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Forord
Dette notatet viser utviklingen i antall fritidsboliger og utleiehytter/campinghytter i det
området som omfattes av fylkesdelplan for Rondane. Dette omtales om planområdet.
Prosjektet er utført for Oppland fylkeskommune. Oppdraget gikk ut på å vise antall nye
fritidsboliger per 1990, 2000 og 2006. Av faglige grunner ble det etter hvert interessant å
dele perioden før 1990 i før 1980, og perioden 1980-1989. Dette gir grunnlag for en noe
grundigere presentasjon av byggingen av fritidsboliger. En slik ytterligere inndeling ble
innført etter at prosjektet var startet. Det medfører at noen figurer og tabeller har en
oppdeling av perioden før 1990, mens andre figurer og tabeller bare behandler perioden
før 1990 samla. Hvilke perioder som omtales går fram av hver figur- og tabelltekst.
Oppdraget er utført av Hans Olav Bråtå og Kjell Overvåg. Bråtå har vært prosjektleder.
Lillehammer, september 2006
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Kunnskap om antall fritidsboliger i Rondane

Bakgrunn og forhistorie
Fylkesdelplan for Rondane ble vedtatt i fylkestingene i Oppland og Hedmark henholdsvis
4.12.1991 og 10.12.1991. Den 5. oktober 1992 godkjente Miljøverndepartementet
fylkesdelplanen. Disse vedtakene kom som en følge av at man over lengre tid hadde vært
bekymret over at videre utbygging av bl.a. fritidsboliger i Rondane skulle forverre situasjonen
for villreinen. Det ble derfor foreslått at planleggingen i Rondane skulle styres via et felles
sett av regler der det var et mål om å ivareta villreinens leveområder, på tvers av kommuneog fylkesgrenser. Det skulle gis rom for fortsatt utbygging dersom det ikke medførte konflikt
med villreinens arealbruk. Fylkesdelplan i henhold til plan- og bygningsloven ble valgt som
virkemiddel. Den historiske utvikling, prosessen omkring fylkesdelplanen og senere bruk av
den er beskrevet i bl.a. Bråtå 2001, 2005. En revidert Fylkesdelplan for Rondane ble godkjent
av Miljøverndepartementet i brev av 18.05. 2000. Ifølge den utgaven er målet med
fylkesdelplan for Rondane:
… å ivareta leveområdet for villreinen slik at den sikres overlevelse i livskraftig bestand, samt
å sikre øvrige store naturverdier i området. Planen skal sikre villreinens trekkområder inn og ut
av tilgrensende villreinområder. Det forutsettes at villreinstammen i Rondane skal være 30004500 dyr.

Det planlegges nå en ny revisjon. Som bakgrunn for denne revisjonen, samt et prosjekt som
skal kartlegge utviklingen i randområder til verneområder, ønsket Oppland og Hedmark
fylkeskommuner en oversikt over utviklingen i antall fritidsboliger i planområdet. De ønsket
også en oversikt over utviklingen i utleiehytter/campinghytter. Utviklingen skulle vises i form
av tabeller og fritidsboligene på ulike tidspunkt skulle kartfestes. Figur 1.1. viser de områder
som omfattes av fylkesdelplanen. Det lyse grønne området er ”planområdet”, mens det gule er
influensområdet. Verneområdene i henhold til naturvernloven er utvidet siden dette kartet ble
laget.
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Figur 1.1. Fylkesdelplan for Rondane.
Kilde: Hedmark og Oppland fylkeskommuner, 2001.
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Metode og presentasjon

