[Skriv her]

Møteprotokoll
Utvalg:
Dovrefjell nasjonalparkstyre
Møtested: Nettmøte via MS Teams
Dato:
18.03.2020
Tidspunkt: 11:00 – 14:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Ola Husa Risan
Medlem
Sidsel Pauline Rykhus
Medlem
Ståle Refstie
Medlem
Guri Ruste
Medlem
Kristin Langtjernet
Medlem
Aud Hove
Medlem
Gry Sletta
Medlem
Carl Johansen
Medlem
Per Egil Solli-Mork
Medlem
Marit Bjerkås
Medlem
Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Ingen
Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Merknader
Aud Hove forlot møtet 12:45 under behandling av sak 6.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Lars Børve
Nasjonalparkforvalter
Carl S. Bjurstedt
Nasjonalparkforvalter
Arne Johannes Mortensen Oppsyn, Statens naturoppsyn

Representerer
Oppdal
Molde
Sunndal
Dovre
Folldal
Innlandet FK
Lesja
Møre og Romsdal FK
Rauma
Trøndelag FK

Representerer

Representerer

Protokoll møte 18.3.2020

Godkjenning:
Protokollen er bekreftet godkjent ved gjennomsyn hos leder og det valgte medlem i sak 1/2018,
se arkivsak 2018/2015 og følgende dokumenter:
Utsendt protokollutkast (dok. i 2019/20417 nr. 11 av 30.3.2020),
med godkjenninger fra
(dok. i 2019/20417 nr. 13 av 6.4.2020) og
- Guri Ruste
- Ola husa Risan
(dok. i 2019/20417 nr. 12 av 5.4.2020)
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Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Arkivsaksnr

ST 1/2020

Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden, valg av et medlem til
å godkjenne protokollen

ST 2/2020

Referatsaker

RS 1/2020 Tilbakemelding - Einøvlingsvatnet - framdrift i vurdering av tiltak for høyere
vannstand

2019/14149

RS 2/2020 Etablering av infrastrukturtiltak i nasjonalparkene - manglende ressurser til
drift

2019/5435

RS 3/2020 Status 240220 - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Einøvlingsvatnet damkrone - Forsvarsbygg

2019/14149

ST 3/2020

Delegerte vedtak

RD 1/2020

Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Åmotan-Grøvudalen LVO Dispensasjon - Lavflyging og landing med helikopter - beitedyrleting - Jon
Nisjaløkk / Anne Grete Røymo

2019/20812

RD 2/2020

Delegert sak - Tillatelse - Dalsida LVO - Transport med snøskuter til
tilsynsbu ved Nedre Mølmsvatnet - 2020-2023 - Lesjaskog Heimrast

2019/20784

RD 3/2020

Delegert sak - Dispensasjon - Åmotan-Grøvudalen LVO - motorferdsel
snødekt mark - Løykjasetra 41/6 i Geitådalen - Per Bakken

RD 4/2020

Søknad - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - snødekt mark - UK Royal Marines Mountain Leader Training Course - Møre og Fjordane heimevernsdistrikt
(HV-11)

2019/21250

RD 5/2020

Delegert sak - Tillatelse - Dalsida LVO - Transport av materialer m.m. med
helikopter til hytte ved Gravdalsvatnet - 2020 - Eikesdal Sameige v/ Hans
Erik Oppigard

2020/112

RD 6/2020

Delegert sak - Tillatelse - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkinn LVO m/
BV - Jora LVO - Kjentmannstur med snøskutere på Dovrefjell og i
Lesjafjella - 14. og 15.03. eller 21. og 22.03.2020 - Brennhaug, Lesja og
Dombås Røde Kors Hjelpekorps

RD 7/2020

Delegert sak - Tillatelse - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Utkjøring av utstyr
med snøskuter til fjellet Hatten i forbindelse med kjentmannstur på
Dovrefjell - 13.03. - 23.03.2020 - Brennhaug, Lesja og Dombås Røde Kors
Hjelpekorps

2020/555

RD 8/2020

Delegert sak - Tillatelse - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Transport med
snøskuter til hytte ved Strålsjøen - 2020-2024 - Jørn Botheim

2020/856

RD 9/2020

Delegert sak - Tillatelse - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Dalsida LVO Transport med snøskuter til fjellstyrets hytter og buer - 2020-2023 - Lesja
fjellstyre

2019/20444

RD 10/2020

Delegert sak - Tillatelse - Dalsida LVO - Transport med snøskuter til bu ved
Vangsvatnet - 2020-2023 - Bjørg Nordset

2019/20953

RD 11/2020

Delegert sak - Dispensasjon - Knutshø LVO - Bruk av snøskutere i
forbindelse med snømålinger - 2020-2023 - Glommen og Laagens
Brukseierforening

2020/114

RD 12/2020

Delegert sak - Svar på søknad - Hjerkinn LVO m/ BV - Fokstugu LVO Kjøring med snøskuter i forbindelse med registrering og befaring av skog
og erstatningsutmåling - Vinteren 2020 - Forstkandidat Myrbakken AS

2020/421
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2020/854

2019/18694
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RD 13/2020

Delegert sak - Tillatelse - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Transport med
snøskuter til hytte ved Korpehaugtjønne - 2020-2023 - Thomas Kronberget

2020/1558

RD 14/2020

Delegert sak - Dalsida LVO - Dispensasjon - Rekognosering med
snøskuter Fjellvegen - Gåsbui - HV011

2019/21250

RD 15/2020

Delegert sak - Tillatelse - Dalsida LVO - Transport med snøskuter til og fra
nytt naust ved Nedre Veslbottvatnet - 2020 - Stein Ola Huseth

2020/1973

RD 16/2020

Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Jora LVO Rekognosering med snøskuter 2020 - Forsvaret HV-11

2019/21250

RD 17/2020

Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - snødekt mark utkjøring av saltstein - Åmotsdalen beitelag

RD 18/2020

Delegert sak - Knutshø LVO - dispensasjon motorferdsel snødekt mark 2020 - Veslorkelsjøvegen 1150 - Herdis Bjørndalseter

