge fram forslag til 

planprogram, forslag til høringsversjon av planen og forslag til regional plan for sluttbehandling.  

Administrativ arbeidsgruppe har vært ei svært viktig ressursgruppe med deltakere fra samme 

instanser som styringsgruppa. Denne har fulgt planprosessen tett og ikke minst bidratt med 

kunnskap om viktige planspørsmål fra egen kommune eller faginstans. 

Tabellen nedenfor viser deltakere i disse gruppene. Etter kommune- og fylkestingsvalget høsten 

2019 ble flere av medlemmene skiftet ut.  

 Styringsgruppe Administrativ arbeidsgruppe 

Sigdal kommune Anne Kristine Normann  Lisbeth Friberg 
Kjell Ove Hovde 

Krødsherad kommune Gustav Kalager/ 
Knut Martin Glesne 

Ellen Anne Bye 
Hans Ole Wærsted 

Flå kommune Tor-Egil Buøen (nestleder)/ 
Merete Høntorp Gandrud 

Jon Andreas Ask 

Nes/Nesbyen kommune Rune Ihle Jan-Erik Tilghman 
Torunn Bekkeseth 

Nore og Uvdal kommune Eli Hovd Prestegarden/ 
Jan Gaute Bjerke 

Grete Blørstad 
Svein Erik Lund 

Fylkesmannen i 
Buskerud/Oslo og Viken 

Gunhild Dalaker Tuseth Even Knutsen  
Brede Kihle 

Villreinnemnda Karen Johanne Gulsvik Martine Hamnes/ 
Egil Rønning  

Buskerud/Viken 
fylkeskommune 

Anne Sandum/ 
Øyvind Solum (leder) 

Hilde Reine  
Lise-Berith Lian 
Ellen Korvald (prosjektleder) 
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Et viktig formål med denne sammensetningen har vært å sikre kommunal, fylkeskommunal og 

statlig forankring av planarbeidet.  

Planprosess 

Planprogram for planarbeidet ble utarbeidet i 2017 og vedtatt i fylkesutvalget i Buskerud 

13.12.2017.  

Gjennom 2018 arbeidet alle kommunene med sine innspill. Tidsbehovet for denne prosessen 

varierte mellom kommunene fordi status i kommuneplanene var svært ulik.  

I 2019 ble et samlet planforslag utarbeidet og høringer gjennomført. Siste fase i planprosessen og 

sluttbehandling skjedde i regi av Viken fylkeskommune i 2020. 

2. Formål 
Formålet ble i planprogrammet definert slik:  

Fra regionalt nivå vurderes det som svært positivt, at berørte kommuner har ønsket å se egen 

arealbruk i et fjellområde med en sårbar og arealkrevende art som villrein, i et regionalt bruk- og 

vern-perspektiv.  

 

Formålet med den regionale planen er å komme fram til en langsiktig og helhetlig strategi for bruk 

av fjellområdene. Gjennom helhetlige vurderinger skal blant annet villrein, lokal nærings- og 

samfunnsutvikling og friluftsinteresser søkes ivaretatt. Sambruk og sameksistens mellom disse 

gruppene synes særlig viktig i dette fjellområdet. 

Den regionale planen skal gi rammer og forutsigbarhet for videre og mer detaljert planlegging i de 

enkelte kommunene. 
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3. Om norske villreinfjell og miljøutfordringer 
Flere viktige hendelser som har betydning for norske villreinfjell, har skjedd det siste 10-året. 

Nedenfor gis en summarisk omtale av disse. 

Flere regionale fjellplaner er vedtatt 

Etter at Miljøverndepartementet i 2007 ga flere fylkeskommuner i oppdrag å utarbeide regionale 

planer for de viktigste villreinfjellene, er følgende vedtatt: 

• Hardangervidda 

• Nordfjella 

• Heiplanen (Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei)  

• Ottadalsområdet (Reinheimen og Breheimen) 

• Rondane - Sølnkletten 

• Snøhetta - Knutshø  

• Forollhogna  

Planområdene ble valgt ut fra en helhetsvurdering av områdenes størrelse, kvalitet og betydning 

som villreinområder, ulike stammers genetiske opphav og historikk, og de særlige mulighetene vi i 

disse områdene har til å sikre et bredt habitattilbud for villrein i framtiden. En viktig oppgave for 

alle disse planprosessene har vært å definere grensene for nasjonale villreinområder. 

Europeiske villreinregioner opprettet 

Klima- og miljødepartementet opprettet i 2017 to europeiske villreinregioner, en nordlig og en 

sørlig, som inkluderer de nasjonale villreinområdene som er definert i de regionale planene.  

Samtidig ble det vedtatt å etablere et femårig verdiskapingsprogram for reiselivet; Villreinfjellet 

som verdiskaper. Det sentrale her er å utvikle bred verdiskaping gjennom prosjekter som benytter 

villreinen og villreinfjellet. 

CWD/skrantesjuke 

I mars 2016 ble CWD, eller skrantesjuke, påvist på ei villreinsimle i Nordfjella. Dette var det første 

dokumenterte tilfellet av sykdommen hos hjortedyr i Europa. Skrantesjuke er en smittsom 

prionsykdom som rammer hjortedyr. Skrantesjuke er alltid dødelig for dyr som blir smittet. 

Dyrene blir infisert ved opptak av prioner gjennom munnen eller nesen. Smitteoverføringen kan 

skje gjennom direkte kontakt mellom syke og friske hjortedyr, eller indirekte ved at friske dyr 

kommer i kontakt med smittestoffet i miljøet (beite, infiserte kadaver). Inkubasjonstiden er lang, 

opptil flere år, og dyrene er tilsynelatende friske i store deler av denne perioden. De skiller 

imidlertid ut prioner med avføring, spytt, urin og nesesekret lenge før de viser sykdomstegn. 

Prioner beholder smitteevnen selv etter lang tid ute i naturen. 

For å stanse smitten av skrantesjuke utarbeidet Mattilsynet og Miljødirektoratet en saneringsplan 

for uttak av villreinbestanden i Nordfjellas sone 1. Dette ble gjennomført vinteren 2017/2018. 

Oppdagelsen av skrantesjuke har medført økt behov for kartlegging av sykdommen. Som ledd i 

kartleggingen innhentes hjerneprøver og svelglymfeknuter fra dyr felt under ordinær jakt i en 

rekke kommuner.  

https://www.vetinst.no/fagomr%C3%A5der/prioner
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Siden 2016 og fram til våren 2020 ble det tatt mer enn 100.000 prøver fordelt på tamrein, 

oppdrettshjort, hjortevilt fra jakt og fallvilt av alle arter. Kun 27 av disse testet positivt. Ingen 

villrein testet positivt i 2019.  

Håpet er at man med saneringen i Nordfjella har klart å utrydde sykdommen. Man regner nå 

(våren 2020) med 86% sikkerhet at dyra i sone 2 i Nordfjella og på Hardangervidda er friske. Med 

god jakt i 2020 forventes en enda større sikkerhet.  

 

 

Foto: Anders Mossing 

Miljøkvalitetsnorm for villrein 

Miljødirektoratet oppnevnte i januar 2017, etter oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD), 

en uavhengig ekspertgruppe for utvikling av en miljøkvalitetsnorm for villrein 

(naturmangfoldloven §13).  

Villrein er en krevende art å forvalte. Det overordnede målet med kvalitetsnormen er å muliggjøre 

at villreinen, og de 24 ulike delbestandene, forvaltes på en slik måte at internasjonale forpliktelser 

overholdes, og at nasjonale målsettinger om ivaretagelse av levedyktige bestander innen 

økologisk fungerende leveområder nås (naturmangfoldloven §5). 

Ekspertgruppen la fram sin rapport i desember 2017, NINA Rapport 1400.  

Gruppa har vurdert kunnskapsgrunnlaget om villrein generelt og for de ulike villreinområdene. 

Videre har den foreslått tre delnormer med tilhørende måleparametere for tilstand:  

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M869/M869.pdf


Regional plan for Norefjell – Reinsjøfjell 2020-2035 

10 VIKEN FYLKESKOMMUNE 

• bestandsforhold (slaktevekter på kalv, antall kalver, andel eldre bukk, genetisk variasjon 
og helsestatus) 

• lavbeiter (lavbiomasse) 

• leveområder og menneskelig påvirkning (funksjonell arealutnyttelse og funksjonelle 
trekkpassasjer)  

Formålet er å konkretisere og operasjonalisere forvaltningsmål og kunne vise hvilke tiltak som 

påvirker villreinen positivt eller negativt. Dersom klassifisering etter kvalitetsnormen viser at et 

villreinområde ikke oppnår middels eller god tilstand, skal det gjennomføres en 

påvirkningsanalyse og utarbeides en tiltaksplan for hvordan tilstanden kan forbedres i samråd 

med andre berørte sektormyndigheter. 

Etter oppdrag fra Klima- og miljødepartementet utarbeidet Miljødirektoratet i 2018 forslag til 

forskrift og høringsnotat om kvalitetsnormen. Høring er gjennomført. Det forventes at det blir 

fastsatt forskrift i løpet av 2020. Supplerende datainnsamling og klassifisering av de enkelte 

områdene vil kunne starte etter dette. 

Klimaendringer 

NINA Rapport 1400 skriver om klima som påvirkningsfaktor i kap. 6 (s. 143) og om manglende 

kunnskap om klimaendringene og effekter på leveområdene (kap. 8.6, s. 169).  

Nedenfor refereres fra avsnitt 8.6:  

Framtidige klimaendringer vil føre til at villreinens habitat endres. Lengre vekstsesong kan 

føre til økt etablering av skogsarter i lavalpint belte. Dette kan gå på bekostning av enkelte 

lavalpine plantearter. Lavalpine arter kan på sin side etablere seg i de høyereliggende 

mellomalpine og høyalpine sonene. En rekke urter og insekter inkludert skadeinsekter (for 

reinen) er knyttet til buskvegetasjon i fjellet, og vil dermed kunne øke tilsvarende. Snøleier 

regnes som den naturtypen i fjellet som vil være mest utsatt for effektene av klimaendringer, 

da de har arter som er spesielt tilpasset et langvarig snødekke. Dette vil ha en negativ effekt 

for villreinen som utnytter snøleiene mye.  

Klimaendringene vil også medføre hyppigere varmeperioder på vinteren. Dette vil føre til 

ising og endrede snøforhold og som vil gjøre det problematisk for villreinen å overleve. I 

tillegg vil tinefryse episoder føre til at lyng og lavdekket kan blir redusert. Slike episoder har 

ført til reduksjon og død for arter som røsslyng, kantlyng, blåbær og krekling i Nord-Norge. 

Effekten av klimaendringene innen det enkelte villreinområde bør følges nøye. 

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M869/M869.pdf
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FNs bærekraftsmål 

FNs bærekraftsmål fra 2016 er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe 

ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.  

 

 

Figur 2. FNs bærekraftsmål 

 

Av disse er «Liv på land» særlig relevant for dette arbeidet:  

Av delmålene refereres: 

Norge har et spesielt internasjonalt ansvar for å bevare villreinen. Dette må sees i denne 

sammenheng. 

 

  

Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig 

skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse 

tap av artsmangfold. 

Iverksette umiddelbare og omfattende tiltak for å redusere ødeleggelsen av habitater, stanse 

tap av biologisk mangfold og innen 2020 verne truede arter og forhindre at de dør ut. 
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4. Norefjell-Reinsjøfjell – natur og samfunn 

4.1 Naturgrunnlag  
Fjellområdet omfatter to like store delområder: Gråfjell-Norefjellmassivet i sørøst, og Reinsjøfjell i 
nordvest. Området er delt av veien over Haglebu mellom Eggedal og Bromma i Hallingdal. 

Norefjell-Reinsjøfjell preges av småkupert fjellterreng, med tilgrensende skogsområder. 
Landskapet er preget av Norefjellsmassivet i sørøst, som er et høyfjellsplatå med myke og rolig 
linjer og godt synlige fjelltopper som stikker opp. Reinsjøfjell ligger stort sett lavere, men har 
markante topper i sørøst. 

Området har et typisk innlandsklima med kalde vintre og forholdsvis lite nedbør i form av snø. 

Geologien i området er i hovedsak grunnfjell, med en god del kvartsitt i Norefjellsområdet. Det er 
noe løsmasser, men de høyereliggende områdene er stort sett bart berg. 

4.2 Naturmangfold 
Kartet nedenfor sammenstiller viktig informasjon om naturmangfold:  

• Områder med gitt avstand til større tekniske inngrep 

• Vernede og foreslått vernede områder 

• Statlig sikra friluftsområder 

• Registrerte naturtyper 

• Leveområder for villrein, samt grensen for tellende areal  

 Kart 1. Naturmangfold 
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I tillegg til dette finnes det en rekke registreringer som lokaliserer ulike arter innenfor 

planområdet.  

Viktige kilder til slik informasjon er: 

• Miljødirektoratets nettside https://kart.naturbase.no/ som gir oversikt over kjente 
lokaliteter for arter av stor og særlig stor forvaltningsinteresse.  

• Artdatabanken https://artskart.artsdatabanken.no/ som gir informasjon om hvilke arter 
som er registrert hvor, samt om arten er rødlistet, om grad av truethet, og om den er 
livskraftig. 

