DOVREFJELL
NASJONALPARKSTYRE

Nasjonalpark:
Dovrefjell - Sunndalsfjella

Naturreservat
Flåman

Landskapsvernområder:
Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet,
Åmotan – Grøvudalen, Jora, Fokstugu og
Hjerkinn - Drivdalen - Kongsvoll.

Biotopvernområder:
Torbudalen,
Sandgrovbotn – Mardalsbotn

Protokoll for møte i nasjonalparkstyret 05.03.2013
Tid:
Sted:

Kl. 12.00-16.30
Frichs Kafeteria, Dombås

Følgende medlemmer og varamedlemmer møtte:
Navn
Bengt Fasteraune
Hanne Alstrup Velure
Rolf Jonas Hurlen
Ola Røtvei (leder)
Møyfrid Brendryen
Merete Myhre Moen
Arne Braut
Toril Melheim Strand

Representerer
Dovre kommune
Lesja kommune
Nesset kommune
Oppdal kommune
Folldal kommune
Tynset kommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune

Følgende medlemmer hadde meldt forfall og / eller møtte ikke:
Navn
Steinar Tronhus
Magnhild Vik
Ståle Refstie (nestleder)
Aud Hove
Gunn Randi Fjæstad

Representerer
Lesja kommune
Rauma kommune
Sunndal kommune
Oppland fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune

Andre som var til stede på møtet:
Navn
Klaas van Ommeren
Ellen Arneberg
Tore Rødseth Ulvund (referent)
Lars Børve

Representerer
Prosjektleder European Charter
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Sekretariatet nasjonalparkstyret
Sekretariatet nasjonalparkstyret

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som ble
vedtatt på møtet.

Møteprotokoll godkjent 20. mars 2013.
(sign.)
Ola Røtvei
leder

(sign.)
Bengt Fasteraune
medlem

(sign.)
Toril Melheim Strand
medlem
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Saksliste
Sak nr.: 030-2013

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak nr.: 031-2013

Orienteringssaker

Sak nr.: 032-2013

Saksbehandler: Lars Børve

Arkivsak nr.: 2012/6962

Søknad fra Odd Brendryen, Dalholen, om tillatelse til kjøring med gravemaskin
i forbindelse med vedlikehold av dammer ved Fjellægret i Knutshø
landskapsvernområde

Sak nr.: 033-2013

Saksbehandler: Lars Børve

Arkivsak nr.: 2012/8238

Søknad fra Eikesdal Sameige om tillatelse til restaurering av Westbua i
Gravdalen i Dalsida landskapsvernområde

Sak nr.: 034-2013

Saksbehandler: Lars Børve

Arkivsak nr.: 2012/8239

Søknad fra Eikesdal Sameige om transport av materialer m.m. med helikopter
til Westbua i Gravdalen i Dalsida landskapsvernområde

Sak nr.: 035-2013

Saksbehandler: Lars Børve

Arkivsak nr.: 2013/1046

Søknad fra Lesja fjellstyre om å frakte netting og stolper med snøskuter til
Hundsjøen og Vesl Strålsjøen i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og Øvre
Ylsbottvatnet i Dalsida landskapsvernområde

Sak nr.: 036-2013

Saksbehandler: Lars Børve

Arkivsak nr.: 2013/1106

Søknad fra Lesja kommune om tillatelse for godkjente leiekjørere til transport
med snøskuter til hytter, buer og setrer i brukssoner i Jora landskapsvernområde og Dalsida landskapsvernområde

Sak nr.: 037-2013

Saksbehandler: Lars Børve

Arkivsak nr.: 2013/1224

Søknad fra Andreas Hole, Lesja, om transport med snøskuter til Horrungtjønn i
Dalsida landskapsvernområde
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Sak nr.: 038-2013

Saksbehandler: Lars Børve

Arkivsak nr.: 2013/1404

Søknad fra Bjørn Nordsletten, Lesjaverk, om transport med snøskuter til seter i
Merrabotnen i Dalsida landskapsvernområde 2013

Sak nr.: 039-2013

Saksbehandler: Lars Børve

Arkivsak nr.: 2013/1414

Søknad fra Per-Michael Thøring, Øystese, om transport med snøskuter til bu
ved Vangsvatnet i Dalsida landskapsvernområde 2013-2016

Sak nr.: 040-2013

Saksbehandler: Lars Børve

Arkivsak nr.: 2013/1417

Søknad fra Arne Hyttnes, Gjøvik, om transport med snøskuter til bu ved Nedre
Mølmsvatnet i Dalsida landskapsvernområde i 2013

Sak nr.: 041-2013

Saksbehandler: Lars Børve

Arkivsak nr.: 2013/1420

Søknad fra Rolf Magne Berget, Gran, om transport med snøskuter til hytte på
Reindøl i Jora landskapsvernområde 2013-2014

Sak nr.: 042-2013

Saksbehandler: Lars Børve

Arkivsak nr.: 2012/195

Delegering av myndighet fra Dovrefjell nasjonalparkstyre til forvalterne i saker
om ferdsel

Sak nr.: 043-2013

Saksbehandler: Tore R. U.

Arkivsak nr.: 2011/259

Tilråding – Knutshø landskapsvernområde – Oppdal kommune - Søknad om
dispensasjon for heving av lave terrengpunkter og oppgradering av lukehus
m.v. – Oppgradering av Dam Elgsjø – Glommen og Laagens brukseierforening
(GLB) v/Tore Sollibråten

Sak nr: 044-2013

Saksbehandler: Tore R. U.

Arkivsak nr.: 2013/1285

Tilråding – Nesset kommune – Eikesdalsvatnet landskaps-vernområde Søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene i Eikesdalsvatnet
landskaps-vernområde i forbindelse med Kjøtåa kraftverk – Småkraftverk
v/Halvard Tesdal

Dovrefjell nasjonalparkstyre
Møte i nasjonalparkstyret 05.03.2013

Sak nr.: 045-2013

Saksbehandler: Tore R. U.

Arkivsak nr.: 2012/2974

Tilråding – Søknad om dispensasjon for kjøring med skyttelbuss på
strekningen Hjerkinn - Snøheim 1. juli- 7.oktober 2013 – Forsvarsbygg v/Odd
Erik Martinsen

Sak nr.: 046-2013

Saksbehandler: Tore R. U.

Arkivsak nr.: 2013/1445

Tilråding - Forvaltningsknutepunkt og autoriserte naturinformasjonssentre
rundt Dovrefjell – Forslag til fremtidig strategi
Sak nr.: 047-2013

Saksbehandler Klaas van Ommeren

Arkivsak nr: 2013/

Foreløpig budsjett og arbeidsplan European Charter 2013

Sak nr.: 048-2013

Saksbehandler: Lars Børve

Arkivsak nr.: 2012/7715

Bestillingsdialogen mellom Dovrefjell nasjonalparkstyre og Statens
naturoppsyn 2013

Sak nr.: 049-2013

Saksbehandler: Lars Børve

Arkivsak nr.: 2013/1424

Søknad fra Stig Henrik Brennodden, Folldal, om transport med snøskuter til
seter på Gløtlægret i Knutshø landskapsvernområde 2013-2014

Sak nr.: 050-2013

Saksbehandler: Lars Børve

Arkivsak nr.: 2013/1512

Søknad fra Heimfjellet beitelag om bruk av snøskuter på befaring i Dalsida
landskapsvernområde

Sak nr.: 051-2013

Saksbehandler: Lars Børve

Arkivsak nr.: 2013/XXXX

Søknad fra Skogtjenester, Kongsberg, om kjøring med snøskuter i forbindelse
med befaringer og skogregistrering i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og
Dalsida landskapsvernområde

Sak nr.: 052-2013

Eventuelt
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Sak nr.: 030-2013

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Det var ikke merknader til innkalling og dagsorden.
Vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes.
Enstemmig.

