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Om NVE 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med 
innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne 
interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring 
av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra 
overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd 
og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse 
saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 
bygningsloven (pbl). 

På grunn av stor saksmengde i forhold til tilgjengelige ressurser har ikke NVE kapasitet til å 
gå konkret inn i alle reguleringsplaner som kommer på høring. NVE vil prioritere å gi 
konkrete innspill og uttalelser til reguleringsplaner det blir bedt om faglig hjelp til 
konkrete problemstillinger. Etter en faglig prioritering gir vi hjelp til de kommunene som 
har størst behov. 
 

NVEs generelle tilbakemelding 
Som planmyndighet har dere ansvar for å se til at NVE sine saksområder blir vurdert og 
ivaretatt i planforslaget. Vi har laget en Kartbasert veileder for reguleringsplan som leder 
dere gjennom alle våre fagområder, og gir dere verktøy og innspill til hvordan våre tema 
skal ivaretas i reguleringsplanen. Hvis dere ikke allerede har gått gjennom veilederen 
anbefaler vi at dere gjør det, og vurderer om våre saksområder er ivaretatt i planen. Dere 
må vurdere om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser, jf. NVEs 
veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 
arealplanlegging. 

https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
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Dere kan også bruke våre internettsider for arealplanlegging. Her er informasjonen og 
veiledningen lagt opp etter plannivå, https://www.nve.no/arealplanlegging/ . På NVEs 
internettsider finner dere koblinger til veiledere og verktøy. Det ligger også mye 
arealinformasjon på NVEs kartløsninger. 
 

Kommunens ansvar 
NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig 
hensyn til flom- og skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, 
byggetillatelser og dispensasjoner. Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller 
uttalelse til saken.  

Dere kan ta kontakt med NVE dersom det er behov for konkret bistand i saken. 

 

 
 
 
Med hilsen 
 

Øyvind Leirset 
Seksjonssjef 

Torleiv Yli Myre 
Seniorrådgiver 

 

Dokumentet blir sendt uten underskrift. Det er godkjent etter interne rutiner. 
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     Savalen , 13 september 2022 
 

 Sak: Detaljregulering av Losgård hyttegrend , Savalen,PLANID 
202004,1.gangs behandling GNR/BNR112/221 

      Saks nr 21/72-48 Løpe nr 12853/22. 
 
 

 Fra: SAVALEN NATUR OG MILJØ. 
 

 Vi grunnleggende viser til tidligere innspill og kommentarer til 
Losgård Hyttegrend ,januar 2021. 
 

 Samtidig vil vi peke på det positive forhold at Tynset kommune tar 
med fokusering på Villrein og arbeidet 

 med Miljøkvalitets norm for Villrein inn i vurderingene for Saval 
regionen. 
 

 Lokal politikerne har i lang tid tonet ned natur- og viltinformasjon 
i saksbehandling og planer, som 

 "gamle data" og derved gitt inntrykk av at de var mindre viktige. 
 Følgelig bør aktiviteter og nyere saker og beslutninger revurderes i 

lys av "ny" informasjon og kunnskap 
 om Villrein og vilttrekk. 

 
 Da Norge nå er utpekt til å ha en særstilling i arbeidet med å 

bevare Europa`s Villreinstamme , pågår det 
 et omfattende arbeid med å definere områder og levekår for 

Villreinen (Miljøkvalitets norm for Villrein). 
 

 Dette setter hele Saval regionen ,og spesielt området øst for 
Savalen i et nytt lys. 

 Det må ha STOR inflytelse på områdeklassifisering og utnyttelse, 
også i ny KDP. 

 Tidligere dispensasjoner og vedtak gitt, må nå etterprøves. 
 

 Den "nye" informasjonen om Villreinen i regionen , bekrefter 
Savalens viktigste særtrekk som NATUROMRÅDE. 
 

     ----------------------------
-- 
 

 Hytte utbygging ved Savalen: 
  
 Med fremdeles "pågående" utbygging av Nabben og Kviknedølsåsen 

hyttefelt er det naturlig å rope et kraftig 
 varsko ⚠ om å legge ennu et hyttefelt i østlig retning, som vil 

sperre vilttrekk i Nord/Sør retning mot 
 Gråvola , Snausjøvola og Sjølia. 