Dette er et viktig kunnskapsgrunnlag for kommunenes arbeid med blant annet kommuneplaner 

og reguleringsplaner, og ved planlegging av friluftsrettede tiltak.  

4.3 Reinstammen på Norefjell-Reinsjøfjell 
Opphav 

Dagens villrein i Norefjell-Reinsjøfjell stammer fra tamreindrift. Tamreindrifta her ble startet opp i 

1953 og avsluttet i 1968. De fleste dyrene ble da slaktet ned, men ca. 30-40 ble gående etter 

nedslaktingen. Noen av grunneierne kjøpte opp restene og dannet Norefjell Reinkompani i 1971. 

Etter noen år ønsket et stort flertall av rettighetshaverne i området å forvalte villreinen i tråd med 

viltlovens bestemmelser. En svært viktig forutsetning var at det ble opprettet et «villreinområde 

på særlige vilkår» med en prøveperiode på 10 år. Direktoratet for naturforvaltning (nåværende 

Miljødirektoratet) godkjente i 1992 dette.  

I vedtektene for Norefjell-Reinsjøfjell villreinområde er formålet definert slik: 

Villreinområdet ble i prøveperioden fra 1992 avgrenset til areal over 1000 meter over havet bl.a. 

med utgangspunkt i begrunnelse fra grunneierne: 

Grunneierne var tydelige på at de forbeholdt seg retten til å fastsette hvor stor reinbestand 

området skal ha.  

«å skape grunnlag for en god og enhetlig forvaltning av villreinstammen i området. Villreinen 

skal forvaltes som en del av fjellområdets samlede ressursgrunnlag. 

Bestandsstørrelsen skal legges på et nivå som ikke skader eller konkurrerer med annen 

næringsvirksomhet eller andre interesser. Stammen er ønsket som en tilleggsattraksjon og 

supplement til den lokale fauna.». 

«Norefjell-Reinsjøfjellområdet er et stort, sentralt beliggende høgfjellsområde med 

betydelige utbyggingsinteresser. Ved å definere tellende areal fra og med 1000 meter over 

havet vil man unngå konflikt mot utbyggingsinteresser i alt vesentlige. Ved ytterligere å 

fastsette tak for dyretallet påvirkes også reinens bruk av de perifere og utenforliggende 

arealer.» 

https://kart.naturbase.no/
https://artskart.artsdatabanken.no/
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Villreinutvalgets søknad til direktoratet om fornyet godkjenning av de særlige vilkårene ble avslått. 

Etter 2002 har området vært forvaltet på lik linje med andre villreinområder. Denne forhistorien 

skiller dette området fra de fleste øvrige villreinfjell.  

Tellende areal og leveområder 

Norefjell-Reinsjøfjell har et samlet tellende areal på 314 km².  

Norsk villreinsenter sør (NVS) foretok i 2016 en kartlegging av leveområder og funksjonsområder 

for villreinstammen på Norefjell-Reinsjøfjell (NVS Rapport 17/2016).  

Leveområdet, det arealet reinen bruker, er gjennom NVS sitt arbeid definert til 580 km². 

Kartleggingen avgrenser leveområdet som helhet, og definerer nærmere de viktigste 

kalvingsområdene, vinterbeiter, barmarksbeiter, trekkområder og helårsbeite. Se kart 2. 

Villreinutvalget for området mener at noen av disse avgrensningene er feil (jf. møte med utvalget 

22.03.2018). De mener kalvingsområdene i NVS’ kart er for omfattende og må begrenses til 

nordsiden av Ranten og Gråfjell og videre nordover til Vollebekkvatnet og Trøstheimseter i Flå 

kommune. Områdene ved Høgevarde og Toveseter (i Sigdal kommune) mener utvalget er 

uaktuelle som kalvingsområder.  

Villreinutvalget mener de viktigste områdene for reinen er fjellområdene over 1000 moh. og at 

områdene under 1000 moh. bare er mer sporadisk brukt. Trekkområdene mellom Norefjell og 

Reinsjøfjell mener de er riktig avgrenset.  

Reinen i Norefjell-Reinsjøfjell har i alle år i perioder benyttet områder utenfor definert 

villreinområde (tellende areal). I nyere tid har bukkeflokker også benyttet områder vest for 

Tunhovdfjorden, områder som NVS har definert som en del av villreinens leveområder.  

Et viltlevende dyr som villrein vil ofte benytte arealer utenfor det som er tellende areal. Det er 

imidlertid ikke noe ønske fra rettighetshavere, kommunene eller andre offentlige myndigheter 

om å utvide det arealet som i forvaltningssammenheng skal behandles som et villreinområde.  

Villreinstammen 

Dette området har historisk sett vært del av villreinens naturlige leveområde. Funn av gamle 
fangstanlegg, blant annet i Gråfjellområdet, som er datert 6000 år tilbake viser dette. Mye tyder 
på at området var en østlig utløper av Hardangervidda med årvisse trekk herfra.  

Stammen holdes på ca. 570 vinterdyr. Området har svært høy fellingsprosent (snitt på 85%) 

sammenlignet med andre villreinområder.  

Bestanden har god kondisjon og lav naturlig dødelighet. Karakteristisk er også at kalvingstiden er 

tidlig på våren. Dette gir god vekststart og fører til at noen kalver blir drektige allerede første 

leveåret. Denne reinstammen har de korteste frykt- og fluktavstander som er kartlagt i 

villreinstammene i Norge.  

Beiteressurser 

Ifølge NVS’ rapport er det bra med beiter i området. Omlag 20% av området er vinterbeiter, 10% 

er impediment og 70% er klassifisert som sommerbeiter.  
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Som kart 2 viser er vinterbeitene i all hovedsak i Reinsjøfjell. Trekkområdet ved Flatvollen er svært 

viktig for vandringene mellom vinterbeitene på Reinsjøfjell og sommerbeitene på Norefjell. 

 

Utfordringer 

Om utfordringer og mål for forvaltningen skriver NVS i sin rapport (s. 19): 

 

 

  

Kart 2. Norefjell-Reinsjøfjellreinens leve- og funksjonsområder 

Villreinreinstammen er av de minst skye i landet, men menneskelig forstyrrelse og 

fragmentering av landskapet er likevel en viktig utfordring for villreinforvaltningen. Den 

største trusselen mot stammen anses å være den sterke hyttebyggingen i området, og 

ferdselen som følger med den. På tross av at reinen i dette området ser ut til å ha en høy 

toleranse for menneskelig aktivitet og inngrep, er det grunn til å tro at også denne bestanden 

har en terskel for hva den tåler. 
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4.4 Vannressurser  
Norefjell-Reinsjøfjell ligger i sin helhet innenfor vannregion Vest-Viken. Vannregion Vest-Viken er 

delt inn i 18 vannområder som følger nedbørfeltgrensene. Norefjell-Reinsjøfjellområdet har 

arealer som inngår i vannområdene Numedalslågen, Hallingdal og Simoa. I regional plan for 

vannforvaltning i vannregion Vest-Viken er det fastsatt miljømål for alle vannforekomster, med 

frist for måloppnåelse i 2021.  

Det generelle bildet er at det er lite påvirkninger og god til svært god miljøtilstand i de fleste 

vannforekomstene innenfor planområdet (Norefjell-Reinsjøfjell). De fleste vannforekomstene i 

Norefjell-Reinsjøfjellområdet oppnår derfor miljømålene iht. vannforskriften og regional 

vannforvaltningsplan.  

I tilknytning til de tettest bebygde hytteområdene (Haglebu-Buin-Sloko-området, strekningen 

Sandvasseter-Tempelseter-Djupsjøen-Norefjellstua/Sandumseter og Gulsvikseter-Høgevarde 

hytteområde) er det imidlertid registrert uheldige vannmiljøpåvirkninger fra avløpsvann. Dette 

gjelder i hovedsak mindre bekker under skoggrensa med begrenset resipientkapasitet. I tillegg er 

det registrert en del fysiske tiltak (utfyllinger, kulverter m.m.) som påvirkning i flere 

vannforekomster. I sum medfører disse påvirkningene at miljøtilstanden i enkelte 

vannforekomster allerede er forringet eller at de står i risiko for ikke å nå miljømålene.  

For å opprettholde og/eller forbedre miljøtilstanden er det avgjørende at resipientkapasiteten i 

vannforekomstene blir kartlagt og lagt inn som premiss for omfang av ny utbygging, krav til 

avløpsløsninger for ny og eksisterende bebyggelse m.m. Videre er det viktig at fysiske tiltak i og 

langs vassdrag blir underlagt bestemmelser som sikrer vannmiljøet mot ytterligere forringelse.  

Øvrig bruk av fjellområdene i friluftslivssammenheng er ikke angitt som noen negativ 

påvirkningsfaktor for vannmiljø, men det er viktig at tilretteleggingstiltak i og nær vassdrag, 

(bruer, klopper, brygger, badeplasser m.m.) gjennomføres på en skånsom måte og etter 

forutgående godkjenning.  

Norefjell inngår i verneplan 1 for vernede vassdrag fra 1973. Området ligger i nedslagsfeltet til 

Drammensvassdraget og omfatter mange små elver og vann som drenerer til Hallingdalselva, 

Krøderen og Simoa. Området betegnes som et restfelt i et ellers sterkt vannkraftutbygget område. 

4.5 Friluftsliv 
Friluftsliv i dette fjellområdet er viktig for både fastboende, hyttefolk og øvrige besøkende. Fjellet 

byr på et omfattende stinett, oppkjørte og/eller merkede skiløyper, kort avstand til høyfjellet og 

overnattingsmuligheter på turistforeningshytter.  

Det største alpinanlegget ligger i Krødsherad, men mindre og mer lokale anlegg er bygd på Natten 

i Nesbyen, ved Høgevarde i Flå og på Tempelseter i Sigdal.  

Området har et omfattende sti- og løypenett. Kart 3 viser merket stinett og kart 4 viser 

løypenettet.  

Merking og skilting av stier og løyper er mange steder under oppgradering. 
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Ferdsel kan være i konflikt med villrein og andre naturhensyn. Allemannsretten er sterk, men det 

er likevel mulig å gi føringer som begrenser ferdselen i avgrensede områder og perioder når det er 

særlig gode grunner for dette.  

Kommunene har hjemmel gjennom plan- og bygningsloven §§11-8 og 11-11 nr.6 og friluftslovens 

§15. Staten kan regulere ferdsel etter naturmangfoldlovens §§ 22 (ferdselsregulering i utmark) og 

38 (biotopvern). Eventuell bruk av disse hjemlene krever grundige og helhetlige vurderinger og 

avveiinger av negative effekter og alternative løsninger i brede prosesser med berørte parter. 

Det er ønskelig med en gjennomgående felles sti- og løypeplan for fjellområdene og naturlig 

tilgrensende områder. Denne må ta utgangspunkt i eksisterende sti- og løypenett og villreinens 

arealbruk og avklare fremtidige sti- og løypetraseer. Eventuell nyetablering, omlegging og 

nedlegging av stier og løyper bør være del av dette. 

En slik plan bør også vurdere hvor aktiviteter som kiting, hundekjøring, sykling og lignende kan 

foregå og avklare rammer for terrengbehandling i ulike deler av fjellet. Det kan også være aktuelt 

å gi føringer for eventuelle tidsmessige begrensninger i bruk av områder av hensyn til villrein og 

annet naturmangfold. 

I handlingsplanen foreslås gjennomføring av et slikt prosjekt. 
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Kart 3. Merkende stier på Norefjell-Reinsjøfjell, 2019 

Kart 4. Løypenett på Norefjell-Reinsjøfjell, 2019. 
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4.6 Fritidsbebyggelse og reisemålsutvikling  
Fritidsbebyggelse i kommunene 

Det har skjedd en stor utbygging rundt Norefjell og Reinsjøfjell i etterkrigstiden. Men kommunene 

har til dels utviklet ulik profil på områdene. Kort oppsummert er situasjonen slik:  

Nesbyen kommune 

Nesbyen kommune har de siste årene utviklet store hytteområder ved Natten og Tronrudmarka. I 

2018 hadde Nesbyen kommune drøyt 1600 etablerte hytter i planområdet. I vedtatte 

reguleringsplaner er det godkjent ytterligere 1740 tomter.  

Vedtatt kommuneplan har også godkjente byggeområder som ikke er regulert. Disse områdene 

muliggjør anslagsvis 1200 nye tomter.  

Flå kommune 

Flå kommune har omfattende utbygging på Høgevarde ved Gulsviksetrene og Fyrisjøen. 

Kommunen har også både hytter og tomtereserver ved Flenten, som ligger tett på villreintrekket 

over Flatvollen.  

Kommunen hadde i 2018 i dette planområdet knapt 900 hytter, samt drøyt 1530 ferdig regulerte 

ubebygde tomter. 

For godkjente, ikke regulerte, utbyggingsområder i kommuneplan anslås mulighet for ca. 250 nye 

hyttetomter. 
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Krødsherad kommune 

Krødsherad kommune har en arealmessig liten del av Norefjellplatået, men er likevel den delen 

som er mest utviklet i forhold til reiseliv. Kommunen har relativt få hytter i planområdet (ca 700), 

men et stort hotell på Bøseter. Det anslås at kommunen i dag har 7.500 senger (både kalde og 

varme) som knytter seg opp mot Norefjell. Dette kan sammenlignes med nærmere 1.900 hytter. 

