NASJONALPARKSTYRET FOR
FOROLLHOGNA

Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen,
Magnilldalen – Busjødalen, Vangrøftdalen – Kjurrudalen, og
Øyungen landskapsvernområde
Grøntjønnan naturreservat

INNKALLING TIL MØTE I
NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA
Møtedato: Fredag 2.mars 2018, kl. 10
Møtested: Hovet (møterom Messa), Ålen

Temadel (orientering og drøfting)
1. Fylkesmannen i Trøndelag, kort orientering fra arbeidsgiver om ny organisasjonsmodell,
fylkesmannens rolle i forhold til nasjonalparkstyret, faglig oppfølging av forvaltere mv.
v/Inge Hafstad
2. Notat – skisse til opplegg for revidering av forvaltningsplaner v/Leif Vingelen. Diskusjon
3. Status prosjekt «Forollhogna – det hele fjellet» (satsingen: Villreinfjellet som verdiskaper)
4. Orientering om arbeid med bu-plan for Forollsjøens sørside
5. Status arbeid med tilretteleggingstiltak i Såttåhaugen setergrend, Os
6. Orientering diverse byggesaker

Sakliste vedtaksmøte:
NP-sak
Type sak
1/2018 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
2/2018 Valg av en person til å godkjenne/underskrive protokollen sammen med
styreleder
Referatsaker (RS)
3/2018 Saker behandlet delegert av nasjonalparkforvalter(e)
Saker etter verneforskrift
4/2018 Budalen landskapsvernområde – søknad om oppføring av uthus på Bergvollen
Søker: Sigmund Storlimo
5/2018 Forollhogna nasjonalpark – søknad om motorferdsel.
Søker: Høgskolen i Østfold
6/2018 Forollhogna nasjonalpark – søknad om motorferdsel for videreføring av
kalveprosjekt (forskningsformål). Søker: NINA v/Olav Strand
7/2018 Forollhogna nasjonalpark – søknad om motorferdsel i forbindelse med
prosjektet «Villreinfjellet som verdiskaper» - formidling som del av
hovedprosjekt. Søker: Norsk villreinsenter v/Olav Strand
Orienteringssaker:
8/2018 - Referat fra møte i Os kommune ad. fremføring av strøm i Vangrøftdalen
- Status Rovviltplan region 6
- Status og planlagt fremdrift Byggeskikkveileder
- Outtt: nettside og app
- Reparasjon av kjørespor Forollsjøen, samt etablering av smal trasè med
muligheter for bruk av ATV og sykkel.

SIDE 1 AV 2

Møteinnkalling, saksfremlegg og vedlegg legges ut på nettsidene til nasjonalparkstyret.
Eventuelle forfall meldes til nasjonalparkforvalter Astrid Alice Haug, på tlf. 950 57 513 eller
e-post: fmtlaah@fylkesmannen.no. Møtet er åpent for publikum.
Røros, 23.02.2018
Astrid Alice Haug
nasjonalparkforvalter
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