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1 Om Regional plan for Norefjell – Reinsjøfjell  
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 fylkeskommunens 

ansvarsområder. En viktig side av dette er å samordne beslektede prosjekter og pågående prosesser 

for gjensidig forsterking.  

Fylkestinget i Viken vedtok Regional plan for Norefjell – Reinsjøfjell 2020-2035 i møte 17. september 

2020.  

Da fylkestinget vedtok planen la de til følgende tilleggspunkt: 

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.  

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

fylkestingsperiode. 

Utgangspunktet for dette dokumentet er planrapportens kap. 6 Handlingsprogram 2021-2024. Men i 

dette dokumentet har fylkesrådet innarbeidet fylkestingets tilleggspunkt. 

Tiltakene må utdypes og avklares innholdsmessig før iverksetting. Prosessen for hvert enkelt prosjekt 

vil starte opp med dialog om rammer og forventninger i rådet for Norefjell-Reinsjøfjell. Videre må 

ansvar internt i fylkeskommunen og finansiering avklares før oppstart.  

2 Råd for Norefjell-Reinsjøfjell 
Formål: 

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

Medlemmer: 

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

representant fra Fylkesmannen og leder av villreinnemnda.  

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. 

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

utvikling innenfor friluftsliv osv. 

Tidsramme: Løpende 

Ansvar for oppfølging: Fylkeskommunen  

3 Rullere regional plan 
Ifølge vedtak i fylkestinget 17.09.2020 bør dette startes opp tidlig i neste fylkestingsperiode. Dette 
avklares nærmere i fylkeskommunens planstrategi for 2024-2028. 

Ansvar for oppfølging: Fylkeskommunen 

4 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 

5 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 utdype nde 

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. 
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Tidsramme: Gjennomføres 2021-2024. 

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

parter.  

6 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. 

 

7 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)  

Fylkestingets tilleggspunkt ved sluttbehandling av den regionale planen; 
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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.  

inkluderes i dette prosjektet. 

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.  

8 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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