2019/21477

RD 19/2020

Omgjøring delegert sak 19/2020 - leiekjører skal brukes

2020/2053

RD 20/2020

Delegert sak - Knutshø LVO - dispensasjon - snødekt mark Vinstradalsv.
158 Ryphusan - Jan Håvard Myran

2020/2053

RD 21/2020

Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Dispensasjon - snødekt mark Gravådalsvegen 32 Soløytjønna - Odd Magne Mellemseter

2019/21475

RD 22/2020

Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Kongsvoll LVO - Drivdalen
LVO - motorferdsel snødekt mark - Vårstigen 195 - Martin Bjerkaas

2020/1572

RD 23/2020

Delegert sak - Tillatelse - Torbudalen BV - Transport med snøskuter til
hytte ved nordenden av Aursjøen - Vinterferien 2020-2024 - Mona
Kvernberg

2020/2441

RD 24/2020

Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - motorferdsel
snødekt mark -Dovrevegen 2800 Stølådalen - Tord Bretten

2019/21473

RD 25/2020

Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Transport med
snøskuter til Vesllie for å registrere og måle opp seterhusene - 24.02.01.03.20 - Ane Norderhus

2020/2821

RD 26/2020

Dispensasjon - Dovrefjell- Sunndalsfjella NP - skuter Dindalsvegen1270 Dordi Sæther

2019/20082

RD 27/2020

Tillatelse - snøskuter til Store Finnsjøen for feltarbeid - Aage Paus

2019/20358

RD 28/2020

Delegert sak - Dispensasjon - Åmotsdalen LVO - motorferdsel snødekt
mark - Åmotsdalsvegen 950 - Tore Wolden

2019/21261

RD 29/2020

Delegert sak - dispensasjon - Knutshø LVO - motorferdsel snødekt mark Veslorkelsjøvegen 1141 - Hans Fjøsne
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Saker til behandling
ST 4/2020

Konstituering av Dovrefjell nasjonalparkstyre 2020-23, valg av
leder, nestleder og arbeidsutvalg med varamedlemmer. Andre
valg.

2019/19767

ST 5/2020

Forslag til endret møteplan for Dovrefjell nasjonalparkstyre for maidesember 2020

2019/20417

ST 6/2020

Søknad fra Dovrefjell fuglehundklubb om dispensasjon fra
båndtvangs-bestemmelsene i hundeloven i Joramo
bygdealmenning 01.04.-15.04.2020

2020/2359

ST 7/2020

Søknad fra Inger Haugland, Folldal, om å arrangere terrengultraløp
over bl.a. Storhøe i Knutshø landskapsvernområde 15.08.2020

2019/20716

ST 8/2020

Søknad om å rive gammel hytte og utedo og sette opp ny Snøfjellstjønnvegen 796 "Halvfærre" - Bjørn Smeby

ST 9/2020

Søknad om bygging av anneks på bnr 54/4 i Torbudalen
biotopvernområde - Arnt Vidar Bruseth

2019/10704

ST 10/2020

Søknad fra Snefrid og Bjørn Ødegård, Lesja, om å sette opp
kokhus på seter på Gardsenden i Fokstugu landskapsvernområde

2019/16192

ST 11/2020

Søknad fra Jon Nørstebø, Lesja, om å skifte ut ei bu med nyere og
større bu på seter på Gardsenden i Fokstugu
landskapsvernområde

2019/17585

ST 12/2020

Forslag fra Miljødirektoratet til miljøkvalitetsnorm for villrein

2019/20863

2019/743

ST 1/2020 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden,
valg av et medlem til å godkjenne protokollen
Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 18.03.2020
Forvalters innstilling
Møteinnkalling og sakliste ble godkjent.
Til å godkjenne protokollen ble valgt NN

Behandling i møtet
Møteinnkalling og sakliste ble godkjent.
Til å godkjenne protokollen ble Guri Ruste foreslått.
Tid til forberedelse ble fastsatt til 6 timer.

Vedtak
Som innstillingen, med Guri Ruste til å underskrive protokollen
- enstemmig.
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ST 2/2020 Referatsaker
Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 18.03.2020
Referatsaker
RS 1/2020 Tilbakemelding - Einøvlingsvatnet - framdrift i vurdering av tiltak for høyere vannstand
2019/14149
RS 2/2020 Etablering av infrastrukturtiltak i nasjonalparkene - manglende ressurser til drift 2019/5435
RS 3/2020 Status 240220 - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Einøvlingsvatnet - damkrone - Forsvarsbygg
2019/14149

Forvalters innstilling
Dovrefjell nasjonalparkstyre tar referatsakene 1-3/2020 til etterretning.

Behandling i møtet
Forvalterne orienterte kort om sakene. Ingen merknader.

Vedtak
Som innstillingen,
- enstemmig.

ST 3/2020 Delegerte vedtak
Forvalters innstilling
Dovrefjell nasjonalparkstyre tar refererte delegerte saker 1-29/2020 til etterretning.

