Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei,
Ryfylkeheiane og Frafjordheiane
Protokoll - møte nr 2/2012 i Arbeidsutvalet (AU)
Dato: måndag 13. februar 2012
Tidspunkt: 10.00
Stad: e-postmøte

Medlemmer av AU som deltok på møtet
Thor Jørgen Tjørhom
Annbjørg Lindland Uppstad
Inger Juvastøl
John Fidjeland
Torkel Myklebust

Andre møtedeltakarar
Tarjei Haugen, områdeforvaltar
Guro Sødergren, områdeforvaltar
Alf Odden, områdeforvaltar

Stadfesting
Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i møteprotokollen, er i
samsvar med det som vart vedtatt på møtet.

13.02. 2012

Thor Jørgen Tjørhom
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Torkel Myklebust

Merknad
Saksnummera i sakslista under er forskjøvet eit tal oppover i høve til saklista
til AU–møte 02/2012. Dette skyldes at AU–sak 53/2012 som vart handsama
på AU–møte 01/2012 ikkje kom med i protokollen frå dette møtet. Denne saka
er derfor plassert først i protokollen frå AU–møte 02/2012.

Sakliste
Saksnr.
 AU – sak 55/2012

Innhald
Godkjenning av innkalling og sakliste



AU – sak 56/2012



AU – sak 57/2012 Ingebjørg Vik Laugaland, gnr/bnr 118/119. Søknad
om dispensasjon til snøskutertransport i Vormedalsheia og Lusaheia
landskapsvernområde, Hjelmeland kommune



AU – sak 58/2012 Gunnar Nybø, 4056 Tananger. Søknad om
dispensasjon til snøskutertransport i Vormedalsheia
landskapsvernområde, Hjelmeland kommune



AU – sak 59/2012 Børre Petersen,1394 Nesbru. Søknad om
dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane
landskapsvernområde, Åseral kommune



AU -sak 60/2012
Johan Fredrik Hald og Unni Fredrikke Hald, 4514
Mandal. Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal
Vesthei – Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Åseral kommune



AU -sak 61/2012
Anders Hald, 4846 Arendal. Søknad om
dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane
landskapsvernområde, Åseral kommune



AU -sak 62/2012
Helge Andersen, gnr/bnr: 2/7. Søknad om
dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene
landskapsvernområde, Åseral kommune



AU -sak 63/2012
Tor Sigve Vik, gnr/bnr: 9/9 og 12. Søknad om
dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene
landskapsvernområde, Sirdal kommune



AU -sak 64/2012
Reidun og Tallak Bjørnarå, gnr. 6, bnr. 14.
Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bykle kommune



AU -sak 65/2012
Bernt Gautestad, gnr. 4, bnr. I Byggland
kommune. Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal
Vesthei – Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bygland kommune
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To personar til å underskrive møteprotokoll



AU -sak 66/2012
Karl Martin Mattingsdal/Jæren Smalelag
Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei –
Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bygland kommune



AU -sak 67/2012
Knut Nesland, gnr. 10, bnr.4, Bykle kommune.
Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei –
Ryfylkeheiane landskapsvernområde



AU -sak 68/2012
Olav M Holen, gnr. 12, bnr. 2. Bykle kommune
Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei –
Ryfylkeheiane landskapsvernområde



AU -sak 69/2012
Lars Thorsland, gnr/bnr: 2/18. Søknad om
dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene
landskapsvernområde, Åseral kommune.



AU - sak 70/2012 Solveig Thorsland, gnr/bnr: 2/18. Søknad om
dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene
landskapsvernområde, Åseral kommune.



AU -sak 71/2012
Søren Reidar Haugland, gnr.2, bnr. 4 i Bygland
kommune. Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal
Vesthei – Ryfylkeheiane landskapsvernområde



AU -sak 72/2012
Sira - Kvina Kraftselskap
Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei –
Ryfylkeheiane landskapsvernområde



