
Lesja kommune
Forvaltning og utvikling

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
Lesja kommune 61 24 41 00 2081.19.00142
Postboks 53, 2665 Lesja Internett Telefaks Org.nr
E-post: postmottak@lesja.kommune.no www.lesja.kommune.no 61 24 41 04 964 949 204

Oppland fylkeskommune
Regionalenheten
  

Vår ref Deres ref:  Saksbehandler Dato

2011/933/36/131 Elise Lyftingsmo
elise.lyftingsmo@lesja.kommune.no
61244188

14.09.2015

Regional plan for Dovrefjellområdet 2.gangshøring - Uttalelse fra Lesja 
kommune
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2.gangs høring - Regional plan for Dovrefjellområdet

Bakgrunn:

På bakgrunn av Stortingsmelding nr. 21 (2004-2005) har Miljøverndepartementet i brev datert
14.05.07 bedt fylkeskommunene om å utarbeide regionale planer for fjellområder med villrein i
Norge. Regjeringen sin målsetning er at det skal fastsettes en langsiktig og helhetlig strategi
for arealforvaltninga i fjellområdene, som skal forene mål om lokal utvikling og sikring av
villreinen sine leveområder. 

Forslag til Regional plan for Dovrefjellområdet ble utarbeidet og sendt ut på 1.gangs høring, med 
høringsfrist 1.mars 2015. 

Med bakgrunn i vedtak i fylkesutvalg i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Oppland 
fylkeskommune og i fylkesrådet i Hedmark fylkeskommune, er forslag til Regional plan lagt ut 
til 2.gangs høring/offentlig ettersyn, med høringsfrist 15.september 2015. 

Fra 1. gangs høring er det gjort følgende endringer i planforslaget: 

- Fjellgårdene i Sunndal kommune tas ut av NVO (nasjonalt villreinområde), og legges inn 
i sonen med BO (bygdenært område).

- Hytteområdet i Grødalen tas ut av NVO og legges som ny BS (buffersone), 
- Dalsida i Lesja og Nesset utenfor verneområde etter NML må bli tatt ut av NVO, og 

innlemmet i en buffersone som en forlengelse av buffersone BS1. 
- Grensen for NVO ned mot Lågen/Rauma og Lesjadalføret må legges til vernegrensa for 

Dalsida LVO, og ikke strekkes lengre ned, men legges inn som bygdenært område BO. 
- Buffersone 14, Dindal er utvid med ca. 1300 m innover dalen for å få hele sæterstulen i 

samme sone. 

Lesja kommunen har tidligere kommet med innspill gjennom uttalelse til planprogram i 
kommunestyret (25.10.2012, sak 68/12), brev sendt til styringsgruppen administrativt 
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(19.09.2014), uttalelse til planforslag i kommunestyret (02.03.2015, sak 9/15), samt gjennom 
deltakelse på en rekke møter i forbindelse med planprosessen.

Lesja kommune kommenterte i første høringsrunde de punktene i planforslaget som er særlig 
viktig for Lesja:

 Yttergrense for nasjonalt villreinområde (NVO) må sammenfalle med grensene rundt 
verneområdene. 

o Den sørlige grensen for NVO i hoveddalføret må trekkes opp til den nærliggende 
vernegrensen til Dalsida landskapsvernområde.

 Buffersone 1 må utvides til også å gjelde de områdene av Dalsida som ligger utenfor 
verneområdene.

 Det må være et større fokus på bruk og lokal verdiskapning og samfunnsutvikling i 
fjellbygdene.

 Dagens infrastruktur må bestå slik at denne kan benyttes i blant annet 
landbrukssammenheng.

 Dalsida med setrer, jakt og fiskemuligheter og muligheter for variert friluftsliv må fortsatt 
kunne benyttes på samme måte som tidligere.

Det ble også gitt innspill til retningslinjene, konsekvensutredning og handlingsprogrammet.

Vurdering:

Rådmannen ser svært positivt på at noen av de viktigste punktene i høringsinnspill fra Lesja 
kommune ble tatt til følge. Grensene slik de nå foreligger i planforslaget er i tråd med mål om å 
sikre villreinen tilstrekkelig leveområde for å opprettholde en levedyktig bestand i et langsiktig 
perspektiv. 

Endring: «Dalsida i Lesja og Nesset utenfor verneområde etter NML må bli tatt ut av NVO, og 
innlemmet i en buffersone som en forlengelse av buffersone BS1.»