Refererte delegerte saker
1/2020

2/2020

3/2020

4/2020

5/2020

6/2020

Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Åmotan-Grøvudalen LVO - Dispensasjon Lavflyging og landing med helikopter - beitedyrleting - Jon Nisjaløkk / Anne Grete Røymo
2019/20812 Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Åmotan-Grøvudalen LVO Dispensasjon - Lavflyging og landing med helikopter - beitedyrleting - Jon Nisjaløkk 6. des
2019 00:00:00 JON NISJALØKK
Delegert sak - Tillatelse - Dalsida LVO - Transport med snøskuter til tilsynsbu ved Nedre
Mølmsvatnet - 2020-2023 - Lesjaskog Heimrast 2019/20784 Delegert sak - Tillatelse - Dalsida
LVO - Transport med snøskuter til tilsynsbu ved Nedre Mølmsvatnet - 2020-2023 - Lesjaskog
Heimrast 12. des 2019 00:00:00 Elise Skarphol
Delegert sak - Dispensasjon - Åmotan-Grøvudalen LVO - motorferdsel snødekt mark Løykjasetra 41/6 i Geitådalen - Per Bakken 2020/854 Delegert sak - Dispensasjon - ÅmotanGrøvudalen LVO - motorferdsel snødekt mark - Løykjasetra 41/6 i Geitådalen - Per Bakken 6.
mar 2020 00:00:00 Per Bakken
Søknad - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - snødekt mark - UK Royal Marines - Mountain Leader
Training Course - Møre og Fjordane heimevernsdistrikt (HV-11) 2019/21250 Delegert sak Dispensasjon og avslag - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP / Jora LVO / Dalsida LVO - motorferdsel
snødekt mark, organisert ferdsel - Militærøvinger - Møre og Fjordane heimevernsdistrikt (HV11) 16. jan 2020 00:00:00 FORSVARET
Delegert sak - Tillatelse - Dalsida LVO - Transport av materialer m.m. med helikopter til hytte
ved Gravdalsvatnet - 2020 - Eikesdal Sameige v/ Hans Erik Oppigard 2020/112 Delegert sak Tillatelse - Dalsida LVO - Transport av materialer m.m. med helikopter til hytte ved
Gravdalsvatnet - 2020 - Eikesdal Sameige v/ Hans Erik Oppigard 13. jan 2020 00:00:00 Molde
kommune
Delegert sak - Tillatelse - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkinn LVO m/ BV - Jora LVO Kjentmannstur med snøskutere på Dovrefjell og i Lesjafjella - 14. og 15.03. eller 21. og
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7/2020

8/2020

9/2020

10/2020

11/2020

12/2020

13/2020

14/2020
15/2020

16/2020

17/2020

18/2020
19/2020
20/2020
21/2020

22.03.2020 - Brennhaug, Lesja og Dombås Røde Kors Hjelpekorps 2019/18694 Delegert sak Tillatelse - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkinn LVO m/ BV - Jora LVO - Kjentmannstur med
snøskutere på Dovrefjell og i Lesjafjella - 14. og 15.03. eller 21. og 22.03.2020 - Brennhaug,
Lesja og Dombås Røde Kors Hjelpekorps 17. jan 2020 00:00:00 Wiggo Vasshaug Hansen
Delegert sak - Tillatelse - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Utkjøring av utstyr med snøskuter til
fjellet Hatten i forbindelse med kjentmannstur på Dovrefjell - 13.03. - 23.03.2020 - Brennhaug,
Lesja og Dombås Røde Kors Hjelpekorps 2020/555 Delegert sak - Tillatelse - DovrefjellSunndalsfjella NP - Utkjøring av utstyr med snøskuter til fjellet Hatten i forbindelse med
kjentmannstur på Dovrefjell - 13.03. - 23.03.2020 - Brennhaug, Lesja og Dombås Røde Kors
Hjelpekorps 17. jan 2020 00:00:00 Asbjørn Espeseth
Delegert sak - Tillatelse - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Transport med snøskuter til hytte ved
Strålsjøen - 2020-2024 - Jørn Botheim 2020/856 Delegert sak - Tillatelse - DovrefjellSunndalsfjella NP - Transport med snøskuter til hytte ved Strålsjøen - 2020-2024 - Jørn
Botheim 30. jan 2020 00:00:00 Jørn Botheim
Delegert sak - Tillatelse - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Dalsida LVO - Transport med
snøskuter til fjellstyrets hytter og buer - 2020-2023 - Lesja fjellstyre 2019/20444 Delegert sak Tillatelse - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Dalsida LVO - Transport med snøskuter til fjellstyrets
hytter og buer - 2020-2023 - Lesja fjellstyre 4. des 2019 00:00:00 Lesja fjellstyre
Delegert sak - Tillatelse - Dalsida LVO - Transport med snøskuter til bu ved Vangsvatnet 2020-2023 - Bjørg Nordset 2019/20953 Delegert sak - Tillatelse - Dalsida LVO - Transport med
snøskuter til bu ved Vangsvatnet - 2020-2023 - Bjørg Nordset 12. des 2019 00:00:00 Bjørg
Nordset
Delegert sak - Dispensasjon - Knutshø LVO - Bruk av snøskutere i forbindelse med
snømålinger - 2020-2023 - Glommen og Laagens Brukseierforening 2020/114 Delegert sak Dispensasjon - Knutshø LVO - Bruk av snøskutere i forbindelse med snømålinger - 2020-2023
- Glommen og Laagens Brukseierforening 14. jan 2020 00:00:00 Eidsiva Vannkraft AS
Delegert sak - Svar på søknad - Hjerkinn LVO m/ BV - Fokstugu LVO - Kjøring med snøskuter i
forbindelse med registrering og befaring av skog og erstatningsutmåling - Vinteren 2020 Forstkandidat Myrbakken AS 2020/421 Delegert sak - Svar på søknad - Hjerkinn LVO m/ BV Fokstugu LVO - Kjøring med snøskuter i forbindelse med registrering og befaring av skog og
erstatningsutmåling - Vinteren 2020 - Forstkandidat Myrbakken AS 17. jan 2020 00:00:00
Haakon Holmli
Delegert sak - Tillatelse - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Transport med snøskuter til hytte ved
Korpehaugtjønne - 2020-2023 - Thomas Kronberget 2020/1558 Delegert sak - Tillatelse Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Transport med snøskuter til hytte ved Korpehaugtjønne - 20202023 - Thomas Kronberget 30. jan 2020 00:00:00 Thomas Kronberget
Delegert sak - Dalsida LVO - Dispensasjon - Rekognosering med snøskuter Fjellvegen Gåsbui - HV011 2019/21250 Delegert sak - Dalsida LVO - Dispensasjon - Rekognosering med
snøskuter Fjellvegen - Gåsbui - HV011 3. feb 2020 00:00:00 FORSVARET - HV-011
Delegert sak - Tillatelse - Dalsida LVO - Transport med snøskuter til og fra nytt naust ved
Nedre Veslbottvatnet - 2020 - Stein Ola Huseth 2020/1973 Delegert sak - Tillatelse - Dalsida
LVO - Transport med snøskuter til og fra nytt naust ved Nedre Veslbottvatnet - 2020 - Stein Ola
Huseth 11. feb 2020 00:00:00 Stein Ola Huseth
Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Jora LVO - Rekognosering med
snøskuter 2020 - Forsvaret HV-11 2019/21250 Delegert sak - Dispensasjon - DovrefjellSunndalsfjella NP - Jora LVO - Rekognosering med snøskuter 2020 - Forsvaret HV-11 19. feb
2020 00:00:00 FORSVARET m.fl.
Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - snødekt mark - utkjøring av
saltstein - Åmotsdalen beitelag 2020/359 Delegert sak - dispensasjon - DovrefjellSunndalsfjella NP - snødekt mark - utkjøring av saltstein - Åmotsdalen beitelag 28. feb 2020
00:00:00 ÅMOTSDALEN BEITELAG
Delegert sak - Knutshø LVO - dispensasjon motorferdsel snødekt mark - 2020 Veslorkelsjøvegen 1150 - Herdis Bjørndalseter 2019/21477 Tillatelse snøskuter - 2020 Veslorkelsjøvegen 1150 - Herdis Bjørndalseter 2. mar 2020 00:00:00 Herdis Bjørndalseter
Omgjøring delegert sak 19/2020
- leiekjører skal brukes 2020/2053 Delegert sak omgjøring sak 19/2020
- leiekjører skal brukes 9. mar 2020 00:00:00 Jan Håvard Myran
Delegert sak - Knutshø LVO - dispensasjon - snødekt mark Vinstradalsv. 158 Ryphusan - Jan
Håvard Myran 2020/2053 Delegert sak - Knutshø LVO - dispensasjon - snødekt mark
Vinstradalsv. 158 Ryphusan - Jan Håvard Myran 2. mar 2020 00:00:00 Jan Håvard Myran
Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Dispensasjon - snødekt mark - Gravådalsvegen
32 Soløytjønna - Odd Magne Mellemseter 2019/21475 Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella
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22/2020