AU -sak 73/2012
Søknad om dispensasjon til oppkjøring av
løypetrase og snøskutertransport i forbindelse med Sesilåmi. Setesdal
Vesthei- Ryfylkeheiene landskapsvernområde, Sirdal og Valle
kommune
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AU - sak 53/2012 Søknad om dispensasjon angående motorisert ferdsel i
landskapsvernområde Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene, Olav Bjarne
Kvæven, Sirdal kommune
Handsaming i møtet
Saka vart ettersendt torsdag 19. januar. AU vedtok å handsame også denne
saka.
AU drøfta saka og kom fram til denne endringa:
Siste setning i forslag til vedtak skal strykast om erstattast med denne
formuleringa: “Vi viser i denne sammenheng til vedtak i AU-sak 38/2012 om
bruk av leiekjøring i Grytdalen.”
Forslag til vedtak
I henhold til Forskrift for Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene
landskapsvernområde, punkt 5.4, bokstav a og c gis det tillatelse for Lars
Håkon og Gabriel Østråt på vegne av Olav Bjarne Kvæven til å frakte
nødvendig materiale, utstyr, brensel og proviant samt ved eller hogstvirke
med snøskuter til hytter ved Grytdalsheia og Grytdalslegå (gnr/bnr: 2/2).
Tillatelsen gjelder inntil åtte turer per år og avgrenses til 30.april per sesong.
Tillatelsen avgrenses til 30.4.2015. Andre vilkår fremkommer av standard
løyve.
Forvaltninga avslår den delen av søknaden som gjelder transport til hytte i
Grytdalen hyttefelt som eies av Lars Håkon Østråt. Hyttefeltet i Grytdalen har
egne leiekjørere som kan brukes til slik transport. Vi viser i denne
sammenheng til innarbeidd praksis i Sirdal kommune.
Vedtak
I henhold til Forskrift for Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene
landskapsvernområde, punkt 5.4, bokstav a og c gis det tillatelse for Lars
Håkon og Gabriel Østråt på vegne av Olav Bjarne Kvæven til å frakte
nødvendig materiale, utstyr, brensel og proviant samt ved eller hogstvirke
med snøskuter til hytter ved Grytdalsheia og Grytdalslegå (gnr/bnr: 2/2).
Tillatelsen gjelder inntil åtte turer per år og avgrenses til 30.april per sesong.
Tillatelsen avgrenses til 30.4.2015. Andre vilkår fremkommer av standard
løyve.
Forvaltninga avslår den delen av søknaden som gjelder transport til hytte i
Grytdalen hyttefelt som eies av Lars Håkon Østråt. Hyttefeltet i Grytdalen har
egne leiekjørere som kan brukes til slik transport. Vi viser i denne
sammenheng til vedtak i AU-sak 38/2012 om bruk av leiekjøring i Grytdalen.
Vedtaket var samrøystes.
AU – sak 55/2012 Godkjenning av innkalling og sakliste
Handsaming i møtet
AU drøfta søknaden og hadde ingen merknader til forslag til vedtak.
Forslag til vedtak
Innkalling og sakliste vert godkjende.
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Vedtak
Innkalling og sakliste vert godkjende.
AU – sak 56/2012 To personar til å underskrive møteprotokoll
Handsaming i møtet
AU drøfta søknaden og hadde ingen merknader til forslag til vedtak.
Forslag til vedtak
Torkel Myklebust vert vald til å underskrive møteprotokollen saman med
styreleiar.
Vedtak
Torkel Myklebust vert vald til å underskrive møteprotokollen saman med
styreleiar.

AU -sak 57/2012 Ingebjørg Vik Laugaland, gnr/bnr 118/119.
Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Vormedalsheia og
Lusaheia landskapsvernområde, Hjelmeland kommune
Handsaming i møtet
AU drøfta søknaden og hadde ingen merknader til forslag til vedtak.
Forslag til vedtak
I medhald av kapittel III, kapittel IV, punkt 2 og kapittel VI, punkt 1. i Forskrift
om vern av Vormedalsheia landskapsvernområde og Foreskrift om vern av
Lusaheia landskapsvernområde, får Ingebjørg Vik Laugaland, gnr. 118, bnr.
119 i Hjelmeland kommune, løyve til å bruke snøskuter til transport av ved,
materialar, proviant, brensel og utstyr til sankehyttene i Driftaredalen og
Grasdalen.
Transportane skal starte ved Lysestølen eller Fundingsland og gå etter
køyretrasé som søkjaren sjølv har teikna inn på kart. Løyvet gjeld for inntil
åtte transportar per år til 30.4.2015. Transportane må gjennomførast seinast
30.04. kvart år.
Løyvet gjeld og for ektemannen Knut Sveinung Kleppa.
Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventast til fare
for uroing ikkje lenger er tilstades. Løyvet kan og trekkast attende på kort
varsel dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig. Andre vilkår går fram av
standard løyve.
Vedtak
I medhald av kapittel III, kapittel IV, punkt 2 og kapittel VI, punkt 1. i Forskrift
om vern av Vormedalsheia landskapsvernområde og Foreskrift om vern av
Lusaheia landskapsvernområde, får Ingebjørg Vik Laugaland, gnr. 118, bnr.
119 i Hjelmeland kommune, løyve til å bruke snøskuter til transport av ved,
materialar, proviant, brensel og utstyr til sankehyttene i Driftaredalen og
Grasdalen.
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Transportane skal starte ved Lysestølen eller Fundingsland og gå etter
køyretrasé som søkjaren sjølv har teikna inn på kart. Løyvet gjeld for inntil
åtte transportar per år til 30.4.2015. Transportane må gjennomførast seinast
30.04. kvart år.
Løyvet gjeld og for ektemannen Knut Sveinung Kleppa.
Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventast til fare
for uroing ikkje lenger er tilstades. Løyvet kan og trekkast attende på kort
varsel dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig. Andre vilkår går fram av
standard løyve.
Vedtaket var samrøystes.

