
Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Verneområdestyret for Trollheimen 
Møtested: Orkla Gjestebolig, Løkken Verk 
Dato: 30.11.2022 
Tidspunkt: 10:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest til nasjonalparkforvalter.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed. 
 
Møtet er lagt til Orkla Gjestebolig på Løkken Verk. 
Vi har avsatt tid fra 10:00 - 14:00 som møtetid, og planen er å avslutte med lunsj.  
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

 Saker til behandling   
ST 45/2022 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste   
ST 46/2022 Valg av to til å godkjenne møteprotokoll sammen 

med leder 
  

ST 47/2022 Svartåmoen naturreservat - Retningslinjer for 
ferdsel med hest i Svartåmoen naturreservat 

 2022/7607 

ST 48/2022 Trollheimen LVO - søknad om dispensasjon for 
tilbygg, fasadeendring og bod/anneks på hytte - 
Rennebu 159/5 

 2022/10451 

ST 49/2022 Trollheimen landskapsvernområde - Søknad om 
oppsett av benk på Svarthetta - Asgeir Forseth 

 2022/11592 

ST 50/2022 Innerdalen landskapsvernområde - søknad om 
reparasjoner etter naturskade ved og i Renndøla 
ved Renndølsetra 

 2022/11299 

ST 51/2022 Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområde - 
styrets vurdering for bruk av elektriske 
ganghjelpemidler for persontransport i 
landskapsvernområdene 

 2022/11213 

ST 52/2022 Trollheimen landskapsvernområde - Bruk av el-
sykkel ***** ***** ***** ***** ***** 

X 2022/11213 

ST 53/2022 Innspill om tiltaksmidler og SNO ressurs 2022 
Trollheimen 

 2022/74 

ST 54/2022 Møteplan og driftsmidler for 2023  2022/74 
ST 55/2022 Ressurser til informasjonsarbeid i verneområder - 

forslag til samarbeid 
 2022/10092 

ST 56/2022 Referat sak   
RS 
17/2022 

Dialogmøte - utredning av status reindriften i 
Trollheimen 

 2022/8070 

RS 
18/2022 

Kandidatområder for basiskartlegging i 
verneområder etter NiN-metodikk i 2023 i Trøndelag 

 2022/9846 

RS 
19/2022 

Kandidatområder for basiskartlegging i 
verneområder i 2023 i Møre og Romsdal 

 2022/9846 

RS 
20/2022 

Trollheimen - svar - gangbru ved bekkeinntak i Jøla 
- TrønderEnergi Kraft AS 

 2022/11212 

RS 
21/2022 

Innerdalen - pålegg om stans - forhåndsvarsel om 
retting - tvangsmulkt og overtredelsesgebyr - 
Sunndal 91/74 

 2022/3759 

RS 
22/2022 

Trollheimen - melding om oppstart - revidering av 
forvaltningsplan for rovvilt i rovviltsregion 6 Midt-
Norge 

 2022/11682 

 Saker til behandling   
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ST 57/2022 Delegert sak   
DS 
76/2022 

Innerdalen landskapsvernområde - Opprydding etter 
naturskade ved Renndøla, hasteutbedring 

 2022/11299 

DS 
77/2022 

Trollheimen landskapsvernområde - Oppdatert 
vedtak - dispensasjon gitt for helikoptertransport til 
gjeterbu og hytte - Nils Erik Lehne og Hallvard 
Vermøy 

 2022/9273 

DS 
78/2022 

Trollheimen landskapsvernområde - Dispensasjon 
til bruk av snøscooter for transport av ved og tyngre 
utstyr til hytte på Assetra - Ketil Hagen 

 2022/10341 

DS 
79/2022 

Trollheimen landskapsvernområde - Dispensasjon 
gitt til bruk av snøscooter i forbindelse med 
beitebruk i Jøldalen, Rennebu kommune - Sveinung 
Lygre 

 2022/11526 

DS 
80/2022 

Trollheimen landskapsvernområde - dispensasjon til 
motorferdsel for uttak fremmede treslag i Jøldal 
sameie 2022 - 2023 - Lene og Sveinung Lygre 

 2022/10233 

 Saker til behandling   
ST 58/2022 Eventuelt   
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ST 45/2022 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
ST 46/2022 Valg av to til å godkjenne møteprotokoll sammen med leder
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Saksframlegg 
 