Arkivsak nr.: 2013/887
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Sak nr.: 031-2013

Orienteringssaker
4.3.2013: Søknad om motorferdsel i form av Skyttelbuss på Snøheimveien, på
strekningen innenfor NP til Snøheim turisthytte i perioden 28. juni – 6. oktober
2013.
- Søkes om 5-6 avganger per dag, til forskjell fra 2012 der en hadde 5
avganger. Ellers er søknaden lik som i 2012.
- Samtalte med søker v/Odd Erik Martinsen den 5. mars. der det kom frem
at en ville gå inn for inntil 5 turer per dag basert på det reelle behovet som
viste seg i 2012, og at en gjerne kunne tenke seg å kunne benytte en 6 tur
i høysesongen i juli.
- Dette vil kunne dekkes inn i stor grad dersom en, som i fjor, har en
reservebuss tilgjengelig i høysesongen som kan samkjøre inn de
morgenene det er behov. Dette vil en forsøke å få til også i 2013.
- Søker vil orientere og ha dialog med sekretariatet og Dovrefjell
nasjonalparkstyre før påske når endelige nye avgangstider for bussen er
klare, forsvarsbygg vil da etterpå sende ut driften av bussen på anbud.
4.3.2013: Søknad om organisert ferdsel til å arrangere Sunndal Ski Session i
perioden 18 – 24. april 2013.
- Søknaden kom inn sent, men sekretær vil prioritere denne slik at søker har
svar innen siste uken i mars.
Skjøtsels – tiltaksplan for Dovrefjell som vedlegg til forvaltningsplanen,
inklusive egen handlingsplan for informasjon - Pågående arbeid og ståa
-

-

Avtalt på internmøte med styreleder å arrangere møte med faglig
rådgivende utvalg den 23. april for å gjennomføre dialogmøte om tiltak som
bør tas inn i denne langsiktige tiltaksstrategiplanen for Dovrefjell samt
andre aktuelle problemstillinger.
På grunn av mangel på kapasitet samt strekpunkt et over, blir planen ikke
ferdigstilt og lagt frem for styret for godkjenning før tidligst sommeren 2013.

Motorferdselssaker til behandling som kan delegeres til sekretariatet.
Sekretær Tore R. Ulvund har rundt 10 søknader til behandling som vil legges frem
som referatsaker for styret eller AU dersom delegering av ferdselssaker blir vedtatt.
Sekretær ønsker å få godkjent protokoll etter møtet, og spesielt sak om delegering av
ferdsselsaker til administrativt nivå. Dette fordi en da kan sende ut vedtak i disse
sakene 11-14 mars. Alle søkere er kontaktet eller forsøkt kontaktet og varslet om
saksbehandlingen.
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Dugnadsarbeid på rutenettet på Dovrefjell sommeren 2013
DNT Oslo og Omegn har i brev 02.11.2012 sendt en oversikt over de rutene som det
er planlagt dugnadsarbeid på sommeren 2013. På Dovrefjell dreier det seg om:
- Hjerkinn – Hageseter
- Kongsvold – Reinheim
- Snøheim – Reinheim
- Snøheim – Snøhetta
Arbeidene går ut på revarding og merking med rød T, oppsetting av stolper og skilt
og legging av gangbaner. Rutene er godkjent i forvaltningsplanen for Dovrefjell, jf.
kartvedlegg 3 – friluftsliv, merkede stier og løyper, og det er ikke nødvendig å
behandle planen for arbeidene på rutenettet som egen sak i nasjonalparkstyret.

Reguleringsplan for E6: Forbikjøringsfelt Dombåsmorka - Hjellseter
Statens vegvesen la i brev 15.02.2013 reguleringsplan for E6: Forbikjøringsfelt
Dombåsmorka – Hjellseter, ut på offentlig ettersyn.
Planen legger til rette for en forlengelse av dagens forbikjøringsfelt fram til området
ved Hjellseter. Planstrekningen er ca. 1,9 km. Målet med prosjektet er å bedre
trafikksikkerhet og framkommelighet på strekningen. Frist for innsending av
merknader til planen er 01.04.2013.
Vegutvidelsen avsluttes ca. 250 m. før Fokstugu landskapsvernområde, og tiltaket
vurderes ikke å få konsekvenser for landskapsvernområdet. Det er derfor ikke behov
for å legge fram reguleringsplanen for nasjonalparkstyret til uttalelse.
Tilrådning fra DN i klagesak – Dispensasjoner til landing med helikopter på
Katthammaren i Eikesdalsvatnet landskapsvernområde, i forbindelse med
filminnspilling
Direktoratet for naturforvaltning tilrår i brev 18.02.2013 til Miljøverndepartementet at
Arbeidsutvalget i Dovrefjell nasjonalparkstyre sine vedtak om dispensasjoner fra
verneforskriften til landing med helikopter i forbindelse med reklameinnspilling på
Katthammaren i Eikesdalsvatnet landskapsvernområde, omgjøres og at klagen fra
Fylkesmannen i Møre og Romsdal tas til følge.

Verneplan for Hjerkinn skytefelt
Fylkesmannen i Oppland hadde bedt sekretariatet formidle en orientering om det
framtidige arbeidet med verneplanen for Hjerkinn skytefelt på møtet, men
sekretariatet mottok ikke denne orienteringen før møtet. Det ble derfor ikke gitt noen
orientering om dette temaet på møtet.
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Medarbeidersamtaler
Ola Røtvei opplyste at fylkesmiljøvernsjefen i Oppland og han som styreleder, hadde
medarbeidersamtaler med forvalterne på Hjerkinn 04.03.2013.

Arbeidsmøter
På arbeidsmøtene mellom styreleder og forvalterne framover vil også SNO-Dovrefjell
delta.

Regional plan
Nasjonalparkstyret har ikke møte som styringsgruppe for Regional plan denne
gangen fordi forslaget til planprogram er ikke vedtatt ennå.

