Møtereferat nr. 2/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen
Tid:
Stad:

Torsdag 17. mars 2011, kl. 15.00 – 15.30
Telefonmøte

AU medlem tilstades:
Rolv Kristen Øygard
Torodd Urnes
Jorunn Kirketeig
Rannveig Brennhaug (1.vara)
Andre tilstades (frå sekretariatet):
Tom Dybwad
Jørn Karlsen
Hilde Birkeland
Fråverande:
Simen Bjørgen

Referat v/ sekretariatet

Underskrift
Eg stadfestar med mi underskrift at det som er ført i møteboka er i samsvar med det
som ble vedteke på møtet.

(sign).

Rolv Kristen Øygard
leiar
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Saksliste
Saksnr.

Innhald

Arkivsaksnr.

08-2011

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden blei godkjend. Kommentar frå
Rannveig Brennhaug: Rutinar for innkalling av vara. Ho
ønskte varsel lengre tid i førevegen om at ho skulle stille.

09-2011 – 11-2011

Dispensasjonssaker (vedtakssaker)
Se nedanfor.

12-2011

Dispensasjonssak – orientering om sak som skal
leggjast fram for nasjonalparkstyret (NP), og vedtakast
pr. e-post.
Teke til etterretning.

13-2011

Dispensasjonssak – endring av vilkår om kjøretrasear i
eit tidlegare vedtak
Se nedanfor.

14-2011

Eventuelt
AU blei orientert om at Bjørn Dalen har takka ja til stillinga
som nasjonalparkforvaltar på Opplandssida. Kontorstad blir
Skjåk.
I ettertid er AU blitt orientert om at Eldrid Nedrelo har takka
ja til stillinga som nasjonalparkforvaltar på Sogn og
Fjordanesida. Fordi ho skal ut i fødselspermisjon har tilbod
om eit års vikariat gått til nr. to på lista, Magnus Snøtuen,
som har takka ja til tilbodet.

Dispensasjonssakene (vedtakssaker)
Her følgjer først ei oversikt over dispensasjonssakene med kort oppsummering og innstilling. Nedanfor
følgjer innstillingane med saksframlegga og forslag til vedtak i fulltekst, i same rekkefølgje.
Saksnr.

Innhald

Arkivsaksnr.

Saker til behandling:
09-2011

Søker: Tore Lilleødegård
Oppsummering: Søknaden fra Tore Lilleødegård av 27.
februar 2011 gjelder kjøretillatelse for leiekjører Gudbrand
Lundemo, med snøskuter for transport av varer/utstyr til
sæter ved Mysubytta. Ruta vil gå fra Sota Sæter til
Mysubytta. Transporten ønskes gjennomført i tidsrommet
20. – 25. april 2011.
Tilleggsopplysning fra Jørn Karlsen: Det søkes om 2
turer.
Hjemmel: § 3, pkt. 6.3 bokstav d i verneforskriften for
Mysubytta landskapsvernområde
Innstilling fra Fylkesmannen i Oppland: Dispensasjonen
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2011/1670

innvilges til èn tur med snøskuter fram til 15. april 2011, for
transport med snøskuter til sæter innenfor Mysubytta
landskaps-vernområde for leiekjører Gudbrand Lundemo.

10-2011

11-2011

Vedtak: AU slutter seg til innstillinga.

Enstemmig

Søker: Hans Sæther
Oppsummering: Søknaden fra Hans Sæther av 13. januar
2011 gjelder kjøretillatelse for leiekjører Tor Bruland, med
snøskuter, inntil tre turer, for transport av ved, varer og
utstyr til hytte/fiskebu ved Heilstuguvatnet. Ruta vil gå fra
Grotli til hytta (med gnr. 246, bnr.1, festenr. 55) ved
Heilstuguvatnet. Transporten ønskes gjennomført like før,
eller i påska 2011. Søker ønsker et flerårig løyve fram til og
med år 2015.
Hjemmel: § 3, pkt. 6.3 bokstav b i verneforskriften for
Strynefjellet landskapsvernområde.
Innstilling fra Fylkesmannen i Oppland: Dispensasjonen
innvilges til to turer/retur med snøskuter fram til 15. april
2011, til hytte/fiskebu innenfor Strynefjellet
landskapsvernområde for leiekjører Tor Bruland. Ved ønske
om flerårig løyve for søker til denne ruta, åpnes det for
denne muligheten ved faste årlige behov, i utkastet til
forvaltningsplanen jf. punkt 3.8. Som en hovedregel vil dette
bli fulgt opp etter at forvaltningsplanen er vedtatt.

2011/304

Vedtak: AU slutter seg til innstillinga.