 
 Videre må kalvings områder prioriteres. Sør for Fv.2244 der Losgård 

feltet planlegges , observeres jevnlig 
 simle med kalv. Den lette lave vegitasjonen og frie veien mot 

Gråvola gir rolige , gode beiteforhold . 



 
 Et nytt (hytte)feltinngrep i naturen, med store maskiner, sprengning 

og annleggsarbeid vil igjen rasere 
 naturlige vannveier, myrområder og vegitasjon. 
 I praksis vil den lokale gytebekken ødelegges i lang tid , med 

konsekvenser for Kviknedølstjønna. 
 

 Det argumenteres med "rimelige" tomter og utbygging, men med 
kommunale tjenester og moderne fritidsstandard, 

 kreves omfattende entreprenør arbeid. 
 

 Det må også forventes behov for oppgradering av Savalen Renseanlegg. 
Anleggets evne til å takle de store 

 svingningene i belastning , opprettholde høy rensegrad og trolig 
behov for nitrogen fjerning, må vurderes i 

 en totalbetraktning i regionen. 
 Dagens belastning med slam til sjøen er kritisk og uakseptabel. 
 Savalen som drikkevannskilde må ikke for ringes / ødelegges. 

 
 Med langt over 300 hyttetomter tilgjengelig i regionen, synes 

politikernes iver etter å fremføre ytterlige 
 hytteprosjekt helt uten fornuft. 
 Dette forsterkes av at Saval regionens fremtidsplaner (KDP)er under 

utvikling og bør preges av en langsiktig, 
 bærekraftg målsetting. 
 Følgelig må "Vær Varsom" begrepet brukes, slik at regionen kan 

bevare sin særegne verdi både for turister og 
 lokalbefolkning. 

 
     ----------------------------

--  
 

 Losgård hyttefeltutbyggings innvirkning på området : 
 Området har stor verdi for Villrein (og hjortedyr) som trekkområde 

N/S mot Gråvola og Sjølia. 
 Hyttefeltet planlegges tett til nåværende kalveområder. 
 Jevnlige observasjoner av simle med kalv bekrefter at området er 

oppvekst- og fôring område. 
  
 Områdets betydning og verdi for Villrein, blir vesentlig forringet 

/ødelagt ved utbygging. 
 Utbygging medfører alvorlig miljøskader. 
 Utbygging har omfattende negative konsekvenser for naturkvalitet og 

biologisk mangfold. 
 Hyttefeltets samlede påvirkning og konsekvenser for Rødmerket art 

(Villrein) klassifiseres som "dårlig" 
 i kvalitetsnorm og må vektlegges tungt i saksbehandlingen. 

 
 Det er på tide at politikerne vektlegger at regionens særegenhet er 

urørt natur og flora/fauna. 
 
 

 Med vennlig hilsen Savalen Natur og Miljø. 
  Tron Søvik                90952396 



 
  
  
  
  

 
 

  
 
 

  



Tynset kommune
Rådhuset
2500 TYNSET

AAMHTESE/SAK MIJ VUESUEHT./VÅR REF. DIJ VUESIEHT./DERES REF. BIEJJIE/DATO
21/190 - 13 22/29507 21/72 09.09.2022 

Sametingets uttalelse til høring av reguleringsplan - 
Losgård hyttegrend. Savalen, Tynset kommune
Vi viser til deres brev 02.09.2022. 
Sametinget uttaler seg her om samiske kulturminner. For hensyn som angår reindrift forutsetter 
vi dialog med reindriftsforvaltninga og gjeldende reinbeitedistrikt.

Sametinget har befart området uten å finne noen freda, samiske kulturminner. Vi har derfor 
ingen innvendinger til planforslaget.