23/2020

24/2020

25/2020

26/2020
27/2020
28/2020
29/2020

NP - Dispensasjon - snødekt mark - Gravådalsvegen 32 Soløytjønna - Odd Magne
Mellemseter 2. mar 2020 00:00:00 Odd Magne Mellemsæter
Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Kongsvoll LVO - Drivdalen LVO - motorferdsel
snødekt mark - Vårstigen 195 - Martin Bjerkaas 2020/1572 Delegert sak - DovrefjellSunndalsfjella NP - Kongsvoll LVO - Drivdalen LVO - motorferdsel snødekt mark - Vårstigen
195 - Martin Bjerkaas 5. mar 2020 00:00:00 Martin Bjerkaas
Delegert sak - Tillatelse - Torbudalen BV - Transport med snøskuter til hytte ved nordenden av
Aursjøen - Vinterferien 2020-2024 - Mona Kvernberg 2020/2441 Delegert sak - Tillatelse Torbudalen BV - Transport med snøskuter til hytte ved nordenden av Aursjøen - Vinterferien
2020-2024 - Mona Kvernberg 17. feb 2020 00:00:00 Mona Kvernberg
Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - motorferdsel snødekt mark Dovrevegen 2800 Stølådalen - Tord Bretten 2019/21473 Delegert sak - Dispensasjon Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - motorferdsel snødekt mark -Dovrevegen 2800 Stølådalen - Tord
Bretten 26. feb 2020 00:00:00 Tord Bretten
Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Transport med snøskuter til Vesllie
for å registrere og måle opp seterhusene - 24.02.-01.03.20 - Ane Norderhus 2020/2821
Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Transport med snøskuter til Vesllie
for å registrere og måle opp seterhusene - 24.02.-01.03.20 - Ane Norderhus 25. feb 2020
00:00:00 Ane Norderhus
Dispensasjon - Dovrefjell- Sunndalsfjella NP - skuter Dindalsvegen1270 - Dordi Sæther
2019/20082 Dispensasjon - Dovrefjell- Sunndalsfjella NP - skuter Dindalsvegen1270 - Dordi
Sæther 20. feb 2020 00:00:00 Dordi Marianne Sæther
Tillatelse - snøskuter til Store Finnsjøen for feltarbeid - Aage Paus 2019/20358 Delegert sak Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Knutshø LVO - Flåman NR - snøskuter feltarbeid Store Finnsjøen - Aage Paus 21. feb 2020 00:00:00 Aage Paus
Delegert sak - Dispensasjon - Åmotsdalen LVO - motorferdsel snødekt mark - Åmotsdalsvegen
950 - Tore Wolden 2019/21261 Delegert sak - Dispensasjon - Åmotsdalen LVO - motorferdsel
snødekt mark - Åmotsdalsvegen 950 - Tore Wolden 25. feb 2020 00:00:00 Tore Wolden
Delegert sak - dispensasjon - Knutshø LVO - motorferdsel snødekt mark - Veslorkelsjøvegen
1141 - Hans Fjøsne 2020/273 Delegert sak - dispensasjon - Knutshø LVO - motorferdsel
snødekt mark - Veslorkelsjøvegen 1141 - Hans Fjøsne 3. mar 2020 00:00:00 Hans Mikal
Fjøsne

Forvalters innstilling
Dovrefjell nasjonalparkstyre tar refererte delegerte saker 1-29/2020 til etterretning.

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 18.03.2020
Behandling i møtet
Ingen merknader.