Enstemmig

Søker: Kåre Sperstad
Oppsummering: Søknaden fra Kåre Sperstad av 1. mars
2011 gjelder kjøretillatelse til tre turer/retur for leiekjører
Gudbrand Lundemo. Transporten skal skje med snøskuter
for frakt av materialer og utstyr til å restaurering av en
gavlvegg på Hans Jakop Eide sitt naust i Syrtbyttdalen. I
den samme transporten søkes det om å frakte inn en ny båt
til Syrtbyttvatnet og frakte ut den gamle båten som ligger
der. Ruta vil gå fra Sota Sæter, inn langs veien mot
Mysubytta også ned mot Syrtbyttvatnet. Transporten ønskes
gjennomført (jf. samtale med søker 15. mars 2011), før 15.
april 2011.
Hjemmel: § 3, pkt. 6.3 bokstav e i verneforskriften for
Breheimen nasjonalpark og § 3, pkt. 6.3 bokstav d i
verneforskriften for Mysubytta landskapsvernområde
Innstilling fra Fylkesmannen i Oppland: Dispensasjonen
innvilges til tre turer/retur, for transport med snøskuter fram
til 15. april 2011, til Hans Jakop Eide sitt naust i
Syrtbyttdalen, for leiekjører Gudbrand Lundemo.

2011/1747

Vedtak: AU slutter seg til innstillinga.

Enstemmig
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12-2011 Dispensasjonssak – orientering om sak som skal leggjast fram for NPstyret, og vedtakast pr. e-post.
-Saka er no teke til etterretning i AU.
12-2011 (NP møte
2. mars 2011, sak
nr. 23-2011)

Søker: Simon Eiesar og Åse Storbråten

2011/821

Oppsummering: Søknaden fra Simon Eiesar/Åse
Storbråten, mottatt av Fylkesmannen den 28. januar 2011,
gjelder kjøretillatelse med snøskuter for inntransport av ved
og uttransport av materialrester etter riving og oppsetting av
nytt naust. I tillegg skal den gamle båten skiftes ut med en
ny som er bedre egnet for formålet. Det søkes om tillatelse
til kjøring med egen snøskuter, dvs. ikke bruk av leiekjører.
Årsaken til at søker ønsker å stå for transporten selv, er at
det blir en del tidsbruk for å rigge til transportene, samt
overnatting for å få gjennomført alle transportetappene jf.
telefonsamtale med Simon Eiesar, 22. februar 2011. Eiesar
ønsker å kjøre snøskuter (uten lass) fra Grotli og over
Huguvardtjønni/Glittervatnet og ned i Raudalen. Båt og ved
hektes på der for videre transport inn Raudalen til hytte ved
Øystre Leirvatnet. Transporten er planlagt gjennomført i
tidsrommet 15. mars – 15. april 2011.
Hjemmel: § 3, pkt. 6.3 bokstav e i verneforskriften for
Breheimen nasjonalpark
Vedtak i Nasjonalparkstyret i møte 2. mars 2011:
Dispensasjonen vedtas i tråd med framlegget. Tillatelse til
motorferdsel med snøskuter ble gitt med følgende vilkår:
• Tillatelsen gjelder fram til 15. april 2011 og omfatter
èn tur/retur med snøskuter fra Grotli – Glittervatnet
– Raudalen. Videre to turer tur/retur fra Raudalen til
Øystre Leirvatn.
• Tillatelsen gjelder ikke søndager og helligdager.
• Under kjøringa skal det tas hensyn til naturmiljø og
friluftsliv. Vi ber søker vise særlige hensyn til villrein.
• Motorferdsel skal meldes senest dagen før til SNO
(Øyvind Angard: 917 33 365 ), som vil gi
tilleggsvilkår dersom det må tas spesielle hensyn til
verneverdier i området.
• Tillatelsen til motorferdselen og kjørebok skal være
med under transporten. Kjøreboka skal fylles ut på
forhånd.
• Den ansvarlige for transporten sender en skriftlig
rapport om gjennomført motorferdsel innen 1. juli
2011 til forvaltningsmyndigheten.
Forslag til endring av vilkår i vedtaket:
Dispensasjonen innvilges til tre turer/retur med snøskuter
langs en annen rute, enn hva det ble søkt om. Dette av
hensyn til villrein. Forslaget til endring er gjort etter innspill
fra Ottadalen Villreinutvalg. Vi viser også til samtale med
søker 9. mars 2011. Ny tillatelse gis med følgende
endringer:
Tillatelsen gjelder fram til 15. april 2011 og omfatter tre
turer/retur med snøskuter langs ruta: Framrusti –
Rauberget – Øystre leirvatn.
Øvrige vilkår vil stå som NP-styret har vedtatt i
møtet 2. mars 2011.
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Tatt til
etterretning