Datagrunnlag
Datagrunnlaget for denne rapporten er de data som kommunene har lagt inn i GAB-registeret.
De sentrale data for oss i det registeret er dato når fritidsboligen var ferdig og
koordinatfestingen av fritidsboligen. GAB-registret ble opprettet fra 1.1.1980 og
bygningsdelen fra 1983. For fritidsboliger som var oppsatt før den tid ble data om
fritidsboligen etterregistrert. GAB-registeret er tidligere brukt til å illustrere den historiske
utvikling av antall fritidsboliger og overnattingsbedrifter i Høvringen/Puttenområdet i
Rondane (Bråtå og Overvåg 2005).
Data om fritidsboligene er basert på følgende koder i bygningsregisteret i GAB:
161 Fritidsbygning (hytter, sommerboliger og lignende)
162 Heleårsbolig som benyttes som fritidsbolig
163 Våningshus som benyttes som fritidsbolig
Data om utleiehytter/campingplasser er basert på følgende kode:
524 Camping-/utleiehytte
Vi har definert Rondaneregionen som det området som omfattes av ”planområdet”, slik det
framgår av plankartene for fylkesdelplanen (Oppland og Hedmark fylkeskommuner 1993,
2000).
Det kan settes spørsmål ved kvaliteten på GAB-dataene i de første årene etter at registeret ble
opprettet, men dataene er gradvis blitt bedre. Ved kjøring av GAB viser det seg at det finnes
en del fritidsboliger som mangler årstall for oppføring. Dette i de aller fleste tilfeller
fritidsboliger som er etablert før 1980. Selv om det altså er unøyaktigheter i de første årene
etter 1980, er det god grunn til å anta at de presenterte data i stor grad viser hovedtrekkene i
utviklingen (Arnesen & Overvåg 2006).
Kartet viser antall bygninger registrert til fritidsformål. Det medfører at antallet registrerte
fritidsboliger trolig er litt høyere enn antallet eiendommer tatt i bruk til fritidsformål. Grunnen
er at for eksempel anneks som er større enn 15 m2 ifølge GAB skal registreres som egen
bygning. De bygningsmessige løsninger på den enkelte tomt kan altså påvirke antall
fritidsboliger som registreres. Stikkprøver tyder imidlertid ikke på at dette er store avvik.
GAB-registeret inneholder også noen feil, bl.a. er det angitt punkter hvor det ikke er
fritidsboliger. Den eksakte posisjon og om alle fritidsboliger er lagt inne kan også diskuteres.
Så langt det er mulig er de nevnte feilkilder redusert.
Setrer som benyttes som fritidsboliger er inkluderte dersom de innen GAB er gitt en av
kodene 161-163.
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Av hensyn til presentasjonen er hver fritidsbolig markert med et forholdsvis stort symbol. For
enkelte områder er det så mange fritidsboliger at antallet grafisk blir ”liggende på hverandre”.
Tabellene på kommunenivå viser imidlertid antall nye fritidsboliger i de enkelte tidsrom.
Fritidsboligene i mange figurer og tabeller presenteres for tidsperiodene til og med 1979,
1980-1989, 1990-1999, 2000 – 2005. En sammenligning av antallet fritidsboliger i de enkelte
perioder vil gi en viss skjevhet fordi perioden til og med 1979 omfatter mer enn ett tiår. De
første fritidsboligene i Rondane ble bygget på starten av 1900-tallet, mens etableringen av
jakt- og fiskebuer har en enda lengre historie. Sammenligning i forhold til den siste perioden
blir også skjev fordi den bare omfatter 6 år. For de tre periodene siden 1980 har vi derfor også
regnet ut gjennomsnittlig antall nye fritidsboliger per år (tabell 3.2.). Fordi den siste perioden
er kortere er det likevel større usikkerhet knyttet til gjennomsnittlig antall for perioden 2000 2005.
Det er viktig å få fram at det kan være et forholdsvis langt ”etterslep” i tid fra planer vedtas til
det selges tomter og til tomtene bebygges. Avhengig av i hvilken grad man hadde gamle
planer som skulle gjennomføres eller om det er helt ny planlegging i et område påvirker dette
muligheten til å beskrive de mer dagsaktuelle trender innen utbyggingen. Likevel er det grunn
til å anta at lokaliseringen av nye fritidsboliger mot slutten av 1990-tallet og utover på 2000tallet reflekterer eventuell påvirkning fra fylkesdelplanen. Det er også kjent at regionale
myndigheter begynte å bruke det oppstartede fylkesdelplanarbeidet til å påvirke kommunale
planer før fylkesdelplanen var vedtatt og godkjent (Bråtå 2001).
Når det gjelder camping-/utleiehytter kan det reises spørsmål om andre hytter som brukes til
utleie, som jakthytter, er registrert under andre koder i GAB, for eksempel som del av
gårdsdrift. Undersøkelse av dette har ikke vært en del av vårt oppdrag. Dataene, særlig figur
4.1., gir grunnlag for kritiske spørsmål om hva som egentlig er inkludert i den nevnte kode i
GAB. Det kan for eksempel se ut til at enkelte av Den Norske Turistforening og andre
turisthytter sine bygninger er inkludert, mens andre ikke er det. Det er derfor grunn til en viss
skepsis til tallene i tabell 4.1. og figur 4.1.
Vi har kommentert i hvilken grad det etableres nye fritidsboliger innen villreinens
leveområde, og har da forholdt oss til den avgrensingen som forekommer på kartet. I den
sammenheng er det et spørsmål om hvor nøyaktig avgrensningen av villreinens leveområde er
foretatt. Eventuell mindre unøyaktigheter ved den digitaliserte utgaven, som vi har fått tilgang
til, vil påvirke det som kommer fram på kartene, og dermed våre vurderinger.
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Antall fritidsboliger på ulike tidspunkt i Rondaneregionen