Vedtak
Som innstillingen,
- enstemmig.
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ST 4/2020 Konstituering av Dovrefjell nasjonalparkstyre
2020-23, valg av leder, nestleder og arbeidsutvalg med
varamedlemmer. Andre valg.
Innstilling fra forvalter
1. Dovrefjell nasjonalparkstyre er i dag konstituert med følgende medlemmer med personlige
varamedlemmer oppnevnt av Miljødirektoratet:
Medlem
Guri
Ruste
Kristin
Langtjernet
Gry
Sletta
Sidsel Pauline Rykhus
Ola Husa
Risan
Per Egil
Solli-Mork
Ståle
Refstie
Ola
Engen
Aud
Hove
Carl
Johansen
Marit
Bjerkås

Personlig varamedlem
Frode
Faksvåg
Egil
Eide
Hanne Alstrup
Velure
Rolf Jonas
Hurlen
Ingrid Grøtte
Johansson
Ingunn Svelle
Heinåli
Kari Marie
Jenstad
Merete Myhre
Moen
Svein Håvar
Korshavn
Randi Walderhaug Frisvoll
Ingvill
Dalseg

Kommune
Dovre kommune
Folldal kommune
Lesja kommune
Molde kommune
Oppdal kommune
Rauma kommune
Sunndal kommune
Tynset kommune
Innlandet FK
Møre og Romsdal FK
Trøndelag FK

2. Som leder ble valgt ……………
3. Som nestleder ble valgt: ……………
4. Det ble valgt et arbeidsutvalg med følgende 5 medlemmer:
a. 1) Styrets leder og 2) nestleder, jf. 2 og 3 over, disse har samme funksjoner i
arbeidsutvalget.
b. 3) ……………
4) ……………
5) ……………
c. Som varamedlemmer til arbeidsutvalget velges følgende tre styremedlemmer:
1) ……………
2) ……………
3) ……………
5. Valget er gjort ut fra styrets vedtekter punkt 4 og 5 og delegeringsreglementets
underkapittel «Organisering».
6. Dovrefjell nasjonalparkstyre viderefører ordningen med at styrelederen leder styringsgruppa
for overvåkningsprosjektet for Snøhettaområdet.
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Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 18.03.2020
Behandling i møtet
2. Som leder ble av Guri Ruste foreslått Ola Husa Risan
3. Som nestleder ble av Guri Ruste foreslått: Sidsel Pauline Rykhus
4. Det ble av Sidsel Rykhus foreslått et arbeidsutvalg med følgende 5 medlemmer:
a.

1) Styrets leder og 2) nestleder, jf. 1 og 2 over, disse har samme funksjoner i
arbeidsutvalget.

b.

3) Guri Ruste
4) Ståle Refstie
5) Gry Sletta

c. Som varamedlemmer til arbeidsutvalget ble foreslått følgende tre styremedlemmer:
1) Per Egil
2) Marit Bjerkås
3) Carl Johansen

Vedtak
Som innstillingen og med valg som foreslått i møtet,
- enstemmig.
Styret er dermed konstituert slik:
1. Dovrefjell nasjonalparkstyre er i dag konstituert med følgende medlemmer med personlige
varamedlemmer oppnevnt av Miljødirektoratet:
Medlem
Guri
Ruste
Kristin
Langtjernet
Gry
Sletta
Sidsel Pauline Rykhus
Ola Husa
Risan
Per Egil
Solli-Mork
Ståle
Refstie
Ola
Engen
Aud
Hove
Carl
Johansen
Marit
Bjerkås

Personlig varamedlem
Frode
Faksvåg
Egil
Eide
Hanne Alstrup
Velure
Rolf Jonas
Hurlen
Ingrid Grøtte
Johansson
Ingunn Svelle
Heinåli
Kari Marie
Jenstad
Merete Myhre
Moen
Svein Håvar
Korshavn
Randi Walderhaug Frisvoll
Ingvill
Dalseg
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Kommune
Dovre kommune
Folldal kommune
Lesja kommune
Molde kommune
Oppdal kommune
Rauma kommune
Sunndal kommune
Tynset kommune
Innlandet FK
Møre og Romsdal FK
Trøndelag FK

Protokoll møte 18.3.2020

2. Som leder ble valgt Ola Husa Risan
3. Som nestleder ble valgt: Sidsel Pauline Rykhus
4. Det ble valgt et arbeidsutvalg med følgende 5 medlemmer:
a. 1) Styrets leder og 2) nestleder, jf. 2 og 3 over, disse har samme funksjoner i
arbeidsutvalget.
b. 3) Guri Ruste
4) Ståle Refstie
5) Gry Sletta
c. Som varamedlemmer til arbeidsutvalget velges følgende tre styremedlemmer:
1) Per Egil
2) Marit Bjerkås
3) Carl Johansen

ST 5/2020 Forslag til endret møteplan for Dovrefjell
nasjonalparkstyre for mai-desember 2020
Forslag til vedtak – innstilling
Endret møteplan for Dovrefjell nasjonalparkstyre for mai–desember 2020, er:
Uke 20:
11.05. Styremøte
Uke 25:
15.06. og ev. 16.06. Styremøte og evt. befaring
Uke 34:
17.08. AU-møte
Uke 41:
05.10. Styremøte
Uke 45:
02.11. AU-møte
Uke 50:
07.12. Styremøte

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 18.03.2020
Behandling i møtet
På grunn av fylkesting i uke 25 flyttes styremøte og evt. befaring 15.06. og evt. 16.06. til 08.06.
og evt. 09.06 i uke 24.
På grunn av fylkesting i uke 50 flyttes styremøte 07.12. til 14.12. i uke 51.