- Det er svært positivt at buffersone 1 har blitt utvidet til også å omfatte Dalsida. På denne 
måten blir viktige samfunnsinteresser, næring, hytter, friluftsliv med mer ivaretatt. Disse 
endringene vil gi kommunen et større handlingsrom. Samfunnets interesser er bedre 
ivaretatt, samtidig som det ikke gir dårligere forutsetninger for å kunne opprettholde en 
levedyktig villreinstamme i et langsiktig perspektiv.  

- NVO er hovedsakelig basert på biologisk fundert leveområde, jf. NINA-rapport 800 om 
villreinen i Snøhetta og Knutshø. Biologisk fundert leveområde er leveområdet reinen 
bruker i dag, har brukt i fortiden og kan finne på å bruke i framtiden. De områdene av 
Dalsida som ligger utenfor verneområdene er inkludert i biologisk fundert leveområde på 
grunn av området reinen har benyttet i fortida, noe de mange fangstgropene i dalen vitner 
om. Dalsida er høyst menneskepåvirket og det er mye menneskelig aktivitet i dalbunnen 
med mange setergrender, hytter spredt rundt i hele området, viktig jakt-, fiske- og 
friluftslivsområder. I tillegg kommer all landbruksrelatert aktivitet i forbindelse med dyr 
på utmarksbeite. Det er derfor lite trolig at villreinen vil benytte seg av området i større 
grad enn i dag. Midt på 1900-tallet var det observert villrein i dalbunnen, men slik 
arealbruk forventer man ikke ved normale bestandsstørrelser. 

- Arealene i Lesja som ligger utenfor vernegrensene er lagt utenfor nettopp på grunn av at 
villreinen ikke bruker områdene/bruker områdene svært lite og den menneskelige 
aktiviteten er høy. Samtidig er Lesja kommune helt avhengig av å kunne utnytte arealet 
på Dalsida til næringsaktivitet, landbruk/beitebruk og friluftsliv for å kunne overleve som 
et livskraftig bygdesamfunn.
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Retningslinjer som kun gjelder buffersone 1, som nå også omfatter Dalsida, vil kunne gi 
begrensninger med hensyn til fremtidig arealplanbestemmelser for dette området. Retningslinje 
for buffersone 1: 

«Området BS1 har stor samfunnsmessig betydning. Det legges vekt på å prioritere 
eksisterende bedrifter og virksomheter framfor å etablere nye. Det skal ikke etableres ny 
fritidsbebyggelse/fritidseiendommer utover det som allerede er godkjent gjennom 
reguleringsplan eller kommuneplan. Det kan gis rom for tilbygg, uthus og anneks på 
eksisterende fritidsbebyggelse innenfor en øvre ramme på 120m2 bruksareal (BRA). 
Parkeringsareal kommer i tillegg. Lokale rammer for bebyggelsen må konkretiseres i 
kommunale planer og fastsettes ut fra hensynet til villrein, bebyggelsens synbarhet og 
beliggenhet (snaufjell/skog), terreng, nærhet til vann og vassdrag og tilpasning til 
omkringliggende bebyggelse.»

Rådmannen mener gjeldende kommuneplan ivaretar disse interessene på en forsvarlig måte 
gjennom retningslinjene for dispensasjonsbehandling. Det stilles derfor spørsmål om det er 
nødvendig med egne retningslinjer som konkretiserer utnyttelsesgrad på den enkelte 
fritidseiendom på Dalsida. Rådmannen ser det som svært viktig at kommunen får utnytte 
arealene som ligger utenfor verneområder til næringsutvikling, landbruk/beitebruk, friluftsliv og 
rekreasjon med mer også i et langsiktig perspektiv, hvor forutsetninger og muligheter for dette vil 
endres over tid. 

Endring: «Grensen for NVO ned mot Lågen/Rauma og Lesjadalføret må legges til vernegrensen
for Dalsida LVO, og ikke strekkes lengre ned, men legges inn som bygdenært område BO.»

- Rådmannen er svært positiv til at grense for NVO mot Lågen/Rauma legges til 
vernegrensen. Det er uheldig å skape flere grenser for villreinens arealbruk (vernegrense 
vs. regional plan), både for forvaltningsmyndighetene og brukere av området. 
Vernegrensen er satt med bakgrunn i villreinen sin arealbruk, både dagens, historisk og 
framtidig bruk. I verneprosessen var fordeler og ulemper veid, og hensynet til villreinen 
sto i fokus. 