Møte i faglig rådgivende utvalg
Det planlegges møte i faglig rådgivende utvalg i slutten av april, og dato for møtet
avklares med medlemmene i nasjonalparkstyret, før datoen bestemmes.
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Sak nr.: 032-2013

Saksbehandler: Lars Børve

Arkivsak nr.: 2012/6962

Søknad fra Odd Brendryen, Dalholen, om tillatelse til kjøring med
gravemaskin i forbindelse med vedlikehold av dammer ved
Fjellægret i Knutshø landskapsvernområde
Forslag til vedtak - innstilling
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Odd Brendryen dispensasjon til å kjøre ei
beltegående gravemaskin og en traktor med tilhenger, på kjøresporet fra Setalsjølia,
via Orkelkroken til Fjellægret, og videre på kjøresporet til demningene mellom
Fjellægret og Gråfloen, og tilbake til Setalsjølia, i Knutshø landskapsvernområde.
Dispensasjonen begrunnes med at kjøring med beltegående gravemaskin og traktor
med tilhenger på kjøresporet fra Setalsjølia via Orkelkroken til Fjellægret, og videre
på kjøresporet til demningene mellom Fjellægret og Gråfloen, og tilbake til
Setalsjølia, vil ha begrenset virkning for verneverdiene, og vil ikke stride mot formålet
med vernet av Knutshø landskapsvernområde.
Vilkår:
- Kjøringen skal foregå på en hensynsfull og varsom måte slik at det ikke
oppstår skade på landskapet og kjøresporene, og vegetasjonen skal ikke
påføres unødige skader.
- Det tas hensyn til villrein og annet dyreliv.
- SNO Dovrefjell skal varsles i god tid før arbeidene settes i gang.
- Eventuell veiledning som forvaltningsmyndigheten, SNO eller fjelloppsynet gir
for å ivareta verneformålet, skal følges.
- Kjøreskader skal utbedres.
- Kjøretillatelse skal være med under transportene, og kjørebok skal føres.
Vedtaket er fattet med hjemmel i naturmangfoldloven § 48, og vilkårene er fastsatt
med grunnlag i vanlig praksis innenfor forvaltningsretten.

Vedtak
Dovrefjell nasjonalparkstyre slutter seg til forslaget til vedtak.
Enstemmig.
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Sak nr.: 033-2013

Saksbehandler: Lars Børve

Arkivsak nr.: 2012/8238

Søknad fra Eikesdal Sameige om tillatelse til restaurering av
Westbua i Gravdalen i Dalsida landskapsvernområde
Forslag til vedtak - innstilling
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Eikesdal Sameige tillatelse til å restaurere Westbua i
Gravdalen i Dalsida landskapsvernområde.
Vilkår:
- Treverk som kan kappes opp til ved, kan brennes på stedet. Andre
materialrester skal fraktes ut av verneområdene og tas hånd om på forsvarlig
måte.
- Restaureringen skal utføres i samsvar med tradisjonell byggeskikk i området.
Det skal brukes materialer og farger som ikke skiller seg ut fra omgivelsene.
- Restaureringen skal ikke medføre endringer i størrelsen eller vesentlige
endringer i utseende på bua.
- Bua skal ikke låses eller leies ut.
Vedtaket er fattet med hjemmel i verneforskriften for Dalsida landskapsvernområde,
§ 3 pkt. 1.3 b, og vilkårene er fastsatt med grunnlag i forvaltningsplanen for
verneområdene på Dovrefjell og vanlig praksis innenfor forvaltningsretten.

Vedtak
Dovrefjell nasjonalparkstyre slutter seg til forslaget til vedtak.
Enstemmig.
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Sak nr.: 034-2013

Saksbehandler: Lars Børve

Arkivsak nr.: 2012/8239

Søknad fra Eikesdal Sameige om transport av materialer m.m. med
helikopter til Westbua i Gravdalen i Dalsida landskapsvernområde
Forslag til vedtak - innstilling
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Eikesdal Sameige tillatelse til transport av materialer
og utstyr med helikopter til Westbua i Gravdalen i Dalsida landskapsvernområde i juli
2013. Det gis tillatelse til inntil 2 turer (tur-retur).
Vilkår:
- Det må tas nødvendig hensyn til villrein. Landing med helikopter i nærheten av
villrein må foregå på tilstrekkelig avstand, og slik at villreinen ikke blir skremt.
- Dispensasjonen skal være med når helikopteret flyr og lander i Dalsida
landskapsvernområde, og vises fram når noen ber om det.
- Eventuell veiledning som forvaltningsmyndigheten, SNO eller fjelloppsynet gir
for å ivareta verneformålet, skal følges.
Vedtaket er fattet med hjemmel i verneforskriften for Dalsida landskapsvernområde,
§ 3 pkt. 5.3 c, og med grunnlag i forvaltningsplanen for verneområdene på Dovrefjell.
Vilkårene er fastsatt med grunnlag i vanlig praksis innenfor forvaltningsretten.

Vedtak
Dovrefjell nasjonalparkstyre slutter seg til forlaget til vedtak.
Enstemmig.
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Sak nr.: 035-2013

Saksbehandler: Lars Børve

Arkivsak nr.: 2013/1046

Søknad fra Lesja fjellstyre om å frakte netting og stolper med
snøskuter til Hundsjøen og Vesl Strålsjøen i DovrefjellSunndalsfjella nasjonalpark og Øvre Ylsbottvatnet i Dalsida
landskapsvernområde
Forslag til vedtak - innstilling
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Lesja fjellstyre dispensasjon til å frakte netting og
stolper med snøskuter til Hundsjøen og Vesl Strålsjøen i Dovrefjell-Sunndalsfjella
nasjonalpark, og til Øvre Ylsbottvatnet i Dalsida landskapsvernområde vinteren 2013.
Det gis dispensasjon til 1 tur (tur/retur) til hvert vatn.
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir også Lesja fjellstyre dispensasjon til å bruke stolper
og netting til å sette opp vandringshindre i gytebekker til Hundsjøen, Vesl Strålsjøen
og Øvre Ylsbottvatnet.
Nasjonalparkstyret foreslår at Lesja fjellstyre som et alternativ bruker vandringshindre
laget av laftestokker eller laftaplank som er satt oppå hverandre, slik at det lages et
tilstrekkelig stort fall i gytebekkene.
Dispensasjonen begrunnes med at frakt av netting og stolper evt. laftestokker med
snøskuter til Hundsjøen og Vesl Strålsjøen i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark,
og til Øvre Ylsbottvatnet i Dalsida landskapsvernområde, vil ha begrenset virkning for
verneverdiene, og vil ikke stride mot formålet med vernet av Dovrefjell-Sunndalsfjella
nasjonalpark, Jora landskapsvernområde og Dalsida landskapsvernområde.
Oppsetting og drift av vandringshindre i gytebekker til Hundsjøen, Vesl Strålsjøen og
Øvre Ylsbottvatnet, vil også berøre naturmangfoldet forholdsvis lite, og effekten av
påvirkningene vil også være forholdsvis liten.
Vilkår:
- Kjøringen skal foregå på en hensynsfull måte. Det skal tas hensyn til villrein og
annet dyreliv. Vegetasjonen skal ikke påføres unødige skader.
- Kjøretidene i nasjonalparken og landskapsvernområdene skal følges.
- Eventuell veiledning som forvaltningsmyndigheten, SNO eller fjelloppsynet gir
for å ivareta verneformålet, skal følges.
- Kjøretillatelse skal være med under transportene, og kjørebok skal føres.
- Vilkårene i tillatelsen fra Oppland fylkeskommune 11.12.2013 skal følges:
 Vandringshindrene kan ikke være av varig karakter, dvs. de skal enkelt
kunne fjernes igjen.
 Småfisk må kunne vandre forbi og tilbake til vannet.
 Det må utføres slik at det ikke fører til at bekkene tar nytt far ved stor
vannføring / flom.
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Vedtaket er fattet med hjemmel i naturmangfoldloven § 48, og vilkårene er fastsatt
med grunnlag i forvaltningsplanen for verneområdene på Dovrefjell og vanlig praksis
innenfor forvaltningsretten.