Hovedtrekk i utviklingen av antall nye fritidsboliger i planområdet i Rondane
Tabell 3.1. viser at det per 31.12.2005 var registrert 17816 fritidsboliger i planområdet.
13593 fritidsboliger var etablert før 1.1.1980. Det er registrert 741 nye fritidsboliger i løpet av
80-årene, 2121 nye fritidsboliger i løpet av 90-årene og 1361 nye fritidsboliger fra 1.1.2000 til
og med 31.12.2005. Dette er illustrert i figur 3.1., og den indikerer at det totale antall
fritidsboliger øker jevnt. Målt i gjennomsnittlig antall nye fritidsboliger per periode, jf tabell
3.2., tyder tallene på at veksten siden 2000 har økt i forhold til det foregående tiåret. Tabell
3.1. viser at det er flest fritidsboliger i Ringsaker med (5787), fulgt av Ringebu med 2600
fritidsboliger. I Elverum er det registret 7 fritidsboliger, alle bygd før 1980. Figur 3.8. viser
lokaliseringen av alle fritidsboligene i planområdet i Rondane.
Tabell 3.1. Antall fritidsboliger i planområdet i Rondane til og med 31.12. 2005.
Kommune/Tid

Til og med
1979

1980 - 1989

1990 - 1999

2000 - 2005

Sum

Ringsaker

4759

136

543

349

5787

Ringebu

2013

87

301

199

2600

Øyer

796

30

646

196

1668

Stor-Elvdal

1230

106

119

105

1560

Sel

952

139

149

91

1331

Nord-Fron

958

49

70

42

1119

Lillehammer

821

116

42

74

1053

Løten

617

6

70

131

824

Åmot

425

34

38

62

559

Hamar

359

15

83

69

526

Dovre

352

17

49

36

454

Folldal

169

4

5

6

184

Sør-Fron

135

2

6

1

144

Elverum

7

0

0

0

7

SUM

13593

741

2121

1361

17816

Tabell 3.2. Gjennomsnittlig antall nye fritidsboliger i ulike perioder i planområdet i Rondane.
Periode
Gjennomsnitt per år