- Rådmannen mener Lesja kommune allerede tar hensyn til villrein og andre dyrearter, og 
gjør nøye vurderinger basert på kunnskap knyttet til villreinens atferd og arealbruk i alle 
saker der dette er relevant. I tillegg sikrer kommuneplanen og verneforskriftene for 
Dalsida landskapsvernområde bærekraftig arealbruk med hensyn til villreinen. 

Endringer: «Fjellgårdene i Sunndal kommune tas ut av NVO (nasjonalt villreinområde), og 
legges inn i sonen med BO (bygdenært område).» «Hytteområdet i Grødalen tas ut av NVO og 
legges som ny BS (buffersone)» «Buffersone 14, Dindal er utvid med ca. 1300 m innover dalen
for å få heile sæterstulen i same sone.» 

- Mange andre hytte- og setergrender i regional plan er allerede tatt inn som buffersoner, 
bygdenært område eller lagt utenfor planområdet. Det er derfor viktig at også hytte- og 
seterområdene i Grødalen, Dindal og Dalsida blir lagt utenfor NVO. På denne måten kan 
man nå mål for arealbruken i planområde, blant annet punkt 1.2 i utkast til Mål og 
retningslinjer, som sier at det skal være «mest mogleg lik forvaltingspraksis i likeverdige 
område i heile planområdet».

- Bruk av utmarksressursene er den viktigste forutsetningen for det aktive landbruket vi har 
i fjellbygdene i dag. Utnyttelse av utmarksressursene i form av beiting er også viktig for å 
hindre gjengroing og ta vare på naturmangfoldet (som er nevnt som et problem i KU!). 
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Utgangspunkt for denne bruken er i stor grad etablerte setergrender og kveer. Det er 
viktig å legge disse områdene utenfor NVO der retningslinjene er mindre restriktive. 
Dette vil sikre en bærekraftig og langsiktig areal- og ressursforvaltning, der målet er å 
«Oppretthalde ei aktiv landbruksdrift og bruk av verkemidlar i landbruket for å sikre 
kulturlandskap og biologisk mangfald.», og «Satsing på tradisjonelt landbruk og nye 
næringar med utspring i tradisjonell landbruksdrift.»  (jf. punkt 1.2 B) og C) i utkast til 
Mål og retningslinjer).  

Noen innspill fra Lesja kommune vedrørende retningslinjer, konsekvensutredning og 
handlingsprogram ble også tatt til følge (det er ikke lagt ut nye versjoner av plandokumentene 
Handlingsprogram og Mål og retningslinjer. Rådmannen forutsetter derfor at det er foretatt 
endringer jf. vedtak i fylkesutvalgene). Følgende forslag ble ikke hensyntatt:

Retningslinjer for veier (s.6-7 i mål og retningsliner)
- Setningen «Eksisterande vegar som er bygt i landbrukssamanheng, inn i villreinen sine 

leveområde, bør ikkje bli opna for trafikk før 1.juni, jf. Forvaltningsplanen for verneområda» 
mener Lesja kommune må tas ut, da forvaltningsplanen for verneområdene styrer dette. 
Utenfor NVO, men innenfor biologisk villreinområde bør veier kunne åpnes tidligere, dersom 
landbruksnæring eller annen næring har behov for klargjøring til sommersesongen før 1. juni.  

- Om brøyting av offentlige og private veier: Lesja kommune mener det ikke trengs ytterligere 
innstramminger og retningslinjer når det gjelder vinterbrøyting. Lesja kommune er redd for at 
en slik retningslinje vil virke mot sin hensikt, og skape mer konflikt enn det faktisk er. Slik 
som brøyting av Dalsidevegen i en kort periode er ikke i konflikt med vinterbeiteområdet til 
villreinen.

Vurdering i saksutredning som ble vedtatt i samtlige fylkesutvalg er som følger:
- Bør ikke tas ut av retningslinjene, da dette er en videreføring fra gjeldende fylkesdelplan.

Rådmannen tar dette til etterretning.

Retningslinjer for kraftutbygging og kraftlinjer
- Setningen «Ein bør unngå ny eller utviding av eksisterande kraftutbygging eller kraftliner i 

villreinen sine leveområde» er ikke i samsvar med slik som Statnett sine planer på Aursjøen. 
Behovet og ulemper knyttet til utbedring av forsyningsnettet og utbygging bør vektes også 
med tanke på tunge samfunnsinteresser. 

