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Saksframstilling: 

 

I forbindelse med flytting av DNT-hytta Gråhøgdbu på Venabygdsfjellet i Ringebu kommune 

skal det etableres ny sommerrute fra Dørfallet i Ringebu kommune, «ny Gråhøgdbu» og 

Eldåbu i Sør-Fron kommune.  

 

I en lenger prosess har DNT Oslo og omegn i samarbeid med Ringebu fjellstyre og Rondane – 

Dovre nasjonalparkstyre, på administrativt nivå, utarbeidet et forslag til ny sommerrute. 

Denne går lenger fram i fjellet enn den eksisterende og følger i all hovedsak eksisterende, 

men umerket stinett. For å merke ny sti må grunneiers tillatelse foreligge. Med bakgrunn i 

dette har landbrukskontoret i Ringebu og Sør-Fron, på vegne av DNT Oslo og Omegn og 

Oppland fylkeskommune, invitert, og den 22. februar avholdt et informasjonsmøte med 

grunneiere på den aktuelle ruta. Formålet med møtet var å komme i dialog og åpne for innspill 

med grunneiere tidlig i prosessen. 

 

Fjellstyret ble orientert om saken i fjellstyremøte 21. mars, og har bedt om at det legges fram 

en uttale fra fjellstyret.     

 

 

Saksbehandlers merknader: 

 

Saken om flytting av Gråhøgdbu har versert i alle fall i tredve år. Som en del av 

handlingsprogrammet i Regional plan for Rondane – Sølnkletten,vedtatt i 

Miljøverndepartementet i oktober 2013, tok Oppland og Hedmark fylkeskommuner i 2015 

fatt i saken på nytt. Med bakgrunn i de politiske vedtak av handlingsprogrammet inviterte 

Hedmark og Oppland fylkeskommuner berørte parter til et "oppstartsmøte"i oktober 2015. De 

som deltok var Den Norske Turistforening, Ringebu og Sør-Fron kommuner, Ringebu 

fjellstyre, Statskog, Miljødirektoratet, Villreinnemda, Fylkesmannen i Oppland, Statens 

vegvesen og nasjonalparkforvalter i Rondane - Dovre nasjonalpark. 
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Konklusjonen fra møtet var at samtlige parter var positive til å jobbe videre med saken. Det 

ble derfor nedsatt en arbeidsgruppe som skulle jobbe videre med 4 forskjellige alternativ: 

 

1. Flytte Gråhøgdbu vestover mot bebyggelsen på Venabygdsfjellet og rive eksisterende 

hytte. 

2. Flytte Gråhøgdbu til en av reiselivsbedriftene (samarbeid om drift mellom DNT og 

bedriften) 

3. La hytta stå og gjøre tiltak for å redusere "dagsturtrafikk" fra eksisterende 

fritidsbebyggelse på Venabygdsfjellet. 

4. Legge ned Gråhøgdbu og henvise de som ikke vil gå fra Eldåbu til Jammerdalsbu til 

eksisterende reiselivsbedrifter.      

 

Etter møter med bl.a. representanter fra næringslivet, befaringer, møte med velforening, 

avklaring med grunneier m.m. var konklusjonen klar; det beste (og eneste) alternativet er å 

flytte Gråhøgdbu vestover og rive den eksisterende hytta.  

 

DNT deltok i arbeidet fra starten og var etter funn av potensiell tomt positive til flytting av 

bua. De satte imidlertid noen vilkår for å gå videre med prosessen. Det gikk blant på at 

størrelsen av ei ny hytte og kostnadsfordeling av prosjektet, ønske om en høyfjellsrute til 

Eldåbu, og at en utbedring av Eldåbu og Jammerdalsbu ble en del av flytteprosjektet.  

 

Kostnadsbiten ble diskutert i oppstartsmøtet og det var klart at flere kunne bidra til prosjektet.  

Når det gjaldt ny sommersti fra Dørfallet til Eldåbu ble det Ruta fra Eldåbu ønsket 

forvaltningen at den fortrinnsvis legges til eksisterende sti i skogbandet mellom Eldåbu og 

Spidsbergseter. Det er denne som best kanaliserer ferdselen bort fra villreinområdene. Det ble 

imidlertid skissert en mulig "høyfjellsrute" fra fv 27 til Eldåseter, som vist i vedlagt kart. 