 

 
Arkivsaksnummer: 2022/7607-0 Saksbehandler: Sara Kristiane Eide Dato: 23.11.2022 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Verneområdestyret for Trollheimen 47/2022 30.11.2022 

 

Svartåmoen naturreservat - Retningslinjer for ferdsel med hest i 
Svartåmoen naturreservat 

Innstilling fra forvalter 
Det legges frem for verneområdestyret et forslag til retningslinjer for ferdsel med hest 
innenfor Svartåmoen naturreservat i tråd med vedtak fattet ved utvalgssak 40/2022 i 
styremøte den 3. oktober 2022.  
Retningslinjer  
Med hjemmel i naturmangfoldlovens (NML) § 48, vil det i en begrenset periode gis åpning 
for å gi flerårig dispensasjon på 4 år for ferdsel med hest innenfor reservatet. Dette gjelder på 
barmark og på snøføre. Totalt antall turer per sesong vil bedømmes utfra hva som er 
nødvendig etter formålet med ferdselen.  
Ordningen er først og fremst forbehold transportbehov som ved motorferdsel; frakt av utstyr, 
ved, varer o.l. inn til hytter/buer og setre i reservatet. Det åpnes ikke for persontransport. 
Det vil bli iverksatt midler på å følge opp dispensasjonspraksisen, og saken vil bli tatt opp til 
vurdering på ny etter en 10-års periode. Forvalter har ikke sagt fra seg muligheten for en 
tilrettelagt trasé inn til Slettåmoen. 
Vilkår 

• Det skal ferdes langs eksisterende stier så langt dette er mulig.  
• Våte områder og myrområder skal unngås.  
• Gitte traséer (i kart og vedlegg) vil bli brukt som føringer til en endelig trasé er 

utarbeidet. Det skal føres GPS-logg av traséen som følges.  
• I perioden 15. mars til 1. mai vil det oppfordres til å bruke trasé på vestsiden av 

Gråsjøen, jf. vedlegg 1. 
• Bruk av hest skal være et alternativ til motorisert ferdsel, og det skal dermed ikke gis 

dobbelt opp med dispensasjoner, dvs. en for snøscooter/helikopter og en for hest. I 
slike tilfeller der det er behov for begge transportmidler, vil antall turer med 
motorferdsel reduseres.  

--- slutt på innstilling --- 
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Dokumenter i saken 

Vedlegg 

1 Foreslått trasé fra Gråsjøen Vest 

2 Foreslått trasé fra Gråsjøen Øst 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Bakgrunn 
I tråd med verneforskrift for Svartåmoen naturreservat kap. IV, pkt. 6: Bruk av sykkel, hest og 
kjerre og riding utanom eksisterande vegar er forbode, og tolkning av loven i 
forvaltningsplan pkt. 4.4.3, kan søker ferdes med hest langs eksisterende kløvstier og 
seterveier uten særskilt dispensasjon. En utfordring i Svartåmoen NR er derimot at det i dag 
ikke finnes eksisterende veier som er koblet på stier/veier inn til naturreservatet. Man må 
derfor ferdes utenfor sti/vei for å finne fram til eksisterende kløvveier og seterveier innenfor 
området, og dermed må ferdsel med hest behandles etter naturmangfoldloven (NML) § 48.  
I styremøte den 03.10.2022 ble det lagt frem et forslag til vurdering av verneforskriftens Kap. 
IV punkt 6 i forhold til hva som inngår i begrepet «eksisterende stier», og om det skal søkes 
dispensasjon for ferdsel med hest innenfor reservatet. Styret oppfordret forvalter til å 
fremstille et endelig forslag til dette, jf. utvalgssak 40/2022.  