1980 - 1989

1990 - 1999

2000 - 2005

74

212

226
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Figur 3.1. Antall fritidsboliger i planområdet per 1.1.1980, 1.1.1990, 1.1.2000 og 1.1.2006.
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Figur 3.2. Antall nye fritidsboliger i planområdet på 1980-tallet, 1990-tallet og 2000 – 2005, etter
kommune.
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Figur 3.2. viser at økningen i fritidsboliger siden 1980 er størst i Ringsaker, Øyer, Ringebu,
Sel og Stor-Elvdal. Sør-Fron, Folldal og Dovre har minst økning. I Elverum er det ikke
registrert nye fritidsboliger etter 1980. I hovedtrekk fortsetter veksten på samme måten, men
Øyer har mye mindre vekst etter år 2000 enn på 1990-tallet. Løten, Åmot og Lillehammer har
en sterkere vekst på 2000-tallet enn på 1990-tallet.
I forhold til en nord-sør dimensjon og forvaltningen av villreinen i Rondane ut fra
delområdene Rondane Nord1 og Rondane Sør2 ser vi fra figur 3.3. at det fra 1990-tallet vært
en klart ulik utvikling. Den årlige gjennomsnittlige utbygging av fritidsboliger for periodene
er høyere i områdene omkring Rondane Sør enn Rondane Nord, selv om det er en viss
nedgang fra 1990-tallet til det inneværende tiåret. Det gjelder også dersom vi korrigerer for at
Rondane Sør er større enn Rondane Nord. Ytterligere korrigering ved at en tar hensyn til
arealer utenfor villreinområdet, men innen planområdet, kan endre bildet noe, men neppe
hovedtrenden.
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Figur 3.3. Gjennomsnittlig antall nye fritidsboliger per år for delområdene Rondane Nord og
Rondane Sør.

1

Inkluderer kommunene Dovre, Folldal, Sel, Nord-Fron og Sør-Fron og omfatter et areal på 1513 km2
Inkluderer kommunene Ringebu, Øyer, Ringsaker, Hamar, Åmot og Stor-Elvdal og et areal på 1782,9 km2,
utenom Finnsjøfjellet.