Vedtak
Endret møteplan for Dovrefjell nasjonalparkstyre for mai–desember 2020, er:
Uke 20:
Uke 24:
Uke 34:
Uke 41:
Uke 45:
Uke 51:

11.05. Styremøte
08.06. og ev. 09.06. Styremøte og evt. befaring
17.08. AU-møte
05.10. Styremøte
02.11. AU-møte
14.12. Styremøte

- enstemmig.
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ST 6/2020 Søknad fra Dovrefjell fuglehundklubb om
dispensasjon fra båndtvangs-bestemmelsene i hundeloven i
Joramo bygdealmenning 01.04.-15.04.2020
Forslag til vedtak – innstilling
Når det gjelder den delen av Joramo bygdealmenning som ligger i Fokstugu
landskapsvernområde og Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, anbefaler Dovrefjell
nasjonalparkstyre Dovre kommune å avslå søknaden fra Dovrefjell fuglehundklubb om
dispensasjon fra båndtvangs-bestemmelsene i hundeloven 01.04.-15.04.2020.
Anbefalingen begrunnes med at det i verneforskriften for Fokstugu landskapsvernområde går
fram at dyrelivet må ikke forstyrres, jf. § 3, pkt. 4.1, og at det i verneforskriften for DovrefjellSunndalsfjella nasjonalpark går fram at dyrelivet er vernet mot unødvendig forstyrrelse, jf. § 5,
1. ledd, og all ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til bl.a. dyrelivet, jf. § 7, 1. ledd.
Joramo bygdealmenning er vanligvis ikke et viltfattig område, og er i utgangspunktet ikke egnet
som dressurområde for fuglehunder.

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 18.03.2020
Behandling i møtet
Aud Hove forlot møtet før avstemning, det ble dermed 10 stemmeberettigede medlemmer
igjen.
Dovrefjell nasjonalparkstyre diskuterte saken. Forslag fra Guri Ruste:
Dovrefjell nasjonalparkstyre tilrår at Dovre kommune gir dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene i hundeloven for Dovrefjell fuglehundklubb i Joramo bygdealmenning
01.04.-15.04.2020
Nasjonalparkstyret ønsker at det registres antall hunder og at Dovre kommune foretar
en evaluering i ettertid.
Forslaget fra Ruste fikk 8 stemmer mot 2 for innstillingen.

Vedtak
Dovrefjell nasjonalparkstyre tilrår at Dovre kommune gir dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene i hundeloven for Dovrefjell fuglehundklubb i Joramo bygdealmenning 01.04.15.04.2020.
Nasjonalparkstyret ønsker at det registres antall hunder og at Dovre kommune foretar en
evaluering i ettertid.
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-Vedtatt med 8 stemmer (2 for innstillingen)ST

7/2020 Søknad fra Inger
Haugland, Folldal, om å arrangere terrengultraløp over bl.a.
Storhøe i Knutshø landskapsvernområde 15.08.2020
Forslag til vedtak – innstilling
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir ikke Inger Oldervik Haugland, Folldal, tillatelse til å arrangere
terrengultraløp over Storhøe i Knutshø landskapsvernområde 15.08.2020.
Vedtaket begrunnes med at terrengultraløp over Storhøe i Knutshø landskapsvernområde
15.08.2020 kan føre til at en eller flere fostringsflokker med villrein må trekke bort fra området,
og det kan gå en del tid før de kommer tilbake og kan beite og oppholde seg der de foretrekker
å være. Terrengultraløp over Storhøe 15.08.2020 er derfor ikke i samsvar med formålet med
Knutshø landskapsvernområde og bestemmelsen i verneforskriften om at dyrelivet ikke må
forstyrres.
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 2 og § 3, pkt. 4.1 i verneforskriften for Knutshø
landskapsvernområde.

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 18.03.2020
Behandling i møtet
Dovrefjell nasjonalparkstyre diskuterte saken, og på spørsmål fra styremedlem Kristin
Langtjernet fra Folldal kommune, opplyste saksbehandler at det er mulig å legge om løypa slik
at den ikke går over Storhøe. Nasjonalparkstyret hadde ellers ikke merknader til saken.

Vedtak
Som innstillingen,
- enstemmig.
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ST 8/2020 Søknad om å rive gammel hytte og utedo og sette
opp ny - Snøfjellstjønnvegen 796 "Halvfærre" - Bjørn Smeby
Innstilling fra forvalter
1. Dovrefjell nasjonalparkstyre gir tillatelse til å rive og bygge nytt på Snøfjellstjønnvegen 796
som omsøkt i søknad av 10.8.2018 fra Lesja og Dovre byggconsult med seinere endringer.
2. Følgende vilkår gjelder:
a. Maksimale yttermål: L=7,70 m, B=2,90 m dvs. BYA 22,3 m2. Rafthøyde (underkant
bunnsvill - overkant toppsvill) maks 190 cm. Takvinkel ikke brattere enn 30 grader.
b. Hytta skal legges så langt ned i terrenget som mulig, laveste del av fundamentet skal
ikke være høyere enn 20 cm.
Søker må påregne at disse målene blir kontrollert i ettertid.
c. Bua kan vris 90 grader i forhold til dagens og skal da trekkes lengst mulig inn på platået
den står på.
d. Torv fra ny tomt skal brukes til å revegetere den gamle.
e. Utvendig kledning med kantet stående panel av tilnærmet samme dimensjon som
dagens. Eventuell farge som er tilpasset fjellet – grå / brun. Ikke omramninger i
kontrastfarge.
f. Matt takkledning som går inn i omgivelsene – tretak, shingel, takpapp e.l. Importert torv
er ikke tillatt.
g. Avfall fra riving av gammel bu og utedo skal bringes til godkjent mottak. Rent trevirke
kan kappes opp og brukes til ved.
h. Etter ferdigstillelse skal nasjonalparkstyret ha oversendt fire bilder av hytta, et fra hver
side.
3. Det kan ikke påregnes tillatelse til barmarkstransport fram til hytta fra kjøresporet til
Tverrfjellet.
4. Vedtaket er gjort etter forskrift for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark § 3, 4. ledd a) og
b).
Styret vurderer at «Halvferre» ikke er et verneverdig kulturminne og at § 6 i forskriften ikke
får anvendelse.
Pkt. 3 viser til forskriftens § 9.

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 18.03.2020
Behandling i møtet
Brev fra forvalter av 17.3.2020 vedlagt e-post fra søker av 16.3. var sendt medlemmene
elektronisk dagen før møtet.
Forvalter foreslo følgende nye ordlyd i første avsnitt innstillingen punkt 4 (endring av henvisning
til hjemmel):
«Vedtaket er gjort etter forskrift for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark § 3, 4. ledd b) og h).»
Ståle Refstie fremmet forslag om rafthøyde 220 i pkt. 2 a).
1 stemte mot innstillingen/vedtaket.