AU -sak 58/2012 Gunnar Nybø, 4056 Tananger
Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Vormedalsheia
landskapsvernområde, Hjelmeland kommune
Handsaming i møtet
AU drøfta søknaden og hadde ingen merknader til forslag til vedtak.
Forslag til vedtak
I medhald av kapittel III og kapittel VI, punkt 1. i Forskrift om vern av
Vormedalsheia landskapsvernområde, får Gunnar Nybø, 4056 Tananger
løyve til å leige snøskutertransport av materialar, proviant, brensel og utstyr til
Stakkstøl i Hjelmeland kommune.
Transporten skal starte ved Fundingsland og gå etter vanleg køyretrase inn til
Stakkstøl som er teikna inn på vedlagt kart.
Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år til 30.4.2015. Transportane må
gjennomførast seinast 30.04. kvart år. Løyvet gjeld og for Helga Bru Nybø
Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventast til fare
for uroing ikkje lenger er tilstades. Løyvet kan og trekkast attende på kort
varsel dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig. Andre vilkår går fram av
standard løyve.
Vedtak
I medhald av kapittel III og kapittel VI, punkt 1. i Forskrift om vern av
Vormedalsheia landskapsvernområde, får Gunnar Nybø, 4056 Tananger
løyve til å leige snøskutertransport av materialar, proviant, brensel og utstyr til
Stakkstøl i Hjelmeland kommune.
Transporten skal starte ved Fundingsland og gå etter vanleg køyretrase inn til
Stakkstøl som er teikna inn på vedlagt kart.
Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år til 30.4.2015. Transportane må
gjennomførast seinast 30.04. kvart år. Løyvet gjeld og for Helga Bru Nybø
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Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventast til fare
for uroing ikkje lenger er tilstades. Løyvet kan og trekkast attende på kort
varsel dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig. Andre vilkår går fram av
standard løyve.
Vedtaket var samrøystes.

AU -sak 59/2012 Børre Petersen, 1394 Nesbru
Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei –
Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Åseral kommune
Handsaming i møtet
AU drøfta søknaden og hadde ingen merknader til forslag til vedtak.
Forslag til vedtak
I medhald av kapittel III og IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av
Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, får Børre Petersen,
1394 Nesbru, løyve til å leige snøskutertransport av ved, materialar, proviant,
brensel og utstyr til Krokevasshytta i Åseral kommune.
Transporten skal starte ved Ljosland og gå etter vanleg køyretrase inn til
Krokevasshytta slik den er teikna inn på vedlagt kart.
Løyvet gjeld for inntil tre transportar fram til 30.4.2012.
Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventast til fare
for uroing ikkje lenger er tilstades. Løyvet kan og trekkast attende på kort
varsel dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig. Andre vilkår går fram av
standard løyve.
Vedtak
I medhald av kapittel III og IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av
Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, får Børre Petersen,
1394 Nesbru, løyve til å leige snøskutertransport av ved, materialar, proviant,
brensel og utstyr til Krokevasshytta i Åseral kommune.
Transporten skal starte ved Ljosland og gå etter vanleg køyretrase inn til
Krokevasshytta slik den er teikna inn på vedlagt kart.
Løyvet gjeld for inntil tre transportar fram til 30.4.2012.
Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventast til fare
for uroing ikkje lenger er tilstades. Løyvet kan og trekkast attende på kort
varsel dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig. Andre vilkår går fram av
standard løyve.
Vedtaket var samrøystes.
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AU -sak 60/2012 Johan Fredrik Hald og Unni Fredrikke Hald, 4514
Mandal. Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal
Vesthei – Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Åseral kommune
Handsaming i møtet
AU drøfta søknaden og hadde ingen merknader til forslag til vedtak.
Forslag til vedtak
I medhald av kapittel III og IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av
Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, får Johan Fredrik
Hald og Unni Fredrikke Hald, 4514 Mandal, løyve til å leige
snøskutertransport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til eiga hytte
ved Krokvatnet i Åseral kommune.
Transporten skal starte ved Kyrkjebygdi eller Røysland og gå etter vanleg
køyretrase inn til hytta ved Krokvatnet slik den er teikna inn på vedlagt kart.
Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år til 30.4.2015. Transportane må
gjennomførast seinast 30.4. kvart år.
Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventast til fare
for uroing ikkje lenger er tilstades. Løyvet kan og trekkast attende på kort
varsel dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig. Andre vilkår går fram av
standard løyve.
Vedtak
I medhald av kapittel III og IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av
Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, får Johan Fredrik
Hald og Unni Fredrikke Hald, 4514 Mandal, løyve til å leige
snøskutertransport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til eiga hytte
ved Krokvatnet i Åseral kommune.
Transporten skal starte ved Kyrkjebygdi eller Røysland og gå etter vanleg
køyretrase inn til hytta ved Krokvatnet slik den er teikna inn på vedlagt kart.
Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år til 30.4.2015. Transportane må
gjennomførast seinast 30.4. kvart år.
Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventast til fare
for uroing ikkje lenger er tilstades. Løyvet kan og trekkast attende på kort
varsel dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig. Andre vilkår går fram av
standard løyve.
Vedtaket var samrøystes.
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AU -sak 61/2012 Anders Hald, 4846 Arendal.
Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei –
Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Åseral kommune
Handsaming i møtet
AU drøfta søknaden og hadde ingen merknader til forslag til vedtak.
Forslag til vedtak
I medhald av kapittel III og IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av
Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, får Anders Hald,
4846 Arendal, løyve til å leige snøskutertransport av ved, materialar, proviant,
brensel og utstyr til eiga hytte ved Krokvatnet i Åseral kommune.
Transporten skal starte ved Kyrkjebygdi eller Røysland og gå etter vanleg
køyretrase inn til hytta ved Krokvatnet slik den er teikna inn på vedlagt kart.
Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år til 30.4.2015. Transportane må
gjennomførast seinast 30.4. kvart år.
Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventast til fare
for uroing ikkje lenger er tilstades. Løyvet kan og trekkast attende på kort
varsel dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig. Andre vilkår går fram av
standard løyve.
Vedtak
I medhald av kapittel III og IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av
Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, får Anders Hald,
4846 Arendal, løyve til å leige snøskutertransport av ved, materialar, proviant,
brensel og utstyr til eiga hytte ved Krokvatnet i Åseral kommune.
Transporten skal starte ved Kyrkjebygdi eller Røysland og gå etter vanleg
køyretrase inn til hytta ved Krokvatnet slik den er teikna inn på vedlagt kart.
Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år til 30.4.2015. Transportane må
gjennomførast seinast 30.4. kvart år.
Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventast til fare
for uroing ikkje lenger er tilstades. Løyvet kan og trekkast attende på kort
varsel dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig. Andre vilkår går fram av
standard løyve.
Vedtaket var samrøystes.