Alpinanlegget er relativt stort med over 1000 m fall, og kommunen ønsker videre utvikling av 

dette.  

Kommunen definerer gjennom sin kommuneplanprosess en målsetning om å nå 20.000 senger 

(tilsvarende ca. 5.000 hytter), fordelt på 50% varme og 50% kalde senger. De planlegger en 

utbygging i baser med høy intensitet og lavt foravtrykk, 2 baser på fjellet og 2 baser ved fjorden.  

 

 

 

Sigdal kommune 

Sigdal kommune er en stor hyttekommune, med mange etablerte hytter og fortsatt mange ledige 

tomter. Kommunen ønsker flere hyttetomter og fritidseiendommer med utleie.  

I planområdet finnes i dag drøyt 3.100 hytter og ca. 1.200 regulerte ikke bebygde tomter. 

Kommuneplanens utbyggingsområder som ikke er regulert, muliggjør anslagsvis ytterligere 1.000 

tomter. 

Nore og Uvdal kommune 

Nore og Uvdal kommune har store arealer innenfor planområdet, men har så langt planlagt 

relativt få hytter i denne delen av kommunen. Kommunen har ca. 520 hytter og 50 ubebygde 

tomter i planområdet. Videre ligger det mulighet forytterligere anslagsvis 320 tomter i henhold til 

vedtatt kommunedelplan.  

Kommunen ønsker muligheter til å utvikle områdene videre, men i et forsiktig omfang.  
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Hele planområdet 

Antall etablerte hytter/fritidsbygg innenfor planområdet summerer seg i 2018 til ca. 7000. I tillegg 

kommer et betydelig antall varme senger i Krødsherad. 

Potensialet i vedtatte kommuneplaner og reguleringsplaner per 2018 anslås til noe mer enn 8.000 

nye enheter.  

Antallet i de ikke regulerte områdene kan øke betydelig dersom det velges kompakte 

utbyggingsformer. Uansett kan utbyggingen innenfor planområdet mer enn dobles innenfor 

allerede vedtatt kommuneplaner og reguleringsplaner.  

Kartet nedenfor viser omfang og tyngdepunkt i eksisterende hytteutbygging i innenfor Norefjell-

Reinsjøfjell. 

 

Kart 5. Samlet «fotavtrykk» av eksisterende hyttebebyggelse. Rød farge – stor utbygging, grønn 

farge – beskjeden utbygging. Kartet inkluderer ikke varme senger.  
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Turistforeningshytter 

Innenfor planområdet ligger tre turistforeningshytter som alle driftes av DNT Drammen og 

omegn; Høgevarde (ny og gammel) Toveseter og Dalabu.  

Det er særlig den nye Høgevardehytta, som åpnet i 2017, som er mye besøkt. Antall overnattinger 

i 2018 var ca. 2000. Det er også et populært dagsturmål. I følge DNT Drammen og omegn kan det 

i påsker med godt vær komme over 10.000 besøkende og i høstferieuka rundt 5.000.  

Antall besøk på Toveseter ligger stort sett mellom 300 og 400, mens Dalabu har rundt 100 

besøkende i året. Antallet varierer fra år til år.   

 

Høgevarde. Foto: Anne Karin Lorentzen 

 

Reisemålsutvikling i Sigdal og Krødsherad 

Sigdal og Krødsherad kommuner fikk i 2017 utarbeidet en felles og helhetlig strategi for utvikling 

av Norefjell. Rapporten «Norefjell fra OK til WOW» ble utarbeidet av Mimir med ordførere, 

rådmenn og representanter fra næringslivet som styringsgruppe.  

På side 74 i rapporten oppsummerer Mimir sitt anbefalte konsept slik: 

Det grunnleggende strategiske valget for Norefjell er om en skal videreføre og forsterke 

dagens rolledeling med alpint rundt Skistua/Bøseter og langrenn/vandring i resten av området 

– eller om en skal foreta en alpinutbygging over hele fjellet.  

Anbefalingen er at man bygger på og forsterker dagens rolledeling, men at man også åpner for 

nye aktiviteter/investeringer spesielt innen langrenn og barmarksaktiviteter, samt at området 

Eggedal-Tempelseter vies spesiell oppmerksomhet. Dette kan gjøre Norefjell i stand til å 

konkurrere i Norgestoppen både når det gjelder alpint, langrenn og barmarks aktiviteter. For å  
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Kart 6. Anbefalt strategi for Norefjell. Mimir 2017 

  

øke verdiskapingen er det nødvendig å gå fra å tenke hytteutvikling til reiselivsutvikling, dvs. å 

ha fokus på lokal verdiskaping og dermed også evnen til å skape attraktive og bærekraftige 

opplevelser for gjestene. Vi anbefaler derfor følgende strategi: 

• Endre oppmerksomheten fra hyttebygging til reiselivsutvikling 

• Utvikle tilbud og løsninger som gir WOW-effekt i markedet 

• Sikre fremtidig utvikling og bærekraft 

Gjennomføring av strategien er i stor grad et spørsmål om en bedre organisering og helhetlig 

arealbruk som også tar vare på naturkvalitetene.  

Forslaget i strategien omfatter bedre vei og ev. ny vei mellom Djupsjølia og Tempelseter, 

ytterligere fortetting og alpinutvikling fra Skistua og over til Bøseter, ski-/rulleskiarena på 

kommunegrensen evt. også hytter/leiligheter/storhytter for utleie på Sigdalssiden samt utvikling av 

evt. landsbyfunksjoner rundt kafeen/skianlegget på Tempelseter. De tre Djupsjøløypene 

grunnprepareres for å bidra til tidligere skisesong og mer helårig bruk. Noresund og Eggedal 

utvikles som innfallsporter, og at Eggedal utvikles som fjellandsby og kobles mot fjellet. 

Organiseringen styrkes i alle ledd, slik at området utvikles og driftes som ”ett fjell”. Kommunene 

koordinerer seg gjennom infrastrukturfond, løypeplaner og felles kommunedelplan, samt 

personellmessige ressurser til felles forvaltning. Det utvikles en fellesgodemodell og et partnerskap 

mellom kommune, grunneiere, næringsaktører og hytteeiere. 
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Strategien ble tatt til orientering i begge kommuner, og har vært viktig del av 

kunnskapsgrunnlaget for pågående kommunedelplanprosesser i begge kommuner.  

Både Sigdal og Krødsherad ønsker å knytte seg sammen som en felles reiselivsdestinasjon. 

Kommunene har på hver sin måte arbeidet videre med den felles strategien. 

I april 2018 engasjerte Krødsherad kommune Ecosign mountainplanners, fra Canada. Kommunen 

hadde behov for et sterkere kunnskapsgrunnlag i forhold til fjellets naturgitte potensiale, 

rammene for en bærekraftig og miljømessig utvikling i planperioden, samt råd i forhold til 

hvordan kommunen bør legge til rette for en framtidsrettet utvikling for helårsturisme på 

Norefjell, fra fjell fil fjord. Kunnskapsgrunnlaget er synliggjort i et kart over planområdet og en 

medfølgende rapport.  

Etter Mimir-rapporten i 2017 fikk Sigdal kommune utarbeidet flere rapporter i forbindelse med 

kommunedelplanen. Sentralt her er  

• en reisemålsanalyse som konsulentfirmaet ÅF Making Future utførte for å se på 
mulige alternativer for en alpin sammenbinding mellom Sigdal og Krødsherad. Deres 
forslag går i hovedsak ut på en mulig alpintrasé under fjellplatået og med en sterk 
integrering av Eggedal sentrum.  

• en mulighetsstudie for Eggedal (samarbeid med Sigdal Utvikling)  

• en utredning om virkninger av økt satsing på reiseliv i Sigdal utført av 
Samfunnsøkonomisk analyse AS – rapport 20-2018 (samarbeid med Sigdal Utvikling) 

Hovedkonklusjonen i Mimir-rapporten, om å endre oppmerksomheten fra hyttebygging til 

reiselivsutvikling og forslaget om at området skal utvikles som «ett fjell», vil være viktig for den 

videre satsingen i kommunen. Forslaget om å knytte Eggedal og Krødsherad sammen med ny vei 

mellom Tempelseter og Djupsjøen er ikke ført videre av Sigdal kommune. Kommunen ønsker å 

binde Eggedal sammen med alpinanleggene i Krødsherad ved å legge til rette for skitrekk fra 

Tempelseter og Djupsjøen (eventuelt tunnelbane i fjellet fra Djupsjøen). Det vil gjøre det mulig å 

skli med ski fram og tilbake fra alpinanleggene i Krødsherad uten bruk av bil. 

4.7 Landbruk og utmarksnæringer 
Utmarksnæringene i området omfatter husdyrbeite, jakt av rein, elg og småvilt og noe fiske.  

Landbruk 

Innenfor planområdet er det betydelige skogarealer og det vil bli drevet aktivt skogbruk i 
området. 

Utmarksbeite er en viktig del av ressursgrunnlaget for jordbruket i kommunene og en viktig 
velferdsfaktor for husdyr.  

Arealbruken i utmarksområdene er i endring. Situasjonen er i dag preget av økende konfliktnivå 
mellom beitebruk og grunneiere på den ene siden og økende press på utmarka gjennom 
hyttebygging og økt turisttrafikk på den andre. Gjengroing av områder som tidligere ble beitet og 
at villrein beiter på setervoller som skal slås er også utfordrende for landbruket.  

Beitebruken er avgjørende for mange av husdyrbøndene for å drive næring og for å opprettholde 
kulturlandskapet. Med bakgrunn i dette utarbeider nå flere av kommunene beitebruksplaner. 
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Områdets betydning for landbruket varierer mellom kommunene. Tabellen nedenfor gir oversikt 

over antall besetninger og husdyr på utmarksbeite i 2017, innen planområdet: 

Kommune 
Antall 

besetninger 
Antall 

voksen sau 
Antall 

lam  Sau + lam Storfe 

 

Hest 

Nesbyen 11 846 1634 2480 0  

Flå 1 165 272 437 0  

Krødsherad 2 150 300 450 0  

Sigdal 2 79 156 235 0  

Nore og Uvdal* 12 558 993 1551 55 5 

Norefjell-Reinsjøfjell 28 1798 3355 5153 55 5 

Kilde: Landbruksdirektoratet og kommunen* 
   

 

Sauenæringen er viktigst. Den har klart størst betydning i Nesbyen og i Nore og Uvdal.  

Det ligger en del støler i området. Men det er kun i Nore og Uvdal og Krødsherad at tradisjonell 

setring fortsatt drives.  

Jakt 

Årlige villreinkvoter varierer mye, men har de siste 10 år ligget på mellom 185 – 350 dyr.  

Verdien av jakt avhenger blant annet av tilbud og etterspørsel, men for villreinjakt i dette området 

er trolig etterspørselen større enn tilbudet i et normalår. Prisen på kort varierer også mellom 

områder og for de ulike typer dyr. Kalv kan selges for så lavt som kr. 1.000, mens storbukk kan 

selges for kr. 15.000. I tillegg kommer eventuelt hytteleie, transport mm.   

Avhengig av antall kort og kortpris vil trolig et rent kortsalg uten tilleggstjenester ha en årlig verdi 

på 0,8 – 1,7 mill. kroner. Med relativ «tam» rein og et område med lett adkomst, er potensialet 

for tilrettelegging og utvikling av jaktpakker/utmarksprodukt stort. Verdien av fellingstillatelser 

har slik et stort potensial til å overstige verdien av et rent kortsalg.  

Avskytingen av elg og hjort innenfor utredningsområdet har variert mye de siste 20 år. Men grove 

beregninger antyder minst samme verdi som for villreinen.  

Verdien av småviltjakt i området er vanskelig å anslå da utnyttelsen varierer svært mye. Fra billig 

kortsalg til utleie på åremål til høy pris. Spesielt utleie av rypejakt har stor verdi. Trolig er årlig 

samlet verdi minst det samme som verdien av villreinjakta. 

Utleie av husvære i forbindelse med jaktutleie antas å være minst like stor som selve jakta.  

Kort oppsummert kan «råverdien» av jakt innenfor utredningsområdet til regional plan for 

Norefjell – Reinsjøfjell grovt anslås til 6 - 8 mill. kroner årlig. Den reelle verdien som aktiviteten 

genererer i lokalsamfunnet, vil være vesentlig høyere. 

Fiske 

Flå og Nesbyen kommuner har en del gode fiskevann og salg av fiskekort. Det finnes ingen 

oversikt for verdien av dette. 
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4.8 Konkurrerende arealbruk 
Intensjonene for dette planarbeidet er å få en grovmasket plan for hele området der særlig 
hensynet til villrein, lokal nærings- og samfunnsutvikling og friluftsliv avveies. Utfordringen er å 
finne en balanse mellom de ulike interessegrupper, og så langt mulig legge rammer for sambruk 
og sameksistens.  

