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In 2007 the Ministry of Environment initiated regional planning processes in 13 wild reindeer areas
in Southern Norway. The case studied here, Rondane, is the third generation of regional plans, but
was met with an unprecedentedly high level of conflict. The result was a plan in which local user in-
terests gained a stronger position than nature protection interests, compared to previous plans. The
article asks why and how this happened. The article interprets Rondane in light of a general trend
in nature management toward greater focus on user interests and local participation. Results of an
in-depth case study support the view that the process and plan was used as a policy window by po-
litical entrepreneurs favoring local views. The article claims that political consensus was reached by
exclusion and co-optation of wild reindeer interests, and put forward agonistic theory as an alterna-
tive to communicative planning theories.
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– Er nasjonal villreinpolitikk endret?
Dette spørsmålet stiller fylkesmannen i
Oppland i møte med Miljøverndepartemen-
tet1 23.10.2013, og ber samtidig om veiled-
ning i praktiseringen av den nylig vedtatte
regionale planen for vern og bruk av villrein-
områdene i Rondane. Arbeidet med regional
plan for Rondane startet opp i 2007, og etter
seks år med store konflikter, opplever fylkes-
mannen planen som vesentlig dårligere for
villreinen i Rondane, enn de to foregående
fylkesdelplanene fra 1992 og 2000.

Denne artikkelen undersøker hvorfor og
hvordan bruksperspektivene har lykkes i å
få gjennomslag i Rondane.

Norge er det eneste landet i Europa med
gjenværende intakte høyfjellsøkosystemer
med bestander av tundrarein (Rangifer ta-
randus tarandus) (Andersen mfl. 2009), og
har et internasjonalt ansvar for ivaretakel-
sen av villreinen og dens leveområder (ibid.).
Deler av leveområdene er sikret gjennom

vern, men i 2007 tok Miljøverndepartemen-
tet initiativ til regionale planprosesser i 13
villreinområder. Planene skulle «forene må-
lene om lokal omstilling og utvikling med na-
sjonale mål om en helhetlig forvaltning av
fjellområdene og sikring av villreinens leve-
områder (Miljøverndepartementet 2007:1)». 

Seksten kommuner og to fylkeskommuner
har deltatt i planarbeidet. Arbeidet har vært
svært konfliktfylt, og særlig betent har forhol-
det mellom fylkesmenn og kommuner/fylkes-
kommuner vært. Hovedkonflikten dreier seg
rundt bevaring av villreinens leveområder på
den ene siden, og muligheter for næringsut-
vikling, særlig tilknyttet reiseliv og turisme i
randsonene, på den andre. 

Avveiningen mellom bruk og vern er et
klassisk konfliktpunkt i møtet mellom statlig
naturforvaltning og lokalsamfunns utvi-
klingsbehov. Fokus i naturvernet har vært på
å bevare større områder med uberørt natur,
og mesteparten av vernet har skjedd i fjellom-

1. Etter regjeringsskiftet i 2013, skiftet Miljøverndepartementet navn til Klima- og miljødepartementet. I denne 
artikkelen vil Miljøverndepartementet bli brukt som betegnelse.
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råder i distrikts-Norge (Skjeggedal 2007), i
områdene hvor planprosessene nå har fore-
gått. I Rondane blir planprosessene lokalt
oppfattet som nok et statlig verneinitiativ. 

En rekke forskningsbidrag viser både en
økende lokal motstand mot det statlig sentra-
liserte naturvernet, og internasjonale trender
mot mer demokratisering og lokal medvirk-
ning i forvaltningen (Reitan og Holm 2012,
Sandström et al. 2008, Hovik et al. 2004,
Daugstad et al. 2006). Nasjonalt ser vi dette i
innføringen av lokal forvaltning av verneom-
råder (St.prp.no.1 2009–2010), samt i klare
signaler om økte muligheter for næringsmes-
sig bruk av verneområdene eksempelvis i
Fjellteksten (St. prp. nr. 65 (2002–2003).
Denne utviklingen mot mer lokal medvirk-
ning og økt fokus på lokale behov signalise-
rer en mer inkluderende og deltagerrettet
naturforvaltning. Reitan (2004:437) omtaler
dette som overgangen fra en «(…) politics of
expertise» to a process of politicisation». Dette
medfører en utvikling fra en naturverndis-
kurs til en bruk og vern-diskurs, og fra ek-
spertuttalelser til brede politiske prosesser.
Denne utviklingen skjer i tillegg i et landskap
som Saglie (2006:1) beskriver som «(…) the in-
creasingly fragmented institutional setting for
natural resource management and planning»;
en stadig mér sektorisert og fragmentert for-
valtning og planlegging. 

Villreinen er en migrerende og sky dyre-
art. Ivaretakelsen av dens behov for store,
sammenhengende leveområder er en utfor-
dring i en sektorisert, forvaltningsmessig
fragmentert, og administrativt oppstykket
fjellverden, med økt press fra næringsaktø-
rer. For å sikre ivaretakelsen av villreinen er
derfor en overbyggende og helhetlig planleg-
ging helt nødvendig.

Artikkelen bygger på en kvalitativ empi-
risk case-studie av både den regionale plan-
prosessen i Rondane, og den godkjente pla-
nen, og ser på hvorfor og hvordan bruksper-
spektivene har lykkes i å få gjennomslag i
planprosessen og plan. Gjennom intervjuer
og dokumentstudier undersøkes det hvordan
spenninger mellom vern og bruk, og lokal og
statlig styring kommer til uttrykk i planpro-
sess og godkjent plan, samt hvordan aktører

som representerer bruks-siden har jobbet for
å fremme sitt perspektiv. Plankartet fra
2013 blir sammenlignet med plankartet fra
2000, for å undersøke de faktiske arealmes-
sige endringene. Analysen tar utgangspunkt
i en institusjonell tilnærming gjennom et
mulighetsvindu-perspektiv på beslutnings-
prosesser (Kingdon 2014, første gang utgitt i
1984), og ser på agonistiske perspektiver
(Mouffe 2008, 2013) som et redskap som kan
styrke konfliktperspektivet innen planteori. 

Teoretiske perspektiver på regional 
planlegging

Regional planlegging som samordning?

Regional planlegging kan sees som «å løse
planleggingsoppgaver som krever samarbeid
og samordning over kommunegrensene (Hig-
dem 2012:105)», med mål om å legge til rette
for felles handling. Da fylkesplanlegging2

kom inn i bygningsloven i 1973, skjedde det
nettopp med bakgrunn i et samordningsbe-
hov mellom sektorer, områder og kommuner. 

Synet på planlegging som en arena for
samordningsprosesser er tett knyttet «the
interpretive, communicative turn in plan-
ning theory (Healey 1997:28)» på nittitallet.
I Norge medførte dette at kommunikative
idealer påvirket den teoretiske basisen for
planleggingen sterkt (Kleven 2010a og b).
Retningen er basert på Habermas’ teorier
om kommunikativ handling, diskursetikk og
deliberativt demokrati (Flyvbjerg 1991a og
b). Kommunikativ planlegging forstås som
en prosess for meningsdannelse og -bryt-
ning, gjennom en åpen dialog basert på gjen-
sidig respekt, tillit og avhengighet (Healey
1997). Prinsippene for kommunikativ rasjo-
nalitet er generalitet, autonomi, ideell rolle-
taking, maktnøytralitet og transparens
(Flyvbjerg 1991a og b). Gjennom en delibera-
tiv prosess hvor man søker etter en felles vir-
kelighetsforståelse, sikrer man både at «det
beste argumentet» vinner og en konsensus
omkring handling. 

De kommunikative idealene gjenfinnes i
plan- og bygningsloven, både som strenge
krav til prosess og til medvirkning. Man kan

2. Fram til innføring av ny plandel i plan- og bygningsloven i 2009, var benevnelsen fylkesplanlegging.
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stille spørsmål ved hvor sterk gjennomslags-
kraft retningen har hatt i praksis, men det
teoretiske fokuset har ligget på samordning,
i stedet for på interessemotsetninger og kon-
flikthåndtering. Kleven (2010a og b) hevder
at samordning er blitt planleggingens
«mantra», og Falleth mfl. (2011:91) hevder at
«norsk planlegging befinner seg i et nærmest
uangripelig og sakralt dogme – at planleg-
gingen skal være en samordningsmekanis-
me der sprikende interesser og mål puttes
inn i en prosess og der omforente løsninger
kommer ut i den andre enden».

