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Uttalelse til oppstart av reguleringsplan for Furusjøen Nord 

Under følger uttalelse etter gjennomført befaring 24.08.2021. 
 
Klima og Miljø  
Vi viser til vår uttalelse til varsel om oppstart datert 09.01.2018. Statsforvalteren står ved at det er 
uheldig å bygge ned myrene, og at inngrep i, og drenering av, myrer må unngås. Vi vil også vise til T-
1576 Naturstrategi for våtmark, som regjeringen la frem i juni 2021.   
 
Vi har ikke formelt mottatt nytt oppstartsvarsel, men under befaring fikk vi se forslag til revidert 
planforslag. Det er positivt dersom antall fritidsboliger og størrelsen på planområdet blir vesentlig 
redusert.      
 
Reindrift 
Reindriftsavdelingen ser positivt på at antallet tomter i området er bestemt redusert. 
Geografisk ligger de gjenværende tomtene utenfor grensene til beiteområdet for Trollheimen 
sijte og ca. 2.3 km fra drivingsleia over kreklingen. Selv om flytte- og drivingsleia ligger utenfor 
området til Trollheimen sijte gjelder Trollheimeloven også for dette området. 
Dette er en drivingslei som distriktet i dag er absolutt avhengig av for å kunne ta inn dyr som 
befinner seg i Grythatten-området til slakt og skilling på anlegget på Nerskogen. Det er 
imidlertid vanskelig å fastslå hvilken effekt en eventuell trafikk fra nye hytter i overkant av 2 km 
unna vil ha. Det er likevel nærliggende å tenke i retning føre-var-prinsippet i en slik sak, da 
distriktet som nevnt er helt avhengig av den aktuelle flyttleia.  
 
Det pågående arbeidet med kunnskapsgrunnlaget i Trollheimen var beregnet ferdigstilt den 01. 
desember 2021. Med bakgrunn i dette vil reindriftsavdelingen gi faglig råd om at videre arbeid 
med planoppstart tar utgangspunkt i det utarbeidede kunnskapsgrunnlaget når det foreligger.  
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