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ETABLERING AV TILSYNSBU I VESLLIE DOVREFJELL STATSALLMENNING 
  

SAKSOPPLYSNINGER 
 
Dovre fjellstyre har fra vedtaket om at Hjerkinn skytefelt skulle nedlegges sett behovet for ei 
tilsynsbu i området Vesllie og i den forbindelse opplyst om at de ønsker å overta deler av de 
eksisterende bygningene i Vesllie.  I samråd med Forsvarsbygg ble dette formalisert av 
fjellstyret (sak 15/2012). Vedtaket ble gjentatt i sak 18/2013 i forbindelse med oppstart av 
verneplanprosessen for tidligere Hjerkinn skytefelt. 
Ønske om å overta deler av bygningsmassen i Vesllie har vært opprettholdt av fjellstyret 
gjennom hele verneplanprosessen, senest i forbindelse med høringsuttalen til verneforslaget 
(sak 12/2017). Gjennom hele denne prosessen har det vært fjellstyret sin intensjon å på best 
mulig måte fremme  de bruksberettigedes interesser innenfor  de rammer som er gitt for 
fjellstyret sin virksomhet.  
 
Ved utvidelsen av Dovrefjell- Sunndalsfjella nasjonalpark og oppretting av Hjerkinn 
landskapsvernområde ble det vedtatt at forsvarets bygninger i Vesllie og vegen inntil 
bebyggelsen skulle fjernes, 
Begrunnelsen for vedtaket var hensynet til villrein og dennes trekkveger. 
 
Fjellstyre skal ivareta interessene til alle bruksberettigede i statsallmenningen, deriblant alle 
som utnytter utmarksbeite. Utfra de utredninger som er gjort i forbindelse med 
verneplanprosessen er tilgjengelig beite langt større enn det som utnyttes i dag.  
Tilbakeføringen av Hjerkinn skytefelt til sivile formål skal være sluttført ved utgangen av 
2020. Om områdene da kan utnyttes til storfebeite, i hvilken grad og under eventuelle 
pålegg (magnet) er ennå ikke helt klarlagt.  
 
Det er vanskelig å forutsi om antall beitedyr vil øke i fremtiden. I og med at området har 
vært en del av Hjerkinn skytefelt har utnyttelsen av bruksrettene vært underlagt 
restriksjoner. Dette gjør det vanskelig å forutsi hvilke omfang beitebruken vil bli etter 2020. 
Det er derfor viktig for fjellstyre å sikre interessene for både nåværende og nye 
beitebrukere. Behovet for tilsynsbu vil være det samme for alle som har beitedyr i området. 
 
For å sikre at alle beitebrukere i statsallmenningen i dag og i fremtiden gis like bruksretter 
vil det være naturlig at Dovre fjellstyre søker om å få etablere ei tilsynsbu i Vesllie.  
Enten ved å overta en av Forsvaret sine bygninger eller at det bygges ei ny tilsynsbu. 
Fjellstyre vil da kunne utarbeide retningslinjer med betinget bruksrett til alle beitebrukere 
med beitedyr i statsallmenningen. 
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VEDTAK 
 
Dovre fjellstyre søker om å få overta en av Forsvaret sine bygninger i Vesllie som tilsynsbu 
for beitedyr eventuelt om å bygge ei ny tilsynsbu. Fjellstyre utarbeider betinga bruksretter 
for brukere med beitedyr i området.  
Vedtaket var enstemmig. 
 
Vedtaket kan i henhold til forvaltningslovens § 28, påklages av alle med rettslig klageinteresse. Klagen må fremsettes 
skriftlig, og begrunnes. Klagen sendes til Dovre fjellstyre, Kirkevegen 5, 2660 Dombås innen 3 uker fra kunngjøringen av 
vedtaket. 

 
 
Dombås 18. juli 2019 

 
 
Kopi:   Statskog 
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 Dovre kommune   