Vi minner likevel om den generelle aktsomhetsplikten. Denne bør nevnes i 
reguleringsbestemmelsene. Vi foreslår følgende tekst:

 Kulturminner og aktsomhetsplikten. Om noen under arbeid skulle 
mistenke funn av kulturminner, må en umiddelbart stanse arbeidet og gi 
beskjed til Sametinget og fylkeskommunen. Pålegget beskrives i lov 9. juni 
1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Dette må 
videreformidles til alle som skal delta i gjennomføring av tiltaket.

Vi minner også om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk freda ifølge 
kml. § 4 annet ledd. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. 
Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter 
rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.

Denne uttalelsen gjelder bare Sametinget. For øvrige kulturminnehensyn viser vi til egen 
uttalelse fra Innlandet fylkeskommune.

Heelsegh/Med hilsen

Elin Rose Myrvoll Harald Bugge Midthjell
juogushoavda / seksjonssjef Raeriestæjja/Rådgiver

Tjaatsege lea elektrovneles jååhkesjamme jïh seedtesåvva vuelietjaalegapth/
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Åejviedåastoje / Hovedmottaker:
Tynset kommune Rådhuset 2500 TYNSET

Påastesijjie/adresse Tel: 78 47 40 00

Postboks 3 Org.nr: 974 760 347

9735 Kárášjohka/Karasjok Ta kontakt

Aamhtsreerije

saksbehandler

Harald Bugge Midthjell

Tel: +47 78 47 40 33

https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/974760347


2

Kopiija / Kopi til:
Innlandet fylkeskommune Postboks 4404 Bedriftssenteret 2325 HAMAR
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UTTALELSE TIL DETAJLREGULERING AV LOSGÅRD HYTTEGREND, 
SAVALEN, PLANID 202004, 1. GANGS BEHANDLING. GNR/BNR 112/221 
 
Viser til høring på Losgård hyttegrend på Savalen med planid 202004, 1. gangs behandling. 
gnr/bnr 112/221. 
 
Området hyttefeltet Losgård planlegges i ligger innen Knutshø villreinområde i det som i 
Miljøkvalitetsnorm for villrein er markert som vårbeite for bukk og i umiddelbar nærhet til et 
kalvings- og oppvekstområde1. Området nord for Fådalen, med Bratthøa, Tonnvola og 
skogsområdene omkring, er i normen pekt på som bukkeområde, mens fostringsdyra holder seg 
sør for dalen1.  
 
Det finnes lite kartfestet data om arealbruken til villreinen i området Savalen. Årsaken til det er på 
ingen måte at området ikke brukes av villrein, men at det ikke har vært noen systematisk 
registrering, eller fast oppsynsordning i området slik det har vært i de øvrige delene av Knutshø i 
flere årtier. I tillegg er det mye skogsterreng i området, noe som gjør observasjoner vanskeligere. 
Reinen opptrer også mer som enkeltdyr og i små flokker, i motsetning til de større flokkene reinen 
danner i fjellterreng.  
Det har imidlertid vært sett rein i området Naustervorda siden 1970-tallet. Ut over 1980-tallet fikk 
man også påvist kalving i dette området2. Etter den tid økte bestanden i antall og spredte seg 
nordover mot Fåset langs østsida av Savalen2. Økningen skjedde i en periode da villreinstammen i  

 
1 Kvalitetsnorm for villrein - kartgrunnlaget i Knutshø (arcgis.com) 
2 Scheie  J. O. & Klokk T. (1993) Villrein og inngrep i Knutshø villreinområde. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Rapport nr 3-1993. 