Denne ble etter befaring utarbeidet av daglig leder i Ringebu fjellstyre, i samarbeid med 

nasjonalparkforvalter i Rondane og Vegard Gundersen (NINA). Vilkår om en utbedring av 

Eldåbu og Jammerdalsbu som en del av flytteprosjektet av Gråhøgdbu kunne imidlertid ikke 

etterkommes, og måtte behandles som egne saker i kommunen.   

 

Dette ble kommunisert i et felles brev fra Oppland og Hedmark fylkeskommuner, styreledere 

i Rondane- Dovre nasjonalparkstyre, Ringebu fjellstyre og Villreinnemda, Fylkesmannen i 

Oppland v/Ola Hegge og representanter fra plan- og landbruksavdelingen i Ringebu og Sør-

Fron kommuner, til DNT 16. november 2016 (tidligere referert fjellstyret, refsak 86/16).  

 

Etter videre arbeidsmøter og kontakter med grunneiere har DNT nå fått avtale om ny tomt, på 

privat grunn, nord for Veslefjellet. Det er gitt dispensasjon til ny hytte etter kommunedelplan 

og byggesøknad er inne. I dialogmøte med grunneiere i februar, vedrørende ny sti, var det kun 

to som møtte. Disse var positive til planene, men hadde enkelte kommentarer til trasévalg ved 

Øygardsetra i Ringebu og Eldåsetra i Sør-Fron.   

 

Vedlagt forsalg til ny rute følger i all hovedsak eksisterende stier fra Dørfallet til Eldåseter. 

Fra Dørfallet til Flaksjølia går den i grenseland mellom villreinområde og buffersone i 

Reigional plan for Rondane-Sølnkletten. Videre nordover mot Klopptjønnet, Svartåa og 

Eldåseter innenfor villreinsonen, men i randsonen. Dette er gjort også lenger sørover, fra 

Gråhøgdbu til Saubua. Eksisterende sti fra Dørfallet, via Gråhøgdbu, Muen, Ramshøgda, 

Rundhøa og til Eldåbu blir nedlagt.  



Kunnskapsgrunnlaget med hensyn til villreinens arealbruk anses som godt gjennom 

registreringer i området og tilhørende rapporter (NINA rapport 339 «Villreinen i Rondane-

Sølenkletten. Kunnskapsstatus og leveområde» og NINA rapport1013 «Villrein og ferdsel. 

Sluttrapport fra GPS-merkeprosjektet 2009-2014»). 

 

Vurderinger etter forvaltningsplan og verneforskrift for Rondane nasjonalpark blir opp til 

Nasjonalparkstyret å vurdere. 

 

For den delen av stien som berører Ringebu østfjell statsallmenning er det Statskog som gir 

eventuell grunneiers tillatelse. Fjellstyret uttaler seg i forhold til bruksrettene og 

naturvernhensyn. Vurderinger etter forvaltningsplan og verneforskrift for Rondane 

nasjonalpark gjøres av Nasjonalparkstyret.  

 

 

 

Forslag til uttale: 

 

Saksbehandler vurderer prosjektet med flytting av Gråhøgdbu og forslag til ny sti som en 

vesentlig forbedring for villreinen i forhold til eksisterende situasjon. For den delen som 

berører statsallmenningen ønsker imidlertid Ringebu fjellstyre at traséen fra fv 27 til Sør-Fron 

grense legges så langt fram i fjellet som det lar seg gjøre, ut i eksisterende stinett, eller at den 

eksisterende stien fra Spidsbergseter til Eldåseter benyttes.    

 

 

Møtebehandling: 

 

 

Bjørn Moastuen fremmet følgende forslag til uttale: 

 

Ringebu Fjellstyre vurderer prosjektet med flytting av Gråhøgdbu som en vesentlig 

forbedring for villreinen. Det må være en forutsetning at ferdsel mellom Eldåbu og ny 

Gråhøgdbu kanaliseres slik at det tas hensyn til villreinens arealbruk. Kunnskapsgrunnlaget 

om dette anses som godt gjennom registreringer og lokal kunnskap. For den delen som 

berører statsallmenningen ønsker Ringebu fjellstyre at traséen fra fv 27 til Sør-Fron legges til 

den eksisterende stien fra Spidsbergseter til Eldåseter, merket med blått på kartet.   

Ringebu fjellstyre mener at rød sti, utfra kunnskap fra registeringer og rapporter samt lokal 

kunnskap, er lagt til areal som anses som villreinens bruksområder. Rød sti bør derfor ikke 

etableres. 
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