Det er vanskelig å lage en entydig oversikt over hva som er i konflikt og hva som ikke er i konflikt. 
Noe er åpenbart uforenlig, men svært ofte handler det om hvordan man gjør ting. Mye kan leve 
side om side, men høy intensitet fra enkeltaktiviteter kan ekskludere andre.  

De største muligheter for konflikt og samspill mellom ulike grupper i dette området kan 
oppsummeres slik: 

Utbygging/reiseliv og villrein 
Stor utbygging i og nær villreinens leveområder er konfliktfylt. Både fordi det omdisponerer 
arealbruken og fordi det utløser mye ferdsel i leveområder.  

Løsningen er å legge all utbygging utenfor de viktige leveområdene for villreinen. Fjellområdene 
over 1000 moh., kalvingsområder og villreintrekk er særlig viktig å holde som grønne soner.  

Friluftsliv/ferdsel og villrein 
Denne villreinstammen regnes som mer torerant overfor menneskelig ferdsel enn andre 
villreinstammer. Men for mye ferdsel vil være negativt for disse dyra også. Hvor tålegrensen går, 
vet man ikke.  

Kanalisering av ferdsel til mindre sårbare områder er et godt virkemiddel. Dette gjelder stier og 

skiløyper, så vel som mer moderne former som kiting og sykling.  

Nærvær av villrein og muligheten til å møte den bidrar til fjellets attraktivitet, men kan også være 

konfliktfylt. 

Utbygging og friluftsliv 
Folk kjøper hytter i dette området for å drive friluftsliv i et attraktivt fjell- og turterreng. I 
utgangspunktet er derfor utbygging positivt for tilgang til flotte turområder.  

Brukerne av fjellet ønsker turmuligheter året rundt i all slags vær. Et værutsatt høyfjell som 

Norefjell og Reinsjøfjell må i tillegg til det attraktive høyfjellet, kunne tilby gode turmuligheter i de 

mindre værutsatte skogsområdene. For stor utbygging kan gi nedbygging av slike viktige 

friluftsområder og dermed redusere attraktiviteten av området som reisemål.  

Det kan bli et spørsmål hvor mye utbygging et fjell tåler før det mister sin attraktivitet fordi det 

blir for mange mennesker på alle stier og i alle skiløyper.  

Villrein og alpinanlegg 
Alpinanlegg i og nær villreinens sommerbeiter gir lite konflikt så lenge alpinanlegget kun brukes til 
vinteraktiviteter.  

Alpinanlegg nær vinterbeitene er mer konfliktfylt. Alpinistene holder seg i alpinbakken, men 
heisanleggene gir flotte utgangspunkt for fjellturer. Det er her viktig å kanalisere skiløypene 
utenom de mest sårbare områdene. 
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Overnattingstilbud i fjellet og friluftsliv 
Overnattingshyttene gir tilgang til fjellet. De gir også gode turmål for hyttebrukerne. 
Turistforeningens hytte ved Høgevarde er et godt eksempel på det.  

Men stor trafikk til slike turmål i fjellet gir konflikt med villreinen. Terrengslitasje kan også oppstå 
når trafikken er stor. 

Vindkraft og andre brukere 
Vindkraftanlegg i dette fjellområdet vil være i stor konflikt med villrein, friluftsinteresser og 
landskapshensyn.  

Landbruk og andre brukere 
Landbruket medfører normalt små eller ingen konflikter. Men som det fremgår av kap. 4.7 blir 
landbruket til dels presset av fritidsbruken.  

Det viser seg også at villreinen kan beite ned setervoller og slik være svært uheldig for landbruket.  

Jakt og friluftsliv 
God forvaltning av villreinen fordrer årlig jakt. For mange jegere er jakt en del av deres friluftsliv. 

Men jakta kan også være i konflikt med det almene og brede friluftslivet. Dels fordi turgåere 
forstyrrer, og dels fordi bruk av jaktvåpen der mye folk ferdes kan gi utrygghet og skape farlige 
situasjoner. 

 

 

 

  



Regional plan for Norefjell – Reinsjøfjell 2020-2035 

28 VIKEN FYLKESKOMMUNE 

5. Planbeskrivelse 

5.1 Planavgrensning og soneinndeling 
Planavgrensning 

Planavgrensningen er gjort med sikte på planområdet skal inkludere snaufjellsområdene, samt 

alle hytteområder og reiselivsområder som henvender seg til og påvirker Norefjell og Reinsjøfjell. 

Områder med fast bosetting er i hovedsak holdt utenfor planen. 

Fra en relativt vid avgrensning av utredningsområdet i planprogrammet, er planområdet trukket 

nærmere fjellet. Unntatt fra dette er noen mindre utvidelser i Krødsherad, Sigdal og Nore og 

Uvdal for å få med arealer som naturlig inngår i planområdet. 

Nore og Uvdal kommune understreket tidlig i planprosessen at en forutsetning for deltakelse i 

planarbeidet var at vilkår satt ved opprettelsen av villreinområdet i 1992 måtte legges til grunn (jf. 

kap. 4.3) og at planområdet skulle avgrenses av Tunhovdfjorden i vest.  

Planområdet utgjør 727 km². 

Arealsoner 

Planen er utformet med fem ulike soner som skal fange opp ulike hensyn. Ulikt utgangspunkt mht. 

dagens bruk av området, ulike langsiktige ønsker for området og ulik planstatus for de fem 

kommunene gjør at helheten ikke er så god som ønskelig.  

Planen søker å gi forutsigbare rammer for kommunenes videre planlegging gjennom å dele 

planområdet inn i fem ulike soner: 

Arealsoner: Prinsipper for sonen: Andel av samlet 
areal 

Fjellsone med 
viktige 
villreinhensyn 

Den «strengeste» sonen der villrein og uberørt natur er 
høyt prioritert. Sonen inkluderer i all hovedsak: 

• Områder over 1000 moh, i samsvar med areal 
definert som tellende areal i 1992  

• kalvingsområder over og under 1000 moh 

• trekkområder ved Flatvollen. 
Allerede regulerte og utbygde arealer over 1000 moh 
utgår av sonen. 

Åpner ikke for annen utbygging enn det som inngår i 
kommuneplanens lnf-formål. 

327 km²  

45% av 
planområdet 

Landbruk-, 
natur og 
friluftsone 

Sone under Fjellsonen, og over og mellom 
Utbyggingssonen med stor verdi for landbruket, villrein, 
natur og friluftsliv. Tilrettelegging for friluftsliv begrenses 
ikke av villreinhensyn. Åpner ikke for annen utbygging enn 
det som inngår i kommuneplanens lnf-formål.  

203 km²  

28% av 
planområdet 
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Landbruk-, 
natur- og 
friluftsone – 
spredt 

Sone under Fjellsonen med stor verdi for landbruket, 
villrein, natur og friluftsliv, men med forsiktige og 
stedstilpassede utviklingsmuligheter. 

51 km²  

7% av planområdet 

Utviklingssone Sone som skal gi større områder med lite utbygging 
mulighet for nye vurderinger i kommende 
kommuneplanprosess  

56 km²  

8% av planområdet 

Utbyggingssone Områder preget av relativt tett bebyggelse og anlegg for 
fritidsboliger og reiseliv som skal utvikles videre for disse 
formålene. Sonen skal også ha tydelige grønne strukturer.  

90 km²  

12% av 
planområdet 

5.2 Hovedtrekk i planforslagets arealbruk 
Fjellsone med viktige villreinhensyn 

Denne sonen er svært viktig for villreinen, for friluftslivet og for utmarksnæringer, og har de 

strengeste føringene.  

De viktigste leveområdene for villrein, dvs. vinterbeiter, sommerbeiter i fjellet, kalvingsområder, 

samt trekkområdet ved Flatvollen inngår i sonen. Sonen avgrenses i hovedsak av 1000 moh og er 

slik sammenfallende med tellende areal. Villreinens leveområder i skogen inngår i andre soner.  

I Krødsherad er det i dag etablert alpin infrastruktur i fjellsonen opp til Ravnås (1182 moh).  

Sonen skal fylle en viktig funksjon som friluftsområde. Handlingsprogrammet foreslår å utarbeide 

en felles sti- og løypeplan. 

Tradisjonelt landbruk og tilhørende utmarksnæringer har rammer som i kommuneplanenes Lnf-

områder. 

Viktige føringer i sonen er at det ikke skal tillates nye veier og nye fritidsbygg. Det foreslås stopp- 

og parkeringsforbud i trekkperiodene langs fylkesveien ved Flatvollen. 

Det skal ikke etableres nye turisthytter eller andre overnattingstilbud, men etablerte turisthytter 

kan forsiktig utvides og moderniseres når det er nødvendig. 

Et viktig spørsmål i planprosessen har vært hvor omfattende alpin utbygging som skal kunne 

tillates i fjellsonen. Se mer om høringsalternativene i vedlegg 1. Konklusjonen på spørsmålet er at 

alpine aktiviteter skal videreutvikles i Krødsherad innenfor arealer avgrenset til dette i plankartet. 

Dette er en videreføring og noe utvidelse av dagens situasjon og vedtatte planer med Ravnås som 

høyeste punkt. En slik løsning muliggjør en tung satsning i et område som allerede er profilert som 

en alpindestinasjon og som terrengmessig ligger godt til rette for dette. Dette er også i samsvar 

med anbefalingene i reisemålsutredningen (jf. kap. 4.6). Av hensyn til villrein og friluftsliv er det 

svært viktig å ikke spre de alpine aktivitetene videre innover i fjellsonen. 

I tillegg åpnes det for utvikling av alpin infrastruktur i Sigdal ved kommunegrensa mot Krødsherad. 

Mulighetene for å binde sammen dette sammen med anlegg i Krødsherad kan vurderes.  
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Landbruks-, natur- og friluftsone 

Denne sonen ligger stort sett under 1000 moh. og gir de fleste steder en overgang mellom 

fjellsonen og utbyggingssonen. Sonen er viktig for landbruk, naturmangfold og friluftsliv. Sonen 

har viktige barmarksbeiter for villreinen i skog. 

Generelt gjelder mye av de samme føringene som i fjellsonen, men rammene for tilrettelegging 

for friluftsliv er vide og opp til den enkelte kommune. Denne sonen vil være svært verdifull for 

friluftslivet da fjellområdene ofte kan være svært værharde. 

Landbruks-, natur- og friluftsone - spredt  

Denne sonen skiller seg fra landbruks-, natur- og friluftsonen ved at forsiktig og spredt utbygging 

etter nærmere vurderinger i kommende kommuneplanrullering, kan tillates.  

Sonen er kun brukt i Nore og Uvdal kommune med begrunnelsen at en forsiktig og stedstilpasset 

utbygging passer bedre i disse områdene enn tyngre utbyggingsformer. I praksis er dette en 

videreføring av den utbyggingsformen området har i dag.  

Sonen har beiteområder for villrein og trekk mot Tunhovdfjorden som må ivaretas i videre 

kommunal planlegging. 

Utviklingssone 

Denne sonen er kun brukt i Nore og Uvdal kommunes vestlige områder. Området har i dag 

hyttebebyggelse i noen mindre felt, og noe spredt hyttebebyggelse langs fylkesveien.  

Hensikten med sonen er å gi rom for noe videre utvikling i et område med relativt beskjeden 

utbygging.  

Eventuelle nye utbyggingsområder må avklares i kommende kommuneplanrullering. Det 

forutsettes at det skal sikres store grønne korridorer og god terrengtilpasning. Hensynet til 

villreinens beiter og trekk må også ivaretas. 

Grensen mellom utviklingssonen og Landbruks-, natur- og friluftsone - spredt følger 900-koten 

uten nærmere vurderinger av natur og landskap.  

Utbyggingssone 

Utbyggingspotensiale knyttet til kommunenes vedtatte planer i disse områdene framgår av 

omtalen i kap. 4.6. Dette potensialet er anslått til ca. 8000 nye enheter (inklusiv 

utbyggingsmulighetene i andre soner i Nore og Uvdal).  

Utbyggingssonen omfatter utbygde områder, områder som skal fortettes og nye 

utbyggingsområder for fritidsbebyggelse og reiselivsanlegg. Det er i denne sonen det alt 

vesentlige av videre utvikling i dette fjellområdet vil skje.  

Det ble i høringen satt særlig fokus på om noen nærmere avgrensede områder skulle være med 

eller holdes utenfor denne sonen. Kommunene ønsket disse som utbyggingssone for å styrke sin 

nærings- og samfunnsutvikling. Argumentene for å ikke definere de som utbyggingssone, er 

knyttet til at viktige naturområder vil bli bebygd og at totalbelastningen for både friluftsliv og 

villrein sannsynligvis vil bli for stor.  
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På grunn av det samlede presset på fjellområdet er de fleste av disse fokusområdene, og enkelte 

andre arealer, tatt ut av utbyggingssonen etter høringen. Vedlegg 1 utdyper fokusområdene 

nærmere, slik de ble omtalt i høringsdokumentet. 

Det er forutsatt tydelige grønne strukturer innenfor sonen og at ingen ny bebyggelse skal legges 

høyere enn 1000 moh. For vilt, landskap og friluftsliv er det viktig at grønne korridorer fra dal til 

fjell bryter opp de større sammenhengende utbyggingssonene. Videre kommunal planlegging må 

også sikre en tydelig grønn sone mot fjellet der utbyggingssonen grenser mot fjellsonen. 