AU -sak 62/2012 Helge Andersen, gnr/bnr: 2/7.
Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal VestheiRyfylkeheiene landskapsvernområde, Åseral kommune.
Handsaming i møtet
AU drøfta søknaden og hadde desse merknadane til forslag til vedtak:
Dei to siste setningane i forslag til vedtak endrast til følgjande:
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Tillatelsen gjelder for inntil åtte turer per år fram til 30.4.2015, og avgrenses til
30. april per sesong.
Andre vilkår fremkommer av standard løyve.
Forslag til vedtak
I henhold til forskrift for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene
landskapsvernområde, kapitel IV, pkt. 5.4 c, gis det tillatelse for Helge og
Jens Markus Andersen til å frakte nødvendig materiale, brensel utstyr og
proviant med snøskuter til hyttene ved Dalan og Lordehytta ved gnr/bnr: 2/7 i
Åseral kommune.
Andre vilkår fremkommer av standard løyve.
Tillatelsen gjelder for inntil åtte turer per år og avgrenses til 30. april per
sesong.
Vedtak
I henhold til forskrift for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene
landskapsvernområde, kapitel IV, pkt. 5.4 c, gis det tillatelse for Helge og
Jens Markus Andersen til å frakte nødvendig materiale, brensel utstyr og
proviant med snøskuter til hyttene ved Dalan og Lordehytta ved gnr/bnr: 2/7 i
Åseral kommune.
Tillatelsen gjelder for inntil åtte turer per år fram til 30.4.2015, og avgrenses til
30. april per sesong.
Andre vilkår fremkommer av standard løyve.
Vedtaket var samrøystes.

AU - sak 63/2012 Tor Sigve Vik, gnr/bnr: 9/9 og 12.
Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal VestheiRyfylkeheiene landskapsvernområde, Sirdal kommune.
Handsaming i møtet
AU drøfta søknaden og hadde desse merknadane til forslag til vedtak:
Siste setning under første kulepunkt i forslag til vedtak endrast til følgjande:
Tillatelsen gjelder for inntil åtte turer per år fram til 30.4.2015, og avgrenses til
30. april per sesong.
Andre vilkår fremkommer av standard løyve.
Dei tre siste setningane under kulepunkt to endrast til følgjande:
Tillatelsen gjelder for inntil fire turer per år fram til 30.4.2015, og avgrenses til
30. april per sesong.
Andre vilkår fremkommer av standard løyve.
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Forslag til vedtak
 I henhold til forskrift for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene
landskapsvernområde, kapitel IV, pkt. 5.4 c, gis det tillatelse for Tor
Sigve og Jøren Vik til å frakte nødvendig materiale, brensel utstyr og
proviant med snøskuter til hytta ved Dygrå gnr/bnr: 9/9 og 12).
Tillatelsen gjelder for inntil åtte turer per år og avgrenses til 30. april per
sesong.


I henhold til forskrift for Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene
landskapsvernområde kapitel IV, pkt. 5.4, bokstav a, gis det tillatelse
for Tor Sigve Vik og Jøren Vik for utkjøring av saltstein med snøskuter.
Tillatelsen gjelder fire turer og avgrenses til 30.april per år. Hele
tillatelsen avgrenses til 30.4.2015. Andre vilkår av fremkommer av
standard løyve.

Vedtak
 I henhold til forskrift for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene
landskapsvernområde, kapitel IV, pkt. 5.4 c, gis det tillatelse for Tor
Sigve og Jøren Vik til å frakte nødvendig materiale, brensel utstyr og
proviant med snøskuter til hytta ved Dygrå gnr/bnr: 9/9 og 12).
Tillatelsen gjelder for inntil åtte turer per år fram til 30.4.2015, og
avgrenses til 30. april per sesong.
Andre vilkår fremkommer av standard løyve.


I henhold til forskrift for Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene
landskapsvernområde kapitel IV, pkt. 5.4, bokstav a, gis det tillatelse
for Tor Sigve Vik og Jøren Vik for utkjøring av saltstein med snøskuter.
Tillatelsen gjelder for inntil fire turer per år fram til 30.4.2015, og
avgrenses til 30. april per sesong.
Andre vilkår fremkommer av standard løyve.
Vedtaket var samrøystes.

