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Svarbrev- søknad om tillatelse til oppføring av ny utedo
ved Statskog sin hytte ved Såvass i Valle kommune, SVRLVO
Viser til søknad datert 8 juni 2021.07.01

Vedlagt ligger saksutredning og utdrag fra godkjent møteprotokoll fra AU møte 29.06.21.
Vedtaket kan påklagast til Miljødirektoratet. Klaga skal sendast til verneområdestyret for
vidare handsaming. Klagefristen er 3 veker frå mottak av vedtaket. Alle partar med klagerett
har rett til innsyn i saksdokumenta. Skrifteleg klage skal sendast til Verneområdestyret for
SVR Pb. 504 Stoa, 4804 ARENDAL. Oppgi kva for eit vedtak det vert klaga på, dei
endringane klagar ynskjer og grunngjeving for klaga. Dersom det vert klaga så seint at det
kan vere tvil om det er klaga i rett tid, må det opplysast når brevet kom fram.
Med hilsen
Guro Sødergren
Verneområdeforvalter SVR
Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift
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Statsforvalteren i Agder
Valle kommune

Landskapsvernområde

Postboks 504
Postboks 4

Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

4804
4746

ARENDAL
VALLE

Arkivsaksnr: 2021/5584-0
Saksbehandler: Guro Sødergren
Dato: 23.06.2021

Utvalg
AU i verneområdestyret for SVR

Utvalgssak
40/21

Møtedato
29.06.2021

Søknad om tillatelse til oppføring av ny utedo ved Statskog
hytte Såvass i Valle kommune, SVR-LVO
Forvalters innstilling
Med hjemmel i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane
landskapsvernområde kap. 1.3. c får Statskog SF tillatelse til å bygge en ny utedo på 1,4 m2
i Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane landskapsvernområde ved Såvass i Valle kommune.
Behovet for bygningen er godt dokumentert.
Vilkår:
• Det må innhentes nødvendige tillatelser fra grunneier og Valle kommune.
• Utedoen skal være tilpasset terrenget, og den skal ikke plasseres eller utformes slik
at det virker ruvende og dominerende i landskapet, eller blir stående i silhuett.
Utedoen skal plasseres slik det er avmerket på oversiktsbilde som følger søknaden.
• Det skal brukes umalt kledning.
• Utedoen skal ikke være til hinder for tradisjonelt friluftsliv eller drifteveier/stier.
• Fundamentene skal bestå av naturstein eller støypte påler.
• Byggearbeidet skal foregå på en så skånsom måte som mulig for naturmangfoldet,
planering av byggetomta er ikke tillatt.
• Avfall og annen restmateriale skal fraktes ut av verneområdet og leveres på godkjent
mottak.
• Ved transport av materialer og utstyr skal det brukes båt.
• Byggearbeidet skal gjennomføres i sommermånedene juni- august.
• Byggearbeidet skal være ferdig innen 19.august 2022.
Arbeidsutvalget innvilger søknaden med bakgrunn i at størrelse, materialvalg og plassering
vil bygningen gjøre lite av seg i landskapet. Behovet for utedoen er godt dokumentert.
Tiltaket er vurdert til å ikke å være i strid med verneformål eller utgjøre en trussel for
verneverdier.
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Saksprotokoll i AU i verneområdestyret for SVR - 29.06.2021
Handsaming i møte
Samrøystes i tråd med innstilling.

Saksopplysninger
Bakgrunn for søknad
Såvasshytta er en av Statskog sine utleiehytter på eiendommen Njardarheim i SVR. Hytta
benyttes hovedsakelig som jakthytte i forbindelse med villrein- og rypejakt i jaktfelt
Ljosådalen, men også som ordinær utleiehytte, primært i barmarksesongen.
De siste 10 til 12 årene har hytta vært Statskog sin faste base i forbindelse med opplæring
og kurs i villreinjakt. På østsiden av hytta står et mindre uthus. Dette nyttes som både
vedskjul, oppheng av villreinslakt og utedo.
Statskog ønsker å ha et mer tydelig skille mellom utedo og annen bruk. I tillegg er området
hvor uthuset i dag står, svært fuktutsatt med vannsig synlig i dagen, og det er avrenning fra
doen og videre sørover som ikke er ønskelig.
På grunnlag av dette ønsker Statskog å søke om dispensasjon fra verneforskriften for å sette
opp en ny enkel utedo av klassisk utførelse på nordvestsiden av hytta. Her er det et område
med fast og tørt underlag hvor doen kan plasseres uten ytterligere inngrep enn bolter og
enkel støp i stein. Doen vil ha en størrelse på 1,2 x 1,2 meter og være høy cirka 2,4 meter
høy.
Gjennomføring av tiltaket vil ikke medføre ytterligere motorisert transport enn alminnelig
ferdsel med båt på Svartevassmagasinet.
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Oversiktsbilde over Såvasshytta. Den blå pila viser dagens plassering av utedo. Utedoen er i
det sør-vestre hjørnet av vedskjulet.
Området hvor uthuset er plassert er svært fuktig, og vannsiget renner / trekker sør – sørøst
over. I praksis akkurat der hvor selve do står.
Det røde krysset viser cirka ny ønsket plassering. På tørt område. Den nye utedoen vil være
en frittstående utedo av klassisk utforming. 1,20 meter x 1,20 meter i grunnflate.
Byggetiltaket er tenkt ferdig gjennomført ila sommeren 2021.

