
Oppland Fylkeskommune
Status



Regionale planer:

•Rondane og Sølenkletten, vedtatt 2013

•Ottadalsområdet, vedtatt 2016

•Dovrefjellområdet, vedtatt 2017

• Alle disse planene har vi sammen med andre fylkeskommuner; Sogn 
og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Hedmark.



Handlingsprogram pr 2019

Rondane og Sølnkletten
Midlene knytt til handlingsdelen er brukt opp

Ottadalsområdet
Det er ca 300 000,- tiltaksmidler igjen 

Dovrefjellområdet
Midlene knytt til handlingsdelen er brukt opp

Status Oppland fk



Oppfølging av de regionale 
planene 



Utfordringer

• Oppland og Hedmark er store hyttefylker. Det er store utfordringer 
med nye hytteområder vs verneområder. 

• Bruk av fjellet på en annen måte nå enn før.
• Mineralleting, gjerne i områder hvor det tidligere har vært former for 

gruvedrift, uavhengig av om området nå har status som nasjonalt 
villreinområde. 



Oppfølging (kommuneplaner i Oppland)
• Dovre kommune 

• kommuneplan vedtatt sommeren 2019
• Innsigelse til nærings og boligområder, samt manglende utredninger for 

planens konsekvens på villrein
• Innsigelsene imøtekommet

• Sel kommune
• Innsigelse til manglende konsekvensutredning av samlet virkning
• Ny kommuneplan vedtatt (2016): Innsigelsen innfridd, følger opp 

retningslinjene i regional plan og foreslår bl.a. ingen ny fritidsbebyggelse i 
buffersone eller nasjonalt villreinområde.   



• Nord-Fron kommune
• Innsigelse på grunn av forslag om økt hyttestørrelse i villreinområdene
• Ny kommuneplan vedtatt (2018): Følger opp vår innsigelse og retningslinjene i 

regional plan.    

• Sør-Fron kommune
• Ny kommuneplan vedtatt i 2016: Innsigelsen innfridd, følger opp 

retningslinjene i regional plan



• Ringebu kommune
• Innsigelse til ny fritidsbebyggelse (stort omfang og plassering), samt 

manglende vurderinger av avbøtende tiltak.
• Mekling førte ikke frem: Saken er oversendt til Kmd.
• Vedtak KMD, villreinhensyn vant fram

• Øyer kommune
• Innsigelse til manglende konsekvensutredninger og retningslinjer  bl.a. 

planens virkning for villrein
• Ny kommuneplan vedtatt (2018): Innsigelsene innfridd og planen følger opp 

retningslinjene i regional plan.
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