AU -sak 64/2012 Reidun og Tallak Bjørnarå, gnr/bnr 6/14.
Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bykle kommune
Handsaming i møtet
AU drøfta søknaden og hadde ingen merknader til forslag til vedtak.
Forslag til vedtak
I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal
Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Reidun og Tallak Bjørnarå
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løyve til å bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og
utstyr til buer ved Ormsa og Store Urevatn, gnr.6, bnr. 14, i Bykle kommune.
Transporten skal starte ved Hoslemo eller Dalen og gå etter køyretrasé som
søkjaren sjølv har teikna inn på kart. Kartet er kopiert opp på baksida av
løyvet.
Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år. Transportane må gjennomførast
seinast 24.4. kvart år.
Løyvet gjeld til 24.4.2015. Andre vilkår går fram av standard løyve.
Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventast til fare
for uroing ikkje lenger er til stades. Andre vilkår går fram av standard løyve.
Vedtak
I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal
Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Reidun og Tallak Bjørnarå
løyve til å bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og
utstyr til buer ved Ormsa og Store Urevatn, gnr.6, bnr. 14, i Bykle kommune.
Transporten skal starte ved Hoslemo eller Dalen og gå etter køyretrasé som
søkjaren sjølv har teikna inn på kart. Kartet er kopiert opp på baksida av
løyvet.
Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år. Transportane må gjennomførast
seinast 24.4. kvart år.
Løyvet gjeld til 24.4.2015. Andre vilkår går fram av standard løyve.
Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventast til fare
for uroing ikkje lenger er til stades. Andre vilkår går fram av standard løyve.
Vedtaket var samrøystes.

AU -sak 65/2012 Bernt Gautestad, gnr. 4, bnr. I Byggland kommune.
Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei –
Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bygland kommune
Handsaming i møtet
AU drøfta søknaden og hadde ingen merknader til forslag til vedtak.
Forslag til vedtak
I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal
Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Bernt Gautestad løyve til å
bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til
buer ved Brattestøyl, Dansaren og Gaukhei, gnr. 4, bnr. 2 i Bygland
kommune.
Løyvet gjeld og transport av ved som han høgg på eigedomen og fraktar til
hyttene.
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Transporten skal starte på Heggland og gå etter køyretrasé som søkjaren
sjølv har teikna inn på kart. Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år.
Transportane må gjennomførast seinast 30.4. kvart år.
Løyvet gjeld fram til 30.4.2015.
Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta, skal turen avventast til fare
for uroing ikkje lenger er til stades. Andre vilkår går fram av standard løyve.
Vedtak
I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal
Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Bernt Gautestad løyve til å
bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til
buer ved Brattestøyl, Dansaren og Gaukhei, gnr. 4, bnr. 2 i Bygland
kommune.
Løyvet gjeld og transport av ved som han høgg på eigedomen og fraktar til
hyttene.
Transporten skal starte på Heggland og gå etter køyretrasé som søkjaren
sjølv har teikna inn på kart. Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år.
Transportane må gjennomførast seinast 30.4. kvart år.
Løyvet gjeld fram til 30.4.2015.
Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta, skal turen avventast til fare
for uroing ikkje lenger er til stades. Andre vilkår går fram av standard løyve.
Vedtaket var samrøystes.

AU -sak 66/2012 Karl Martin Mattingsdal/Jæren Smalelag
Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei –
Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Bygland kommune
Handsaming i møtet
AU drøfta søknaden og hadde ingen merknader til forslag til vedtak.
Forslag til vedtak
I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav a i Forskrift om vern av Setesdal
Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Karl Mattingsdal/Jæren
Smalelag løyve til å bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant,
brensel, hundemat og gjerdetilfang til bu ved Vidalega i Bygland kommune.
Bua vert bruka av Smalelaget i samband med at dei leiger sauebeitet i
området.
Transporten skal starte på Langeid i Setesdal. Løyvet gjeld for inntil åtte
transportar per år. Transportane må gjennomførast seinast 30.4. kvart år.
Løyvet gjeld fram til 30.4.2015.
Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta, skal turen avventast til fare
for uroing ikkje lenger er til stades. Andre vilkår går fram av standard løyve.
Vedtak
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I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav a i Forskrift om vern av Setesdal
Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Karl Mattingsdal/Jæren
Smalelag løyve til å bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant,
brensel, hundemat og gjerdetilfang til bu ved Vidalega i Bygland kommune.
Bua vert bruka av Smalelaget i samband med at dei leiger sauebeitet i
området.
Transporten skal starte på Langeid i Setesdal. Løyvet gjeld for inntil åtte
transportar per år. Transportane må gjennomførast seinast 30.4. kvart år.
Løyvet gjeld fram til 30.4.2015.
Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta, skal turen avventast til fare
for uroing ikkje lenger er til stades. Andre vilkår går fram av standard løyve.
Vedtaket var samrøystes.

AU -sak 67/2012 Knut Nesland, gnr/bnr 10/4, Bykle kommune.
Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei –
Ryfylkeheiane landskapsvernområde.
Handsaming i møtet
AU drøfta søknaden og hadde ingen merknader til forslag til vedtak.
Forslag til vedtak
I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal
Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Knut Nesland løyve til å
bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til
bu iTrogumsdalen, gnr. 10, bnr. 4 i Bykle kommune.
Transporten skal starte ved Skarg og gå etter køyretrasé som søkjaren sjølv
har teikna inn på kart. Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år.
Transportane må gjennomførast seinast 24.4. kvart år.
Løyvet gjeld til 24.4.2015. Løyvet gjeld og for Anne Bjørg Nesland.
Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventast til fare
for uroing ikkje lenger er tilstades.
Andre vilkår går fram av standard løyve.