Tynset kommune 
Kommunedirektøren 
v/Tone Bergfall 

Deres ref: 21/72-47 Vår ref: Kristin Lund Austvik Sted: Kvikne Dato:  28.09.2022  

mailto:narve.haarstad@oppdal.com
mailto:kur@kvikne.no
https://storymaps.arcgis.com/stories/47018cd656984a4aa78ac22737ca8779
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Sølnkletten var stor, og det er antatt at dyra som begynte å bruke området trakk over derfra. I 
1989 ble det åpnet for jakt i feltet Naustervorda og i 1991 også for feltet Fåset (fig. 1). Det tildeles 
årlig kvote til begge jaktfeltene og det felles også rein i disse områdene. I den senere tid har det 
igjen vært færre observasjoner av rein i området Savalen, noe som kan ha sammenheng med en 
sterkt økende ferdsel de siste 10-20 årene1.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Miljøkvalitetsnormen for villrein ble fastsatt av Klima- og miljødepartementet i 2020 med det 
formål å ta vare på villrein. Miljøkvalitetsnormen setter krav til 1) bestandsforholdene, 2) 
lavbeitene og 3) leveområde og menneskelig påvirkning3. Normen er retningsgivende. Dette 
følger av naturmangfoldloven § 13. Kvalitetsnormen skal være et solid styringsverktøy, både 
for miljøforvaltningen og for andre sektor- og planmyndigheter. Den skal være godt egnet til å 
si noe om tilstanden til villreinen og hvilke utfordringer arten møter i de ulike  
 

 
3 FOR-2020-06-23-1298 

Figur 1 Kartutsnitt over jaktfeltene Fåset og Naustervorda. Jaktfeltgrensene er markert med svart 

linje. Grønn linje markerer areal over skoggrensa (tellende areal). Kart: Norsk villreinsenter nord 

(2016). 
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villreinområdene, og legge grunnlag for å vurdere hvilke tiltak forvaltningen kan sette i verk 
for å forbedre tilstanden. 
 
Tilstanden til villreinstammen i Knutshø har blitt vurdert til «dårlig» etter den nye 
kvalitetsnormen for villrein, mens trekkpassasjene har blitt vurdert til «middels» i 
kvalitetsnormen4. 
 
I delnorm 3 i Miljøkvalitetsnorm for villrein, har kartgrunnlaget for villreinens arealbruk blitt 
gjennomgått og kvalitetssikret. I gjennomgangen og vurderingen til Knutshø er Savalen utpekt 
som et «fokusområde» med grunnlag i arealunnvikelse sommer, høst og vinter. Årsaken til 
arealunnvikelsen er ferdsel og forstyrrelser fra mennesker som er betydelig allerede i dag. 
Påvirkning i kalvings- og oppveksttida (vår) er ukjent. Dersom Losgård hyttegrend blir en realitet 
vil ferdselen i området øke og reinen vil trolig sky området i enda større grad enn hva den gjør i 
dag. 

 
Villrein er også en ansvarsart som Norge er særlig forpliktet til å ta vare på.  
Kommuner og andre myndigheter har ansvaret for å hindre skade på villreinens leveområder, 
gjennom bruk av plan- og bygningsloven og annet lovverk5. 
I NINA rapport 1019 «Villreinens arealbruk i Knutshø», skriver Olav Strand m.fl (2015) at «det 
er få andre villreinområder hvor infrastruktur og menneskelige inngrep setter så klare 
premisser for både reinens og folks bruk av terrengene som i Knutshøområdet 6». Av dette 
forstår vi at det allerede er lagt stort press på Knutshøreinen gjennom vei- og hytteutbygging 
mm. og at vi derfor har et ekstra stort ansvar for å ta vare på resten av området som relativt 
urørt og upåvirket av ferdsel, sommer som vinter. Heri ligger også at det bør arbeides for å 
gjenopprette trekkruter og øke bruken av deler av området. 
 
De senere årene har man hatt økt fokus på sykdom og smitte hos rein og da særlig CWD og 
fotråte. Smittepresset blir, naturlig nok høyere dess tettere reinen står. Det er derfor ei viktig 
målsetting å forsøke å øke reinens bruk av villreinområdene for slik å spre dyrene og å få ned 
et eventuelt smittepress.  
Villreinstammen i Knutshø hadde tidligere svært god kondisjon og var på 1980 tallet regnet 
for å være en av landets beste villreinstammer. Siden den tid har overvåkningsprogrammet 
for hjortevilt vist at kondisjonsmålene har blitt vesentlig redusert. 
Dette gjelder særlig antall kalv/100 simler og ungdyr, men i noen grad også slaktevekter 
(Solberg, E. J m.fl Hjortevilt 1991–20167). Per i dag har man ingen sikker forklaring på denne  

 
4 Rolandsen, C.M., Tveraa, T., Gundersen, V., Røed, K.H., Tømmervik, H., Kvie, K., Våge, J., Skarin, A. & Strand, O. 2022. 