Vedtak
Dovrefjell nasjonalparkstyre slutter seg til forlaget til vedtak.
Enstemmig.
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Sak nr.: 036-2013

Saksbehandler: Lars Børve

Arkivsak nr.: 2013/1106

Søknad fra Lesja kommune om tillatelse for godkjente leiekjørere til
transport med snøskuter til hytter, buer og setrer i brukssoner i
Jora landskapsvernområde og Dalsida landskapsvernområde
Forslag til vedtak - innstilling
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Lesja kommune tillatelse til å videreføre en ordning i
brukssonene i Jora landskapsvernområde og Dalsida landskapsvernområde, der
bruk av leiekjørere godkjent av kommunen, ikke krever at tiltakshaver (eier / bruker
av bu, hytte eller seter m.m.) har enkelttillatelse fra nasjonalparkstyret.
Vilkår:
- Tillatelsen gjelder for snøskutertransport med leiekjører til hytter, buer, setrer
m.m. i brukssone 6 i Jora landskapsvernområde og brukssone 7 i Dalsida
landskapsvernområde fram til 31.12.2016. Kjøring til buer, hytter og setrer
(fritidsbruk og tilsyn), m.m. i brukssonene, kan bare utføres av leiekjører.
- Til private hytter og buer og ved fritidsbruk og tilsyn av setrer, er det tillatt med
inntil 5 turer med snøskuter pr. år når transport på barmark ikke er mulig.
Når kjøring på barmark er mulig og tillates, er det tillatt med inntil 2 turer med
snøskuter pr. år.
- Ved spesielle behov i enkelte år kan det søkes om ekstra turer. Når leiekjører
skal kjøre for seg selv til egen hytte, kreves det egen tillatelse for dette.
- Tillatelsen skal være med under kjøring, og vises fram når noen ber om det.
- Kjørebok fra kommunen skal føres like før og etter kjøring.
- Kjøringen skal foregå på en hensynsfull måte. Det skal tas hensyn til villrein og
annet dyreliv. Vegetasjonen skal ikke påføres unødige skader.
- Eventuell veiledning som forvaltningsmyndigheten, SNO eller fjelloppsynet gir
for å ivareta verneformålet, skal følges.
- Sluttdato for vintersesongen er 20. april eller 3. påskedag hvis den kommer
senere.
- Kommunen skal sende kopi av kjørebøkene til nasjonalparkstyret etter hver
sesong.
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 3 pkt. 5.3 c, i verneforskriftene for Jora
landskapsvernområde og Dalsida landskapsvernområde, og med grunnlag i
forvaltningsplanen for verneområdene på Dovrefjell. Vilkårene er fastsatt med
grunnlag i vanlig praksis innenfor forvaltningsretten.

Vedtak
Dovrefjell nasjonalparkstyre slutter seg til forlaget til vedtak.
Enstemmig.
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Sak nr.: 037-2013

Saksbehandler: Lars Børve

Arkivsak nr.: 2013/1224

Søknad fra Andreas Hole, Lesja, om transport med snøskuter til
Horrungtjønn i Dalsida landskapsvernområde
Forslag til vedtak - innstilling
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Andreas Hole, Lesja, tillatelse til å transportere ved
med snøskuter til Horrungtjønn i Dalsida landskapsvernområde, siden formålet er å
bo i lavvo over litt lengre tid i forbindelse med fisking. Det gis tillatelse til 1 tur (turretur), og transporten kan gjennomføres i tiden fram til 20.04.2013.
Vilkår:
- Det skal benyttes leiekjører som er godkjent av Lesja kommune.
- Transportene skal foregå langs kjøreruta Myrin - Horrungtjønn og tilbake.
- Kjøringen skal foregå på en hensynsfull måte. Det skal tas hensyn til villrein og
annet dyreliv. Vegetasjonen skal ikke påføres unødige skader.
- Eventuell veiledning som forvaltningsmyndigheten, SNO eller fjelloppsynet gir
for å ivareta verneformålet, skal følges.
- Kjørebevis skal være med under transportene, og kjørebok skal føres.
Vedtaket er fattet med hjemmel i verneforskriften for Dalsida landskapsvernområde,
§ 3 pkt. 5.3 c, og med grunnlag i forvaltningsplanen for verneområdene på Dovrefjell.
Vilkårene er fastsatt med grunnlag i vanlig praksis innenfor forvaltningsretten.

Behandling i møte 05.03.2013
Ola Røtvei foreslo at søknaden avslås siden det er fare for presedens, pga. at det
kan komme mange slike søknader.
Bengt Fasteraune foreslo at søknaden og forslaget til vedtak kan godkjennes, men at
nasjonalparkstyret ser nærmere på bruk av lavvo ol. når forvaltningsplanen skal
revideres.
Avstemming: Forslaget fra Bengt Fasteraune fikk 5 stemmer, og forslaget fra Ola
Røtvei fikk 3 stemmer.

Vedtak
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Andreas Hole, Lesja, tillatelse til å transportere ved
med snøskuter til Horrungtjønn i Dalsida landskapsvernområde, siden formålet er å
bo i lavvo over litt lengre tid i forbindelse med fisking. Det gis tillatelse til 1 tur (turretur), og transporten kan gjennomføres i tiden fram til 20.04.2013.
Vilkår:
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-

Det skal benyttes leiekjører som er godkjent av Lesja kommune.
Transportene skal foregå langs kjøreruta Myrin - Horrungtjønn og tilbake.
Kjøringen skal foregå på en hensynsfull måte. Det skal tas hensyn til villrein og
annet dyreliv. Vegetasjonen skal ikke påføres unødige skader.
Eventuell veiledning som forvaltningsmyndigheten, SNO eller fjelloppsynet gir
for å ivareta verneformålet, skal følges.
Kjørebevis skal være med under transportene, og kjørebok skal føres.