Vedtak
I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal
Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Knut Nesland løyve til å
bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til
bu iTrogumsdalen, gnr. 10, bnr. 4 i Bykle kommune.
Transporten skal starte ved Skarg og gå etter køyretrasé som søkjaren sjølv
har teikna inn på kart. Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år.
Transportane må gjennomførast seinast 24.4. kvart år.
Løyvet gjeld til 24.4.2015. Løyvet gjeld og for Anne Bjørg Nesland.
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Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventast til fare
for uroing ikkje lenger er tilstades.
Andre vilkår går fram av standard løyve.
Vedtaket var samrøystes.

AU -sak 68/2012 Olav M Holen, gnr/bnr 12/2. Bykle kommune
Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei –
Ryfylkeheiane landskapsvernområde.
Handsaming i møtet
AU drøfta søknaden og hadde ingen merknader til forslag til vedtak.
Forslag til vedtak
I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal
Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Olav M Holen løyve til å
bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til
bue ved Kvervetjønn, gnr. 12, bnr. 2 i Bykle kommune.
Transporten skal starte ved Bossvatn eller Ljosløypa og gå etter køyretrasé
som søkjaren sjølv har teikna inn på kart. Løyvet gjeld for inntil åtte
transportar per år. Transportane må gjennomførast seinast 24.4. kvart år.
Løyvet gjeld fram til 24.4.2015.
Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventast til fare
for uroing ikkje lenger er til stades.
Andre vilkår går fram av standard løyve.
Vedtak
I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal
Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Olav M Holen løyve til å
bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og utstyr til
bue ved Kvervetjønn, gnr. 12, bnr. 2 i Bykle kommune.
Transporten skal starte ved Bossvatn eller Ljosløypa og gå etter køyretrasé
som søkjaren sjølv har teikna inn på kart. Løyvet gjeld for inntil åtte
transportar per år. Transportane må gjennomførast seinast 24.4. kvart år.
Løyvet gjeld fram til 24.4.2015.
Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventast til fare
for uroing ikkje lenger er til stades.
Andre vilkår går fram av standard løyve.
Vedtaket var samrøystes.

AU - sak 69/2012 Lars Thorsland, gnr/bnr: 2/18.
Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal VestheiRyfylkeheiene landskapsvernområde, Åseral kommune.
Handsaming i møtet
AU drøfta søknaden og hadde ingen merknader til forslag til vedtak.
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Forslag til vedtak
I henhold til forskrift for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene
landskapsvernområde, kapitel IV, pkt. 5.4 c, gis det tillatelse for Lars og Sven
Tore Thorsland til å frakte nødvendig materiale, brensel utstyr og proviant
med snøskuter til hytta ved Sandvann (gnr/bnr: 2/18). Tillatelsen gjelder for
inntil åtte turer med snøskuter per år og avgrenses til 30. april per sesong.
Hele tillatelsen avgrenses til 30.april 2015. Andre vilkår fremkommer av
standard løyve.
Vedtak
I henhold til forskrift for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene
landskapsvernområde, kapitel IV, pkt. 5.4 c, gis det tillatelse for Lars og Sven
Tore Thorsland til å frakte nødvendig materiale, brensel utstyr og proviant
med snøskuter til hytta ved Sandvann (gnr/bnr: 2/18). Tillatelsen gjelder for
inntil åtte turer med snøskuter per år og avgrenses til 30. april per sesong.
Hele tillatelsen avgrenses til 30.april 2015. Andre vilkår fremkommer av
standard løyve.
Vedtaket var samrøystes.

AU - sak 70/2012 Solveig Thorsland, gnr/bnr: 2/18. Søknad om
dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene
landskapsvernområde, Åseral kommune.
Handsaming i møtet
AU drøfta søknaden og hadde ingen merknader til forslag til vedtak.
Forslag til vedtak
I henhold til forskrift for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene
landskapsvernområde, kapitel IV, pkt. 5.4 c, gis det tillatelse for Solveig
Thorsland og et barn, Anne Lise, til å frakte nødvendig materiale, brensel
utstyr og proviant med snøskuter og helikopter til hytta ved gnr/bnr: 2/18.
Tillatelsen gjelder for inntil åtte turer med snøskuter per år og avgrenses til 30.
april per sesong, hele tillatelsen begrenses til 30 april. 2015. Det gis tillatelse
for to turer med helikopter som skal gjennomføres i løpet av august 2012.
Andre vilkår fremkommer av standard løyve.
Vedtak
I henhold til forskrift for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene
landskapsvernområde, kapitel IV, pkt. 5.4 c, gis det tillatelse for Solveig
Thorsland og et barn, Anne Lise, til å frakte nødvendig materiale, brensel
utstyr og proviant med snøskuter og helikopter til hytta ved gnr/bnr: 2/18.
Tillatelsen gjelder for inntil åtte turer med snøskuter per år og avgrenses til 30.
april per sesong, hele tillatelsen begrenses til 30 april. 2015. Det gis tillatelse
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for to turer med helikopter som skal gjennomføres i løpet av august 2012.
Andre vilkår fremkommer av standard løyve.
Vedtaket var samrøystes.