Agonistisk teori
Det er flere kritikere av den kommunikative
planteorien som hevder at retningen har for
stor tro på deliberasjon og konsensusbyggen-
de prosesser, og legger for lite vekt på makt-
og konfliktperspektivet (Mouffe 2008, 2013,
Flyvbjerg 1991a og b, Allmendinger 2002,
Rydin 2003).

Chantal Mouffe (2008, 2013) er en av de
skarpeste kritikerne mot «det deliberative de-
mokrati (Mouffe 2008)». Mouffe (2008) setter
opp et grunnleggende skille mellom det poli-
tiske og politikk: Det politiske sees, i sterk
motsetning til de teorier som ser den som en
sfære av frihet og offentlig deliberasjon, som
de grunnleggende, uforenelige og fiendtlige
motsetningene vi finner i alle samfunn. Poli-
tikk sees som de sett av praksiser, språkspill
og institusjoner som skal etablere orden un-
der disse konfliktfylte forholdene. Mouffe ser
det som en viktig oppgave å utfordre den vid-
strakte enigheten om å se det offentlige rom
som et terreng der konsensus kan oppstå, og
hevder at det offentlige rom tvert imot er slag-
marken der ulike hegemoniske prosjekt kon-
fronteres, og der det ikke finnes noen som
helst mulighet for endelig forsoning:

«We have to accept that every consensus
exists as a temporary result of a provisional
hegemony, as a stabilization of power and
that it always entails some form of exclusion.
The idea that power could be dissolved
through a rational debate and that legitima-
cy could be based on pure rationality are illu-
sions which can endanger democratic insti-
tutions (Mouffe 2013:104)».

Ved å ta avstand fra den individualistiske og
rasjonelle grunntanken både i rasjonell-aktør

teori og i deliberativ teori, tar Mouffe (2008,
2013) utgangspunkt i at politiske identiteter
alltid er kollektive identiteter, konstruert i
form av et oss mot et dem. Hun hevder også at
det individualistiske og rasjonalistiske ut-
gangspunktet gjør en blind for den sentrale rol-
len lidenskapen [passion], – den følelsesmessi-
ge eller affektive dimensjonen, spiller i kon-
struksjonen av politiske identiteter. 

Konflikter hverken kan eller bør fjernes: -
fokus må i stedet ligge på å unngå at konflik-
ter tar form av antagonisme – kamp eller
krig mellom fiender som ikke anerkjenner
hverandres synspunkter som legitime – og i
stedet forsøke å finne måter som gjør at kon-
flikter kan ta form av «agonisme» – kamp
mellom motstandere [adversaries], som
anerkjenner både hverandres rett til å kjem-
pe for sin tolkning av verden og et sett med
regler som legger føringer for den agonistis-
ke kampen (Mouffe 2013): «While knowing
there is no rational solution to their conflict,
adversaries nevertheless accept a set of rules
according to which their conflict is going to
be regulated (Mouffe 2013:138)». Løsningen
er en «conflictual consensus (ibid.:139)».

Regional planlegging som styring?
Arealplanleggingen er som hovedprinsipp de-
legert til kommunene, og dermed underlagt
lokalpolitisk styring. Et av de største spen-
ningsfeltene innenfor arealplanlegging ligger
mellom lokale og statlige ønsker og mellom
ulike sektorers ønsker. I hvilken grad staten
gjennom den kommunale planleggingen kla-
rer å ivareta nasjonale interesser, er et spørs-
mål som debatteres sterkt i planmiljøer. Vil-
jen er der: I en analyse av plan- og bygnings-
loven fra 2009, hevder Aarsether (2012:83) at
«ånden i planlova er så avgjort styringsopti-
mistisk» og dårlig tilpasset et samfunn som er
preget av kortsiktige løsninger og stor kom-
pleksitet. Jensen (2011:85) hevder i tillegg at
«hele loven er gjennomsyret av en tro på og en
forventning om styrket offentlig planlegging,
tross en praksis som har vist det motsatte.
Det er fortsatt det synoptiske ideal som er
grunnfjellet». 

Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraf-
tig arealplanlegging og arealdisponering i
Norge (2007), konkluderte i 2007 med at de
nasjonale interessene ikke blir ivaretatt i til-



Bedømt (refereed) artikkel Marianne Singsaas

250 KART OG PLAN 4–2014

strekkelig grad gjennom den kommunale
planleggingen. Miljøverndepartementet blir
særlig utfordret i rapporten, og i sitt svar til
Riksrevisjonen trekker de fram at de har
sendt ut et bestillingsbrev til fylkeskommune-
ne om «utarbeidelse av fylkesdelplaner som
skal avklare bærekraftig arealforvaltning og
sikre villreinens leveområder innenfor sentra-
le fjellområder i Sør-Norge (Riksrevisjonen
2007:18)». Miljøverndepartementet trekker
videre fram samordning gjennom gode plan-
prosesser, som et redskap for å avklare beho-
vene for vekst og vern, og styre arealutviklin-
gen i villreinfjella: «Siktemålet er en helhetlig
planlegging som, gjennom å samordne hensy-
net til en forsvarlig villreinforvaltning og lo-
kalsamfunnenes behov for utvikling, legger til
rette for attraktive og gjensidig stimulerende
miljøer (Miljøverndepartementet 2007:1–2)».

Miljøverndepartementet ser på regional
planlegging som et redskap for realisering av
statlig miljøpolitikk, og for en helhetlig plan-
legging gjennom koordinering av samfunnsin-
teresser. Falleth mfl. (2011:91) påpeker imid-
lertid den «styringsmessige tilbaketrekkin-
gen», som har fulgt nye idealer om nettverks-
styring og partnerskap, en endring fra «go-
vernment til governance» (Rhodes 1997) eller
til samstyring (Røiseland og Vabo 2008) på
norsk. Videre hevder Falleth mfl (2011) at det-
te har ført til at de statlige signalene har blitt
mér sektoriserte og differensierte, og at denne
utviklingen fører til større samordningsproble-
mer. Forfatterne understreker at en sektori-
sert stat kan føre til et større kommunalt
handlingsrom, og at «mangel på helhet og økt
nettverksstyring kan kanskje skape mulighe-
ter for de med kompetanse og ferdigheter til å
benytte dette nye mangfoldet (ibid.: 91)».

Policy windows: Studiet av 
beslutningsprosesser
Aktører med kompetanse og ferdigheter til å
jobbe fram ny policy, eller politikkinnhold, er
et hovedfokus i Kingdons (2014) teori om poli-
cy windows.3 Teorien bygger på innsikter fra
normativ institusjonell teori, representert
ved Cohen, March og Olsens (1972), «Garbage
can»-teori. Teorien ser beslutningsprosesser
som mer eller mindre tilfeldige og gjentatte

koblinger av eksisterende problemer, løsnin-
ger, deltakere og beslutningsmyndigheter,
som vanskelig lar seg styre. Et grunnpremiss
i teorien er at i et valgt miljø med flere aktører
med ulike preferanser, eller institusjonell til-
hørighet, kan ikke konflikt løses. March og
Olsen (1984) hevder at «conflict is endemic
and that it tends to be interminable rather
than settled by prior arrangement (s. 742)».
Derfor er ingen beslutning eller løsning ende-
lig: Endrede forhold, ny informasjon, evalue-
ringer og skifter i opinionen skaper stadig nye
revisjoner. Enhver beslutning er kun en mid-
lertidig fastfrysing av steds- og tidsbestemte
ideer og maktforhold.

I følge Kingdons (2014) teori om mulig-
hetsvinduer må tre strømmer kobles
sammen for å få en politisk avgjørelse; pro-
blemstrømmen (er situasjonen betraktet
som et problem?), policy-strømmen (finnes
det politikk-alternativer som kan implemen-
teres?) og den politiske strømmen (har politi-
kerne vilje og mulighet til å endre politik-
ken?), og vektlegger rollen policy-entrepre-
nører har som koblere av ulike strømmer. 