Hjemmelsgrunnlag 
Delegering 
Miljøverndepartementet har 08.02.2011 i medhold av NML § 62 delegert 
forvaltningsmyndigheten for Trollheimen landskapsvernområde til Verneområdestyret for 
Trollheimen. Verneområdestyret for Trollheimen har den 04.03.2020 delegert til forvalter 
mulighet for å behandle saker i tråd med verneforskriftens generelle 
dispensasjonsbestemmelser, forvaltningsplanens retningslinjer og etablert forvaltningspraksis. 
Alle dispensasjoner skal vurderes etter NML §§ 8-12. 
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Verneformål – forskrift 
Formålet med fredningen av Svartåmoen naturreservat (NR) er å sikre et skogområde med alt 
naturlig plante – og dyreliv. Blant dette et nærmest urørt furuskogområde som er typisk for 
denne regionen. Videre ønsker forvaltningsmuligheten å fremme friluftsliv og 
naturopplevelser i folkehelse perspektiv. Trollheimens, med Svartåmoens, urørte natur skal 
kunne oppleves gjennom et enkelt, tradisjonelt friluftsliv.  
I de øvrige verneforskriftene for Trollheimen er det ingen særlige punkter som regulerer 
ferdselsformer, som betyr at ferdsel skjer innenfor de samme rammer som ellers i norsk natur. 
Når det gjelder ferdsel i Svartåmoen NR, er det derimot enkelte føring for ferdsel jf. 
verneforskrift IV, pkt. 5-7. Da blant annet bruk av hest utenfor eksisterende stier er forbudt.  
Det nevnes også at organisert ferdsel, idrettsarrangement og jaktprøver også er forbudt i 
reservatet, jf Kap. IV punkt 5. Dette vil si at om det åpnes for ferdsel med hest for transport av 
varer, utstyr, ved o.l. til hytter inne på Slettåmoen, ikke vil kunne skape føringer for 
organisert ferdsel i området.  
Slik lovverket står seg i dag, er det ikke hjemmel i verneforskrift for Svartåmoen NR for 
ferdsel med hest utenfor eksisterende stier. Da dette er nødvendig for å ferdes med hest i 
området, må det dermed gis dispensasjon i henhold til NML § 48 første ledd, første alternativ 
– der følgende framgår: «Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak 
dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene 
nevneverdig.» Forvaltningsmyndigheten kan ifølge NML § 48 gjøre unntak fra et vernevedtak 
dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke påvirker verneverdiene 
nevneverdig.  
 
Forvaltningsplan 
Ifølge verneforskriften for Svartåmoen NR er det forbudt med bruk av sykkel, hest og kjerre 
og ridning utenom eksisterende veier. Det er per dags dato ingen veier i naturreservatet, men i 
forvaltningsplanen er «eksisterende veier» tolket til å omfatte gamle kløv- og seterstier i 
området. Disse veiene har tradisjonelt vært benyttet med hest og tåler slitasjen bedre (pkt. 
4.4.3 Retningslinjer for forvaltningen).  
Grunnet utbygging av vannkraftverk, er det ingen stier som kobler gjenværende kløvstier inni 
reservatet, sammen med stier på utsiden av reservatet. Det er derfor til vurdering om det skal 
tilrettelegges en etablert kløvsti inn til reservatet. Per nå, mener forvaltningen at vi har for 
snevert kunnskapsgrunnlag til å reetablere/legge til rette en ny trasé med formål for ferdsel 
med hest. Det er derfor tilrådet nå i første omgang at det søkes dispensasjon for ferdsel med 
hest frem til vi har nok kunnskap om omfanget av ferdsel og naturverdiene innenfor 
reservatet.  
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Naturmangfoldloven 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  
Kunnskapsgrunnlag er hentet fra kommunikasjon med søker og tidligere utvalgssak 40/2022, 
kommunikasjon med SNO og miljødirektoratet, historiske kilder, GisLink og Naturbase, samt 
føringer i forvaltningsplanen og etablert forvaltningspraksis.  
Etter dialog med miljødirektoratet vil det være situasjonen på vernetidspunktet som er 
avgjørende for hva som gjelder i forhold til gamle stier:  
«Men generelt er det en utfordring at situasjonen endrer seg over tid og at stier kan gro igjen. 
Rent juridisk vil det være situasjonen på vernetidspunktet som er avgjørende for hva som 
gjelder. Og dersom forvaltningsplanen åpner for bruk av hest på gamle kløvstier ville jeg nok 
sagt at det er tillatt på de strekninger som var ment å åpne for på vernetidspunktet evt. 
tidspunktet for vedtakelse av forvaltningsplan.» 
Dette kan åpne muligheter for bruk av hest på barmark og vinterstid for frakt av varer og 
utstyr til Trollheimshytta og setre/buer innen naturreservatet, samt at man kan åpne opp for 
restaurering av de gamle kløvstiene, slik at det er mulig å entre reservatet med hest uten 
særskilt dispensasjon.  
Før vernets opprettelse var det vanlig å ferdes med hest i området, da dette i likhet med 
setring, beitebruk og utmarksslått, er tradisjonell bruk av området fra gammelt av. Hest ble 
blant annet brukt til å frakte utstyr og varer til Trollheimshytta og setre/buer i Folldalen, jf. 
forvaltningsplan. Sammen med seteranlegg og høyløer utgjør de gamle kløvveiene viktige 
kulturminner.  
Med formål om å unngå økt belastning på vegetasjonen ved økt ferdsel i form av fritidsriding 
o.l. under opprettelsen av vernet, ble det vedtatt et forbud mot ferdsel med hest i 
naturreservatet utenom eksisterende stier. Vernet kom i 1999, og det er dermed over 20 år 
siden det var vanlig å ferdes med hest i området, jf. verneforskrift. Da det ikke har vært stor 
pågang med hest i naturreservatet siden slutten av 90-tallet, står derimot disse stiene i fare for 
å gro igjen.  
Vi har ikke et komplett kunnskapsgrunnlag mtp. naturverdiene i området når det kommer til 
artsmangfold og naturtyper, jf. Naturbase. Det er derfor vesentlig at disse verdiene først blir 
kartlagt, samt at omfanget av ferdselen blir plukket opp, før det eventuelt fysisk tilrettelegges 
traséer i området. Forvaltningen oppfordrer derfor til at det skal søkes om dispensasjon for 
ferdsel med hest. På denne måten kan omfanget av ferdsel også dokumenteres før det 
tilrettelegges for ferdsel uten særskilt dispensasjon.  
Når man ferdes med kløvhest er det vanlig at kløvstiene endrer seg underveis. Målet med en 
tilrettelagt trasé er derimot at denne traséen skal kunne brukes i lang tid, og ikke være i 
endring. Et utvidet kunnskapsgrunnlag vil kunne bidra til å forsterke levetiden til en 
tilrettelagt trasé for fremtidig ferdsel med hest på barmark.  
 