Vedtak
Som innstillingen, med endring fra forvalter og tillegg fra Ståle refstie.
- mot en stemme.
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Vedtaket ble dermed slik:
1. Dovrefjell nasjonalparkstyre gir tillatelse til å rive og bygge nytt på Snøfjellstjønnvegen 796
som omsøkt i søknad av 10.8.2018 fra Lesja og Dovre byggconsult med seinere endringer.
2. Følgende vilkår gjelder:
a. Maksimale yttermål: L=7,70 m, B=2,90 m dvs. BYA 22,3 m2. Rafthøyde (underkant
bunnsvill - overkant toppsvill) maks 220 cm. Takvinkel ikke brattere enn 30 grader.
b. Hytta skal legges så langt ned i terrenget som mulig, laveste del av fundamentet skal
ikke være høyere enn 20 cm.
Søker må påregne at disse målene blir kontrollert i ettertid.
c. Bua kan vris 90 grader i forhold til dagens og skal da trekkes lengst mulig inn på platået
den står på.
d. Torv fra ny tomt skal brukes til å revegetere den gamle.
e. Utvendig kledning med kantet stående panel av tilnærmet samme dimensjon som
dagens. Eventuell farge som er tilpasset fjellet – grå / brun. Ikke omramninger i
kontrastfarge.
f.

Matt takkledning som går inn i omgivelsene – tretak, shingel, takpapp e.l. Importert torv
er ikke tillatt.

g. Avfall fra riving av gammel bu og utedo skal bringes til godkjent mottak. Rent trevirke
kan kappes opp og brukes til ved.
h. Etter ferdigstillelse skal nasjonalparkstyret ha oversendt fire bilder av hytta, et fra hver
side.
3. Det kan ikke påregnes tillatelse til barmarkstransport fram til hytta fra kjøresporet til
Tverrfjellet.
4. Vedtaket er gjort etter forskrift for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark § 3, 4. ledd b) og
h).
Styret vurderer at «Halvferre» ikke er et verneverdig kulturminne og at § 6 i forskriften ikke
får anvendelse.
Pkt. 3 viser til forskriftens § 9.
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ST 9/2020 Søknad om bygging av anneks på bnr 54/4 i
Torbudalen biotopvernområde - Arnt Vidar Bruseth
Innstilling fra forvalter
1. Dovrefjell nasjonalparkstyre avslår søknad fra Arnt Vidar Bruseth om å få bygge et anneks
på 15 m2 på 54/4 i Torbudalen biotopvernområde i Sunndal.
2. Det er ikke anledning til å gi tillatelse etter forskrift for Torbudalen biotopvernområde § 3 og
en vurdering etter naturmangfoldloven § 48 tilsier at tiltaket kan påvirke verneverdiene.

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 18.03.2020
Behandling i møtet
Ståle Refstie fremmet forvalters alternative innstilling, slik den står avslutningsvis i vurderingen
av saken..
Begrunnelse for forslaget:
En økning av kapasitet på denne hytta vil gi en så marginal økning i trafikk inn mot sentrale
villreinområder at det ikke vil påvirke verneverdiene nevneverdig. Fysisk sett er i ikke tiltaket i
strid med verneverdier eller verneformål. Følgelig kommer det heler ikke i konflikt med de
hensyn naturmangfoldloven 8-12 skal ivareta.
Avstemning: 8 for alternativt forslag, 2 for innstillingen.

Vedtak
Som forslag fra Ståle Refstie.
- vedtatt med 8 stemmer.
Vedtaket ble dermed slik:
1. Dovrefjell nasjonalparkstyre innvilger søknad fra Arnt Vidar Bruseth om å få bygge et
anneks på 15 m2 på 54/4 i Torbudalen biotopvernområde i Sunndal.
2. Følgende vilkår gjelder:
a. Maksimale yttermål: L=4.30 m, B=3,50 m dvs. BYA 15,0 m2. Rafthøyde (underkant
bunnsvill - overkant toppsvill) maks 190 cm. Takvinkel som hytta.
BYA for byggene på tomta skal ikke overstige 80 m2 – tiltaket må eventuelt nedjusteres
ut fra dette.
b. Bygget skal legges så langt ned i terrenget som mulig, laveste del av fundamentet skal
ikke være høyere enn 20 cm.
Søker må påregne at disse målene blir kontrollert i ettertid.
c. Utvendig kledning med panel av tilnærmet samme dimensjon og orientering som på
hytta. Eventuell farge som er tilpasset hytta. Ikke omramninger i kontrastfarge.
d. Matt takkledning som går inn i omgivelsene – tretak, shingel, takpapp e.l. Importert torv
er ikke tillatt.
e. Avfall fra riving av gammel bu og utedo skal bringes til godkjent mottak. Rent trevirke
kan kappes opp og brukes til ved.
f.

Etter ferdigstillelse skal nasjonalparkstyret ha oversendt fire bilder av bygget, et fra hver
side.