Dovrefjell nasjonalparkstyre vil se nærmere på bruk av lavvo når forvaltningsplanen
skal revideres.
Vedtaket er fattet med hjemmel i verneforskriften for Dalsida landskapsvernområde,
§ 3 pkt. 5.3 c, og med grunnlag i forvaltningsplanen for verneområdene på Dovrefjell.
Vilkårene er fastsatt med grunnlag i vanlig praksis innenfor forvaltningsretten.
Vedtatt med 5 mot 3 stemmer.
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Sak nr.: 038-2013

Saksbehandler: Lars Børve

Arkivsak nr.: 2013/1404

Søknad fra Bjørn Nordsletten, Lesjaverk, om transport med snøskuter til seter i Merrabotnen i Dalsida landskapsvernområde 2013
Forslag til vedtak - innstilling
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Bjørn Nordsletten, Lesjaverk, tillatelse til transport av
ved, beis, div. byggematerialer m.m. med snøskuter (leiekjører) til seter i
Merrabotnen i Dalsida landskapsvernområde, fram til 20.04.2013. Det gis tillatelse til
inntil 6 turer (tur-retur) i 2013.
Vilkår:
- Det skal benyttes leiekjører som er godkjent av Lesja kommune.
- Transporten skal foregå langs kjøreruta: Fjellvegen på Lesjaverk Merrabotnen.
- Kjøringen skal foregå på en hensynsfull måte. Det skal tas hensyn til villrein og
annet dyreliv. Vegetasjonen skal ikke påføres unødige skader.
- Eventuell veiledning som forvaltningsmyndigheten, SNO eller fjelloppsynet gir
for å ivareta verneformålet, skal følges.
- Kjøretillatelse skal være med under transportene, og kjørebok skal føres.
Vedtaket er fattet med hjemmel i verneforskriften for Dalsida landskapsvernområde,
§ 3 pkt. 5.3 c, og med grunnlag i forvaltningsplanen for verneområdene på Dovrefjell.
Vilkårene er fastsatt med grunnlag i vanlig praksis innenfor forvaltningsretten.

Vedtak
Dovrefjell nasjonalparkstyre slutter seg til forlaget til vedtak.
Enstemmig.
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Sak nr.: 039-2013

Saksbehandler: Lars Børve

Arkivsak nr.: 2013/1414

Søknad fra Per-Michael Thøring, Øystese, om transport med
snøskuter til bu ved Vangsvatnet i Dalsida landskapsvernområde
2013-2016
Forslag til vedtak - innstilling
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Per-Michael Thøring, Øystese, tillatelse til transport
av ved og proviant m.m. med snøskuter (leiekjører) til bu ved Vangsvatnet i Dalsida
landskapsvernområde i tiden 30.03.-20.04. i årene 2013-2016. Det gis tillatelse til
inntil 2 turer (tur/retur) i året.
Vilkår:
- Det skal benyttes leiekjører som er godkjent av Lesja kommune.
- Transporten skal foregå langs kjøreruta: Fjellvegen på Lesjaverk – Merrabotn
– Vangsvatnet.
- Sluttdato for vintersesongen er 20. april eller 3. påskedag hvis den kommer
senere.
- Kjøringen skal foregå på en hensynsfull måte. Det skal tas hensyn til villrein og
annet dyreliv. Vegetasjonen skal ikke påføres unødige skader.
- Eventuell veiledning som forvaltningsmyndigheten, SNO eller fjelloppsynet gir
for å ivareta verneformålet, skal følges.
- Kjøretillatelse skal være med under transportene, og kjørebok skal føres.
Vedtaket er fattet med hjemmel i verneforskriften for Dalsida landskapsvernområde,
§ 3 pkt. 5.3 c, og med grunnlag i forvaltningsplanen for verneområdene på Dovrefjell.
Vilkårene er fastsatt med grunnlag i vanlig praksis innenfor forvaltningsretten.

Vedtak
Dovrefjell nasjonalparkstyre slutter seg til forlaget til vedtak.
Enstemmig.
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Sak nr.: 040-2013

Saksbehandler: Lars Børve

Arkivsak nr.: 2013/1417

Søknad fra Arne Hyttnes, Gjøvik, om transport med snøskuter til bu
ved Nedre Mølmsvatnet i Dalsida landskapsvernområde i 2013
Forslag til vedtak - innstilling
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Arne Hyttnes, Gjøvik, tillatelse til transport av ved,
beis, m.m. med snøskuter (leiekjører) til bua ved Nedre Mølmsvatnet i Dalsida
landskapsvernområde. Det gis tillatelse til 1 tur (tur-retur) i 2013, og transporten kan
gjennomføres i tiden fram til 20.04.2013. Søppel og bygningsavfall kan tas med
tilbake på retur.
Vilkår:
- Det skal benyttes leiekjører som er godkjent av Lesja kommune.
- Transporten skal foregå langs kjøreruta Bjorli – Fjelløypa – Nedre
Mølmsvatnet.
- Kjøringen skal foregå på en hensynsfull måte. Det skal tas hensyn til villrein og
annet dyreliv. Vegetasjonen skal ikke påføres unødige skader.
- Eventuell veiledning som forvaltningsmyndigheten, SNO eller fjelloppsynet gir
for å ivareta verneformålet, skal følges.
- Kjøretillatelse skal være med under transportene, og kjørebok skal føres.
Vedtaket er fattet med hjemmel i verneforskriften for Dalsida landskapsvernområde,
§ 3 pkt. 5.3 c, og med grunnlag i forvaltningsplanen for verneområdene på Dovrefjell.
Vilkårene er fastsatt med grunnlag i vanlig praksis innenfor forvaltningsretten.
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Sak nr.: 041-2013

Saksbehandler: Lars Børve

Arkivsak nr.: 2013/1420

Søknad fra Rolf Magne Berget, Gran, om transport med snøskuter til
hytte på Reindøl i Jora landskapsvernområde 2013-2014
Forslag til vedtak - innstilling
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Rolf Magne Berget, Gran, tillatelse til transport av
proviant og ved m.m. med snøskuter (leiekjører) til hytte på Reindøl i Jora
landskapsvernområde, i årene 2013-2014.
Det gis tillatelse til inntil 2 turer (tur-retur) i 2013 og 2014. I tillegg kan ved
transporteres ned fra nærområdet rundt hytta i forbindelse med disse turene.
Vilkår:
- Det skal benyttes leiekjører som er godkjent av Lesja kommune.
- Transporten skal foregå langs kjøreruta: Myrin - Reindøl.
- Sluttdato for vintersesongen er 20. april eller 3. påskedag hvis den kommer
senere.
- Kjøringen skal foregå på en hensynsfull måte. Det skal tas hensyn til villrein og
annet dyreliv. Vegetasjonen skal ikke påføres unødige skader.
- Eventuell veiledning som forvaltningsmyndigheten, SNO eller fjelloppsynet gir
for å ivareta verneformålet, skal følges.
- Kjøretillatelse skal være med under transportene, og kjørebok skal føres.
Vedtaket er fattet med hjemmel i verneforskriften for Jora landskapsvernområde, § 3
pkt. 5.3 c, og med grunnlag i forvaltningsplanen for verneområdene på Dovrefjell.
Vilkårene er fastsatt med grunnlag i vanlig praksis innenfor forvaltningsretten.

Vedtak
Dovrefjell nasjonalparkstyre slutter seg til forlaget til vedtak.
Enstemmig.
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Sak nr.: 042-2013

Saksbehandler: Lars Børve

Arkivsak nr.: 2012/195

Delegering av myndighet fra Dovrefjell nasjonalparkstyre til
forvalterne i saker om ferdsel
Forslag til vedtak - innstilling
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir forvalterne myndighet til å treffe vedtak i alle saker
som gjelder søknad om tillatelse etter verneforskriftenes spesifiserte
tillatelsesbestemmelser om ferdsel. Dette omfatter bl.a. motorferdsel både på
snødekt mark og barmark, organisert ferdsel, og ferdsel med hest, sykkel eller
hundespann.
Forvalternes vedtak skal treffes i tråd med naturmangfoldloven, verneforskriftene og
forvaltningsplanen.
Omfanget av ferdsel må ikke være i strid med verneformålet, naturmangfoldlovens
bestemmelser, og bevaringsmål og retningslinjer i forvaltningsplanen.
Forvalterne har ikke adgang til å treffe vedtak etter naturmangfoldloven § 48.