Kommunene er på ulike stadier i sine kommuneplanprosesser. Dette avspeiles i bruken av denne 

sonen. 

Nesbyen kommune har en relativt ny kommuneplan. I regional plan er kommuneplanens 

utbyggingsarealer vist i grovmaskede utbyggingssoner. Disse er omgitt av landbruks-, natur- og 

friluftsone. 

Flå kommune har flere utbyggingssoner innenfor planområdet, men med et tyngdepunkt ved 

ovenfor Fyrisjøen/Gulsviksetrene. Det meste av dette er avklart i gjeldende kommuneplan. 

Utbyggingsområdet Høgevarde er avklart i egen områdereguleringsplan.  

Foreslåtte utbyggingssoner ved Kollen og Vollsetran er etter høringen tatt ut av regional plan, 

primært av hensyn til villrein og friluftsliv. 

Krødsherad kommune har definert en øvre byggegrense som varierer mellom 700 og 850 moh.  

Innenfor planområdet har kommunen en sterk satsing på økning i antall senger, både varme og 

kalde, ved Norefjellstua og Bøseter. I tillegg satses det på utvikling ved fjorden utenfor 

planområdet. Kommunen har en ambisjon om totalt 10.-15.000 nye kalde/varme senger i disse 

områdene. 

Foreslåtte utbyggingssoner ved Ringnessetra og Østernsetran er etter høringen tatt ut av regional 

plan, primært av hensyn til villrein og friluftsliv. Etter høringen ble det definert landbruks-, natur- 

og friluftsone øst og vest for Bøseter.  

Sigdal kommune: Utbyggingsmulighetene er gjennom planprosessen redusert i forhold til de 

første innspillene fra Sigdal. 

Planen har fortsatt store utbyggingssoner, men de er brutt opp av gjennomgående grønne 

strukturer ved Djupsjøen og ved Teigesetra. Øvre del av utbyggingssonen ved Istjenn, 

Tempelseter og videre østover mot Djupsjø og kommunegrensen mot Krødsherad er etter 

høringen omdefinert til landbruks-, natur- og friluftsone. Hensikten er å redusere 

utbyggingspresset og ivareta hensyn til villrein, landskap og friluftsliv.  

Det er mye bebyggelse i store deler av sonen, men det ligger også ubebygde områder innenfor 

denne. 

I Nore og Uvdal kommune er det ikke definert utbyggingssoner. Kommunens potensial for 

utbygging ligger i den såkalte utviklingssonen og landbruk-, natur og friluftsone - spredt. I begge 

disse sonene er det forutsatt forsiktig utvikling. Omfang og lokalisering vil bli avklart gjennom 

kommende kommunedelplanprosess. 

Samlede utbyggingsmuligheter 
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Innenfor planområdet er det 90 km² utbyggingssone. I tillegg vil det trolig i Nore og Uvdal etter 

hvert også bli definert areal for utbygging. Som påpekt i kap. 4.6, ligger allerede ca. 7000 

fritidsboliger i planområdet og det er anslått at vedtatte planer per 2018 muliggjør ytterligere 

8000 enheter.  

Utbyggingssonene er knyttet til områder der det allerede er noe utbygging, men det er betydelige 

arealreserver og fortettingsmuligheter innenfor disse sonene. Hvor mange nye enheter 

planforslaget gir mulighet for, er umulig å angi før man vet mer om utbyggingsform. 

Leilighetskomplekser gir mange enheter per dekar, mens enkeltstående fritidsboliger trenger mer 

plass. Regional plan har ikke drøftet og tatt stilling til antall enheter som på sikt kan tillates. 
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5.3 Retningslinjer 

§1  Generelt 

§1.1 Formål med planen 

Hovedformålet med Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell er å komme fram til en langsiktig 

og helhetlig strategi for bruk av fjellområdene med fokus på å ivareta 

• villrein  

• lokal nærings- og samfunnsutvikling  

• friluftsinteresser 

Sambruk og sameksistens mellom disse gruppene synes særlig viktig i dette fjellområdet. 

§1.2  Arealsoner 

Planområdet er på plankartet delt inn i følgende arealsoner 

• Fjellsone med viktige villreinhensyn 

• Landbruk-, natur- og friluftsone  

• Landbruk-, natur- og friluftsone - spredt  

• Utviklingssone 

• Utbyggingssone 

Plankartet viser dessuten: 

• Områder med alpin infrastruktur og idrettsanlegg 

• Områder vernet etter naturvernloven/naturmangfoldloven  

• Viktige villreintrekk 

§1.3 Virkning av planen 

Det regionale plankartet og retningslinjene er retningsgivende. Regional plan skal legges til 

grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og 

virksomhet i regionen (jf. pbl §8-2). 

Retningslinjenes føringer er knyttet til planområdet som helhet eller til de enkelte soner.  

Godkjente og gjeldende reguleringsplaner og kommuneplaner gjelder fortsatt. Andre 

gjeldende regionale planer i Buskerud gjelder sideordnet med Regional plan for Norefjell-

Reinsjøfjell. 

Vernede arealer innenfor planområdet har egne bestemmelser i henhold til 

naturmangfoldloven som gjelder foran den regionale planen. 

Rettslig bindende arealbruk blir fastlagt i kommunal arealplanlegging etter plan- og 

bygningsloven. 
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§1.4 Videre planlegging og saksbehandling 

Den regionale planen er en overordnet og grovmasket plan, som ikke fanger opp alle lokale 

forhold. Arealsonene er i stor grad flerfunksjonelle soner tilpasset regionalt plannivå. Det vil 

derfor være nødvendig å tilpasse plangrenser, bestemmelser, retningslinjer og 

arealkategorier i henhold til ”Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt 

planregister” ved utarbeiding av kommunale planer.  

Regional plan skal legges til grunn ved rullering av kommuneplanene. Den regionale planens 

sonegrenser skal implementeres med lokalt skjønn som ivaretar planens intensjoner. 

Implementering kan medføre forsiktige innskrenkninger og utvidelser av sonene dersom 

konsekvensvurdering og vurdering etter naturmangfoldloven §§8-12 tilsier at villrein og annet 

naturmangfold ikke blir nevneverdig berørt. På samme måte skal friluftsinteresser ivaretas. 

Føringene i Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell skal vektlegges i vurdering av 

dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven og andre relevante lover. 

Interessekonflikter i forhold til landbruk, naturvern, kulturminnevern, naturmangfold, 

friluftsliv og landskap avklares ved bruk av plan- og bygningsloven og andre relevante lover i 

videre offentlig planlegging og forvaltning. 

Villreinnemnda skal høres ved behandling av arealplaner, sti- og løypeplaner, 

dispensasjonssaker, vindkraftanlegg, vassdragskonsesjoner, linjeføring og andre tiltak som 

kan få betydning for villreinens livsvilkår. I slike saker skal det foreligge en nærmere 

redegjørelse av virkningene for villreinen, jfr. naturmangfoldloven §§8-12. 

All videre planlegging i området skal skje med gode kommunikasjonsrutiner og samråd 

mellom alle brukerinteresser. 

§2 Felles retningslinjer for planområdet 

§2.1 Byggeskikk og estetikk 

Følgende prinsipper skal vektlegges i all utbygging:  

• God landskaps- og terrengtilpassing  

• Tetthet, form, størrelser og byggehøyder harmonisert med stedets tradisjoner og 
eksisterende bebyggelse i området. 

§2.2 Landbruks- og utmarksnæringer 

Planen legger ingen begrensninger på landbruksdrift (beite, skogbruk mm) som drives etter 

gjeldende regelverk. 

Tradisjonelle landbruksnæringer kan bygge, rehabilitere og videreutvikle nødvendige 

driftshusvære og støler for å utnytte utmarksressursene på eiendommen uten annen 

planavklaring enn Lnf-formålet med tilhørende bestemmelser i kommuneplanen, jf. pbl §11-7, 5a 

og pbl 11-11 nr. 1 og 2. 
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Andre utmarksnæringer (som f.eks. opplevelsesnæringer og utleie av jakt- og fiskerettigheter) 

avklarer utbyggingsspørsmål på en av følgende måter: 

• Planavklaring gjennom kommuneplanen som kan avgrense aktuelle Lnf-arealer med 
spredt næringsbebyggelse, jf. pbl §11-7, 5b og pbl 11-11 nr.2 

• Planavklaring gjennom reguleringsplan, jf. pbl §12 

• Dispensasjon etter pbl §19-2, jf. planveilederen «Garden som ressurs». 

I plan- og byggesaksbehandlingen skal det legges til grunn at ethvert bygg kan være i bruk hele 

året. Alle byggetiltak forutsettes å skje som del av dokumenterbar utmarksnæring. Bygningene 

kan ikke skilles fra hovedbruket, jf. plan- og bygningsloven og jordloven. 

Lokalisering av bygg for andre utmarksnæringer skal avklares gjennom lokale planprosesser. 

Villreinens behov gjennom hele året skal tillegges stor vekt. 

§2.3 Friluftsliv 

Muligheter for et aktivt friluftsliv både sommer og vinter er et viktig grunnlag for dette fjellets 

attraksjon.  

For stor ferdsel kan ha negativ virkning i form av terrengslitasje og forstyrrelser for villrein og 

annet naturmangfold. Ferdselsstyring er et viktig virkemiddel for å redusere negative effekter. 

Merking og tilrettelegging av stier og skiløyper utenfor sårbare områder, samt løpende 

informasjon og dialog om viktige hensyn, er viktige bidrag. 

Sti- og løypeplaner 

Ferdsel innenfor planområdet skal styres gjennom sti- og løypeplaner. Disse skal legge til rette for 

god samhandling mellom ulike hensyn og interesser.  

Sti- og løypeplanene skal: 

• ta utgangspunkt i eksisterende sti- og løypenett og villreinens arealbruk  

• avklare fremtidige sti- og løypetraseer. Eventuell nyetablering, omlegging og 
nedlegging av stier og løyper er del av dette. 

• vurdere hvor aktiviteter som kiting, hundekjøring, sykling, organiserte sommer- og 
vinteraktiviteter og lignende kan foregå.  

• avklare rammer for terrengbehandling i ulike deler av fjellet. 

• gi føringer for eventuelle tidsmessige begrensninger i bruk av områder av hensyn til 
villrein og annet naturmangfold. 

Det skal utarbeides en felles sti- og løypeplan for fjellsonen og naturlig tilgrensende områder. Den 

skal legge til rette for et godt og attraktivt friluftsliv i minst mulig konflikt med villrein og annet 

naturmangfold. Felles sti- og løypeplan skal være retningsgivende for kommunene. 

Fylkeskommunen har hovedansvar, men det forutsettes god medvirkning fra alle berørte 

kommuner, Fylkesmannen og villreinnemnda. 

Kommunene skal utarbeide lokale sti- og løypeplaner. 
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Det skal utarbeides rutiner for drift av stier og løyper med fokus på å ivareta villrein og andre 

naturverdier.  

All tilrettelegging for friluftsliv i fjellet, som merking, skilting, og stikking av stier og skiløyper 

og bygging av bruer og klopper, skal være i tråd med Miljødirektoratets håndbok 

”Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv” (DN 1993, revideres 2019) og ”Merkehåndboka” 

(DNT m.fl. revideres 2019).  

Stier og løyper (merket og driftet av kommuner, DNT eller andre) som er i konflikt med villrein 

og annet naturmangfold, bør legges om til mindre konfliktfylte traseer.  

Kommunene bør gi bestemmelser om vilkår for motorisert ferdsel for opparbeiding og 

preparering av skiløyper, jf. nasjonal forskrift om motorisert ferdsel i utmark §3. Det 

forventes aktsomhet og opphør av løypekjøring når det er mye villrein i området. 

§2.4 Naturmangfold 

I all videre planlegging skal naturmangfold, i henhold til de rammer naturmangfoldloven §§8-

12 setter, ivaretas.  

Som ledd i dette sikre  

• biologisk mangfold og landskapets sårbarhet ved å ikke tillate ny fritidsbebyggelse og 
andre større inngrep over tregrensa eller i det høyestliggende skogbeltet 

• våtmarksområder og intakte myrområder mot tekniske inngrep 

• prioriterte arter, truede eller nær truede arter, ansvarsarter og arter med nasjonal 
forvaltningsinteresse, samt utvalgte naturtyper, jf. Norsk rødliste for arter 2015 og 
Norsk rødliste for naturtyper 2018 

• inngrepsfrie naturområder og 100 metersonen langs vann og vassdrag mot 
ytterligere nedbygging 

• store nok og gjennomgående grønne strukturer innenfor utbyggingssoner av hensyn 
til landskap, friluftsliv og vilt. 

For planer og tiltak som kan påvirke villreinens leveområder, skal virkningene for villrein 

utredes særskilt. 

§2.5 Kulturminner 

Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap av lokal, regional og nasjonal verdi skal ivaretas 

gjennom kommunenes plan- og byggesaksbehandling. 

Nye utbyggingstiltak skal ta hensyn til, og tilpasses, fredede og verneverdige kulturminner, 

kulturmiljøer og kulturlandskap. 