2
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Perioden 2000-2005 er kortere enn for de foregående tiår, hvilket gjør en sammenligning
usikker. Likevel synes veksttakten etter år 2000 å være omtrent som på 1990-tallet. Som
nevnt var derimot 1980-tallet preget av en lav vekst i alle kommuner.
Dette indikerer at fylkesdelplanen, sammenlignet med situasjonen i 1980-tallet ikke har
påvirket økningen i antall fritidsboliger i regionen. På den annen side vet man ikke hvordan
utviklingen ville vært uten en fylkesdelplan.
I forhold til fylkesdelplanen er det imidlertid mer interessant å spørre om hvor fritidsboligene
er lokalisert, spesielt i forhold til villreinens leveområde. Sentralt i fylkesdelplanen er at nye
fritidsboliger ikke skal komme i konflikt med villreinens leveområde, se figur 1.1. Dersom en
følger tilrådningene fra fylkesdelplanen så skulle det forventes at nye fritidsboliger lokaliseres
perifert i planområdet.
Nye fritidsboliger før 1980
Figur 3.4. viser hvor fritidsboligene i Rondane var bygget før 1980. Hovedtrekket er
konsentrasjon om områder i randen av snaufjellet, men også at det er bygget en rekke
enkeltfritidsboliger mellom de større konsentrasjonene. Dette kan bl.a. være eldre jakt- og
fiskebuer. Det aller meste av fritidsboligene er bygget på vestsiden av Rondane. Det finnes en
del enkeltfritidsboliger i Grimsdalen og i de indre deler av søndre del av Rondane.
Innen det som nå er karakterisert som villreinens leveområde ble det ikke bygd fritidsboliger i
Rondane nasjonalpark. Det er også få fritidsboliger i statsallmenningene mellom Grimsdalen
og Dovrefjell og i fjellområdene i statsallmenningene i Ringebu og tilgrensende fjellområder i
Stor-Elvdal sør for Fylkesvei 219.
Nye fritidsboliger i årene 1980 til og med 1989
Figur 3.5 viser at det ble bygget relativt få nye fritidsboliger i perioden, og at de nye
fritidsboligene i perioden ble bygget i eksisterende områder med fritidsboliger. Mens det i
perioden før 1980 bygges fritidsboliger i lavereliggende deler av regionen, særlig i sørlige
skogsområder, så har dette i stor grad opphørt på 1980-tallet. I sør konsentreres fritidsboligene
i attraktive eksisterende konsentrasjoner i randen av snaufjellet.
Selv om det bygges noen få nye fritidsboliger på Vegaskillet i Dovre og ved Storefjellseter i
Ringebu er tendensen at det ikke bygges nye fritidsboliger i det som i dag karakteriseres som
villreines leveområde.
Nye fritidsboliger på 1990-tallet
Figur 3.6. viser at konsentrasjonstendensen fra 1980-tallet omkring etablerte områder med
fritidsboliger fortsetter. Områder som Goppollen i Ringebu kommune, Hafjell i Øyer, samt
Sjusjøen og Ljøsheim i Ringsaker er blant de områdene som synes å vokse særlig mye.
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Innen villreinens leveområde, som tidlig på 1990-tallet ble etablert som et planbegrep via
fylkesdelplanen, bygges det noen få nye fritidsboliger i Grimsdalen, ved Storefjellsetra i
Ringebu samt sør for Imsdalen i Stor-Elvdal.
Nye fritidsboliger i årene 2000 til og med 2005
Ved en sammenligning av 2000-2005 med tidligere tiår er det viktig å huske på at situasjonen
slik den presenteres i figur 3.7. bare reflekterer et intervall på 6 år i motsetning til de to
foregående decennier. Likevel er det kanskje en tendens til ytterligere konsentrasjon om
etablerte områder med fritidsboliger, og i randområdet til fjellet. Det er mulig at etableringen
av nye fritidsboliger avtar i Øyungenområdet i Ringsaker og sørover i utkanten av Raudfjellet
i Ringsaker.
Innen villreinens leveområde er det ikke bygget nye fritidsboliger i Grimsdalen, inkludert
Vegaskillet. Nybyggingen omkring Storefjellseter fortsetter, og i større omfang enn i perioden
1990-99. Det bygges også fortsatt noen ny hytter i Stor-Elvdal sør for Imsdalen.
Samlet hovedmønster i utbyggingen av fritidsboliger i Rondane
Figur 3.8. gir det akkumulerte bildet av antallet fritidsboliger i Rondane til og med utgangen
av 2005 og dermed hvor de 17816 fritidsboligene er lokalisert. Dette viser at mesteparten av
fritidsboligene er konsentrert i mange områder i randområdene til snaufjellet. Likevel finnes
det også en rekke enkeltfritidsboliger, særlig i fjellområdene i sørlige del av Rondane og i de
lavereliggende skogsområder sør for disse fjellområdene. Videre ser vi at det aller meste av
fritidsboligene er lokalisert på vestsiden av regionen, altså vest for villreinens leveområde.
Kartene viser at det innen villreinens leveområde ikke er bygd nye fritidsboliger i Rondane
nasjonalpark. Hovedtrekket er også at det siden 1980 heller ikke er bygd nye fritidsboliger i
andre deler av som nå er villreinens leveområde. Det gjelder også på 1980-tallet, som var
tiåret før fylkesdelplanen var etablert. Ett unntak er området ved Storefjellseter, der
utbyggingen endog ser ut til å øke med tiden. Det er litt utbygging i villreinens leveområde i
Stor-Elvdal.
For å lette tilgjengeligheten til dataene viser vi i figurene 3.9. – 3.11. de akkumulerte plott av
fritidsboligene i ulike tidsrom for mer detaljerte deler av Rondane.
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Figur 3.4. Fritidsboliger før 1980.
Fritidsbolig
Planområde
Villreinens leveområde