3. Det er ikke anledning til å gi tillatelse etter forskrift for Torbudalen biotopvernområde § 3
men en vurdering etter naturmangfoldloven § 48 tilsier at tiltaket ikke vil påvirke
verneverdiene og det kan da gis dispensasjon.
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ST 10/2020 Søknad fra Snefrid og Bjørn Ødegård, Lesja, om
å sette opp kokhus på seter på Gardsenden i Fokstugu
landskapsvernområde
Forslag til vedtak - innstilling
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Snefrid og Bjørn Ødegård, Lesja, dispensasjon til å sette opp et
kokhus på 3,5x5,85 m (målt utvendig, dvs.20,5 m2 bebygd areal) på setra til Oppistugu
Nørstebø som de har på Gardsenden i Fokstugu landskapsvernområde.
Dispensasjonen begrunnes med at oppsetting av et «nytt» kokhus på 20,5 m2 som kles med
samme panel som seterhuset og males eller beises i ca. samme farge, vil medføre en
forholdsvis liten endring i seterlandskapet og i forhold til nåværende arealbruk på Gardsenden
og i Fokstugu landskapsvernområde. Denne endringen er sannsynligvis ikke i strid med
verneformålet for landskapsvernområdet, og vil påvirke verneverdiene forholdsvis lite.
Vilkår:
- Tomta der det «nye» kokhuset skal stå, bør ikke planeres eller tilføres masser for å
heve tomta eller gjøre tomta mer egnet for bygging, f.eks. på støpt såle. Den nye bua
bør settes på punkt (f.eks. murt av stein), pilarer eller på grunnmur / ringmur / steinmur
(med lufting) på tomta, slik at det opprinnelige, naturlige terrenget bevares mest mulig.
Punktene, pilarene eller grunnmuren / murkrona bør ikke være høyere enn nødvendig.
-

Den nyere bua skal kles utvendig i samme panel som seterhuset.

-

Når den nye bua skal kles utvendig, og/eller hvis vinduene skal flyttes ut eller byttes,
skal det gjøres i samsvar med tradisjonell byggeskikk i området. Det skal brukes
materialer og farger som ikke skiller seg ut fra omgivelsene.

-

Treverk som blir til overs, kan kappes opp til ved som kan brukes på stedet. Andre
materialrester skal fraktes ut av verneområdet og tas hånd om på forsvarlig måte.

Dispensasjonen er gitt med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 1. ledd, og vilkårene er fastsatt
med grunnlag i vanlig praksis innenfor forvaltningsretten.

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 18.03.2020
Behandling i møtet
Ingen merknader.
En stemme mot innstillingen.

Vedtak
Som innstillingen,
- mot en stemme.

Side 17 av 19

Protokoll møte 18.3.2020

ST 11/2020 Søknad fra Jon Nørstebø, Lesja, om å skifte ut ei
bu med nyere og større bu på seter på Gardsenden i
Fokstugu landskapsvernområde
Forslag til vedtak – innstilling
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Jon Nørstebø, Lesja, dispensasjon til å skifte ut ei lita og dårlig
bu på 8 m2 med ei større og nyere bu på 3,8x3,95 m (målt utvendig, dvs. 15,0 m2 bebygd
areal) på setra som han har på Gardsenden i Fokstugu landskapsvernområde.
Dispensasjonen begrunnes med at utskifting av den lille og dårlige bua på ca. 8 m2 med ei
større og nyere bu på15,0 m2 som kles utvendig med samme panel som seterhuset og males
eller beises i ca. samme farge, vil medføre en forholdsvis liten endring i seterlandskapet og i
forhold til nåværende arealbruk i Fokstugu landskapsvernområde. Denne endringen er
sannsynligvis ikke i strid med verneformålet for landskapsvernområdet, og vil påvirke
verneverdiene forholdsvis lite.
Vilkår:
- Tomta der den «nye» og større bua skal stå, bør ikke planeres eller tilføres masser for å
heve tomta eller gjøre tomta mer egnet for bygging, f.eks. på støpt såle. Den nye bua
bør settes på punkt (f.eks. murt av stein), pilarer eller på grunnmur / ringmur / steinmur
(med lufting) på tomta, slik at det opprinnelige, naturlige terrenget bevares mest mulig.
Punktene, pilarene eller grunnmuren / murkrona skal ikke være høyere enn nødvendig.
-

Den nyere bua skal kles utvendig i samme panel som seterhuset, og males eller beises
i ca. samme farge.

-

Når den nye bua skal kles utvendig, og/eller hvis vinduene skal flyttes ut eller byttes,
skal det gjøres i samsvar med tradisjonell byggeskikk i området. Det skal brukes
materialer og farger som ikke skiller seg ut fra omgivelsene.

-

Treverk som blir til overs, kan kappes opp til ved som kan brukes på stedet. Andre
materialrester skal fraktes ut av verneområdet og tas hånd om på forsvarlig måte.

Dispensasjonen er gitt med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 1. ledd, og vilkårene er fastsatt
med grunnlag i vanlig praksis innenfor forvaltningsretten.

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 18.03.2020
Behandling i møtet
Ingen merknader.
En stemme mot innstillingen.

Vedtak
Som innstillingen,
- mot en stemme.
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ST 12/2020 Forslag fra Miljødirektoratet til
miljøkvalitetsnorm for villrein
Forslag til vedtak – innstilling
Dovrefjell nasjonalparkstyre er orientert om Miljødirektoratets forslag til kvalitetsnorm for villrein,
kvalitetsnormens betydning for forvaltningen, og mulige svakheter ved kvalitetsnormen.

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 18.03.2020
Behandling i møtet
Forslag fra Marit Bjerkås:
Dovrefjell Nasjonalparkstyre støtter at det innføres en felles kvalitetsnorm for villrein
som skal gjelde for alle villreinområdene i Norge.
Nasjonalparkstyret stiller seg noe undrende til at det i artikkel 3 Kvalitetsmål skal
fastsettes en grenseverdi på minimum middels kvalitet når artikkel 1 om formål
fremhever at Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på villreinen og en nasjonal
målsetting om å ivareta levedyktige bestander innenfor sine naturlige
utbredelsesområder.

Vedtak
Som forslag fra Marit Bjerkås,
- enstemmig.
Vedtaket ble dermed slik:
Dovrefjell nasjonalparkstyre støtter at det innføres en felles kvalitetsnorm for villrein som skal
gjelde for alle villreinområdene i Norge.
Nasjonalparkstyret stiller seg noe undrende til at det i artikkel 3 Kvalitetsmål skal fastsettes en
grenseverdi på minimum middels kvalitet når artikkel 1 om formål fremhever at Norge har et
internasjonalt ansvar for å ta vare på villreinen og en nasjonal målsetting om å ivareta
levedyktige bestander innenfor sine naturlige utbredelsesområder.
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