Dersom verneverdige kulturminner gå tapt som følge av nye inngrep, skal kulturminnene 

dokumenteres. 

§2.6 Energi – vassdrag og vind 

Nye vassdragsreguleringer og nye kraftlinjer skal ikke etableres i fjellsonen.  

Vindkraftanlegg skal ikke etableres innenfor planområdet. 
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§2.7 Gjerder i utmark 

Gjerder som kan være til hinder for villreintrekk, tillates ikke. 

§2.8 Mineralressurser 

Mineralske forekomster innenfor planområdet skal ivaretas i videre kommunal planlegging. 

§3. Særskilte retningslinjer for ulike arealsoner. 

§3 supplerer de felles retningslinjene (§§1 og 2) med særskilte retningslinjer for hver sone. 

§3.1 Fjellsone med viktige villreinhensyn 

Denne sonen er svært viktig for villreinen, men har også stor verdi for friluftslivet. 

Veier 

Nye veier i fjellsonen tillates som hovedregel ikke. Unntaket er landbruksveier under 1000 

moh. i Flå kommune som tillates etter gjeldende regelverk. 

Fv. 287, som går gjennom fjellsonen ved Flatvollen, skal være vinteråpen. I trekkperiodene 

skal det innføres stopp- og parkeringsforbud langs Fv. 287 i trekkområdet ved Flatvollen. 

Løsninger for parkering og ferdsel ved Flatvollen skal avklares i eget prosjekt i 

handlingsprogrammet. 

Turisthytter  

• Det skal ikke etableres nye turisthytter eller andre nye overnattingstilbud i fjellsonen.  

• Etablerte turisthytter kan moderniseres og forsiktig utvides når det er nødvendig.  

• Av hensyn til villrein kan en i særskilte tilfelle, i dialog med eier, vurdere periodevis 
stenging av hytter som inngår i tur- og løypenettet. 

Fritidsbygg  

Det tillates ikke nye privat eller kommersielle fritidsbygg.  

Alminnelig vedlikehold av eksisterende fritidsbygg er tillatt.  

Etter en nærmere vurdering kan det gis dispensasjon for ombygging og mindre tilbygg på 

eksisterende fritidsbygg, samt rivning av gamle bygg for oppføring av nye med samme 

størrelse. Ved dispensasjoner for byggetiltak må kravene i plan- og bygningslovens §19-2 

oppfylles. 

Alpin infrastruktur 

Det er ønskelig å utbedre eksisterende alpinanlegg og å knytte aktiviteter i Sigdal og 

Krødsherad kommuner tettere sammen for å utvikle en felles fjelldestinasjon.  

Alpin infrastruktur kan videreutvikles i fjellsonen opp til Ravnås (1182 moh.) i Krødsherad 

kommune innenfor området som vist på plankartet.  

Overnattingsanlegg er ikke del av dette. Detaljer fastsettes i kommuneplanene og felles sti- 

og løypeplan.  
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Friluftsliv 

Friluftsaktiviteter i fjellet skal skje med stort hensyn til villreinens funksjonsområder og med 

hensyn til øvrige sårbare arter. I felles sti- og løypeplan skal følgende avklares: 

• Fastlegging av stier, løyper og sykkeltraseer der det særlig tas hensyn til villreinen, 
terreng- og snøforhold og opplevelsesverdi for brukerne. Eventuell omlegging av 
traseer er del av dette. 

• Avgrense områder for kiting, stisykling og hundekjøring med fokus på villreinens 
behov. 

• I trekk-korridoren ved Flatvollen skal omlegging av løyper og parkeringsløsninger 
vurderes spesielt. 

• Ved tur-, mosjons- og konkurransearrangement i fjellsonen skal det gjøres en 
vurdering av konsekvenser for villreinstammen. De bør ikke gjennomføres dersom de 
påvirker stammen negativt. 

Se også §2.3. 

§3.2 Landbruk-, natur- og friluftssone 

Denne sonen ligger stort sett under 1000 moh. og er viktig for landbruk, villrein og annet 

naturmangfold og friluftsliv. 

Fritidsbygg  

Det tillates ikke nye private eller kommersielle fritidsbygg.  

Alminnelig vedlikehold av eksisterende fritidsbygg er tillatt. 

Det kan gis tillatelse til ombygg og mindre tilbygg på eksiterende bygg, samt rivning av gamle 

for oppføring av nye. Rammene fastsettes endelig i kommuneplan. 

Alpin infrastruktur og idrettsanlegg 

Alpin infrastruktur kan videreutvikles i området markert som dette på plankartet.  

Idrettsanlegg kan etableres i område markert på plankartet vest for Bøseter. Alpin 

infrastruktur som binder Sigdal og Krødsherad sammen, kan vurderes1. Almene friluftshensyn 

skal ivaretas. 

Overnattingsanlegg er ikke del av dette. Detaljer fastsettes i kommuneplanen og felles sti- og 

løypeplan. 

Friluftsliv 

Stier, skiløypetraseer, sykkeltraseer o.l. kan anlegges etter vedtatt sti- og løypeplan 

(kommunal eller felles).  

Se også § 2.3. 

- - - - - 

1 Denne setningen er ikke lenger relevant etter planendring gjort av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
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§3.3 Landbruk-, natur- og friluftsone - spredt 

Denne sonen ligger stort sett under 1000 moh. Den er viktig for landbruk, villrein og annet 

naturmangfold og friluftsliv, men gir også muligheter for forsiktig og stedstilpasset utbygging. 

I kommuneplanene kan dette enten vises som LNFR med spredt nærings- eller 

fritidsbebyggelse eller som mindre byggeområder. 

Bebyggelse  

Kommunene kan i videre kommuneplanlegging åpne for begrenset bebyggelse, spredt eller i 

smågrupper, fortrinnsvis i tilknytning til eller som fortetting av eksisterende bebyggelse. 

Dette skal skje innenfor følgende rammer:  

• Ny fritidsbebyggelse skal legges utenfor stølsvoller. 

• Lokalisering og antall skal fastsettes i kommuneplanene, og gis rammer slik at 
landskapsbildet opprettholdes og hensyn til landbruk, villrein, annet naturmangfold 
og friluftsliv ivaretas. 

• All bebyggelse skal sikres god terrengtilpasning og lokaliseres under 1000 moh. 

Friluftsliv 

Stier, skiløypetraseer og sykkeltraseer kan anlegges etter vedtatt sti- og løypeplan (kommunal 

eller felles).  

Se også §2.3. 

§3.4 Utviklingssone 

Hensikten med utviklingssonen er å gi Nore og Uvdal som i planområdet har store arealer og 

lite utbygging, og dessuten står foran revisjon av kommuneplanen, handlingsrom for videre 

planlegging. Kommuneplanprosessen vil avklare lokalisering og omfang. 

Viktige premisser i videre planlegging: 

• Sikre store og gjennomgående grønne korridorer for villrein, annet naturmangfold, 
friluftsliv og landbruk. 

• Legge til rette for ulike friluftsformer gjennom sti- og løypeplan.  

• Avgrense utbygging til områder som ikke er i konflikt med landbruk-, natur- og 
friluftsinteresser. 

• All bebyggelse skal sikres god terrengtilpasning og lokaliseres under 1000 moh. 

§3.5 Utbyggingssone 

Et betydelig antall fritidsbygg og reiselivsanlegg er lokalisert i denne sonen. Det er også her 

det meste av nye fritidsbygg knyttet til Norefjell-Reinsjøfjell vil komme. 
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Bebyggelse 

Kommunene skal være arealeffektive ved å prioritere fortetting og videreutvikling i etablerte 

områder før det åpnes for utbygging i nye områder. 

Ved planlegging og lokalisering av fritidsbebyggelse bør kommunene støtte opp om 

kommersielle destinasjoner.  

Utvikling av infrastruktur og drift av fellesgoder bør sikres gjennom forpliktende avtaler. 

Kommunene må samarbeide med grunneiere og reiselivsaktører i planleggingen av 

destinasjoner for å sikre en helhetlig utvikling som gir en langsiktig verdiskaping til 

lokalsamfunn og grunneier fra reiselivet. Kommunen må sikre at utviklingen er basert på 

kunnskap og sikre en helhetlig bruk av de naturgitte forutsetningene. 

All bebyggelse skal sikres god terrengtilpasning og lokaliseres under 1000 moh. 

Naturmangfold skal ivaretas, jf. §2.4 

Ved videre planlegging i slike områder skal kommunene følge opp de felles retningslinjene i 

§2. Omfang, lokalisering og andre viktige planavklaringer må skje i kommunes videre 

planlegging (kommuneplan, områdeplaner og/eller reguleringsplaner).  

Grønne strukturer 

Gjennomgående grøntstrukturer skal prioriteres innenfor utbyggingssonene. Disse skal være 

store nok til å ivareta vilt og annet naturmangfold (jf. §2.4), myrområder, landskapshensyn og 

friluftsinteresser. Grønne strukturer fra dal til fjell og grønn sone mot fjellet der denne sonen 

grenser mot fjellsonen, er særlig viktig. For å ivareta dette skal det gjøres helhetlige og 

stedstilpassede vurderinger i videre kommunal planlegging. 

Friluftsliv 

Tilrettelegging for ulike former for friluftsliv kan skje. Den enkelte kommune avgjør når det er 

påkrevd med sti- og løypeplan, reguleringsplan og/eller byggesaksbehandling. 

Se også §2.3. 

§4 Annet 

§4.1 Naturvern 

Områder vernet etter naturvernloven/naturmangfoldloven er vist med egen skravur på 

plankartet. Vernebestemmelsene styrer arealbruken. 

§4.2 Villreintrekk 

Ved planlegging og tilrettelegging av fysiske tiltak (knyttet til friluftsliv, vei, gjerder o.l.) skal 

det tas særlige hensyn til villreinens trekkveier. 
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6. Handlingsprogram 2021-2024 
Handlingsprogrammet er viktig for å oppfylle planens intensjoner. Det planlegges for en fireårig 

periode. Behovet for rullering skal vurderes årlig (jf pbl §8.1). 

Handlingsprogrammet er overbyggende og inkluderer derfor tiltak også utenfor 

fylkeskommunenes ansvarsområder. En viktig side av dette er å samordne beslektede prosjekter 

og pågående prosesser for gjensidig forsterking.  

Nedenfor omtales tiltak og prosjekter i handlingsprogram kort. De fleste tiltakene må utdypes og 

avklares mer før iverksetting, likedan må ansvar og finansiering drøftes nærmere. Ingen prosjekter 

kan startes opp uten finansiering på plass. 

Råd for Norefjell-Reinsjøfjell 

Etablere et råd som møtes årlig for å drøfte aktuelle saker og oppfølging av den regionale planen. 

Organiseres med en sentral politiker fra hver kommune (helst ordfører), en sentral fylkespolitiker, 

en representant fra Fylkesmannen og leder av villreinnemnda.  

Oppgaver: 

• Årlig gjennomgang og oppdatering av handlingsprogrammet 

• Følge opp prosjekter i handlingsprogrammet 

• Vurdere behovet for rullering av regional plan 

• Være arena for dialog om ulike aktuelle prosesser  

• Være arena for erfaringsutveksling 

• Være arena for felles kunnskapsoppbygging om villrein, CWD, fjellbasert næringsutvikling, 

utvikling innenfor friluftsliv osv. 

Parallelt med dette bør den administrative gruppa videreføres. Den vil være viktig for faglig 

erfaringsutveksling, implementering av regional plan i kommunene og for oppfølging av 

handlingsplanens prosjekter. 

Tidsramme: Løpende 

Ansvar for oppfølging: Fylkeskommunen  

Rullere regional plan 

Rådet for Norefjell-Reinsjøfjell skal innen fire år vurdere behovet for å rullere planen. Dette 

avgjøres endelig av fylkestinget i regional planstrategi.  

Ansvar for oppfølging: Fylkeskommunen 
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Kommunal planlegging og oppfølging  

• Implementere regional plan i kommuneplanene (jf. retningslinjenes §1.3) 

• Utarbeide kommunale sti- og løypeplaner (jf. retningslinjenes §2.3) 

Tidsramme: Løpende 

Ansvar for oppfølging: Kommunene 

Felles sti- og løypeplan 

Det skal utarbeides en felles og helhetlig sti- og løypeplan for fjellsonen og naturlig tilgrensende 

områder. Den felles sti- og løypeplanen og de kommunale sti- og løypeplanene skal supplere 

hverandre.  

For å styrke kunnskapsgrunnlaget for dette arbeidet, skal det i forkant gjennomføres en enkel 

ferdselsundesøkelse og en supplerende villreinfaglig undersøkelse med fokus på denne 

villreinstammens adferd. Omfang av dette må drøftes nærmere i en utdypende 

prosjektbeskrivelse.  

Felles sti- og løypeplan skal legge til rette for god samhandling mellom ulike hensyn og interesser. 

Den skal: 

• ta utgangspunkt i eksisterende sti- og løypenett og villreinens arealbruk  

• avklare fremtidige sti- og løypetraseer. Eventuell nyetablering, omlegging og nedlegging 
av stier og løyper er del av dette. 

• vurdere Flatvollen og kalvingsområdene særlig nøye 

• vurdere hvor aktiviteter som kiting, hundekjøring, sykling og lignende kan foregå.  