Behandling i møte 05.03.2013
Toril Melheim Strand foreslo at forvalterne gis myndighet til å fatte vedtak i alle
kurante saker om ferdsel, og at klager på vedtak om ferdsel som er fattet av
forvalterne, skal legges fram for nasjonalparkstyret til behandling.
Vedtak
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir forvalterne myndighet til å treffe vedtak i alle kurante
saker som gjelder søknad om tillatelse etter verneforskriftenes spesifiserte
tillatelsesbestemmelser om ferdsel. Dette omfatter bl.a. motorferdsel både på
snødekt mark og barmark, organisert ferdsel, og ferdsel med hest, sykkel eller
hundespann.
Forvalternes vedtak skal treffes i tråd med naturmangfoldloven, verneforskriftene og
forvaltningsplanen.
Omfanget av ferdsel må ikke være i strid med verneformålet, naturmangfoldlovens
bestemmelser, og bevaringsmål og retningslinjer i forvaltningsplanen.
Klager på vedtak om ferdsel som er fattet av forvalterne, skal legges fram for
nasjonalparkstyret til behandling.
Forvalterne har ikke adgang til å treffe vedtak etter naturmangfoldloven § 48.
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Sak nr.: 043-2013

Saksbehandler: Tore R. U.

Arkivsak nr.: 2011/259

Søknad om dispensasjon for heving av lave terrengpunkter og
oppgradering av lukehus m.v. – Oppgradering av Dam Elgsjø –
Glommen og Laagens brukseierforening (GLB) v/Tore Sollibråten Knutshø landskapsvernområde – Oppdal kommune.
Forslag til vedtak – Innstilling
Dovrefjell nasjonalparkstyre innvilger i møte 5.3.2012 søknad fra Glommen og
Laagens brukseierforening v/Tore Sollibråten slik det søkes om og beskrives i
Elgsjøreguleringen – Dam Elgsjø – Terrengheving i lavpunkter og oppgradering av
lukehus m.v. Revidert plan for arealbruk, landskap og miljø, av 1.2.2013.
Dispensasjonen gis uten vilkår.
Dispensasjonen er gitt med hjemmel i lov om naturens mangfold § 48.
Dispensasjonen begrunnes med at en viss terrengheving med dette vil kunne minske
mulighetene for flom og påfølgende erosjon i seg selv, samt at mindre erosjonstiltak
nedstrøms dammen m.m. vil ivareta verneformålene i Knutshø
landskapsvernområde. Tiltakene anses som gode forbedringer til allerede godkjent
arealbruksplan, og slik fremtidig driftsregime ved dam Elgsjø.
NVE påpeker at dette bør gjøres som vassdragsmyndighet og kompetansemyndighet
på dette med flom og erosjon i området, og en bør etterfølge de pålegg de kommer
med ettersom forhold knyttet til oppgradering av dam Elgsjø er avdekket i saken, jf.
foreliggende forslag til revidert arealbruksplan.

Vedtak
Dovrefjell nasjonalparkstyre slutter seg til forlaget til vedtak.
Enstemmig.
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Sak nr: 044-2013

Saksbehandler: Tore R. U.

Arkivsak nr.: 2013/1285

Søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene i
Eikesdalsvatnet landskapsvernområde i forbindelse med Kjøtåa
kraftverk – Småkraftverk v/Halvard Tesdal - Nesset kommune –
Eikesdalsvatnet landskapsvernområde.
Forslag til vedtak – innstilling
Dovrefjell nasjonalparkstyre avslår i møte 5.3.2013 søknad fra Småkraftverk
v/Halvard Tesdal om fraføring av vann fra vassdraget Kjøtåa og tilrettelegging for
kraftproduksjon innenfor Eikesdalsvatnet landskapsvernområde.
Begrunnelsen for avslaget er at en mangler hjemmel til å kunne gi tiltaket
dispensasjon, tiltaket med Kjøtåa småkraftverk anses altså ikke å være av vesentlig
samfunnsmessig betydning.
Tiltaket ville potensielt kunne ført til uønsket presedens i forhold til lignende
søknader, der det også er uønskelig med endret vannføring og i seg selv med et fast
anlegg som et kraftverk innenfor verneområdet, uavhengig av om det fysisk vises i
terrenget eller ikke.
Mange andre brukere har også stor egenverdi av området som turområde og ved å
oppleve et intakt vassdrag med naturlig vannføring, altså å opprettholde naturverdien
(Flora og fauna) i og rundt vassdrag og generelt landskapet i området, samt
geologiske landskapsformer som en del av verneformålet, og herunder biologisk
mangfold.
Søknaden er avslått med hjemmel i § 3 pkt. 1.1. i Eikesdalsvatnet
landskapsvernområde.

Vedtak
Dovrefjell nasjonalparkstyre slutter seg til forlaget til vedtak.
Enstemmig.
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Sak nr.: 045-2013

Saksbehandler: Tore R. U.

Arkivsak nr.: 2012/2974

Søknad om dispensasjon for kjøring med skyttelbuss på
strekningen Hjerkinn - Snøheim 1. juli- 7.oktober 2013 –
Forsvarsbygg v/Odd Erik Martinsen – Dovrefjell – Sunndalsfjella
nasjonalpark – Dovre kommune.
Forslag til vedtak – innstilling
Dovrefjell nasjonalparkstyre innvilger i møte 5.3.2013, foreløpig søknad fra
Forsvarsbygg av 20.2.3013, om å drifte og videreføre ordning med skyttelbuss
langsmed Snøheimveien i Dovre kommune, fra vernegrensen og inn til Snøheim
turisthytte, innenfor Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalpark i tidsrommet 1. juli – 31.
september 2013.
Dispensasjonen gis med følgende vilkår:
- Forsvarsbygg er ansvarlig for at statistikk på antall brukere av bussen
registreres og oversendes forvaltningsmyndigheten etter sesongen 2013, og
innen 1. november.
- Statistikk på brukere av bussen skal deles inn ved bruk av metodikk brukt i
FoU-prosjektet som ble lagt til grunn for dispensasjon for året 2012, jf. også
sluttrapporten i prosjektet som legges frem 6. mars 2013.
Dispensasjonen er gitt med hjemmel i lov om naturens mangfold § 48.
Dispensasjonen begrunnes med at en med dette vil kunne få veldig viktige og gode
vitenskapelige data om et tiltak som i seg selv, potensielt vil kunne skape mindre
forstyrrelser langsmed viktige trekkruter for villrein over Snøheimveien inntil 2 km fra
Snøheim turisthytte. En vil også kunne få mange andre gode og viktige data på
hvordan et slikt tiltak vil kunne endre ferdselsmønster til og fra andre mye brukte
områder, f.eks. Stroplsjødalen fra Kongsvold, og f.eks. trafikkstrømmer via Snøheim
til Reinheim.