Oversiktskart- blå prikk viser plassering av Såvasshytta øst for Svartevassmagasinet.
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Formell bakgrunn for vurdering og vedtak
• Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene landskapsvernområde av
28.4.00.
• Forvaltningsplan for SVR, godkjent 2015.
• Naturmangfoldloven.
Hjemmelsgrunnlag
Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene landskapsvernområde ble vernet ved Kronprinsregentens
resolusjon av 28. april 2000.
Formålet med vernet går frem av kapittel III i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene landskapsvernområde:
“1. Å ta vare på et sammenhengende, særpreget og vakkert naturområde med urørte fjell,
hei og fjellskogsområder med et særpreget plante- og dyreliv, stølsområder,
beitelandskap og kulturminner.
2. Å ta vare på et sammenhengende fjellområde som leveområde for den sørligste
villreinstammen i Europa. “
Verneforskriftens kapittel IV punkt 1.1 forbyr inngrep som “vesentlig kan endre
landskapets art eller karakter”. Forskriftenes opplisting under punkt 1.1 setter et generelt
forbud mot nye bygninger.
Jf. verneforskriften kap 1.3.c går det frem at forvaltningsstyresmakten kan gi løyve til mindre
tilbygg til eksisterende bygninger om det ikke er i strid med verneformålet. I dette ligger også
oppføring av mindre uthus/utedo plassert separat fra hytta.
Inngrep i nye områder skal unngås, ved behovet for utviding av økende bygningsmasse skal
i all hovedsak skje gjennom utviding av eksisterende bygninger.
Nye bygninger kan i mange tilfeller være en trussel mot verneverdier og i strid med
verneformål. En forutsetning for at en kan gi dispensasjon er at behovet kan dokumenteres,
og at tiltaket kan gjennomføres uten nevneverdig negativ effekt på verneverdiene
(forvaltningsplan for SVR kap. 2.3.4 ,2015).
Styret for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Frafjordheiene har
forvaltningsmyndighet for Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiene landskapsvernområde.
Vurdering
Tallet på bygninger i verneområder for SVR skal holdes på et nivå som ikke kommer i strid
med verneverdier og verneformål.
Tiltaket som det er søkt om anses å være innenfor kategori frittliggende mindre uthus.
Nybygget som skal brukes som utedo får et BYA på 1,44 m2. Utedoen skal plasseres slik at
den vil være tilpasset terrenget og tilpasset de andre eksisterende bygningene på plassen.
Utedoen vil ikke være til hinder for tradisjonelt friluftsliv eller stier.
Etter § 7 i Naturmangfoldloven skal de miljørettslige prinsippene i § 8-12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet. Forvaltningsmyndigheten må vurdere
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søknaden etter disse prinsippene ved alle tiltak som vedrører naturmangfoldet, og disse
vurderingene skal fremgå av beslutningen.
Kunnskapsgrunnlaget § 8:
Tiltaket ligger i et nasjonalt villreinområde. Posisjoner fra GPS merkeprosjektet viser at
området nord øst for Svartevassmagasinet blir brukt hele året av villrein og vil betegnes som
sentrale viktige beite og trekkområde for villreinen.

Kartutsnittet er tatt fra dyreposisjoner og viser posisjoner fra GPS merket villrein hele året,
(2006- 2019).
Etter søk i database for sensitive arter og naturbase er det registret en lokalitet av rødlistet
rovfugl. Ellers kan ikke forvalter finne andre arter eller økosystem som kan ta nevneverdig
skade av tiltaket.
Det blir derfor lagt mindre vekt på føre var-prinsippet i Naturmangfoldlovens § 9.
Naturmangfoldlovens § 10: (økosystemtilnærming og samla belastning)
Vannkraftutbygging dominerer landskapsinntrykket med sine store dammer, terskler og
reguleringshøyde. Andre inngrep som stinettet til STF, løypa som går fra Storevann til
Kringelvatn er med å prege det totale landskapsbildet for området. I tillegg til turisthytter har
Statskog og sankelag hytter liggende omkring. Landbruksnæring i form av sauedrift er godt
representert i Setesdal Vesthei noe som også gjelder for det aktuelle området øst for
Svartevass. Et nybygg i klassisk utedo form i en størrelse på 1,4 m2 vil ikke endre bruk av
Såvasshytta nevneverdig eller endre landskapets art eller karakter.
Naturmangfoldlovens § 11: (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Tiltakshaver skal dekke kostandene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.
Naturmangfoldlovens § 12: (miljøforsvarlig teknikker og driftsmetoder)

www.svr.no

Saksbehandler Guro Sødergren

Side 6 av 7

I byggeperioden er det satt som vilkår i vedtaket at dette skal foregå på en så skånsom måte
som mulig for naturmangfoldet. Vi har tatt høyde for at all frakt av materialer og utstyr knyttet
til bygging av utedoen vil foregå med båt over Svartevassmagasinet.
Konklusjon
Område er en sentral del av villreinområdet der det er ønskelig å begrense aktivitet og
inngrep. Det gis tillatelse til å bygge ny utedo ved Såvasshytta med bakgrunn i størrelse,
materialvalg og plassering. Selve arbeidet skal utføres ila sommeren 2021 og er den
perioden som er minst sårbar mht til vilt. Forvalter vurderer at tiltaket ikke vil påvirke
verneverdiene nevneverdig eller utgjøre en trussel av verneformålet.
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