Mulighetsvinduer åpnes enten fordi et
problem oppfattes som tilstrekkelig viktig,
eller på bakgrunn av politiske endringer som
løfter saken opp på dagsordenen. For at en
sak skal bevege seg fram mot en beslutning,
trengs det konkrete løsningsforslag i policy-
strømmen. Dette skaper rom for policy-en-
treprenører som får en mulighet til å jobbe
for å få gjennomslag for «sin» løsning. Cle-
mens og Cook (1999) understreker at tilste-
deværelsen av flere alternative løsningsfor-
slag i policy-strømmen, skaper et rom for po-
litisk handling og muligheten for å skape ny
policy; -nytt innhold i politikken. 

Kingdon (1984, 2014) opererer ikke med et
uttalt maktbegrep. Selve koblingsprosessen
kritiseres for å forbli en «black box» (Horrig-
mo og Kiland 2011) der maktutøvelse og alli-
ansebygging i situasjoner hvor der det er
åpne konflikter mellom ulike policy-alterna-
tiver, ikke forklares. Zahariadis (2007) utdy-
per maktperspektivet i teorien, idet han be-
skriver policy-entreprenøren som ikke bare
en forkjemper, men også som en makthaver,
som kan presse fram løsninger. Han under-

3. Det engelske skillet mellom begrepene politics og policy, som begge oversettes til politikk på norsk, forstås i 
denne artikkelen som hhv de politiske beslutningsprosesser, og innholdet i de politiske beslutninger.
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streker også hvordan entreprenører kan dra
med seg vellykkede løsninger fra andre om-
råder: «Successfully implementing a solution
in one area may spill over to another facilita-
ting the adoption of the same solution in a se-
emingly unrelated area (Zaharidis 2007:8)».
Han søker også å åpne «the black box» gjen-
nom å fokusere på at entreprenører «frame
issues appropriately (ibid.:18)». Å koble
strømmene innebærer «activating particular
dimensions of the problem to fit the solution
in language that appeals to different policy
makers (ibid.)». Informasjon er ikke nøytral,
og ved å ramme inn konflikten styrer policy-
entreprenørene diskusjonen inn på et spor
som leder mot deres foretrukne løsning.

Metode
Spørsmålet som stilles i denne artikkelen er
Hvorfor og hvordan har bruksperspektivene
lykkes i å få gjennomslag i planprosessen og
den nye regionale planen for Rondane? Ana-
lysen ser på forklaringsmuligheter for end-
ringene, eller maktforskyvningene, i Ronda-
ne, ut fra et teoretisk rammeverk som vekt-
legger konfliktperspektivet og politisk entre-
prenørskap, og som samtidig er kritisk til
graden av samordning og styring som kan
oppnås gjennom regional planlegging. 

Artikkelen er forankret i en fortolkende
epistemologisk posisjon og en konstruksjonis-
tisk ontologisk posisjon (Aase og Fossåskaret
2007). Artikkelen er inspirert av Flyvbjerg,
som hevder at fokus i planteori bør flyttes fra
de Habermasianske idealene om hva som «bør
gjøres» over til hva som faktisk skjer. Dette
har metodiske følger, og betinger detaljerte,
empirisk rike og kontekstualiserte case-studi-
er der fokus ligger på konflikter og strategier
heller enn argumentasjon og konsensus.

Empriinnsamlig ble samordnet med et
prosjekt i regi av Norges Forskningsråd med
sammenfallende problemstillinger (Hongslo
og Aasen 2012a og b, Falleth og Hovik 2013),
med begrunnelse både i faglig synergi og i la-
vere belastning på informantene i det aktu-
elle området. Utarbeiding av intervjuguide,
gjennomføring av intervjuer og utskriving av
intervjuer ble gjort i fellesskap vinteren og
våren 2011–2012. Feltarbeid ble gjennom-
ført på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og

aktørene ble primært identifisert gjennom
organisasjonskartet for planprosessen i Ron-
dane. Informantene ble valgt ut fra et ønske
om å finne nøkkelpersoner, altså represen-
tanter for «politisk og administrativ elite
(Aberbach, Putnam og Rockman 1981)», som
kan kaste lys over sentrale beslutningspro-
sesser som ikke er allment kjent. Gjennom
intervjuene har andre sentrale aktører blitt
identifisert og siden kontaktet. Det er gjen-
nomført intervjuer, med oppfølgende samta-
ler og mailkontakt, av 12 informanter. Pla-
nen ble ikke godkjent før høsten 2013.
Feltarbeidet er derfor supplert med oppføl-
gende telefonintervju, mailkontakt og sam-
taler på møter og konferanser helt fram til
endelig godkjenning, og også i etterkant. 

Analysen er i tillegg basert på omfattende
dokumentstudier av rapporter, saksdoku-
menter, presseklipp og møtereferater for hele
perioden 2007–2013. Særlig er debatten om
regional plan i regionavisen Gudbrandsdalen
Dagningen (GD) fulgt tett. GD hadde i 2013
rett under 80 000 lesere på papir og nett (GD
19.02.2013) og er eid av Mediehuset GD, som
tar sikte på å være det ledende mediekonser-
net for innlandet og fjellregionen. 

Valg av case
Rondane ligger i Oppland og Hedmark fylker,
omfatter 16 kommuner, og er i vest og nord
avgrenset av E6, og i øst av riksvei 3. Rondane
har en vinterstamme på ca. 2500 villrein. Den
geografiske utformingen av Rondane som et
langt og smalt fjellbeite, gjør området spesielt
sårbart for utbygging og ferdsel (Jordhøy
2008). Rondane nasjonalpark ble opprettet i
1962, som Norges første. Regionen er lite be-
rørt av kraftutbygging. Omfanget av veier og
hyttebygging, og et sterkt utviklet nettverk
av stier, løyper, turisthytter og høyfjellshotell
har imidlertid medført en gradvis økende
ferdsel til alle årstider. NINA rapport 339
(Jordhøy 2008) konkluderer med at leveområ-
det for villreinbestanden i Rondane er blitt
mer fragmentert gjennom de siste 100 årene.
Tidligere trekk mellom Rondane og Knuts-
hø/Snøhetta har opphørt, sammen med flere
andre regionale trekk, noe som har gjort at
reinen i Rondane i dag er delt i to til tre del-
bestander (ibid.).
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Den første fylkesdelplan for villreinen i
Rondane ble godkjent i 1992. Bråtå (2001)
vektlegger i sin doktorgradsavhandling om
villreinforvaltningens historie i Rondane, den
lokale frivillige samhandlingen for å ta vare
på villreinen. Bråtå (2001) påpeker også at da
naturvernloven kom i 1954, var det ikke stat-
lige myndigheter som tok denne i bruk i Ron-
dane, men derimot rettighetshavere, gjennom
fjellstyrene, som drev fram opprettelsen av
Rondane nasjonalpark i 1962. 

Det var også kommunene selv som tok in-
itiativet til en mér samordnet arealplanleg-
ging i Rondane. På bakgrunn av langvarige
konflikter mellom ulike brukerinteresser
både rundt riksvei 27 over Ringebufjellet, og
en ekstensiv hytteutbygging i Stor-Elvdal,
tok Ringebu kommune i 1990 initiativ til en
felles fylkesdelplan for Rondane (Bråtå

1997). Rapporten Villrein og inngrep i Ron-
dane (Bråtå 1985), utgitt av fylkesmannen,
utgjorde et solid kunnskapsgrunnlag for pro-
sessen. Planen ble vedtatt i fylkestingene i
Oppland og Hedmark i 1991, og i en evalue-
ring konkluderes det med at det ikke synes
«å ha vært spesielle konflikter i forbindelse
med vedtakene (Bråtå 1997:52)». Planen ble
revidert og godkjent på nytt i 2000, heller
ikke denne gangen rapporteres det om store
konflikter (Bråtå 2006). De regionale plan-
prosessene som startet i 2007 var dermed
tredje runde med regional planlegging i det-
te området. 

De positive erfaringene med bruk av fyl-
kesdelplaner i Rondane var avgjørende for at
en samlet rådgivningsgruppe i Villrein og
samfunn-prosjektet (VISA) (Andersen mfl
2004) tilrådet fylkesplaner som et egnet red-

Figur 1: Plankart, Fylkesdelplan Rondane, vedtatt 18.05.2000
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skap for å sikre villreininteressene i fjellom-
rådene i Sør-Norge. Dette ble fulgt opp poli-
tisk og ledet fram til de regionale planproses-
sene som startet i 2007. Det overraskende
høye konfliktnivået og den sterke vektleg-
gingen av bruksinteressene i denne tredje
planprosesser, gjør derfor Rondane til en in-
teressant case for å belyse endringer i forhol-
det mellom naturforvaltning og lokalsam-
funn, og i bruken av plan- og bygningsloven
som styringsramme i et stadig mér sektori-
sert og fragmentert samfunn. 