For å unngå unødvendig slitasje på vegetasjonen vil det bli satt opp to veiledende traséer, gitt 
av Anders Sæther Moen. Søker vil måtte GPS-logge ruten han/hun bruker. Kartet under viser 
oversikt over anbefalte traséer som vil bli tatt i bruk nå fremover i en forsøksperiode, jf. 
GisLink. Begge traséene er lagt til rette slik at man unngår de våteste områdene (mørkelilla i 
kart). I de lyselillaområdene kan det blir vått til tider, og det er derfor viktig at den som ferdes 
med hest tilpasser seg terrenget for å unngå de våteste partiene.  
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Oversiktskart over vegetasjon – og naturtyper som i dag er kartlagt. Her er det også vist 
anbefalte traséer, rød = trasé 1 og oransje = trasé 2. Til venstre er en tabell som beskriver 
fargekodene i kartet.  
Under er traséene beskrevet av Anders Sæther Moen, jf. utdrag av e-post 24.10.22.  
Beskrivelse av trasé 1 Raudbekken – Svartåmoen (oransje i kart) 
I prinsippet turistlinja langs Gråsjøen. Denne kommer inn på kløvstien på den siste rabben 
før Folda. Her har flere som driver seter i dalen også fraktet dyrene sine innover. Stien går 
ca 200 m lengre fra sjøen. Denne stien er mindre slitt og dermed fastere. Det er mye myr 
langs Gråsjøen. Ferdsel med hest her, passer best i tørt vær. 
Beskrivelse av trasé 2 Bosvasshøgda – Nerhallet (rød i kart).  
Dette er ikke ei etablert rute, men avstanden fra reservatgrensa til kløvstien er kort (ca 1 km). 
Dessuten går den på fast mark. Reservatgrensa krysses mellom turistlinja til Kårvatn og bekk 
på kartet. Bekkebredden er fast. Denne følges ned til Folda. Folda vades. På andre sida er 
det ca. 100 m til kløvstien. Fra Gåhaugen/Breiskaret er trasé 2 mere tidkrevende og 
værutsatt, men medfører minimalt med synlige spor.  
Når det kommer til ferdsel med hest på vinterstid, er det ikke påpekt i forvaltningsplan hvilke 
dispensasjonsbestemmelser som gjelder. Da ferdsel med kløvhest på snødekt og frossen mark 
ikke vil gi spor i terrenget, vil det ikke være til trussel mot verneformålet å gi dispensasjon for 
ferdsel med hest på vinterstid. Her vil det derimot bli satt vilkår om gitt trasé i forhold til å 
redusere forstyrrelse på sensitive arter i hekkesesongen, jf. sensitive artsdata.  
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Et viktig formål med å åpne for ferdsel med hest i reservatet, er at det skal redusere behov for 
motorferdsel. For å kunne å gi dispensasjon etter NML § 48, må det være dokumenterte 
behov som forsvarer ferdselen. Her inngår blant annet transportbehov som ved motorferdsel; 
frakt av utstyr, ved, varer o.l. inn til hytter og setre i reservatet. Det åpnes ikke for 
persontransport.  
 