Figur 3.1. Lokalisering av hytter i planområder fram til og med 1979.
Figur 3.2. Lokalisering av ny hytter i planområder 1980-1989.
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Figur 3.5. Nye fritidsboliger 1980-89
Fritidsbolig
Planområde
Villreinens leveområde
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Figur 3.6. Nye fritidsboliger 1990-99
Fritidsbolig
Planområde
Villreinens leveområde
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Figur 3.7. Nye fritidsboliger 2000-05
Fritidsbolig
Planområde
Villreinens leveområde
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Figur 3.8. Fritidsboliger bygd til og med 2005
Fritidsbolig bygd før 1990
Fritidsbolig bygd 1990-1999
Fritidsbolig bygd 2000 – 2005
Planområde
Villreinens leveområde
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Figur 3.9. Nordre del av
Rondane, alle fritidsboliger
Fritidsbolig bygd før 1990
Fritidsbolig bygd 1990-99
Fritidsbolig bygd 2000-05
Planområde
Villreinens leveområde
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Figur 3.10. Midtre deler av
Rondane,
alle del
fritidsboliger.
Figur
3.11. Søndre
av
Fritidsbolig
bygd
Rondane, alle fritidsboliger. før 1990
Fritidsbolig
bygd
1990-99
Fritidsbolig
bygd før
1990
Fritidsbolig
bygd 2000-05
Fritidsbolig
bygd 1990-99
Fritidsbolig
bygd 2000-05
Planområde
Planområde
Villreinens leveområde
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Figur 3.11. Søndre del av
Rondane, alle fritidsboliger.
Fritidsbolig bygd før 1990
Fritidsbolig bygd 1990-99
Fritidsbolig bygd 2000-05
Planområde
Villreinens leveområde
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4

Antall camping-/utleiehytter fram til utgangen av 2005

Tabell 4.1. viser at det er registrert til sammen 745 camping-/utleiehytter innen planområdet
for fylkesdelplan for Rondane.
Tabell 4.1. Antall camping/utleiehytter i planområdet i Rondane fram til og med utgangen av 2005.
Kommune/Tid Til og med
1989
Hamar
Ringsaker

1990 - 1999

2000 - 2005

0
40

Sum
0

9

49

Løten

7

7

Elverum

0

0

Åmot

10

15

25

Stor-Elvdal

79

10

89

Folldal

22

3

25

Lillehammer

41

7

5

53

176

13

2

191

Nord-Fron

64

3

1

68

Sel

61

7

6

74

Sør-Fron

49

0

Ringebu

91

5

Øyer

4

7

Dovre

SUM

49
8

104
11

79

22

745

Figur 4.1. viser at de aller fleste camping/utleiehyttene ligger langs hovedveiene, særlig langs
E6 og Rv 27. Som nevnt er det grunn til en viss skepsis til hva tallene i tabell 4.1. og figur 4.1.
viser.
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Figur 4.1. Camping-/utleiehytter i planområdet.
Bygd før 1990
Bygd 1990-99
Bygd 2000-05
Planområde
Villreinens leveområde
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5