Planprosessen i Rondane 

Fra oppstartsmøte til fylkeskommunalt 
vedtak (2007–2011)

Arbeidet med regional plan for Rondane star-
tet med et bredt politisk oppstartsmøte i no-
vember 2007. Det kommer raskt fram at man
tolker oppdraget i bestillingsbrevet fra Miljø-
verndepartementet forskjellig, og at man har
ulik forståelse av hva som er bærekraftig
bruk, hva kunnskapsgrunnlaget tilsier og av
villreinens utbredelse og tålegrenser. 

Fylkeskommunen utarbeider forslag til
planprogram, som mottar 32 høringsuttalel-
ser (Oppland og Hedmark fylkesting 2007b).
Fylkesmenn, villreinnemnder, villreinut-
valg, og Direktoratet for naturforvaltning
påpeker kunnskapsbehovet, og er kritiske til
scenarieprosessene planprogrammet legger
opp til. De mener det er fare for at hver kom-
munes ønske om en noe sterkere utbygging
adderes opp til et økt utbyggingspress, som
vil gjøre det vanskelig å oppnå tilstrekkelig
regional styring i neste runde. De har også
sterke innvendinger mot at villreinforvalt-
ningen ikke er tenkt representert i styrings-
gruppa. Kommunene, fjellstyrene, bondela-
gene og Den Norske Turistforening på den
andre siden advarer mot unødvendige re-
striksjoner på næringsvirksomhet og ferdsel,
og vektlegger viktigheten av lokal involve-
ring og forankring (ibid.). 

Fylkeskommunene foreslår i forslaget til
planprogram at «bruk-vern vurderingene i
mange tilfeller vil måtte innebære en priori-
tering mellom bruk og vern (Oppland og
Hedmark fylkesting 2007a:7)», men Miljø-
verndepartementet svarer at de ikke kan

stille seg bak en slik formulering. De vektleg-
ger at Fjellteksten står ved lag. I det endelige
planprogrammet står det derfor at planen
skal «forene målene om lokal omstilling og
utvikling med nasjonale mål om en helhetlig
forvaltning av fjellområdene og sikring av
villreinens leveområder (Oppland og Hed-
mark fylkesting 2007b:7)». 

Fylkeskommunen understreker i behand-
lingen av høringsuttalelsene at planlegging er
et politisk ansvar, og med få endringer vedtas
planprogrammet i oktober 2008. Det opprettes
en rent politisk styringsgruppe for planarbei-
det, med representanter fra kommuner og fyl-
keskommuner, og en faglig-administrativ refe-
ransegruppe bestående av fylkesmenn, vill-
reinnemnd og kommunale planleggere.

En av de sterkeste konfliktene i planpro-
sessen går på fylkesmannens rolle i planpro-
sessen. Kommuner og fylkeskommuner me-
ner fylkesmannen trakk seg ut av prosessen
og nektet å samarbeide og gå inn i forhandlin-
ger, mens fylkesmennene mener de ble eks-
kludert fra prosessen: vi føler ikke vi er i posi-
sjon til å ta noen rolle, det er den som styrer
som bestemmer hvem som har mulighet til å
medvirke, det handler om en ideologisk dis-
kusjon om nasjonal versus regional politikk
(sitat fylkesmannen Hedmark)». Det er like-
vel enige om at fylkesmannens rolle i regional
planlegging er utfordrende: «Det er en veldig
vanskelig rolle, de er embetsansatte, og så
skal Fylkesmannen ta stilling til slutt, det
fungerte veldig dårlig (sitat prosjektleder)». I
de etterfølgende planprosessene i de andre
villreinområdene har Miljøverndepartemen-
tet forsikret seg om at fylkesmannen er blitt
inkludert i styringsgruppene.

Scenariearbeid i alle kommuner var en
viktig arbeidsform i planprosessen, særlig
for å sikre eierskap hos «plan- og vernetrette
kommuner (sitat prosjektleder)», og startet i
februar 2009. De kommunevise scenariene
ble konsekvensutredet av Østlandsforskning
(Ericsson og Bråtå 2010). Planprogrammet
la så til grunn at de kommunevise scenari-
ene skulle sammenstilles i tre scenarier: mi-
nimal, middels og sterk utbygging, og at dis-
se alternativene skulle presenteres på åpne
regionale møter, hvor de skulle avveies gjen-
nom grundig diskusjon, men dette ble det
«hoppet bukk over (sitat fylkesmannen Opp-
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land)». Årsaken oppgis fra fylkeskommu-
nens side å være tidsbegrensninger, men fra
fylkesmannens side mener man at fylkes-
kommunen «ikke tok jobben som planeier.
De har et selvstendig ansvar for å ta regiona-
le vurderinger, -det er jo hele poenget (sitat
fylkesmannen Oppland).» I det endelige
plandokumentet er det ikke gjort en regional
avveining, i stedet presenteres de kommune-
vise scenariene samlet.

Det kom mange innspill til det første plan-
utkastet, som ble sendt på høring i november

2010. Det kom kraftig kritikk fra Direktora-
tet for naturforvaltning, og fra fylkesmenn og
villreinnemnd i en felles uttalelse. De vektla
at planen ville svekke villreininteressene, og
ville ha en omfattende revisjon (Oppland og
Hedmark fylkesting 2011a). Planforslaget
ble noe revidert i forhold til innspillene i før-
ste høringsrunde, men uten vesentlige prinsi-
pielle endringer, utover en utdyping av kon-
sekvensvurderingene som var gjort. 

Planen ble likevel sendt ut på en andre hø-
ring i mai 2011. De samme innspillene kom

Figur 2. Felles plankart for Rondane og Sølnkletten 
(Oppland og Hedmark fylkeskommuner 2011c)
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til andre runde, men villreinnemnda har nå
snudd helt rundt, og mener i sin andre hø-
ringsuttalelse at planen ivaretar villreininte-
ressene på en god måte (Oppland og Hed-
mark fylkesting 2011b). På spørsmål om
hvorfor nemnda snudde, fortelles det at «noen
hadde jobbet i kulissene og møtte med et for-
beredt motforslag (sitat fylkesmannen i Hed-
mark)». Lederen i nemnda uttrykker at dette
var et godt forberedt «politisk kupp (sitat le-
der i villreinnemnda)». Lederen hevder at en
mail med en alternativ, positiv uttalelse, var
gått ut fra den ene vararepresentanten i
nemnda, som også var medlem av styrings-
gruppa for regional plan. Leder og nestleder
hadde ikke kjennskap til den nevnte mailen,
og avstemningen førte til flertall for den posi-
tive uttalelsen: «de klarte ikke å legge sine lo-
kalpolitiske syn til side (sitat leder i villrein-
nemnda)». Fra fylkeskommunenes side blir
det derimot uttrykt «en positiv overraskelse
over at villreinnemnda oppfattet sin rolle og
benyttet seg av den (sitat Hedmark fylkes-
kommune)». De ser nemnda som et politisk
organ, som skal avveie forholdet mellom vill-
rein og samfunnsutvikling. 

Regional plan for Rondane ble enstemmig
vedtatt i felles fylkesting den 27.09.2011. I ved-
taket fremhever fylkestingene at «merknade-
ne er grundig vurdert, og fylkestinget mener at
det å etterkomme dem, vil innebære en drei-
ning av planen vekk fra prinsippet om en hel-
hetlig naturfaglig og samfunnsmessig avvei-
ning av bruk og vern (…) i tillegg vil det svekke
betydningen av det omfattende planarbeidet
som er gjennomført nettopp på bakgrunn av
bestillingen fra MD, noe som vil være uheldig
både i forhold til de demokratiske spilleregler
og i forhold til plan- og bygningslovens formelle
krav til prosess og medvirkning (Fylkestinge-
ne i Hedmark og Oppland 2011c)».