AU -sak 71/2012 Søren Reidar Haugland, gnr/bnr: 2/4 i Bygland
kommune. Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal
Vesthei – Ryfylkeheiane landskapsvernområde
Handsaming i møtet
AU drøfta søknaden og hadde ingen merknader til forslag til vedtak.
Forslag til vedtak
I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal
Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Søren Reidar Haugland
løyve til å bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og
utstyr til bu ved Røynlidvatn, gnr. 2, bnr. 4 i Bygland kommune.
Transporten skal starte ved Langeid og gå etter køyretrasé som søkjaren
sjølv har teikna inn på kart. Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år.
Transportane må gjennomførast seinast 30.4. kvart år.
Løyvet gjeld fram til 30.4.2015.
Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventast til fare
for uroing ikkje lenger er til stades. Andre vilkår går fram av standard løyve.
Søknad om å ha med følgeskuter vert avslått. Søkjar må eventuelt kome
tilbake med ny søknad dersom det oppstår konkrete behov.
Vedtak
I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal
Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Søren Reidar Haugland
løyve til å bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og
utstyr til bu ved Røynlidvatn, gnr. 2, bnr. 4 i Bygland kommune.
Transporten skal starte ved Langeid og gå etter køyretrasé som søkjaren
sjølv har teikna inn på kart. Løyvet gjeld for inntil åtte transportar per år.
Transportane må gjennomførast seinast 30.4. kvart år.
Løyvet gjeld fram til 30.4.2015.
Dersom det blir observert reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventast til fare
for uroing ikkje lenger er til stades. Andre vilkår går fram av standard løyve.
Søknad om å ha med følgeskuter vert avslått. Søkjar må eventuelt kome
tilbake med ny søknad dersom det oppstår konkrete behov.
Vedtaket var samrøystes.

AU -sak 72/2012 Sira - Kvina Kraftselskap
Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei –
Ryfylkeheiane landskapsvernområde
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Handsaming i møtet
AU drøfta søknaden og hadde ingen merknader til forslag til vedtak.
Forslag til vedtak
1.Løyve til bruk av snøskuter til snømåling og ettersyn av kraftanlegg
I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav b i Forskrift om vern av Setesdal
Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Sira – Kvina kraftselskap
løyve til å bruke snøskuter i samband med snømålingar og tilsyn og
vedlikehald på bygg, anlegg og installasjonar innafor nedslagsfeltet i
verneområdet.
Transportane skal gå etter køyretrasear som kraftprodusentane sjølve har
teikna inn på kart. Kartet er kopiert på baksida av løyvet.
Snømålingane og transportane må gjennomførast seinast 30.4. kvart år. Det
er også køyreforbod i trekksonene frå 15.4. og i kalvingssonene frå 25.4.
Sonene er avmerkte på kart i forvaltingsplanen, og kraftselskapet er sjølv
ansvarleg for å innhente kart over sonene og syte for at desse vert
respekterte.
På kvar tur kan to snøskuterar køyre i lag slik at HMS – reglane til bedriftene
er ivaretekne. Dersom oppdraget er av eit slikt omfang at det er nødvendig å
køyre med meir enn to snøskuterar, skal det sendast e-post til
forvaltingssekretariatet og lokalt SNO i forkant av transportane.
Løyva vert gjevne utan avgrensing i talet på turar. Det må førast logg for kvar
transport. Utfylte loggark skal kvart år sendast til forvaltingssekretariatet innan
1. juni.
Løyvet gjeld fram til 30.4.2015. Andre vilkår går fram av standard løyve.
2. Løyve til transport av proviant og utstyr til mannskapsmesser
I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal
Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Sira - Kvina kraftselskap
løyve til å bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og
utstyr til mannskapsmesser på Heistøl og Duge kraftstasjonar.
Transporten skal gå etter køyretrasé som kraftselskapet sjølv brukar ved
tilsyn av anlegga. Løyvet gjeld for inntil 5 transportar per år. Desse må
gjennomførast seinast 30.4. kvart år. Kraftselskapet er sjølv ansvarleg for at
dette løyvet berre vert bruka av tilsette som får leige messene i samband med
helger og feriar.
Utfylte loggark skal kvart år sendast til forvaltingssekretariatet innan 1. juni slik
at tildelinga av løyvet kan evaluerast og eventuelt endrast eller trekkast
attende.
Løyvet gjeld fram til 30.4.2015.
Dersom det blir observert reinsdyr langs køyreruta skal turen avventast til fare
for uroing ikkje lenger er til stades. Andre vilkår går fram av standard løyve.
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Vedtak
1.Løyve til bruk av snøskuter til snømåling og ettersyn av kraftanlegg
I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav b i Forskrift om vern av Setesdal
Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Sira – Kvina kraftselskap
løyve til å bruke snøskuter i samband med snømålingar og tilsyn og
vedlikehald på bygg, anlegg og installasjonar innafor nedslagsfeltet i
verneområdet.
Transportane skal gå etter køyretrasear som kraftprodusentane sjølve har
teikna inn på kart. Kartet er kopiert på baksida av løyvet.
Snømålingane og transportane må gjennomførast seinast 30.4. kvart år. Det
er også køyreforbod i trekksonene frå 15.4. og i kalvingssonene frå 25.4.
Sonene er avmerkte på kart i forvaltingsplanen, og kraftselskapet er sjølv
ansvarleg for å innhente kart over sonene og syte for at desse vert
respekterte.
På kvar tur kan to snøskuterar køyre i lag slik at HMS – reglane til bedriftene
er ivaretekne. Dersom oppdraget er av eit slikt omfang at det er nødvendig å
køyre med meir enn to snøskuterar, skal det sendast e-post til
forvaltingssekretariatet og lokalt SNO i forkant av transportane.
Løyva vert gjevne utan avgrensing i talet på turar. Det må førast logg for kvar
transport. Utfylte loggark skal kvart år sendast til forvaltingssekretariatet innan
1. juni.
Løyvet gjeld fram til 30.4.2015. Andre vilkår går fram av standard løyve.
2. Løyve til transport av proviant og utstyr til mannskapsmesser
I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal
Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Sira - Kvina kraftselskap
løyve til å bruke snøskuter til transport av ved, materialar, proviant, brensel og
utstyr til mannskapsmesser på Heistøl og Duge kraftstasjonar.
Transporten skal gå etter køyretrasé som kraftselskapet sjølv brukar ved
tilsyn av anlegga. Løyvet gjeld for inntil 5 transportar per år. Desse må
gjennomførast seinast 30.4. kvart år. Kraftselskapet er sjølv ansvarleg for at
dette løyvet berre vert bruka av tilsette som får leige messene i samband med
helger og feriar.
Utfylte loggark skal kvart år sendast til forvaltingssekretariatet innan 1. juni slik
at tildelinga av løyvet kan evaluerast og eventuelt endrast eller trekkast
attende.
Løyvet gjeld fram til 30.4.2015.
Dersom det blir observert reinsdyr langs køyreruta skal turen avventast til fare
for uroing ikkje lenger er til stades. Andre vilkår går fram av standard løyve.
Vedtaka var samrøystes.
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AU - sak 73/2012 Søknad om dispensasjon til oppkjøring av løypetrase
og snøskutertransport i forbindelse med Sesilåmi. Setesdal VestheiRyfylkeheiene landskapsvernområde, Sirdal og Valle kommune.
Handsaming i møtet
AU drøfta søknaden og hadde ingen merknader til forslag til vedtak.
Forslag til vedtak
I henhold til § 48 i naturmangfoldloven (dispensasjon fra vernevedtak) gis det
tillatelse for arrangørene av Sesilåmi for bruk av motorisert ferdsel i tilknytning
til grunnpreparering, oppkjøring av spor, transport av materiell og utstyr til
matstasjonene, kjøring av sluttpatrulje gjennom hele løypa etter siste løper.
Tillatelsen avgrenses til 26 mars 2012 og gis på følgende vilkår:









Løyve gjelder bare motorisert ferdsel som er strengt nødvendig i
samband med arrangementet (matstasjoner, oppkjøring av løype,
trasport av materiell og beredskap). All ferdsel skal følge hovedtrase/
løype. Kjøring (utenom løypekjøring og merking) skal tidligst skje
dagen før rennet.
Grunnpreparering av trase kan skje fire ganger i løpet av 10-24 mars
2012. Dette skal fortrinnsvis utføres i første halvdelen av arbeidsuka og
unngås i og rett før helgene. Statens naturoppsyn skal kontaktes før
gjennomføring av arrangementet for informasjon om villrein i området.
Arrangøren må tilpasse motorferdselsaktiviteten i samsvar med disse
opplysningene.
Oppkjøring av spor skal skje i tidsrommet 21-24 mars.
Arrangøren er ansvarlig for innhenting av løyvesedler fra
forvaltningsmyndigheten for SVR LVO og utsending av disse til den
enkelte snøskuter/ prepareringsmaskin.
Arrangøren er ansvarlig for opprydning og fjerning av løypemerker i
etterkant av løpet. Søppel og annet avfall skal ikkje brennes, men
fraktes ned fra heia. Denne jobben skal være utført innen 26 mars.
Andre vilkår fremkommer av standard løyve.

Vedtak
I henhold til § 48 i naturmangfoldloven (dispensasjon fra vernevedtak) gis det
tillatelse for arrangørene av Sesilåmi for bruk av motorisert ferdsel i tilknytning
til grunnpreparering, oppkjøring av spor, transport av materiell og utstyr til
matstasjonene, kjøring av sluttpatrulje gjennom hele løypa etter siste løper.
Tillatelsen avgrenses til 26 mars 2012 og gis på følgende vilkår:


Løyve gjelder bare motorisert ferdsel som er strengt nødvendig i
samband med arrangementet (matstasjoner, oppkjøring av løype,
trasport av materiell og beredskap). All ferdsel skal følge hovedtrase/
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løype. Kjøring (utenom løypekjøring og merking) skal tidligst skje
dagen før rennet.
Grunnpreparering av trase kan skje fire ganger i løpet av 10-24 mars
2012. Dette skal fortrinnsvis utføres i første halvdelen av arbeidsuka og
unngås i og rett før helgene. Statens naturoppsyn skal kontaktes før
gjennomføring av arrangementet for informasjon om villrein i området.
Arrangøren må tilpasse motorferdselsaktiviteten i samsvar med disse
opplysningene.
Oppkjøring av spor skal skje i tidsrommet 21-24 mars.
Arrangøren er ansvarlig for innhenting av løyvesedler fra
forvaltningsmyndigheten for SVR LVO og utsending av disse til den
enkelte snøskuter/ prepareringsmaskin.
Arrangøren er ansvarlig for opprydning og fjerning av løypemerker i
etterkant av løpet. Søppel og annet avfall skal ikkje brennes, men
fraktes ned fra heia. Denne jobben skal være utført innen 26 mars.
Andre vilkår fremkommer av standard løyve.
Vedtaket var samrøystes.
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