Hest er et utmerket alternativ til motorisert ferdsel. Ved å gjøre det enklere for brukere i 
området å ta i bruk hest til diverse transportoppdrag, vil dette kunne redusere motorferdselen i 
området. Sett fra et klimaperspektiv, vil en hest ha et mindre økologisk fotavtrykk enn et 
motorisert kjøretøy, da fossilt brensel erstattes med fôr og hold av hest. Dette vil da bidra med 
å redusere fossile utslipp og andre belastninger på miljøet som motorferdsel bringer.  
 
Det skal også nevnes at selv om det åpnes for å kunne ferdes med hest innenfor reservatet i 
forbindelse med transportformål til hytter og setre, vil ikke disse føringene skape presedens 
for organisert ferdsel, som ridning. Dette reguleres av et egent punkt i verneforskriften, jf. 
Kap. IV punkt 5.   
 
En åpning i forvaltningsplan til bruk av hest som transportløsning i både vinter og 
sommersesong, kan kunne bidra til redusert motorferdsel og lokal verdiskapning. Tiltaket 
vurderes dermed ikke til å stride mot vernevedtakets formål eller påvirker verneverdiene 
nevneverdig.  
 
§ 9 «Føre-var-prinsippet»  
Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilstrekkelig i denne saken for at det kan åpnes for en 
forsøksordning der det kan gis dispensasjon etter § 48 i en prøveperiode. Det vil derimot bli 
satt inn midler for å forbedre kunnskapsgrunnlaget rundt naturtyper og artsmangfold, samt 
ferdselsbehovet i forbindelse med frakt av utstyr ved bruk av hest.  
Formålet med å åpne for en slik ordning er å redusere motorferdselen i reservatet, og disse 
føringene vil derfor bli tatt til vurdering igjen når et nytt og forbedret kunnskapsgrunnlag er 
på plass. Ser man at det foreligger risiko for alvorlige eller irreversible skader på 
naturmangfoldet, vil det bli iverksatt forvaltningstiltak og ordningen vil kunne endres.  
§ 10 «Økosystemtilnærming og samla belastning» 
Motorferdsel inn til Svartåmoen naturreservat er først og fremst knyttet til frakt av varer, 
utstyr, ved o.l. til Trollheimshytta, noen privateide buer og Langlisetra. Ferdsel med hest vil 
kunne gi et godt alternativ til motorisert ferdsel.  
Formålet med denne forsøksordningen er å samle nok kunnskap om bruket av hest i forhold 
til vegetasjonens tålegrenser, samt å få inn en praksis der klimautslipp innenfor vernegrensene 
reduseres. Hvis dette når målet, vil den samlede belastningen i forhold til støy og klimautslipp 
bli kraftig redusert. Klarer man også å finne gode ferdselsårer for å ferdes med hest, vil samlet 
belastning på vegetasjonen ikke være til skade for naturmangfoldet.  
§ 11 «Kostnaden ved miljøforringelsen skal bæres av tiltakshaver» 
Sees ikke relevant i denne sammenheng. 
§ 12 «Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder» 
Bruk av hest for transport av eksempelvis tyngre utstyr og forsyninger til hytter og buer innen 
Svartåmoen naturreservat sommerstid og vinterstid, vil kunne redusere bruk av motorferdsel. 
Dette vil da virke positivt for plante – og dyreliv, da hest vil bidra til redusert forstyrrelser på 
vegetasjon samt mindre støy sammenlignet med motoriserte barmarkskjøretøy.  
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Ferdsel med hest på snødekt/frossen mark vil ha ingen effekt på vegetasjonen, samt at det 
ikke vil ha nevneverdige utslipp av klimagasser sammenlignet med motorisert kjøretøy.  
Den samlede belastningen hest har i forhold til klimautslipp er minimal, samt at kløvhest ikke 
vil krysse våte, sensitive områder, gjør at denne type ferdsel vurderes til å være den mest 
miljøforsvarlige metoden for transport inn til hytter og setre i dette området. 