- Rådmannen legger til grunn at nødvendig oppgradering/utvidelse av kapasitet på kraftlinja vil 
tvinge seg fram dersom en skal dekke strømbehovet. 

Handlingsprogram: 
- Handlingsprogrammet gjenspeiler i liten grad delmålene som gjelder næring. Foreslår at 

handlingsprogrammet får mer fokus på næringsmålene i planen. For eksempel å stimulere til 
økt utmarksbeiting ved beiteprosjekter, mer midler til tilsyn, fokus på kulturlandskap og 
skjøtsel, sankekveer med mer. Et annet moment kan være å holde kurs for næringsdrivende i 
planområdet som gjelder bruk og vern og hvordan de kan skape noe positivt og utnytte 
verdiene i området.

- Lesja kommune ser det som svært viktig at kostnader og finansiering knytt til tiltakene i 
handlingsprogrammet blir sikret. 

Vurdering i saksutredning som ble vedtatt i samtlige fylkesutvalg er som følger:
- For disse punktene ble det lagt til grunn at handlingsprogrammet skal rulleres og opp til 

vurdering hvert år.

Rådmannen tar dette til etterretning og anbefaler at de foreslåtte aktivitetene/tiltakene 
fremmes ved årlig rullering av handlingsprogrammet. 
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Dokumenter
0 Y Regional plan for Dovrefjellområdet -

referat fra møte 31.08.12 i tverrpolitisk 
arbeidsgruppe.

0 Y Referat fra møte i arbeidsgruppa 24.08.12
0 Y Referat fra møte i arbeidsgruppa 05.09.12.
0 Y 04.10.12  utfyllende innhold til 

Arbeidsgruppens høringsuttale til 
planprogram for Dovrefjellområdet.docx

0 Y referat fra møte i arbeidsgruppa 04.10.12
0 Y Korreksjoner i saksfremlegg fra 

arbeidsgruppa v/ Hanne Velure 10.10.12
0 Y Kart med plangrense tilhørende 

høringsdokument planprogram
0 Y Regional plan for Dovrefjellområdet -

informasjon
0 Y Arbeidsmøte 07.01.15
0 Y Opplysing om skrivefeil - Regional plan 

for Dovrefjellområdet
0 Y Samtale med Torkjell Hagestand, 

Sjongsvangen
0 Y Kommentarer regional plan - landbruk
1 I Varsel om at arbeidet med 

planprogrammet for regional plan for 
Dovrefjellområdet starter opp

Oppland fylkeskommune, 
Regionalenheten

2 I Refusjon for arbeid med planprogram for 
regional plan for Dovrefjellområde

Oppland fylkeskommune, 
Regionalenheten

3 I Regional plan for Dovrefjellområdet -
planprogram. Møte med berørte 
kommunar

Stensby, Trond

4 I planprogram,Møte med berørte 
kommunar- notat gjeldende plan

Stensby, Trond

5 I Møte med Lesja kommune 21.11.11 -
oppsummering

Stensby, Trond

6 I Planprogram Regional plan for 
Dovrefjellområdet. Adressatar

Stensby, Trond

7 I Regional delplan Dovrefjell - planprogram 
til høyring melding om vedtak

Oppland fylkeskommune, 
Regionalenheten

8 I Regional plan for Dovrefjellområdet -
planprogrammet på høyring

Stensby, Trond

9 I Regional plan for Dovrefjellområdet - nytt 
på nett

Stensby, Trond

10 U Regional plan for Dovrefjellområdet Oppland fylkeskommune, 
Regionalenheten

11 I 200905479-28 - Regional plan for 
Dovrefjellområdet - Oppstart av 
planarbeid og offentl ig ettersyn av 
planprogram - Søknad om forlenget 

Oppland fylkeskommune
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høringsfrist
12 S Regional plan for Dovrefjellområdet -

Uttalelse til planprogram fra Lesja 
kommune

13 I Regional plan for Dovrefjellområdet, 
utkast til planprogram. Kommunens 
uttalelse

Sunndal kommune

14 I Regional plan for Dovrefjellområdet, 
utkast til planprogram. Sunndal 
Kommunes uttalelse

Sunndal kommune

15 I VS:  Nessets foreløpige høringsuttalelse 
til planprogram for regional plan for 
Dovrefjellområdet  - tid nok til dialog og 
samordning!