Miljøverndepartementets behandling av 
planen (2011–2013)
Fylkesmennene i Hedmark og Oppland had-
de vesentlige innvendinger til planen, og den
ble sent til Miljøverndepartementet. Støttet
av Direktoratet for naturforvaltning hevder
fylkesmennene at fem av seks punkter fra
bestillingsbrevet forblir ubesvart, og at pla-
nen ikke oppfyller kravene fra naturmang-
foldlovens kapittel II. De konkrete merkna-

dene går på kravet til dokumentasjon og for-
holdet til samlet belastning og føre-var-prin-
sippet i naturmangfoldloven; at planen med-
fører en svekkelse av villreininteressene i
forhold til nåværende plan; og at den er for
svak som styringsverktøy. 

Etter å ha fått oversendt planen, ber Mil-
jøverndepartementet i brev av 07.02.2012
om en totalfaglig vurdering fra Direktoratet
for naturforvaltning. De får til svar at direk-
toratet ikke kan gjøre en totalfaglig vurde-
ring, kun en naturfaglig. I vurderingen er en
hovedkonklusjon at: «Planen gir for stort
handlingsrom til kommunene – det meste av
videre konkretisering og konsekvensvurde-
ringer overlates til kommunal planlegging
og saksbehandling (Direktoratet for natur-
forvaltning 05.07.2012)». 

Hedmark og Oppland fylkeskommune får
deretter i brev fra Miljøverndepartementet
datert 13.09.2012 en «Invitasjon til drøftings-
møte vedrørende Miljøverndepartementets
sluttbehandling av Regional plan for Ronda-
ne/Sølnkletten» sammen med fylkesmennene
i Hedmark og Oppland. Der skal man drøfte
«de endringer som departementet mener er
nødvendige å gjøre i planen» og som beskrives
nærmere i brevet. Miljøverndepartementets
videre redegjørelse bygger på de faglige råde-
ne som er gitt av Direktoratet for naturfor-
valtning i brev av 05.07.2012. Møtet ble holdt
11.10.2012 og departementet diskuterte der
sluttbehandlingen av planen med fylkeskom-
muner og fylkesmenn.

Fylkeskommunene initierer imidlertid et
politisk møte mellom Nærings-og handelsde-
partementet, Landbruks- og matdepartemen-
tet, Kommunal- og regionaldepartementet og
Miljøverndepartementet, som ble avholdt den
31.01.2013, hvor videre behandling av planen
er tema. Miljøverndepartementets reviderin-
ger av planen, som ble lagt fram for fylkes- og
kommunepolitikerne i Oppland og Hedmark i
et møte på Hamar 13.05.2013, bærer likevel
ikke preg av koordinering mellom departe-
mentene: I møtet hevder Miljøverndeparte-
mentet at foreliggende planforslag er «en
trussel mot nasjonale interesser (Oppland og
Hedmark fylkeskommuner 2013)», og tilråder
en klar oppstramming av planen. 

Hovedgrepene i Miljøverndepartementets
framlegg på Hamar var å etablere en buffer-
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sone rundt hele det nasjonale villreinområ-
det og å bedre muligheten for trekk mellom
nasjonale villreinområder. Dette medførte
justeringer i fem kommuner (fig. 3):

– A) Dovre: utviklingssonen langs E6 ble
fjernet

– B) Sel: Høvringen, Mysusæter og Ron-
dablikk gikk fra utviklingssone til buffer-
sone

– C) Nord- og Sør-Fron: Tjønnsæterfjellet
gikk fra buffersone til nasjonalt villreinom-
råde, utviklingssonene ble til buffersoner

– D) Åmot: Grimstadsætra og Strandsætra
gikk fra utviklingssoner til buffersoner

– E) Stor-Elvdal: utviklingssonene ble kraf-
tig redusert

I myrområdene i sør viser departementet til
at det ikke finnes tilstrekkelig kunnskap om

Figur 3. Miljøverndepartementets framlegg til plankart på Hamar 13.05.13 
(Miljøverndepartementet 2013a)
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villreinens bruk av området, og vektlegger
derfor føre-var-prinsippet i naturmangfold-
lovens § 9, med sikte på å unngå mulig ve-
sentlig skade på naturmangfoldet.

Fylkespolitikerne fikk i utgangspunktet
fjorten dagers frist til å uttale seg, og gir en
formell tilbakemelding i brevform, som ble
sendt 22.05.2013, hvor de trekker frem at de
både reagerte sterkt på både den nye, inn-
skjerpede planen, at de ikke hadde blitt in-
volvert i prosessen, slik de var blitt forespei-
let i drøftingsmøtet i oktober året før, at Mil-
jøverndepartementet ikke hadde rådført seg
med de andre departementene i behandlin-
gen av planen, og at det ikke var politiske re-
presentanter på informasjonsmøtet. 

I tillegg mobiliserte fylkeskommunene og
styringsgruppa politikere sentralt, noe som
førte til at statssekretær Ellen Øseth (Ap) fra
Miljøverndepartementet kalte inn til nye poli-
tiske diskusjoner og forhandlinger. 18.06.2013
hadde en stor delegasjon ordførere og fylkespo-
litikere et tre timer langt møte på politisk nivå
med Miljøverndepartementet, Landbruks- og
matdepartementet, Nærings- og handelsde-
partementet og Kommunal- og regionaldepar-
tementet, for å avklare forholdet mellom verdi-
skaping og vern. Resultatet ble at Miljøvernde-
partementet trakk tilbake de fleste av inn-
stramningene, og at departementet måtte ut
og diskutere grensene med den enkelte kom-
mune. Forhandlingene førte til at kommunene
fikk gehør for mange av sine ønsker:

A) Dovre kommune: Her fikk kommunen
gjennomslag for sitt krav om en utviklingsso-
ne langs E6, med en smal buffersone innen-
for. Buffersonen i vest ble fjernet, mens buf-
fersonen i sør-vest ble beholdt.
B) Sel kommune (område B): Områdene
rundt ble beholdt som utviklingssoner.
C) Nord-Fron kommune og Sør-Fron kom-
mune (ikke market med bokstav): kommune-
ne fikk gjennomslag for deler av sitt krav om
utviklingssoner.
D) Åmot kommune: I Åmot ligger hytteområ-
dene på Skramstadsetra og Ingulfsfjellet
innenfor biologisk leveområde, helt til top-
pen av alpinbakken Digeråsen. utviklings-
området følger grensen for leveområde fra
forrige fylkesdelplan, «slik at kommunen
kan utvikle sine hytteområder, med krav om

tiltak for kanalisering av ferdselen (Oppland
og Hedmark fylkeskommuner 2013)».
E) I Stor-Elvdal kom man ikke til enighet, og
departementet fastslo grensene: grense for
nasjonalt villreinområde følger grense for le-
veområde i forrige fylkesdelplan. I tillegg er
det lagt inn buffersoner (sone 2) noen steder
utenfor nasjonalt villreinområde, eller utvi-
klingssone (sone 3) med krav til kanalisering
av ferdselen. 

I myrområdene i sør har store deler av buf-
fersonene fra 2000-planen forsvunnet ut av
planen. I den endelige planen heter det at
«Hensynssonene omfatter storparten av det
biologiske leveområde for villrein. Avviket
mellom biologisk grense og sonene er ikke
stort, bortsett fra bygdenære områder i sør
og øst, Ringsaker, Åmot og Stor-Elvdal (Opp-
land og Hedmark fylkeskommuner 2013)».
Begrunnelsen for at områdene er tatt ut, er
at «I områdene lengst sør er kunnskaps-
grunnlaget dårligere enn i resten av planom-
rådet.» Flere mindre områder i disse myrom-
rådene i sør ble vernet i forbindelse med
St.meld. nr. 62, og man mener at det ikke er
behov for ytterligere restriksjoner, også fordi
«Sør for Åsta-vassdraget er det store myrom-
råder som på mange måter verner seg selv
mot utbygging (ibid)». 

Disse omforent trekte grensene har støt-
te fra de andre departementene, og planen
ble godkjent av Miljøverndepartementet
18.10.2013, tre år forsinket. Fylkesmennene
er slett ikke fornøyde med utfallet, og stil-
ler i møte med Miljøverndepartementet
23.10.2013 spørsmålet angående praktisering
av regional plan for Rondane Sølnkletten som
åpner denne artikkelen: Er nasjonal villrein-
politikk endret? Miljøverndepartementet un-
derstreker imidlertid i svaret at «villreinpoli-
tikken ikke er endret og at gjeldende villrein-
politikk for området Rondane – Sølnkletten
framgår av godkjenningsbrevet fra departe-
mentet, datert 17.09.2013 (Miljøverndeparte-
mentet 2013b)».