Vurdering 
Det vurderes å opprette en åpning i forvantingsplan for at det kan søkes om flerårig 
dispensasjon for ferdsel med hest for å dekke transportbehov inn til hytte og setre innenfor 
Svartåmoen naturreservat. Forsøksordningen vil kunne behandles etter NML § 48. Ser man at 
det foreligger risiko for alvorlige eller irreversible skader på verneverdiene, vil det bli 
iverksatt forvaltningstiltak og ordningen vil kunne endres.   
Forvaltningen er også positiv til å gjenåpne driftsplan i forbindelse med bruk av hest for frakt 
av varer og utstyr til Trollheimshytta.  
 
Naturmangfoldlovens § 48 skal ikke anvendes for å utvide den rammen som er trukket opp i 
vernevedtaket. Bestemmelsen skal være en sikkerhetsventil for tiltak som ikke kunne forutses 
eller spesielle/særskilte tilfeller som ikke ble vurdert på vernetidspunktet. Å få dekket 
transportbehov til hytte og seter med hest kontra scooter og helikopter vurderes som en mer 
miljøforsvarlig driftsmetode, og sett fra et klimaperspektiv, vurderes ikke ferdsel i så lite 
omfang vil påvirke verneverdiene nevneverdig eller stride mot verneformålet. Dette åpner 
derfor opp for at en slik ordning kan vurderes etter NML § 48.  
 
I og med at dette er en ordning i startfase, vil det være mulig å gjøre endringer i praksisen på 
sikt. Det vil bli iverksatt midler på å følge opp dispensasjonspraksisen, og saken vil bli tatt 
opp til vurdering etter en 10-års periode.  
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Saksframlegg 
 
 

 
Arkivsaksnummer: 2022/10451-0 Saksbehandler: Roar Pettersen Dato: 22.11.2022 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Verneområdestyret for Trollheimen 48/2022 30.11.2022 

 

Trollheimen LVO - søknad om dispensasjon for tilbygg, 
fasadeendring, anneks mm på fritidseiendommen gnr/bnr 
159/5 – Rennebu kommune 

Innstilling fra forvalter 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 gir Verneområdestyret for Trollheimen 
dispensasjon for matrikkelhaver til gnr/bnr 159/5 Luftslottet i Rennebu kommune, som 
omsøkt for: 

- Fasadeendring ved flytting av inngangsdøra fra nordveggen til østveggen på 
fritidsboligen. 

- Hellelegging av 4 m2 i det sørøstre hjørnet av eiendommen. 
- Tilbygg til fritidsboligen i 3,0 m lengde med boligens bredde og høyde. 

 

Vilkår: 
Det stilles vilkår om fjerning av utbyggene på hyttas østvegg og vestvegg, som opplyst i 
søknaden slik at grensen for bebygd areal BYA ikke overskrides (60 m2), jf. 
forvaltningsplanen for Trollheimens verneområder. 
 

Begrunnelse: 
Tiltaket vurderes ikke å være i strid med verneformålet for Trollheimen landskapsvernområde 
eller ha slikt omfang at det vil påvirke verneverdiene nevneverdig. 
 
Verneområdestyret gir ikke dispensasjon for matrikkelhaver til gnr/bnr 159/5 i Rennebu 
kommune om oppføring av omsøkt anneks på 6 m2. 
 

Begrunnelse 
Bebygd areal på gnr/bnr 159/5 vil ved oppbygging av anneks overskride grensen for BYA, jf. 
forvaltningsplanen for Trollheimens verneområder. 
 