Forslag til endring av vedtak:
Dato for sesongslutt for skyttelbussen settes til t.o.m. 6. oktober 2013.

Vedtak
Dovrefjell nasjonalparkstyre slutter seg til forlaget til endring av vedtak.
Enstemmig.
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Sak nr.: 046-2013

Saksbehandler: Tore R. U.

Arkivsak nr.: 2013/1445

Forvaltningsknutepunkt og autoriserte naturinformasjonssentra
rundt Dovrefjell – Forslag til fremtidig strategi.
Forslag til vedtak - innstilling
Med grunnlag i vedlagte rapporter innstiller Dovrefjell Nasjonalparkstyre følgende når
det gjelder status, autorisering og drift av nasjonalparksentre og knutepunkt rundt
Dovrefjell. Dovrefjell nasjonalparkstyre ønsker å videreutvikle nasjonalparksentrene
på Dovrefjell.
Nasjonalparkstyret foreslår en organisering med en rollefordeling mellom sentrene
som sikrer effektiv ressursbruk. For hvert senter foreslår Nasjonalparkstyret følgende
status og autorisering:
1. Dombås - status som autorisert informasjons- og formidlingssenter.
Foreslås som et høykvalitet autorisert informasjonssenter, samlokalisert med
turistkontoret på Dombås. Senteret bør ha rolle som det koordinerende ledd på
området informasjon for alle sentrene rundt Dovrefjell. Siden det er snakk om
samdrift av to funksjoner gjengir budsjettgrunnlaget bruk av midler som gjenspeiler
dette.
2. Folldal Nasjonalparksenter – autorisert informasjons- og formidlingssenter.
Foreslås som et autorisert informasjonssenter med sentral beliggenhet til både
Dovrefjell og Rondane. Dovrefjell nasjonalparkstyre foreslår:
1. Tilførsel av midler som gjør at de kan vedlikeholde utstillingen og videreutvikle
knutepunktet, slik at man kan fremstå som en attraktiv besøksattraksjon for
Rondane og Dovrefjell. Midlene for å utvikle besøksattraksjonen bør primært hentes
fra det ordinære virkemiddelapparatet for reiseliv og kultur.
2. At man ved tildelingen ser betydningen av samkjøring av funksjoner, som til
sammen sørger for at knutepunktet også fremstår som en attraktiv besøksattraksjon
3. Sunndal Nasjonalparksenter.
Foreslås som et autorisert informasjonssenter på med vestsiden av Dovrefjell
Nasjonalparkområde. Dovrefjell nasjonalparkstyre foreslår:
1. Tilførsel av midler for å drive informasjon og formidling i kraft av en informasjonsfunksjon, samt organisering og utvikling av Åmotan som naturbasert attraksjon, slik
at stedet samlet sett kan fremstå som en hyggelig og effektiv besøksattraksjon fra
mai til langt ut på høsten, inkl skuldersesongene dvs 6 uker i hver ende. (Jamfør
f.eks. resultater fra prosjektet «Aktiv Ungdom i Europa» innenfor Åmotan –
Grøvudalen landskapsvernområde, v/Morten Liebe i iNasjonalparker)
2. Midlene kan øremerkes dekning av lønn og utviklingsarbeid for å drive med
organiserte aktiviteter, samt garantimidler for at de guidede turer kan gjennomføres
uansett tallet på deltagere.
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4. Norsk Villreinsenter Nord – Hjerkinn
Status som forvaltningsknutepunkt, oppgaven som kompetansesenter for villrein
og villreinforvaltning med formidling til fagfolk, publikum og samfunnet generelt
tilsier at Norsk Villreinsenter også får status som nasjonalt formidlings- og
informasjonssenter. Også senterets samlokalisering med pilgrimsenteret tilsier en slik
nasjonal status.
Nasjonalparkstyret mener at senteret bør ha følgende hovedoppgaver:
1. Å fremstå som et spennende knutepunkt for informasjon, opplevelser og
besøk.
2. Å bidra til oppdatert kunnskap og informasjon for hvordan den samlede
forvaltningen av verneområdene på Dovrefjell skal fremme de langsiktige
verneformålene i området, og spesielt knyttet til hovedverneformålet Villrein og
deretter friluftslivet.
3. Å fremstå som den viktigste besøksattraksjonen og spissproduktet for
Dovrefjell som et besøks- og reisemål.
4. Å utvikle en form for konseptdrift som gjør at man kan drive både et faglig
sterkt knutepunkt og et faglig sterk nasjonalt informasjons- og
formidlingssenter.
Fremtidig organisering
Når det gjelder fremtidig organisering foreslår Dovrefjell Nasjonalparkstyre å legge en
organisasjonsstruktur som legger til rette for en optimal utførelse av de to
hovedoppgaver:
- Å gi best mulig informasjon om Dovrefjell som naturbasert reisemål, basert på
verneformålene i hvert enkelt verneområde og forvaltningsplanen for verneområdene
på Dovrefjell samt andre styringsdokumenter.
- Å gi best mulig informasjon om Rondane/Dovre som naturbasert reisemål, basert
på verneformålene i hvert enkelt verneområde og forvaltningsplanen for
verneområdene på Dovrefjell samt andre styringsdokumenter.
En foreslår å bruke nasjonalparkstyrene som styringsenheter for resp. Dovrefjell og
Rondane/Dovre som en naturlig konsekvens.
Siden to av sentrene skal betjene både Dovrefjell og Rondane foreslås et styre for
sentrene rundt Dovrefjell og Rondane, bestående av 2 medlemmer fra hvert
nasjonalparkstyre, samt en representant fra de ansatte, dvs. 5 personer.
Dette styret bør sammen med de lokale senters/attraksjonsstyrene sørge for en
effektiv og koordinert drift av sentrene som en integrert del av
nasjonalparkområdenes drift og besøksstrategi.
Nasjonalparkstyret oppfordrer at man sikrer effektiv ressursbruk ved å:
1. Gi senteret på Dombås ansvar som koordinerende informasjonsledd.
2. Gi Norsk Villreinsenter Nord ansvar for den faglige opplæring av personalet ved
alle sentre.
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Endringsforslag og tilleggspunkt til forslag til vedtak (Tilleggspunktet var vedtatt
tatt inn i møte 1.10.2012):
Dovrefjell nasjonalparkstyre anbefaler videre at det etableres forprosjekter for å
avklare grunnlag for besøksattraksjoner og/eller naturutstillinger for å sikre at
nasjonalparkinformasjon forankres i alle kommuner rundt Dovrefjell. Mindre
besøkssentre eller naturutstillinger er vesentlig for at lokalbefolkningen rundt hele
verneområdet får informasjon, glede og aksept for vernet.

