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Ny vurdering av varsel om oppstart - Reguleringsplan - Knausvola 
hyttegrend - Tolga kommune 

Vi viser til deres brev datert 26.08.2019 med anmodning om ny vurdering av forslag til 
reguleringsplan for Knausvola hyttegrend.  
 
Fylkesmannen er litt usikker på hvordan vi skal forholde oss en slik mellomrunde, utafor vanlige 
prosedyrer for behandling av planer etter pbl. 
 
Det er gjennomført en lang og brei prosess fram mot vedtak av Regional plan Forollhogna 
villreinområde 2013-2025. Denne planen gir føringer for kommunenes planlegging for å ta vare på 
villreinområdet. Knausvola ligger i sone 2, randområdet/buffersone, med klare føringer for ny 
utbygging: «Det skal ikke tillates nye hyttefelt, utvidelse eller fortetting av eksisterende hyttefelt ut over det 
som er godkjent i plan. For Mellom Riksen i Midtre Gauldal kommune og Knausvola i Vingelen/Tolga 
kommune er det noen presiseringer, jf. pkt. 14.» 
 
Presiseringene om Knausvola, pkt 14 d): «I området mellom Knausvola hytteområde og Vingelsetra kan 
inntil 30 nye hytter vurderes, forutsatt at villrein og viktige trekkområder ivaretas. Lokalisering og omfang 
avklares ved rullering av kommuneplanen, men et eventuelt nytt hytteområde skal ligge tilknyttet 
eksisterende vei og infrastruktur, samt mest mulig bygdenært.» 
 
Fylkesmannen har gjort rede for sine innspill til tidligere planer og ønsker om utbygging i Knausvola i 
uttalelsen til varsel om oppstart. Vår bekymring for villreinen i Forollhogna har først og fremst vært 
retta mot økt og konsentrert ferdsel innover i fjellet, inn mot de områdene som også regional plan 
har satt større fokus på. Områdene sør for Knausvola, med Kletten og nærområdene mot 
Vingelsbygda, er lagt ut som bygdenært område i regional plan for Forollhogna. Det betyr at 
området er vurdert som mindre viktig for reinen i Forollhognaområdet totalt sett enn områdene 
innover i fjellet, med randområder og nasjonalt villreinområde. Det er derfor større armslag for lokal 
forvaltning, men også et større ansvar for kommunen å forvalte de ulike lokale aktivitetene i 
området fra hytteeiere, gårdbrukere og øvrige utmarksbrukere sine interesser.  
Villreinens bruk av dette området vil kunne påvirkes av både ny utbygging i Knausvola og større 
inngjerdinger i trekkområdene, men dette er vurderinger som er lagt dels til kommunen for 
regulering av Knausvola, og i stor grad på grunneiere når det gjelder sperregjerdene. 
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Fylkesmannen vurderer også å legge fram saken for villreinnemda i løpet av høsten.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Øyvind Gotehus (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Ellen Nordrum Brøste 
rådgiver 
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