Planprosessen i Rondane som 
mulighetsvindu
Målet med planprosessen fra Miljøverndepar-
tementets side, var «en helhetlig planlegging
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som, gjennom å samordne hensynet til en for-
svarlig villreinforvaltning og lokalsamfunne-
nes behov for utvikling, legger til rette for at-
traktive og gjensidig stimulerende miljøer
(Miljøverndepartementet 2007:1–2)». Miljø-
verndepartementet ser dermed på planpro-
sessen som et styringsredskap for å ivareta
nasjonal politikk gjennom å samordne bruks-
og verneperspektivene. Planprosessen sees
som en deliberativ prosess med samordning
og konsensus om prosess og resultat som mål. 

Hvis man i stedet bruker Kingdons (2014)
beskrivelse av slike prosesser som mulig-
hetsvindu for ny policy, ser vi at de gir en åp-
ning for å jobbe fram nye løsninger: «The po-
licy window is an opportunity for advocates
of proposals to push their pet solutions, or to
push attention to their special problems
(Kingdon 2014:165)». Å sette i gang en plan-
prosess, en budsjettrullering, et lokalvalg er
i følge Kingdon en prosess som ikke kan sty-
res: «Once the agenda is set, control over the

Figur 4: Plankart, vedtatt plan for Rondane-Sølnkletten 
(Oppland og Hedmark fylkeskommuner 2013).
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process is lost», hevder han (2014:178). I ste-
det sees beslutningsprosesser som tilfeldige
og i høy grad styrt av faktorer som ligger
utenfor, i vårt tilfelle planleggerens, grep, et
syn som står i sterk kontrast til rasjonalistis-
ke forståelser av planprosesser som et mid-
del for å nå et mål.

Modellen ser problemer og løsninger som
uavhengige av hverandre, og beslutninger
ses ikke som resultat av kunnskap og rasjo-
nelle avveielser, men som av policy-entrepre-
nørers koblinger av problemer, løsninger og
beslutningsmuligheter. En vellykket kobling
setter problem og løsning sammen på en
måte som finner støtte i beslutningsstrøm-
men og dermed har politisk aksept. 

Problemstrømmen
De regionale planprosessenes utgangspunkt
lå i villreinforvaltningens og senere regjerin-
gens bekymring over problemet med frag-
mentering av villreinens arealer. I løpet av
planprosessen i Rondane, gjennom de kom-
munevise scenarieprosessene og gjennom
styringsgruppas innramming av diskusjo-
nen, blir fraflyttingen fra fjellbygdene og den
negative økonomiske utviklingen det domi-
nerende fokuset: «Det er en befolkningsned-
gang på tyve prosent i mange av kommune-
ne, styringsgruppa var opptatte av dette, vi
måtte ha tilbud til de som skulle bo her oppe,
ellers blir det bare villrein igjen (sitat pro-
sjektleder)». Man mener at kommunal selv-
råderett og bedre kår for turistbedriftene vil
bidra til en lokal og regional utvikling som
kan bøte på fraflyttingen. 

Statlig innførte restriksjoner på arealbruk
i villreinområdene gjennom verneprosesser
og arealplaner, blir sett som en årsak til mye
av fraflyttingen: «Vernekvernen ødelegger
Distrikts-Norge (Velure (H) i Gudbrandsda-
len Dagningen 31.07.2012)». Som stadig
gjentatt argument inn i planprosessen hev-
des det at villreinen i Rondane har det bra,
og at den blir tatt bedre vare på enn befolk-
ningen: «det er bygdefolket som skulle blitt
vernet (sitat ordfører i Dovre)». 

Fylkesmannens forsøk på å flytte fokus i
problemstrømmen tilbake til villreinens are-
al, blir ekskludert fra prosessen ved at de de-
fineres som en «total mangel på respekt for
alle som var med på utarbeidelsen av en hel-

hetlig forvaltningsplan (Svastuen i Gud-
brandsdalen Dagningen 23.04.2012), og som
«arroganse og geistlighet (Midtlund (H) i re-
ferat fra fylkestingsdiskusjon 27.09.2011)». 

Slik Mouffe (2008) advarer mot har debat-
ten i mangelen av politiske rom for agonis-
tisk kamp –kamp mellom respektfulle mot-
standere-, flyttet seg over i en moralsk termi-
nologi: «Istället för en kamp mellan «höger
och vänster» ställs vi överför en kamp mellan
«rätt och fel» (Mouffe 2008:12)». Partene i
Rondane blir antagonister, -fiender som ikke
anerkjenner hverandres synspunkter som
legitime. I stedet for å bli anerkjent som legi-
time, blir fylkesmannens synspunkter eks-
kludert gjennom å defineres som «dårlige» ut
fra et moralsk synspunkt.

Policy-strømmen
Kingdon hevder at nye løsningsforslag er av-
gjørende for ny politikk: «The problems may
not have changed at all; nor did the solu-
tions. But the availability of an alternative
that responds in some way to a new political
situation changes the policy agenda (King-
don 2014:176)». En av de største forskjellene
på planprosessene på 90- og tidlig 2000-tall
og planprosessen som startet i 2007, er at
foregår i svært ulike kontekster når det gjel-
der nettopp løsningsforslag. 

En utvikling som har ført til økt fokus på
deltagelse og bruks-perspektiver i naturfor-
valtningen fører til at det finnes flere alter-
native løsninger for å oppnå et mål om bære-
kraftig arealbruk. Mens statlig vern, rikspo-
litiske retningslinjer, innføring av juridisk
bindende planbestemmelser og sterkere
statlig styring er løsningsforslag som trek-
kes fram av informantene fra villreinforvalt-
ningen, trekkes større lokal råderett og
handlingsrom, lokal forvaltning, rom for næ-
ringsutvikling og vern gjennom tradisjonell
bruk frem som alternative løsninger av infor-
manter fra kommuner og fylkeskommuner
og lokale interesseorganisasjoner knyttet til
turisme og landbruk. 

Tilstedeværelsen av flere policy-alternati-
ver skaper et rom for politisk handling og
muligheten for å skape ny politikk (Clemens
and Cook 1999). I Miljøverndepartementets
planavdeling uttrykker man at lokal verne-
områdeforvaltning har vært en modell for
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planene. Representanten fra Miljøvernde-
partementets planavdeling var prosjektleder
for fylkesdelplan for Dovrefjell, og sentral i
opprettelsen av Dovrefjellrådet, som var en
pilot under de lokale forvaltningsforsøkene.
Han uttrykker at Rondaneplanen var sterkt
inspirert av hans erfaringer på Dovre. Selv
om Rondane ikke deltok i forsøket, var man-
ge aktører i regionen deltakende i Dovre.
Også i styringsgruppa satt det personer med
erfaring i forbindelse med oppretting og drift
av Dovrefjellrådet, og dette har åpnet politi-
kernes øyne for kreftene i lokal forvaltning:
«Politikerne visste hva de var med på denne
gangen (sitat prosjektleder)».

Det ble også gitt flere signaler utover
2000-tallet om økte muligheter for nærings-
messig bruk av verneområdene. Fjellteksten
gav muligheter for å etablere kommersiell
virksomhet i norske nasjonalparker, og i St.
mld nr. 19 (1999–2000) Et multifunksjonelt
jordbruk, og i verdiskapingsprogrammet
Landbruk pluss (St.prp. 1 (2004–2005), som
skulle stimulere til «nyskaping og sysselset-
ting med grunnlag i de samlede ressursene
på gardene og i bygdene». St.mld. nr. 21
(2005–2006) Hjarte for heile landet. Om dis-
trikts- og regionalpolitikk slo fast at regjerin-
gen ønsket å samordne en politikk for fjell-
områdene med en videreutvikling av land-
brukssektoren. 