Vedtak
Dovrefjell nasjonalparkstyre slutter seg til forlaget til endring av vedtak (Hele det nye
vedtaket gjentas ikke).
Enstemmig.
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Sak nr.: 047-2013

Skrevet av Klaas van Ommeren

Arkivsak nr: 2013/934

Foreløpig budsjett og arbeidsplan European Charter 2013
Forslag til vedtak – innstilling
1. Dovrefjell Nasjonalparkstyre vedtar det foreløpige budsjettet som skal brukes som
grunnlag for redusert drift av prosjektet European Charter inntil det foreligger et svar fra
Direktoratet for Naturforvaltning.
2. Nasjonalparkstyret ber styreleder og prosjektleder legge frem et budsjett som synliggjør
kostnader til prosjektet i 2012 på nytt, (jfr. budsjett fremlagt i styremøte 2. februar
2012), samt legge frem et budsjett for 2013 til godkjenning i Nasjonalparkstyret så snart
svaret fra Direktoratet for naturforvaltning foreligger.
3. Foreliggende avtaler med Markedets Grøde tilpasses i tråd med det fremlagte budsjettet.
4. Dovrefjell Nasjonalparkstyret forventer at Direktoratet for Naturforvaltning har besvart
Arbeidsutvalgets henvendelse før 1. april d.å.

Vedtak
Dovrefjell nasjonalparkstyre slutter seg til forlaget til endring av vedtak.
Enstemmig.
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Sak nr.: 048-2013

Saksbehandler: Lars Børve

Arkivsak nr.: 2012/7715

Bestillingsdialogen mellom Dovrefjell nasjonalparkstyre og
Statens naturoppsyn 2013
Forslag til vedtak – innstilling
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Arbeidsutvalget (AU) fullmakt til å prioritere mellom
tiltak når bevilgning for 2013 foreligger fra DN og SNO.

Vedtak
Dovrefjell nasjonalparkstyre slutter seg til forlaget til vedtak.
Enstemmig.
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Sak nr.: 049-2013

Saksbehandler: Lars Børve

Arkivsak nr.: 2013/1424

Søknad fra Stig Henrik Brennodden, Folldal, om transport med
snøskuter til seter på Gløtlægret i Knutshø landskapsvernområde
2013-2014
Forslag til vedtak - innstilling
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Stig Henrik Brennodden, Folldal, tillatelse til transport
av proviant og ved m.m. med snøskuter til seter på Gløtlægret i Knutshø
landskapsvernområde, i årene 2013-2014.
Det gis tillatelse til inntil 2 turer (tur-retur) i 2013 og 2014, langs kjøreruta Moskaret –
Einunndalen – Gløtlægret. Vedtaket gjelder den delen av kjøreruta som går i
Knutshø landskapsvernområde mellom Einunndalen og Gløtlægret.
Vilkår:
- Sluttdato for vintersesongen er 20. april eller 3. påskedag hvis den kommer
senere.
- Kjøringen skal foregå på en hensynsfull måte. Det skal tas hensyn til villrein og
annet dyreliv. Vegetasjonen skal ikke påføres unødige skader.
- Eventuell veiledning som forvaltningsmyndigheten, SNO eller fjelloppsynet gir
for å ivareta verneformålet, skal følges.
- Kjøretillatelse skal være med under transportene, og kjørebok skal føres.
Vedtaket er fattet med hjemmel i verneforskriften for Knutshø landskapsvernområde,
§ 3 pkt. 5.3 c, og med grunnlag i forvaltningsplanen for verneområdene på Dovrefjell.
Vilkårene er fastsatt med grunnlag i vanlig praksis innenfor forvaltningsretten.

Vedtak
Dovrefjell nasjonalparkstyre slutter seg til forslaget til vedtak.
Enstemmig.
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Sak nr.: 050-2013

Saksbehandler: Lars Børve

Arkivsak nr.: 2013/1512

Søknad fra Heimfjellet beitelag om bruk av snøskuter på befaring i
Dalsida landskapsvernområde
Forslag til vedtak - innstilling
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Heimfjellet beitelag v/ Jo Mosenden, Lora,
dispensasjon til å bruke snøskuter på en befaring til Vangsvatnet og Uksbotn i
Dalsida landskapsvernområde fram til 20.04.2013. Det gis dispensasjon til 1 tur
(tur/retur) langs kjøreruta Fjellvegen Lesjaverk – Merabotn – Vangsvatnet – Uksbotn.
Dispensasjonen begrunnes med at kjøring med snøskuter 1 tur langs den planlagte
kjøreruta, vil ha begrenset virkning for verneverdiene, og vil ikke stride mot formålet
med vernet av Dalsida landskapsvernområde.
Det er en fordel hvis Heimfjellet beitelag samtidig tar med saltstein/ved, hvis det er
ledig plass når befaringen gjennomføres, og kombinerer befaringen med utkjøring av
saltstein/ved som beitelaget fikk tillatelse til i sak nr. 012-2013 i Arbeidsutvalget i
Dovrefjell nasjonalparkstyre 29.01.2013.
Vilkår:
- Kjøringen skal foregå på en hensynsfull måte. Det skal tas hensyn til villrein og
annet dyreliv. Vegetasjonen skal ikke påføres unødige skader.
- Sluttdato for vintersesongen er 20. april eller 3. påskedag hvis den kommer
senere.
- Eventuell veiledning som forvaltningsmyndigheten, SNO eller fjelloppsynet gir
for å ivareta verneformålet, skal følges.
- Kjøretillatelse skal være med under transportene, og kjørebok skal føres.
Vedtaket er fattet med hjemmel i naturmangfoldloven § 48, og vilkårene er fastsatt
med grunnlag i forvaltningsplanen for verneområdene på Dovrefjell og vanlig praksis
innenfor forvaltningsretten.

Vedtak
Dovrefjell nasjonalparkstyre slutter seg til forslaget til vedtak.
Enstemmig.
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Sak nr.: 051-2013

Saksbehandler: Lars Børve

Arkivsak nr.: 2013/XXXX

Søknad fra Skogtjenester, Kongsberg, om kjøring med snøskuter i
forbindelse med befaringer og skogregistrering i DovrefjellSunndalsfjella nasjonalpark og Dalsida landskapsvernområde
Tilleggsopplysninger gitt i møte 05.03.2013
Skogtjenester har i brev av 20.02.2013 til Oppdal kommune også søkt om tillatelse til
å kjøre snøskuter i Oppdals del av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark (øst i
Stroplsjødalen), på befaringer i forbindelse med erstatnings-oppgjøret etter
utvidelsen og opprettelsen av verneområdene i 2002.

Forslag til vedtak - innstilling
Befaringene og skogregistreringene i forbindelse med erstatningsoppgjøret etter
utvidelsen av verneområdene på Dovrefjell i 2002, er etter Dovrefjell
nasjonalparkstyre sin oppfatning, en forvaltningsoppgave.
Det er dermed ikke nødvendig å søke Dovrefjell nasjonalparkstyre om tillatelse til å
kjøre med snøskuter i forbindelse med dette arbeidet, og det er heller ikke nødvendig
at Dovrefjell nasjonalparkstyre gir en slik tillatelse.

Vedtak
Dovrefjell nasjonalparkstyre slutter seg til forslaget til vedtak.
Enstemmig.
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Sak nr.: 052-2013

Eventuelt