13-2011 Dispensasjonssak – endring av vilkår om kjøretrasear i eit tidlegare
vedtak
13-2011 (AU møte
16. februar 2011,
sak nr. 06-2011)

Søker: Skjåk Almenning v/Stig Aaboen
Oppsummering: Søknaden dagsett 25. januar 2011,
gjelder løyve til å nytte snøskuter for transport av
byggematerialer, ved, saltstein, utstyr og fisk samt løyve til
utsetting av fisk. Køyringa vil omfatte delar av Breheimen
nasjonalpark og Strynefjellet landskapsvernområde. I
Breheimen nasjonalpark søkjer Skjåk allmenning om løyve
til slik køyring:
- Sauhytta (1 tur med ved og garn til prøvefisking. Rute:
Heimaste Lundalsseter inn Lundadalen, alternativt Skjellom,
Steinflye, Holåe og framover dalen).
- Sottjønnbu (to turar med snøskuter, alternativt helikopter.
Rute: Sota sæter til Sottjønn).
- Glitterbu (2 turar med ved og garn til prøvefisking. Rute:
Grotli-Huguvardtjønnan-Glittervatnet).
- Grønnstorrbu (2 turar med snøskuter for frakt av ved og
utstyr for å heve hytta. Rute: TundradalsvegenTundradalsseter og innover Tundradalen 8, alternativt frå
Sota).
- Grøntjørni med settefisk (1 tur med to snøskuterar. Rute:
Sota sæter til Sottjønnen, over Tundradalsbandet til
Grøntjønne).
- Sottjønnen, Skauttjønnene og Grønstorrgrovtjønne med
settefisk. (1 tur med snøskuter. Rute: Sota sæter til
Skautflye).
I tillegg ønskjer dei å køyre i Strynefjellet
landskapsvernområde slik:
- Vassvenda med saltstein til villrein (1 tur med snøskuter.
Rute: Grotli- Heillstuguvatnet og vestover). Utplasseringa av
saltstein treng også løyve.
Heimel: § 3, pkt. 6.3 bokstav e og f i verneforskrifta for
Breheimen nasjonalpark og § 3, pkt. 6.3 bokstav j og pkt.
1.3 bokstav i, i verneforskrifta for Strynefjellet
landskapsvernområde.
Vedtak frå Arbeidsutvalget 16. februar 2011: Det vert
gjeve løyve til køyringa til Sauhytta, Glitterbu, Grønnstorrbu
og Vassvenda, på vilkår som går fram av saksutgreiinga.
Løyvet gjeld fram til 15. april 2011. Den delen av søknaden
som gjeld utsetting av fisk vert ble vedtatt på Nasjonalpark
styremøtet 2. mars. Den delen av søknaden som gjeld
Sottjønnbu er vedtatt av AU i sak 05/2011.
Forslag til endring av vilkår i vedtaket:
Dispensasjonen innvilges i tråd med AUs vedtak, men med
nytt forslag til valg av rute for kjøring til Sauhytta og
Glitterbu. Forslaget til endring av trase foreslås av hensyn til
villrein. Dette etter innspill fra Ottadalen Villreinutvalg, Vi
viser også til samtale med søker 9. mars 2011. Ny tillatelse
gis med følgende endring av ruter:
1 tur med snøskuter til Sauhytta for frakt av ved og garn til
prøvefisking. Rute: Heimaste Lundalsseter inn Lundadalen,
Dette blir eneste mulige kjørerute, men trasèen er nylig
åpnet av andre snøskuterførere.
- 2 turar med snøskuter til Glitterbu for frakt av ved og garn
til prøvefisking. Rute: ifrå Pollfoss, via Botnsætri og såleis
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2011/863

øst for Glittervatnet, igjennom Honnsrøve naturreservat.
- 2 turar med snøskuter til Grønnstorrbu for frakt av ved og
utstyr for å heve hytta. Rute: TundradalsvegenTundradalsseter og innover Tundradalen, alternativt frå Sota
sæter.
- 1 tur med snøskuter til Vassvenda for frakt av saltstein og
utplassering av det i området. Rute: Grotli- Heillstuguvatnet
og vestover.
Øvrige vilkår vil stå som AU har vedtatt i møtet 16. februar
2011.
Kommentar fra Rolv Kristen Øygard: ruta frå Pollfoss til
Glitterbu kan være vanskelig framkommelig og er svært
avhengig av vær og føreforholdene. Forslag fra
Fylkesmannen i Oppland: vi gir løyve til to alternative
ruter: 1. prioritet: Pollfoss via Botnsætri – Glittervatnet.
2. prioritet: Grotli – Hauguvardtjønnan – Glittervatnet.
Dette forslaget ble enstemmig vedtatt av AU.
Vedtak: AU slutter seg til innstillinga.
Enstemmig

6