• avklare rammer for terrengbehandling i ulike deler av fjellet 

• gi føringer for eventuelle tidsmessige begrensninger i bruk av områder av hensyn til 
villrein og annet naturmangfold. 

Arbeidet må skje med bred dialog og involvering av berørte parter. Reiselivsaktører på og rundt 

fjellet og turistforeningen er særlig viktige samarbeidspartnere. 

Finansiering: Avklares før oppstart. Trolig nødvendig med bidrag fra alle berørte parter. 

Tidsramme: Gjennomføres 2021-2024. 

Ansvar for oppfølging: Fylkeskommunen. Forutsetter tett dialog med alle interesserte og berørte 

parter.  
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Fokusområde Flatvollen 

Trekkområdet ved Flatvollen er svært viktig og svært sårbart. Det er avgjørende for at reinen skal 

nå sine kalvingsområder og sommerbeiter på Norefjell og tilsvarende viktig for at dyra skal 

komme seg til vinterbeitene på Reinsjøfjell.  

Biltrafikk på fylkesveien, hytter tett på og skiløyper i området presser korridoren.  

Et oppfølgende prosjekt skal se på ulike mulige forbedringer for reinens trekkmuligheter. Blant 

annet kan omlegging av etablerte skiløypetraseer og stier her være viktig. Fokus på rutiner rundt 

planens retningslinje om stopp- og parkeringsforbud ved Flatvollen må også inngå.  

Arbeidet må skje med bred dialog og involvering av berørte parter. Reiselivsaktører på og rundt 

fjellet og turistforeningen er særlig viktige samarbeidspartnere. 

Finansiering: Avklares før oppstart. Trolig nødvendig med bidrag fra alle berørte parter. 

Tidsramme: Gjennomføres 2021-2022. 

Ansvar for oppfølging: Fylkeskommunen. Forutsetter tett dialog med Flå og Sigdal kommuner, 

Fylkesmannen, villreinnemnda, Norsk villreinsenter Sør, hytteforeninger og turistforeningen. 

Verdiskaping og attraksjonskraft 

Den regionale planen skal også ivareta lokal nærings- og samfunnsutvikling. For å få belyst dette, 

ble utredningen Verdiskaping og attraksjonskraft Norefjell-Reinsjøfjell utarbeidet av Høgskolen i 

Innlandet. Dette feltet er så komplekst og viktig at det er behov for videre oppfølgende arbeid.  

Prosjektet skal sette søkelys på hvordan videre utvikling best kan styrke fjellområdets 

attraksjonskraft og dermed effekt på det langsiktige verdiskapingspotensialet i området. 

Verdiskaping defineres her som en verdiskaping som skaper arbeidsplasser (fortrinnsvis helårige), 

gir ringvirkninger som bidrar til bolyst og gjør at handels- og servicetilbudet til lokalbefolkningen 

opprettholdes. Forutsetningen for næringsutvikling og verdiskaping er at fjellområdet oppleves 

som attraktivt, noe som igjen krever at natur, kultur og lokalsamfunn ivaretas. 

Sentrale spørsmål vil bl.a. være  

• fjellområdenes tåleevne (bl.a. i forhold til «overturisme» relatert til ulike tider og ulike 
brukergrupper)  

• lokal verdiskaping (bl.a. hvilke faktorer er avgjørende for å lykkes og hvordan få til mest 
mulig helårig etterspørsel) 

• virkning av ulike tiltak i ulike områder (hva bør prioriteres hvor)  

Prosjektet skal ha særlig fokus på Sigdal kommunes utfordringer og muligheter. 

Finansiering: Avklares før oppstart. Bør være et samarbeid mellom fylkeskommunen og 

kommunene. 

Tidsramme: Gjennomføres 2021-2022. 

Ansvar for oppfølging: Fylkeskommunen. Forutsetter tett dialog med kommunene, 

næringsaktører og ulike brukere av fjellet.  
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Utfordringer knyttet til villreins arealbruk 

Gårdbrukere i Nore og Uvdal som driver jordbruk på setrene innenfor planområdet opplever 

stor konflikt med villreinen. Reinsdyra trekker ned på setervollene, spiser avlinger, etterlater 

hår og lukt, og ødelegger gjerder og grinder. Mange av disse gårdbrukere har ikke 

jaktrettigheter og opplever derfor situasjonen som svært urimelig. I Nore og Uvdal er det stor 

bekymring over at reinstammen er stor og at den i tillegg presses nordover pga. omfattende 

utbygging på Norefjell.  

Prosjektet skal gjennomføre en helhetlig drøfting av villreinens arealbruk i dag og konflikter 

knyttet til denne arealbruken. Dette må sees i lys av forutsetninger ved opprettelsen av 

villreinområdet i 1992, grenser for tellende areal, størrelsen på villreinstammen og 

utbyggingspress rundt hele fjellet. Prosjektets mål er å komme fram til omforente tiltak som 

kan redusere konfliktene.  

Finansiering: Avklares før oppstart, men her er trolig egeninnsats langt viktigere enn behovet 

for «friske» midler. 

Tidsramme: Gjennomføres 2021-2022 

Ansvar for oppfølging: Villreinnemnda. Forutsetter dialog med gårdbrukerne og andre som er 

berørt av utfordringene, villreinutvalget, kommunene, Fylkesmannen og fylkeskommunen. 
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7. Konsekvensutredning 
Det er utarbeidet to separate konsekvensutredninger av eksterne, om henholdsvis villrein og 

verdiskaping/attraksjonskraft: 

1. Hvilke konsekvenser forventes utkast av 20/03-2019 til Regional plan for Norefjell-
Reinsjøfjell å kunne medføre for villreinstammens i området? Punsvik Naturforvaltning AS 
Rapport 1/19. 

2. Verdiskaping og attraksjonskraft Norefjell-Reinsjøfjell. Winfried Ellingsen og Per Olav 
Lund, Høgskolen i Innlandet. Skriftserien 17-2019. 

Begge utredningene er basert på et planforslag fra mars 2019.  

Villreinutredningen gir en vurdering av planforslaget og råd om fremtidig forvaltning av arealene. 

Denne utredningen var del av kunnskapsgrunnlaget under høringen. Utredningen er omtalt 

nærmere nedenfor i kap. 7.1. 

Høringen og konsekvensutredningen har medført at utbyggingssonene og områder med mulighet 

for alpin infrastruktur i fjellet er betydelig redusert i endelig regional plan.  

Utredningen om verdiskaping og attraksjonskraft er for generell til at den ble vurdert som et viktig 

grunnlag for høringen, og lå derfor ikke med som høringsdokument. Denne problemstillingen 

vurderes som så viktig at det skal arbeides videre med dette gjennom eget prosjekt beskrevet i 

handlingsprogrammet (jf. kap. 6).  

Konsekvenser for friluftsliv er beskrevet i kap. 7.2. 

Annet naturmangfold 

Det er ikke gjennomført konsekvensutredning knyttet til annet naturmangfold. Dette må utredes 

av kommunene når blant annet utbyggingsområder, infrastrukturtiltak og friluftsrettede tiltak skal 

planlegges.  

Hensynet til naturmangfold er presisert gjennom føringer i retningslinjenes §2.4. Det vises også til 

kap. 4.2 med henvisning til viktige kunnskapskilder. 
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7.1 Konsekvenser for villrein 
Hensikten med konsekvensutredningen var å få belyst hvilke konsekvenser planforslaget kunne 

forventes å gi for villreinstammen i området. De viktigste vurderingene kan oppsummeres slik (fra 

rapportens sammendrag, s. 2): 

Konsekvensnivå for problemstillingene ovenfor er nærmere beskrevet i rapporten. 

Konsekvensene «graderes» slik (s.44): Situasjonen ved Flatvollen, for vinterbeiter, for 

kalvingsområder/vårbeiter og for alpin infrastruktur etter alternativ 2 (jf vedlegg 1) vurderes alle 

til å ha stor negativ konsekvens. Alpin infrastruktur opp til Augunshaug og mot Høgevarde (jf. 

alternativ 3 i vedlegg 1) og ferdsel generelt vurderes til å ha meget stor negativ konsekvens.  

Utredningen problematiserer også den langsiktige utfordringen knyttet til store ulikheter mellom 

kommunene mht. utbyggingsgrad (s. 50): 

Reinen i området har i nyere tid skiftet status fra tam- til villrein, og dette gjenspeiles i en 

reinstamme som er mindre sky og sårbar for forstyrrelser enn i de fleste andre 

villreinområder. Reiselivsnæring har lenge vært et høyt prioritert satsingsområde i området, 

men er langt mer utviklet i enkelte kommuner enn andre. Utkast til regionplan synliggjør høye 

ambisjoner om satsing på reiseliv og hyttebygging også i perioden fram til 2035. 

Reinstammen her har større toleranse for forstyrrelser enn i andre villreinområder, men 

skyheten er påstått å ha økt. Det er klart at det også her er en toleransegrense før trekkveier 

stenger og/eller deler av leveområdet faller ut av dyras bruk. Følgende områder/temaer 

anses særlig sårbare for villreinstammen i regionalplan-utkastet:  

• Flatvollen, trekkpassasjen på fylkesvei 287 mellom Haglebu og Hallingdal hvor trekk 
mellom vinterbeiter og vår-, sommer-, og kalvingsområder kan forsinkes eller 
opphøre. Det er behov for bedre kunnskap om trafikken på og langs veien og mulige 
barriereeffekter av denne, samt utredning av mulige avbøtende tiltak.  

• Kalvingsområdene under 1000 moh. i Flå, Krødsherad og Sigdal kommuner trues av 
økende ferdsel som følge av ytterligere hyttebygging som både følger av dagens 
bruksområder i skogen båndlegges og enda flere skal opp i fjellet.   

• Vinterbeiteområder i Reinsjøfjell, som anses å bli redusert med forventet 
klimautvikling og gjengroing, i tillegg til unnvikelse grunnet forstyrrende ferdsel. 

• Alternativer for nye alpinanlegg kan frakte skigåere/kitere/fotturister inn i sårbare 
beiter og kalvingsområder og jo lenger inn anses konflikten med villrein å bli økende 

• Kanalisering av ferdsel vil være avgjørende for konfliktgraden, og likeledes hvorvidt 
en lykkes med å tilrettelegge aktiviteter som kiting, hundekjøring og terrengsykling til 
områder der de ikke utgjør betydelige forstyrrelsesfaktorer for villrein.  

Det volum av hyttebygging og reiseliv som utkastet til Regional plan for Norefjell Reinsjølfjell 

legger opp til anses å ville overskride bæreevnen for villreinstammen betydelig på sikt. 

Resultatet vil trolig bli en liten bestand og lite leveområde. Det anbefales at det ikke 

planlegges/vedtas ny hyttebygging av betydning og ny kunnskap framskaffes. 
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7.2 Konsekvenser for friluftsliv 
Store deler av Norefjell-Reinsjøfjell er klassifisert som «svært viktig friluftslivsområde» gjennom 

kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder gjennomført av kommunene 2016-18 

(www.naturbase.no, Kartlagt friluftslivsområde). De viktigste brukergruppene i dag er: 

• 7000 hytteeiere og deres familier og venner. Ytterligere 8000 fritidsboliger er forventet i 

medhold av allerede vedtatte kommunale planer.  

• Brukere av reiselivsdestinasjonene med nærmere 8000 varme senger, først og fremst i 

Krødsherad. Krødsherad planlegger betydelig økning av dette. 

• Dagsturister, både innbyggerne i de fem kommunene og tilreisende regionalt som tar 

utgangspunkt i utfartsparkeringer rundt hele fjellet gjennom hele året. 

• Brukerne av DNT-rutenettet over fjellet og DNT-hyttene Høgevarde, Toveseter og Dalabu, 

der Høgvarde er klart mest brukt, også av dagsturister 

Regional plan har i sin målformulering (retningslinjene §1) sagt at friluftsinteresser skal ivaretas. 

En viktig oppgave for planen er derfor å sette rammer som sikrer nok og gode arealer for 

friluftslivet. Målet må være at alle brukergruppene skal ha mulighet til å drive et variert friluftsliv 

både i nærhet til hyttene og utfartsområdene og på fjellet forøvrig. Fjellområdet har et godt 

utbredt sti- og skiløypenett som brukes til vandring, skigåing og sykling (både sommer og vinter), 

men også noe hundekjøring nord i Reinsjøfjell (www.skisporet.no og www.norgeskart.no). For at 

området skal oppleves som attraktivt, må sti- og løypenettet dimensjoneres for antall brukere. 

Spesielt stinettet er utsatt for slitasje ved økt bruk, og for at attraktiviteten skal beholdes ved 

videre utbygging bør det settes av solide grønnstrukturer mellom hytteområdene og mot dalen og 

mot fjellet til friluftsferdsel og opphold. I grønnstrukturene bør opplevelseskvaliteten beholdes. 

Hvis disse ikke skjermes fra hyttene, som er spesielt vanskelig over tregrensa, synker både 

attraksjonen ved hyttene og ved friluftsopplevelsen. 