Oppsummering

Det er til sammen registrert 17816 fritidsboliger i planområdet i Rondane. Det er flest
fritidsboliger i Ringsaker (5787), Ringebu (2600), Øyer (1668) og Stor-Elvdal (1560). Færrest
er det i Elverum (7), Sør-Fron (144), Folldal (184) og Dovre (454). I hovedtrekk fortsetter
også veksten på samme måten. Øyer har imidlertid mye mindre vekst etter år 2000 enn de
hadde på 1990-tallet. Løten, Åmot og Lillehammer har en sterkere vekst på 2000-tallet enn på
1990-tallet.
De aller fleste fritidsboligene ligger på vestsiden av Rondaneregionen, og er knyttet til en
rekke enkeltområder. De største konsentrasjonene er Mysuster/Rondablikkområdet,
Venabygdsfjellet, Nordseter/Sjusjøen og Ljøsheim. Konsentrasjoner finnes også på østsida,
men de er gjennomgående mindre. Blant disse er Skramstadsetra i Åmot, og Trytjønnområdet
og Atnsjølia i Stor-Elvdal. Det er en rekke enkeltfritidsboliger i indre deler av søndre del av
Rondane og de sørlige skogsområder.
Siden 1980-tallet synes det ikke åpnet nye områder for bygging av fritidsboliger. Dagens
utbyggingsmønster var altså i hovedsak etablert før 1980. Historiske studier av planleggingen
i nordre del av Rondane tyder på at hovedmønsteret ble avgjort via arealplanleggingen på
andre halvdel av 1970-tallet og tidlig på 1980-tallet (Bråtå 2001). I Gundstadseterområdet i
Stor-Elvdal, som var et stridsområde før oppstarten av fylkesdelplanen, er det ikke registrert
nye fritidsboliger fra 1980 og til 2005. Over tid er det en tendens til at fritidsboligene
konsentreres til etablerte, og ofte større konsentrasjoner.
1980-tallet ble preget av forholdsvis få nye fritidsboliger, men det er en klar økning på 1990tallet og så langt på 2000-tallet. Økningen, målt i gjennomsnittlig antall nye fritidsboliger per
år på 2000-tallet synes større enn på 1990-tallet, og økningen er klart mye større i den søndre
delen enn i den nordre delen. Det ses ved sammenligning av kommunene, og dersom en
sammenligner delområdene Rondane Nord og Rondane Sør.
Det er etter 1980 etablert svært få nye fritidsboliger i villreinens leveområde. Det gjelder også
i tiåret før fylkesdelplan ble etablert. Etter 1980 er det kommet fritidsboliger i Grimsdalen,
men der avtar antallet nye boliger over tid. I Storefjellområdet i Ringebu synes tendensen å
være motsatt med en økende etablering av nye fritidsboliger. Litt økning er det også i StorElvdal sør for Imsdalen.
Rondane nasjonalpark er uten fritidsboliger. Det gjelder også området mellom Grimsdalen og
Dovrefjell. Dovre nasjonalpark ble opprettet der i 2003. Mesteparten av forvaltningen av
området fram til 2006 har altså vært i henhold til andre lover enn naturvernloven og etter den
forvaltningen er det ikke etablert nye fritidsboliger. Deler av fjellområdene i
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statsallmenningene i Ringebu har både før og etter 1980 vært forvaltet slik at det ikke er
bygget fritidsboliger der.
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Antall fritidsboliger over tid i Rondaneregionen
Målet med rapporten er å dokumentere hovedtrekk i utviklingen av antall
fritidsboliger i Rondane. Det er 17816 fritidsboliger i plan-området i Rondane.
Flest fritidsboliger i Ringsaker (5787) og færrest i Elverum (7).
Det er flest fritidsboligene på vestsiden av Rondane.
De største konsentrasjonene i Rondane er Mysuster/ Rondablikkområdet,
Venabygdsfjellet og Nordseter/Sjusjøen. Konsentrasjoner finnes på østsida,
men de er gjennomgående mindre. Blant disse er Skramstad-setra,
Trytjønnområdet og Atnsjølia. Det er en rekke enkeltfritids-boliger
i indre deler av søndre del av Rondane og sørlige skogs-områder.
Siden 1980-tallet synes det ikke åpnet nye områder for fritidsboliger.
Over tid lokalises fritidsboligene til etablerte konsentrasjoner.
Økningen i antall nye fritidsboliger per år på 2000-tallet synes
større enn på 1990-tallet. Økningen er størst i den søndre delen.
Det er etter 1980 etablert svært få nye fritidsboliger i villreinens
leveområde. Det gjelder også i tiåret før fylkesdelplan ble etablert.
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