Klassifisering av de ti nasjonale villreinområdene etter kvalitetsnorm for villrein. Første klassifisering – 2022. NINA Rapport 

2126. Norsk institutt for naturforskning. 
5 Villrein i Norge - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no) 
6 Strand, O. m-fl. (2015). Villreinens arealbruk i Knutshø. Resultater fra GPS- undersøkelsene.- NINA rapport 1019. 131s. 
7 Solberg, E. J., Strand, O., Veiberg, V., Andersen, R., Heim, M., Rolandsen, C. R., Solem, M. I., Holmstrøm, F., Jordhøy, P., Nilsen, E. B., 

Granhus, A. & Eriksen, R. 2017. Hjortevilt 1991–2016: Oppsummeringsrapport fra Overvåkingsprogrammet for hjortevilt - NINA Rapport 
1388 125 s. 
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negative utviklingen, men både høy tetthet som følge av at reinen her bruker en relativt liten 
del av det totale leveområdet, og økt parasittbelastning som følge av høy tetthet og mulig 
smitte fra saltplasser er plausible forklaringer. 
 
Villreinutvalget for Knutshø har i lengre tid sett med bekymring på denne utviklingen og 
arbeider for å bedre mulighetene for at reinen kan benytte en større del av sitt totale 
leveområde og å hindre at arealbruken blir ytterligere innskrenket. Villreinutvalget ønsker 
derfor ikke at det legges til rette for økt turisme og hytteutbygging innen villreinområdet. 
 
 
 
 
 
 

For Knutshø Villreinutvalg 

 

    

Narve Hårstad (sign)       Kristin Lund Austvik (sign) 
formann  Sekretær 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

Samfunnsutvikling - Kommunal veiledning plan 
  
   

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: +47 62 00 08 80 
Postboks 4404 Innlandet fylkeskommune E-post: post@innlandetfylke.no 
Bedriftssenteret Parkgata 64 Internett: www.innlandetfylke.no 
2325 Hamar Hamar Org.nr.:  920717152 
 

Tynset kommune  
Torvgata 1 
 
2500 TYNSET 
  

 
Deres ref:   Vår ref:  Dato: 
21/72 2021/5165-26 

Christer Danmo (kommunal veiledning plan) 
30.09.2022 

 

Merknader til detaljregulering av Losgård hyttegrend, Savalen - 
Plan-ID 202004 - 1. gangs behandling - gbnr. 112/221 - Tynset 
kommune 
 
Viser til oversendelse fra Tynset kommune datert 02.09.2022. Saken omhandler foreløpig 
høring av detaljreguleringsplan for Losgård Hyttegrend i Savalen (plan id 202004). Formålet 
med den foreløpige høringen er å avklare om hensynet til villrein er tilstrekkelig hensyntatt i 
planforslaget før det tas stilling til detaljene i planforslaget. 
 
Merknader 
Vi viser til formannskapsmøtet i Tynset kommune 22.09.2022 der Mari Jacobsen Garmo fra 
Innlandet fylkeskommune deltok. Med bakgrunn i møtet avventer vi nytt planforslag før vi 
kommer med en formell uttalelse i saken. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kristin Ryen Reithaug  
Seksjonssjef, plan  
  
 Christer Danmo 
  

 
 
 
 
 

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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E-postadresse: 
sfinpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 987  
2604 Lillehammer 

 Besøksadresse: 
Gudbrandsdalsvegen 186,  
Lillehammer 
Parkgata 36, Hamar 

 Telefon: 61 26 60 00 
www.statsforvalteren.no /in 
 
Org.nr. 974 761 645 

 

  Vår dato:  Vår ref: 

  20.10.2022  2021/808 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

    21/72-47 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Terje Abrahamsen, 61 26 60 64 
  
 
 
  

Tynset kommune 
Torvgt. 1 
2500 TYNSET 
 
 

  

 

Foreløpig høring - Tynset - reguleringsplan - Losgård hyttegrend 

Vi viser til oversending i brev 02.09.2022, våre innspill ved oppstart i brev 01.03.2021 samt møte 
22.09.2022 på Teams mellom Tynset kommune, politisk og administrativt nivå, samt Innlandet 
fylkeskommune og Statsforvalteren i Innlandet og referat fra dette møtet 05.10.2022.  
 