Da Rondaneplanen skulle utarbeides, fan-
tes det derfor flere alternative løsninger poli-
tikerne kunne velge mellom i et vidt spenn
mellom statlig og kommunal styring. Man
hadde også praktisk erfaring med løsninger
som utvidet det kommunale handlingsrom-
met, og åpnet for lokalpolitisk styring på om-
råder som tidligere hadde vært dominert av
eksperter og stat. Med Mouffe (2008, 2013)
kan man hevde at mens naturforvaltning på
90-tallet var et hegemonisk prosjekt eid av
naturforvaltningen selv, finnes det nå flere
ulike prosjekter som kjemper om defini-
sjonsmakt på naturforvaltningsfeltet, og det
er ikke gitt at den løsningen som blir valgt,
er den naturforvaltningen foretrekker.

Politikk-strømmen
Spørsmålet som stilles i politikk-strømmen er
om politikere og politiske organer har vilje og
mulighet til å til å implementere den nye po-

licy-løsningen, til å endre politikken, og må i
Rondane diskuteres både på regionalt og na-
sjonalt nivå. På regionalt nivå kan man spør-
re hvordan Rondaneplanen kunne bli så god
at den ble vedtatt av to enstemmige fylkes-
ting. I forhold til de politiske skillelinjene mel-
lom høyre og venstre Reitan og Holm (2012)
viser til som «typiske» i konflikter rundt bruk
og vern av natur, er det svært interessant å
bemerke at det ikke engang fra venstre fløy
kom merknader til en plan som reduserer vill-
reinarealet i Rondane, og som fylkesmannen
hadde sterke innvendinger til. Den tverrpoli-
tiske enigheten kan tolkes som at fylkeskom-
munens lojalitet overfor kommunene er ster-
kere enn overfor partiprogram og stat, og at
det er politisk vanskelig å sette til side brede
demokratiske prosesser. Et nei fra fylkestin-
gene ville trolig blitt oppfattet som en mistil-
litserklæring av kommunene.

I tillegg kan tre temaer i spennet mellom
det regionale og nasjonale nivået trekkes
fram som mulige påvirkningsfaktorer; kon-
flikten mellom fylkeskommuner og fylkes-
menn, et Senterparti i regjeringsposisjon og
et Høyre i utfordrerposisjon i det kommende
stortingsvalget.

Informantene i Rondane viser til et lang-
varig og økende konfliktnivå mellom fylkes-
mann og fylkeskommuner i Rondane, spesi-
elt i Oppland. Enkelte kommuner hadde i til-
legg svært negative erfaringer med deltagel-
se i prosesser kjørt av fylkesmannen knyttet
til opprettelser av flere nye, og utvidelser av
eksisterende, verneområder som fulgte av
St.meld. nr. 62 (1991–92) Ny landsplan for
nasjonalparker og andre større verneområ-
der i Norge (Miljøverndepartementet 1991). I
denne sammenheng kan man tolke regionale
planer som en ny, sterk politisk faktor og en
motmakt til fylkesmannens tidligere hege-
moni i naturforvaltningssaker, som kommu-
ner og fylkeskommunene kan bruke for å trå
til med ny makt overfor fylkesmannen, noe
de også gjør. 

I Miljøverndepartementets behandling av
planen, ser vi tydelig at det er politisk uenig-
het i hvor stort handlingsrom kommunene bør
ha. Miljøverndepartementet, hvor Sv’s Bård
Vegard Solhjell er minister, prøver gjennom
sitt forslag på Hamar 13.05.2013 i stramme
inn planen, men på møter med Nærings- og
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handelsdepartementet med Ap´s Trond Giske
som minister, og Landbruks- og matdeparte-
mentet og Kommunal- og regionaldeparte-
mentet som begge ledes av Senterpartiet, får
de sterke signaler både når det gjelder vekt-
legging av Fjellteksten og øking av det kom-
munale handlingsrommet. Man kan her stille
spørsmål ved hvorfor disse departementene
ikke var trukket inn helt fra starten av plan-
prosessen, og om man ved nasjonalt å enes om
en helhetlig politikk hadde gjort de regionale
prosessene enklere og mér forutsigbare. I ste-
det må man løse disse konfliktene lokalt.

I behandlingsfasen, som strakte seg fra
2011–2013, blir diskusjonen rundt planen
knyttet opp mot det kommende Stortingsval-
get høsten 2013, spesielt i media. På leder-
plass i regionalavisen Gudbrandsdalen Dag-
ningen hevder redaktøren at saken er ett av
mange utslag av «SVs embetsmannssam-
funn» og at den «føyer seg inn i rekke av sa-
ker der lokal distriktspolitisk makt overkjø-
res i forvaltningssaker (…) Uten endring blir
dette å invitere til en bred blå løper ut i det
tyngste Ap- og SP-landet partiene har her til
lands (leder i Gudbrandsdalen Dagningen
20.09.2012)». Med rødgrønne fylkesting kan
man kan tenke seg at det ble vurdert som po-
litisk risikabelt å «overkjøre» kommuner og
fylkeskommuner rett før stortingsvalget
samme høst, særlig med en Høyre-bølge svei-
pende over landet. Valget høsten 2013 viser
også en klar endring i den nasjonale stem-
ningen, med inntoget av en Høyre- og Frem-
skrittspartiregjering under Erna Solberg. I
januar 2014 flyttes også plan-avdelingen fra
Klima- og miljødepartementet, hvor det har
ligget siden 1972, tilbake til Regional- og mo-
derniseringsdepartementet, noe som kan tol-
kes som et signal om den nye regjeringens
syn på arealforvaltning som et redskap for
en miljøpolitikk i endring.

Policyentreprenørens rolle
Den politiske styringsgruppa har hatt en
svært aktiv rolle i å forme og ramme inn
planprosessen mot å ivareta bruksperspekti-
vene: «Politikere har andre prioriteringer
enn villrein. Styringsgruppa har sett bestil-
lingsbrevet som en åpning og har grepet den-
ne ganske kraftig (sitat Oppland fylkeskom-
mune)». I Kingdons (2014) teori kjenneteg-

nes policy-entreprenøren av at han eller hun
er knyttet til saken, har gode politiske for-
bindelser eller forhandlingsevner og er ut-
holdende. Disse kjennetegnene som deles i
høy grad av en av de mest sentrale medlem-
mene i styringsgruppa, som både er senter-
partiordfører i Dovre kommune, hvor nær
80 % av arealet er vernet, leder i regionrådet
i Nord-Gudbrandsdal, fra 2009 satt i ar-
beidsutvalget i Dovrefjellrådet, som ble opp-
rettet i 2010, og fra 2012 styreleder i Ronda-
ne-Dovre nasjonalparkstyre. I et intervju ut-
trykker han klart at hans kommune «har
gått mye lengre enn den regionale planen
kan drømme om. 80 % av kommunen er ver-
net (sitat ordfører i Dovre)». Han hevder at
verneverdiene eksisterer fordi kommunene
har vært flinke til å ivareta sine områder, og
mener at de lokale er de som best kan hånd-
tere dette framover også. 

Et annet medlem i styringsgruppa var
også medlem i villreinnemnda, og sentral i å
jobbe fram nemndas positive uttalelse. Vill-
reinnemda koopteres inn i det politiske fler-
tallet, og brukes senere for å støtte opp under
planen: I brevet som sendes fra fylkestinge-
ne til Miljøverndepartementet etter møtet på
Hamar 13.05.2013 (Oppland og Hedmark
fylkeskommuner 2013)», henviser de til vill-
reinnemnda som faginstans i villreinspørs-
mål, og uttalelsen til andre høring, hvor
nemnda sier at «den foreslåtte planen er i
tråd med Miljøverndepartementets bestil-
ling og at planen er et godt redskap for å iva-
reta villreinens leveområder når dette sam-
tidig skal veies opp mot andre viktige sam-
funnsinteresser (Oppland og Hedmark fyl-
keskommuner 2013:2)».