Hanne Alstrup Velure

16 I VS: revidert framdriftsplan.docx -
Regional plan Dovrefjellområdet

Stensby, Trond

17 U Regional plan for Dovrefjellområdet -
Uttalelse til planprogram fra Lesja 
kommune

Oppland fylkeskommune

18 I Tillegg til utalelse om planprogram -  nytt 
standpunkt til plangrense

Sunndal kommune

19 I Forelegging av planprogram - Regional 
plan for Dovrefjellområde

Oppland fylkeskommune, 
Regionalenheten

20 I Nytt om Regional plan for 
Dovrefjellområdet - brev frå MD

Stensby, Trond

21 I Regional plan for Dovrefjellområdet -
protokoll frå møte i styringsgruppa 
02.12.13

Trond Stensby, prosjektleiar

22 I Møte med Lesja kommune - Regional 
plan for Dovrefjellområdetl

Stensby, Trond

23 U Forslag om utvidelse av buffersone ved 
Myrin/Andbergshø

Styringsgruppa regional plan for 
Dovregfjellområdet

24 I Regional plan for Dovrefjellområdet -
høyring/offentleg ettersyn

Oppland fylkeskommune

25 I Regional plan for Dovrefjellområdet-
høyring/offentleg ettersyn - retting

Trond Stensby

26 I Utsatt høyringsfrist Jon Halvor Midtmageli
27 S Høyring og offentleg ettersyn - Regional 

plan for Dovrefjellområdet
28 I Regional plan for Dovrefjellområdet - 1. 

gangs høring
Lesja fjellstyre

29 I Merknader plan Dovrefjellområdet Wenaasgruppen AS / Wenaas Hotels AS
30 I Høringsuttalelse Regional plan for 

Dovrefjellområdet
Per Nordsletten

31 I Høringsuttalelse til regional plan for 
Dovrefjellområdet

Lesja beitesamlag

32 X Særutskrift - Høyring og offentleg 
ettersyn - Regional plan for 
Dovrefjellområdet

33 I Regional plan for Dovrefjellområdet 2. Oppland fylkeskommune m.fl.
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gongs høyring offentleg ettersyn
34 S 2.gangs høring - Regional plan for 

Dovrefjellområdet

Vedlegg
1 Regional plan for Dovrefjellområdet 2.gongs høyring offentleg ettersyn
2 Handlingsprogram (versjon 2014)
3 Mål og retningslinjer (versjon 2014)
4 Planomtale og KU
5 Kart
6 Regional plan for Dovrefjellområdet - styringsgruppa 26.03.15
7 Saksframlegg styringsgruppa 26.03.15
8 Regional plan for Dovrefjellområdet - saksframlegg FU

Rådmannens innstilling

Lesja kommune ser svært positivt på at noen av de viktigste punktene i høringsinnspill fra forrige 
høringsrunde ble tatt til følge. Grensene slik de nå foreligger i planforslaget er i tråd med mål om 
å sikre villreinen tilstrekkelig leveområde for å opprettholde en levedyktig bestand i et langsiktig 
perspektiv. Dette blir ivaretatt innenfor grensene til verneområdene som i planforslaget nå er 
nesten identisk med grensene for NVO, innenfor Lesja kommunes grenser.

De nye endringene vil også bidra til at man når overordnet mål for arealbruken, jf. punkt 1.1 
andre avsnitt i utkast til Mål og retningslinjer, som sier at «det skal kunne legges til rette for 
bærekraftig næringsutvikling i planområdet som bidrag til å sikre livskraftige bygdesamfunn. 
Dette skal skje på ein slik måte at det ikkje reduserer verneverdiane »

Det er likevel viktig at retningslinjene for buffersone 1 ikke blir for restriktive, slik at 
kommunene fortsatt har handlingsrom ved framtidige rulleringer av kommuneplanen. 

Kai Ove Riise

Saksprotokoll i Forvaltningsstyret - 26.08.2015 

Behandling

Som innstillingen, 7-0.