I utredningen «Verdiskaping og attraksjonskraft» belyses i noen grad hytteeiernes vurderinger av 

området som friluftsområde. Dette er basert på intervjuer rapportforfatterne gjorde og resultater 

fra andre spørreundersøkelser. I kap. 6.2, s. 34-35 påpekes at Tilgang til naturbaserte aktiviteter 

er viktig for fritidsboligeierne i hele området. Utredningen påpeker noen regionale forskjeller mht. 

viktighet av tilrettelagt tilbud vinterstid og gode turmuligheter sommerstid. I rapporten 

understrekes at tilgangen til «uberørt» natur og fred og ro (immaterielle verdier) og at «en ikke 

må bygge ned fjellet» er en viktig egenskap for områdets attraktivitet (s. 37).  

Bekymring for at viktige friluftsområder skal bygges ned kom også tydelig til uttrykk i planens 

høringsrunde høsten 2019. 

 

 

Noen kommuner har fått mye realisert og vil ha mer, andre har realisert lite og har signalisert 

beskjedne ambisjoner i planutkastet. Sistnevnte kommuner kan bli «svarteper» når et 

framtidig tak/ smerteterskel for å opprettholde bæreevnen for villreinstammen settes. Dette 

er primært en politisk avveining, men ved krav om framtidig utjamnet «rettferdighet» i 

realisering av utmarksnæring vil reinen fort bli taperen. 

http://www.naturbase.no/
http://www.skisporet.no/
http://www.norgeskart.no/
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Økt antall brukere av friluftsområdene avgjøres av: 

1. Størrelsen på arealene som i regional plan defineres som utbyggingssone med mulighet 

for fritidsboliger og reiselivsbedrifter 

2. Utbyggingsform og utnyttingsgrad som avgjøres i kommunale planer.  

Dersom alle områder som kommunene og grunneierne har spilt inn i planprosessen som 

utbyggingssone vedtas, vil  

1. viktige friluftsområder under tregrensen bli bygd ned og gjort utilgjengelig for allment 

friluftsliv. Dette er viktig nærturterreng til hyttene for kortere og mindre krevende turer 

og skjermede turer i dårlig vær.  

2. viktige friluftsområder over tregrensen bli gjort om til alpinområder, og attraktiviteten 

ved sti- og løypenettet vil synke. 

3. presset på fjellsonen med viktige villreinhensyn øke. Dette fordi utbyggingen reduserer 

nåværende friluftsområder samtidig som antall friluftsutøvere øker med all ny utbygging. 

Dette økte presset vil være negativt for villreinen (jf. utredning om villrein). Men det må også 

stilles spørsmål ved om området mister noe av sin attraktivitet for brukeren av fjellet. Som 

utredningen Verdiskaping og attraksjonskraft sier (s. 38): 

Med bakgrunn i dette legger planen, så langt mulig, opp til å sikre et bånd med landbruks-, natur- 

og friluftsone mellom fjellsonen og utbyggingsonen og dessuten sikre gode grønnstrukturer med 

landbruks-, natur- og friluftsone fra dal til fjell og mellom de tyngre utbyggingssonene. Det 

anbefales ingen nye store utbyggingssoner annet enn de som ligger i vedtatte planer allerede. 

Men det ligger et betydelig fortettingspotensial innenfor og tilknyttet alt vedtatt byggeområder. 

Det forventes at kommunene ivaretar gode grønne strukturer som ivaretar friluftslivet i 

nærområdene til disse sonene.  

Som oppfølging av den regionale planen vil det bli utarbeidet en felles plan for friluftslivets 

ferdselsårer (sti- og løypeplan) for fjellsonen og naturlig tilgrensende områder, jf. kap. 6 

Handlingsprogram. Hensikten er både å sikre gode og varierte friluftstilbud og å ivareta villreinen.  

 

 

Spørsmål om overturisme har blitt satt på dagsorden flere steder i verden. Deler av 

planområdet, spesielt i Sigdal kommune, med sin korte avstand til de store 

befolkningssentrene på Østlandet og sin villreinstamme kan stå i fare for det samme. 

Kortsiktig kan flere løyper og stier og utformingen av feltene bøte på problemet, men 

langsiktig sett bør kommunene inkludere sin fritidsboligbefolkning for å komme frem til gode 

løsninger. Hvor tålegrensen for villreinstammen går, vet man ikke. Nærvær av villrein og 

muligheten til å møte den bidrar til fjellets attraktivitet, men kan også være konfliktfylt. Vi har 

heller ikke grunnlag for å si hvor mange flere fritidsboliger innebærer en «nedbygging av 

fjellet». Det er heller ikke mulig å tallfeste «overturisme» eller påvirkningen på tomte- og 

fritidsboligpriser hvis attraktiviteten synker. Hva personer opplever som attraktivt kan være 

høyst individuelt. Men det er tydelig at en del fritidsbolighusholdninger i etablerte strøk 

mister noe av attraktiviteten til området, …. 



Regional plan for Norefjell – Reinsjøfjell 2020-2035 

49 VIKEN FYLKESKOMMUNE 

8. Kunnskap og utredninger 
Rapporter om Norefjell-Reinsjøfjell 

• NVS Rapport 17/2016 om villreinen i Norefjell-Reinsjøfjell, lenke til rapport og 
arealbrukskart. 

• Kunnskapsgrunnlag om reinen i området i notat og kart fra 1992 om framtidig 
forvaltningsmodell for området (utarbeidet av Drammensdistriktets skogeierforening, 
1992).  

• Helhetlig strategi for Norefjell fra OK til WOW, Mimir 2017  

• Virkninger av økt satsing på reiseliv i Sigdal, Samfunnsøkonomisk analyse AS Rapport 20-
2018. Samt Oppfølgende notat.  

• Hvilke konsekvenser forventes utkast av 20/03-2019 til Regional plan for Norefjell-
Reinsjøfjell å kunne medføre for villreinstammens i området? Punsvik Naturforvaltning AS 
Rapport 1/19.  

• Verdiskaping og attraksjonskraft Norefjell-Reinsjøfjell. Høgskolen i Innlandet. Skriftserien 
17 2019 

Andre relevante utredninger 

Nedenfor listes rapporter av almen karakter utarbeidet i tilsvarende planprosesser: 

• Ferdsel i villreinens leveområder NINA Rapport 551 

• Villreinen og villreinfjellet som kilde til verdiskaping og samfunnsutvikling. 
Østlandsforskning 6/2010 

• Ringvirkninger av fritidsbebyggelse. Kunnskapsstatus. Østlandsforskning 3/2010 

• Ferdsel ut frå fjellnære reiselivsbedrifter. NINA Rapport 441 

• Villrein som reiselivsattraksjon, Mimir 2012 

Andre sentrale faglige utredninger om villrein utarbeidet på oppdrag av miljømyndighetene: 

• Villrein og Samfunn. En veiledning til bevaring og bruk av Europas siste villreinfjell. NINA 
Temahefte 27. 2004 

• Europeiske villreinregioner – en strategisk satsing på villreinfjellet som ressurs for 
reiselivet. Østlandsforskning 05/2015 

• Populasjonsdynamiske utfordringer knyttet til fragmentering av villreinfjellet – NINA 
Temahefte 70 - 2017 

Annet  

Kunnskap og løpende innspill om lokale forhold fra alle berørte kommuner. 

  

https://static1.squarespace.com/static/5304703fe4b00af3619f876d/t/587f28cd29687f1cc0b6bfee/1484728534641/NVSRapport+17-2016_Villreinen+i+Norefjell-Reinsj%C3%B8fjell.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5304703fe4b00af3619f876d/t/591ad5fc15cf7d1ebad29a50/1494930982245/Norefjell-Reinsjøfjell_arealbrukskart.pdf
https://www.krodsherad.kommune.no/_f/p1/i61b79943-231f-4dc9-b39d-767334100c5a/helhetlig-strategi-for-norefjell-sluttrapport-endelig.pdf
https://drive.google.com/file/d/1F20DmtdbyzhpJ2594uxWOG-gdSU5v5G5/view
https://drive.google.com/file/d/1F20DmtdbyzhpJ2594uxWOG-gdSU5v5G5/view
https://www.ostforsk.no/wp-content/uploads/2019/08/rapport-17-2019-ØF-HINN-Ellingsen-Lund.pdf
https://www.ostforsk.no/wp-content/uploads/2019/08/rapport-17-2019-ØF-HINN-Ellingsen-Lund.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5304703fe4b00af3619f876d/t/531ecd97e4b018be29dd2584/1394527639165/NINArapport+551_ferdig.pdf
http://www.fylkesdelplan-hardangervidda.no/uploads/Documents/OF%20Rapport%2006%202010%20Villrein%20og%20verdiskaping.pdf
http://www.ostforsk.no/wp-content/uploads/2014/11/032010.pdf
http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2009/441.pdf
http://www.fylkesdelplan-hardangervidda.no/uploads/Villrein_reiselivsattraksjon_10.12.12.pdf
http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/temahefte/27.pdf
http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/temahefte/27.pdf
http://www.ostforsk.no/wp-content/uploads/2015/06/052015.pdf
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2430979
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2430979
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Vedlegg  

1. Viktige spørsmål i høringen, høsten 2019  
I høringen ble det satt særlig fokus på størrelsen på utbyggingssonen og hvor omfattende 

mulighetene for alpin infrastruktur skal være. Konsekvensanalysen for villrein (Punsvik 

Naturforvaltning 1/19) understreker at det volumet som utkast til plan fra mars 2019 la opp til, 

anses å overskride bæreevnen betydelig. I tillegg påpeker den noen særlig sårbare områder (jf. 

kap. 7.1 om konsekvenser for villrein).  

Fokusområder i utbyggingssonen  

Fylkesmannen påpekte tidlig i prosessen flere konkrete områder som de mente burde tas ut av 

utbyggingssonen. I høringen ble særlig synspunkter på disse områdene etterspurt.  

Nedenfor omtales bakgrunnen for at områdene var med i høringen (a) og særlige utfordringer 

knyttet til de enkelte områdene (b). Områdene er vist med tall og skravur på kart 7. 

1. Kollen: 

a. Foreslått utbyggingssone fra Flå kommune.  

b. I tillegg til generell stor belastning på området, er ytterligere utbygging her 

uheldig pga. nærhet til Flatvollen som har viktig trekkvei mellom Reinsjøfjell og 

Norefjell 

2. Vollsætran: 

a. Foreslått utbyggingssone fra Flå kommune.  

b. I tillegg til generell stor belastning på området, er utbygging her uheldig pga. 

nærhet til villreinens kalvingsområder 

3. Ringnessetra: 

a. Foreslått utbyggingssone fra Krødsherad kommune.  

b. Betenkeligheter med utbyggingssonen skyldes  

i. villreinhensyn med nærhet til kalvingsområder 

ii. utbyggingen åpner opp for utbygging i en del av kommunen som til nå 

har vært naturområde 

4. Djupsjøen-Gamlesetra: 

a. Foreslåtte utbyggingssoner fra Sigdal kommune.  

b. Betenkeligheter med utbyggingssonen skyldes  

i. Omfang av eksisterende og planlagt fritidsbebyggelse i Sigdal er allerede 

svært stort. Bebyggelse i alle disse områdene i tillegg vil gi 

fritidsbeboerne lite nærturterreng under 1000 meter og generelt stort 

press på området som helhet. 

ii. Realisering av alle disse områdene vil generelt gi stor ferdsel i fjellet og 

svært stort press på villreinområdene.  

5. Tempelseter-Issjøen: 

       Samme omtale som pkt. 4 
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6 og 7 ved Sandvassetra: 

a. Arealer foreslått av Sigdal kommune. Områdene har ligget uavklart i 

kommuneplan i påvente av regional plan. 

b. Omfang av eksisterende og planlagt fritidsbebyggelse i Sigdal er allerede svært 

stort. Disse områdene er små, men de er sårbare for villreinen da dette er 

barmarksbeite. 

 

Kart 7. Fokusområder i Flå, Sigdal og Krødsherad i høringen 
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Alpin infrastruktur i fjellsonen 

I høringen ble det lagt fram tre alternative forslag for alpin infrastruktur:  

• Alternativ 1 viderefører dagens situasjon i Krødsherad 

• Alternativ 2 åpner for alpin infrastruktur til Ravnås i Krødsherad (1182 moh). og på 
tilgrensende arealer i Sigdal kommune.  

• Alternativ 3 åpner for at alpin infrastruktur skal kunne bygges opp til Augunshaug og 
videre nordover til Tempelseter-Høgevarde (opp i 1300-1400 moh).  

Kart 8 viser de ulike alternativene for fremtidig alpin infrastruktur i Sigdal og Krødsherad. Det ble lagt 

opp til at dette skulle konkluderes etter høringen. 

 

 

Kart 8. Utsnitt av forenklet plankart med alternativer for alpin infrastruktur i Sigdal og Krødsherad 
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2. Plankart  
Oppdatert plankart etter vedtak i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 07.09.2021. Kart 

med bedre oppløsning finnes på nettsiden til de regionale planene i Viken fylkeskommune eller 

ved å gå inn på Viken fylkeskommunes kartportal.  

 

https://viken.no/tjenester/planlegging/samfunnsplanlegging/gjeldende-regionale-planer/
https://viken-fylke-viken.hub.arcgis.com/
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3. Brev fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, 07.09.2021. 
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