Også i sluttføringsfasen ser vi at mobilise-
ringskapasiteten til politikerne i styrings-
gruppa var avgjørende for utfallet av beslut-
ningsprosessen. Styringsgruppa har hatt
brede partipolitiske kontaktnett, særlig
innen Senterpartiet, som ble mobilisert etter
at Miljøverndepartementet la fram sitt for-
slag til revidert plan. Liv Signe Navarsete,
som daværende minister i Kommunal- og re-
gionaldepartementet, uttaler i Gudbrands-
dalen Dagningen 21.05.2013, at hun mener
at det som har skjedd «er et brudd med inten-
sjonene i Fjellteksten» og at hun vil «ta opp
saken for å få den inn på et riktig spor».
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Policy-entreprenør-perspektivet er også
særlig interessant i Rondane, fordi navnet
Winther stadig dukker opp i intervjuer og lit-
teratur. Bråtå (2001) viser til at Winther,
som ordfører i Ringebu, tok initiativet til et
plansamarbeid som førte til fylkesdelplan for
Rondane i 1992: «Han satt i en rekke organer
hvor villreinen og fjellområdet ble behandla
(…) Han hadde stor formell og uformell
makt, og fikk betydelig påvirkning på utfor-
mingen av fylkesdelplanen og arbeidet i
planområdet (Bråtå 2001:323)». Fylkesman-
nen i Oppland hevder at Winther var helt
sentral i de to foregående planprosessene, og
at han «fikk gjennom en bedre plan enn an-
dre ville fått». I denne planprosessen har
ikke villreinforvaltningen hatt en tilsvaren-
de policy-entreprenør, og dermed lite reell
motmakt mot styringsgruppa, utover fylkes-
mannens mulighet til å rette innvendinger
mot planen. Policy-entreprenørene i denne
prosessen har i stedet jobbet fram sine fore-
trukne løsninger, som vektlegger lokaldemo-
krati og bruksperspektiver.

Diskusjon: Konfliktfull konsensus?
Mouffe (2013) hevder at deliberative proses-
ser med konsensus som mål, i planprosesser
som skal forene motstridende mål og verdier,
innebærer et umulig krav om at uforenelige
perspektiver skal forenes. Dette åpner plan-
prosessen for undertrykking eller eksklude-
ring av perspektiver som ikke passer inn
(Mouffe 2013), og ekskluderer alternative
verdensbilder i en terroristisk handling, i Ly-
otards (1984) terminologi.

Det agonistiske perspektivet kan sees som
en advarsel mot å knytte betingelser for fel-
les handling for sterkt til deliberative idea-
ler, og særlig rundt idealer om konsensus
rundt resultat. Kollektiv handling kan i følge
Mouffe oppstå ved at man godtar felles re-
gler for regulering av den gjeldende konflik-
ten, og forutsetter ikke at man er enige eller
har kommet fram til en konsensus om kon-
flikten. I stedet må fokus være en søken etter
måter felles handling kan oppstå på, på tross
av uenigheter. Demokratiets mål må være å
omgjøre antagonisme – krig mellom fiender
som ikke aksepterer hverandre – til agonis-
me – respektfull konflikt mellom motstande-

re som akseptere hverandres rett til å ha an-
dre meninger-, og agonistisk teori «hjälper
oss att förstå hur den antagonistiska di-
mensionen kan «tämjas» genom institutioner
och praktiker som låter potentiell antago-
nism ta sig agonistiska uttryck (Mouffe
2008:28)».

Man kan spørre om fokus burde flyttes
mot å videreutvikle planlegging til å bli en
institusjonalisert praksis der motstandere
kan kjempe, og der man godtar at det er en
kamp mellom motstridende prosjekter som
aldri kan forenes på en rasjonell måte. Det
handler om «en verkleg konfrontation, men
en konfrontation som äger rum på villkår
fastställda genom en rad demokratiska pro-
cedurer som motståndarna accepterar
(Mouffe 2008:28)».

Innen plan- og bygningsloven rammer fin-
nes det mange muligheter til å utvikle plan-
prosesser til å bli arenaer for konfrontasjon,
men det innebærer at man ikke kan se på
planprosesser ut fra et objektivt, rasjonelt,
metodologisk individualistisk utgangspunkt.
Derimot må planlegging sees som en «slag-
mark» der viktige makt- og hegemonikamper
mellom ulike verdenssyn kjempes, men ut fra
en enighet om de demokratiske spillereglene
og ikke ut fra et mål om konsensus, og der
man ikke blir overbevist, men beseiret: «In-
gen har någonsin på allvar trott att flertalets
åsikt i en votering också är den klokaste åsik-
ten. Här står vilja mot vilja likson i ett krig.
Båda viljorna är förbundna med övertygelsen
om den egna sidans större rätt och förnuft (…)
Motståndaren som blir nedröstad fogar sig
inte därför att han nu plötslig inte längre tror
på sin rätt, utan han erkjänner sig helt enkelt
besigrad (Canetti 1985:193 i Mouffe 2008:29–
30)». Er de felles spillereglene blitt fulgt, må
man også akseptere tapet.

Konklusjon
Artikkelen påviser en endring i Rondanepla-
nen som ble vedtatt i 2013 mot mér vektleg-
ging av medvirkning og lokale bruksperspek-
tiver i forhold til de foregående planene. Med
Kingdons ord kan vi hevde at den regionale
planprosessen ble brukt som et mulighets-
vindu av lokale politikere i styringsgruppa.
Styringsgruppa lyktes i å omdefinere proble-
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met fra fragmentering av villreinens arealer,
til vern og statlig overformynderi som årsak
til negativ utvikling i fjellbygdene. De lyktes
som policy-entreprenører for en ny policy i
Rondane, som vektlegger medvirknings- og
bruksperspektiver sterkere og øker det kom-
munale handlingsrommet. 

Dette ble muliggjort av politiske nettverk
knyttet til bruks-perspektiver på natur, samt
erfaringer med lokal forvaltning. Konflikten
mellom fylkeskommuner og fylkesmenn, et
Senterparti i regjering og et Høyre på fram-
marsj i det kommende stortingsvalget, førte
til en politisk vilje og evne til å endre policy. 

Det er likevel viktig å se at kommunenes
utvidede handlingsrom fremdeles befinner
seg innenfor forholdsvis trange grenser, defi-
nert av Miljøverndepartementet. Igangset-
tingen av regionale planprosessen ble initi-
ert av staten, og er et ledd i å oppfylle inter-
nasjonale miljøavtaler rundt villreinen som
nasjonal ansvarsart, og kommunene og fyl-
keskommunene hadde få reelle muligheter
til å nekte å igangsette planprosessene.

Artikkelen viser også at villreinforvaltnin-
gen ble ekskludert og kooptert for å oppnå
politisk konsensus rundt planen. 

I tillegg førte mangelen på en klar defini-
sjon av de statlige interessene, og maktkam-
pen departementene og partiene imellom, til
ukoordinerte statlige signaler og premisser
for arealplanleggingen. Dette fører til et stort
spillerom for policyentreprenører innenfor
plan- og bygningslovens rammer, og til ufor-
utsigbare resultater. 

Rondane gjenspeiler og bekrefter den ut-
viklingen fra fag til politikk innen miljøfel-
tet, som Reitan (2004:437) omtaler som over-
gangen fra en politikk styrt av eksperter til
en politisk prosess. Nye perspektiver knyttet
til medvirkning og bruk har fått økt fokus
gjennom 2000-tallet, og regional plan for
Rondane gjenspeiler denne utviklingen. De
nye perspektivene fører til større heterogeni-
tet i naturforvaltningen, og dette kan lede til
et økt konfliktnivå. 

Mouffes teorier om agonisme er lite brukt i
planteori, men er et svært interessant alter-
nativ til deliberativ teori, og fortjener videre
studier. Mouffe (20013:105) hevder at den ag-
onistiske modellen er «much more receptive
than the deliberative model to the mulitiplic-

ity of voices that contemporary pluralist soci-
eties encompass and to the complexity of the
power structure». I en stadig mér sektorisert
og fragmentert naturforvaltning, hvor nye
perspektiver knyttet til medvirkning og
bruksperspektiver utvikles, er det behov for
utvidelser i det teoretiske rammeverk for
planprosesser etter plan- og bygningsloven,
som tar inn over seg denne pluralismen og
kompleksiteten. I en situasjon hvor motstri-
dende politiske signaler fra en stadig mér
fragmentert og sektorisert stat, åpner for et
stort handlingsrom for manøvrering og be-
slutninger innenfor plan-og bygningslovens
grenser, må planleggingens utfordringer
rundt styring knyttes til en teoretisering
rundt politikkens rolle i planprosesser, og
samordning som mål suppleres med en tilsva-
rende rundt konflikter og konfliktløsning.
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