Bakgrunn for saka 
Det ble varsla oppstart for arbeid med detaljregulering av Losgård hyttegrend i januar 2021. Dette er 
et nytt hyttefelt som ikke er i tråd med overordna plan, litt i utkanten av sentrumsområdet men 
likevel tilgrensende eksisterende fritidsbebyggelse nær Savalen sentrum og tilkomstveg hit.  
 
Ved oppstart var Statsforvalteren særlig opptatt av forutsigbarhet i planlegginga og at planinitiativet 
ikke er i tråd med overordna plan. Det pågår en revisjon av gjeldende kommunedelplan for Savalen.  
 
Videre pekte vi på det positive i at påvirkning på villrein er ett av de temaene som 
skal utredes i den kommende konsekvensutredninga. Savalen ligger i bygdenært område (BO) etter 
Regional plan for Dovrefjellområdet. I denne sona legger den regionale planen i utgangspunktet ikke 
føringer for arealbruken. 
 
Statsforvalterens innspill ved foreløpig høring 
Vi viser til våre innspill ved oppstart som står fast. Videre viser vi til avklaringer i nevnte møte 
22.09.2022 der våre oppstartinnspill ble ytterligere nyansert.  
 
Tynset kommune viste også i møtet bl.a. til at utbyggingsområdet i Regional plan for 
Dovrefjellområdet er definert som såkalt bygdenært område. Men i kvalitetsnormen for villrein 
knytta til Knutshø-området og nytt kunnskapsgrunnlag våren 2022 er det på østsida av Savalen lagt 
til et kalvings- og oppvekstområde, et vårbeiteområde for bukk samt en trekkpassasje som blir 
berørt av planlagt hytteområde.  
 
I møtet med Tynset kommune påpekte Statsforvalteren det positive i at kommunen tar initiativ til å 
drøfte dette med statlig- og regional planmyndighet før en evt. går videre.  
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Nye kartframstillinger knytta til kvalitetsnorm for villrein inneholder i realiteten begrensa ny 
kunnskap i forhold til hva som var kjent ved grunnlaget for regional plan for Dovrefjellområdet.  
Det er kjent at noe rein benytter områdene rundt Savalen periodevis. Vi ser fortsatt på det slik at 
områdene nord for Savalen sentrum og rundt tettstedet er mindre viktige områder for villrein enn i 
buffersonen (og nasjonalt villreinområde) lenger vest. Det er den regionale planen som fortsatt er 
styrende for arealdisponering på og rundt Savalen.  
 
Samtidig minna vi om at samla belastning på villreinen (jf. bestemmelser i naturmangfoldloven) også 
må være et vurderingskriterium i de bygdenære områda.  
 
Statsforvalteren er opptatt av at videre hyttebygging på Savalen konsentreres til sentrumsområdene, 
ut fra areal- og transporthensyn men også for å bygge opp under eksisterende infrastruktur og 
reiselivsetableringer.  
 
Kommunen må vurdere verdien av de relativt urørte fjellområda øst for Savalen og rundt Gråvola - 
Snausjøvola. Ikke bare som beite- og trekkområde for villrein men også ut fra andre hensyn til 
naturmangfold, bl.a. artsforekomster, naturtyper og trekkveger for annet hjortevilt.  
 
Utover denne nyanseringa i foreløpig høring, innspill i møte 22.09.2022 og ved oppstart, kommer vi 
tilbake med ytterligere innspill til reguleringsforslaget i sin helhet når det sendes på ordinær første 
gangs høring.  
 
 
Med hilsen 
 
Jørn Karlsen (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Terje Abrahamsen 
seniorrådgiver 
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