Vedtak

Lesja kommune ser svært positivt på at noen av de viktigste punktene i høringsinnspill fra forrige 
høringsrunde ble tatt til følge. Grensene slik de nå foreligger i planforslaget er i tråd med mål om 
å sikre villreinen tilstrekkelig leveområde for å opprettholde en levedyktig bestand i et langsiktig 
perspektiv. Dette blir ivaretatt innenfor grensene til verneområdene som i planforslaget nå er 
nesten identisk med grensene for NVO, innenfor Lesja kommunes grenser.
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De nye endringene vil også bidra til at man når overordnet mål for arealbruken, jf. punkt 1.1 
andre avsnitt i utkast til Mål og retningslinjer, som sier at «det skal kunne legges til rette for 
bærekraftig næringsutvikling i planområdet som bidrag til å sikre livskraftige bygdesamfunn. 
Dette skal skje på ein slik måte at det ikkje reduserer verneverdiane »

Det er likevel viktig at retningslinjene for buffersone 1 ikke blir for restriktive, slik at 
kommunene fortsatt har handlingsrom ved framtidige rulleringer av kommuneplanen. 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 10.09.2015 

Behandling

Hanne Velure satte fram følgende tilleggspunkt med endring:
«I referat fra styringsgruppemøte før 2.gangsbehandling var det ikke vedlagt 
oppdatert plankart. Ved en inkurie har vi dessverre først nå oppdaget at plankartet ikke 
er justert ihht vedtaket som ble gjort i styringsgruppa 26.03.15 på punktet:

Grensen for NVO ned mot Lågen/Rauma og Lesjadalføret må legges til vernegrensa 
for Dalsida LVO, og ikkje strekkes lengre ned, men leggast inn som bygdenært 
område BO.

Grensen for NVO følger ikke LVO på andre siden av fylkegrensen ved Bjorli. 
Styringsgruppa skal forvalte og gi innspill til planområdet som helhet, ikke fylkes- og 
kommunevis. Det er uheldig å legge hele vestsiden av Bjorlitoppen inni NVO. For det 
første er det svært bratt terreng der det ikke finnes villrein, for det andre vil det ikke 
kunne etableres bebyggelse som genererer trafikk inni NVO. Men området er svært 
viktig for det planlagte skisenter for areal til frikjøring og er et nødvendig område for 
utvikling av et komplett tilbud på alpin-, telemark og brettkjøring.

Lesja kommune vil at grensen for NVO følger LVO også på andre siden av 
fylkesgrensen ved Bjorli.»
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Forvaltningsstyres innstilling med Hanne Velure sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lesja kommune ser svært positivt på at noen av de viktigste punktene i høringsinnspill fra forrige 
høringsrunde ble tatt til følge. Grensene slik de nå foreligger i planforslaget er i tråd med mål om 
å sikre villreinen tilstrekkelig leveområde for å opprettholde en levedyktig bestand i et langsiktig 
perspektiv. Dette blir ivaretatt innenfor grensene til verneområdene som i planforslaget nå er 
nesten identisk med grensene for NVO, innenfor Lesja kommunes grenser.

De nye endringene vil også bidra til at man når overordnet mål for arealbruken, jf. punkt 1.1 
andre avsnitt i utkast til Mål og retningslinjer, som sier at «det skal kunne legges til rette for 
bærekraftig næringsutvikling i planområdet som bidrag til å sikre livskraftige bygdesamfunn. 
Dette skal skje på ein slik måte at det ikkje reduserer verneverdiane »

Det er likevel viktig at retningslinjene for buffersone 1 ikke blir for restriktive, slik at 
kommunene fortsatt har handlingsrom ved framtidige rulleringer av kommuneplanen. 

I referat fra styringsgruppemøte før 2.gangsbehandling var det ikke vedlagt oppdatert plankart. 
Ved en inkurie har vi dessverre først nå oppdaget at plankartet ikke er justert ihht vedtaket som 
ble gjort i styringsgruppa 26.03.15 på punktet:

Grensen for NVO ned mot Lågen/Rauma og Lesjadalføret må legges til vernegrensa for 
Dalsida LVO, og ikkje strekkes lengre ned, men leggast inn som bygdenært område BO.

Grensen for NVO følger ikke LVO på andre siden av fylkegrensen ved Bjorli. Styringsgruppa 
skal forvalte og gi innspill til planområdet som helhet, ikke fylkes- og kommunevis. Det er 
uheldig å legge hele vestsiden av Bjorlitoppen inni NVO. For det første er det svært bratt terreng 
der det ikke finnes villrein, for det andre vil det ikke kunne etableres bebyggelse som genererer 
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trafikk inni NVO. Men området er svært viktig for det planlagte skisenter for areal til frikjøring 
og er et nødvendig område for utvikling av et komplett tilbud på alpin-, telemark og brettkjøring.

Lesja kommune vil at grensen for NVO følger LVO også på andre siden av fylkesgrensen ved 
Bjorli.»