Dispensasjon til oppføring av anneks på gnr/bnr 159/5 vil isolert sett ikke påvirke 
verneformålet og verneverdiene betydelig.  Men en dispensasjon vil skape presedens mht. det 
øvrige betydelige antallet hytter og setre i verneområdet.  Det vil i verneområdet åpne for 
endringer som på sikt vil kunne føre til en vesentlig og nevneverdig endring av landskapets 
art og karakter. 
--- slutt på innstilling --- 
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Dokumenter i saken 
Vedlegg 
1 Oversendelse av sak til uttalelse - Dispensasjon for tilbygg og fasadeendring på 

fritidsbolig, Jøldalen, Trollheimen landskapsvernområde - gnr bnr 159 5.pdf 
2 Trollheimen landskapsvernområde - dispensasjon for tilbygg og fasadeendring på 

fritidsbolig i Jøldalen - Rennebu 159/5 
3 Søknad om fasadeendring og tilbygg på fritidsbolig - gnr bnr 159 5.pdf 
4 Intern høring - Tilbygg og fasadeendring på fritidsbolig, Jøldalen - gnr bnr 159 5.pdf 
5 Tilleggsinformasjon til søknad 

  
 

Saksopplysninger 
Det er mottatt til uttalelse fra Rennebu kommune søknad fra matrikkelhaver på gnr/bnr 159/5 
med fritidsboligen Luftslottet i Jøldalen, Rennebu kommune.  Det er søkt om: 

Fasadeendring.  Flytting av inngangsdør fra nordveggen til østveggen. 
Tilbygg.  Forlengelse av fritidsboligen med 3 meter i samme bredde som eksisterende hytte 
på 5,1 m. 
Nytt anneks. Uisolert bod på 6 m2 (2,0 m x 3,0 m) med samme materialer, farger og detaljer 
som hytta. 
Fjerne platting. Utenfor hyttas gavlvegg mot nord. 
Fjerning av utbygg.  Omhandler 2 utbygg på henholdsvis øst og vestveggen av hytta. 
Hellelegging av område på bakken: Inntil 4 m2 på eiendommens sydøstlige hjørne innenfor 
oppsatt gjerde. 

 
 

 
Oversiktsbilde over området Jøldalshytta, Gjelsætra og Oppstuggusætra med Luftsslottet, jf. 
Ortofoto 2014. 
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Eiendommen gnr 159 bnr 5, jf. GisLink 1.08.1997 

 
 

 
Fasade vest og sør 
 

 
Fasade nord og øst 
 

 
2021, vedlegg til søknad 

 
Fasade nord og vest 

 
Fasade øst og sør 

 

Søknaden har vært til uttalelse 
som dispensasjonssøknad fra 
Rennebu kommuneplans 
arealdel: 
❖ Trøndelag fylkeskommune 

har ikke avgjørende 
merknader til søknaden. 

❖ Nabo på gnr/bnr 159/1 har 
gitt merknad til søknaden: 
Da hverken tiltakshaver 
driver næring i området 
eller tiltaket i seg selv 
omhandler næring, ser vi 
det som et unødvendig 
inngrep i verneområdet. 
Tiltaket bør av denne grunn 
avslås. 

❖ Kommunens enhet for 
landbruk, skog og miljø har 
gitt foreløpige uttalelse i 
saken 
➢ Verneområdestyret i 

Trollheimen skal ha 
denne saken til 
behandling og de vil ta 
en full gjennomgang etter 
Naturmangfoldloven. 
Saksbehandler avventer 
videre utredning til de 
har behandlet saken etter 
verneforskrift og 
forvaltningsplan for 
verneområdene i 
Trollheimen. 

➢ Det er viktig at alle 
bygg/tilbygg ikke fører til 
at småfe/storfe/vilt går 
seg fast/setter seg fast. 

➢ Reindriftshensynene er 
trolig ikke til hinder for 
et tilbygg på eksisterende 
hytte. 
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Vurdering 
I Trollheimen landskapsvernområde var det pr 2020 registrert 372 bygninger og anlegg, herav 
88 setre, 57 overnattingsbuer og 136 fritidshytter.  Omsøkte eiendom Luftslottet ligger 
tilgrenset dagens seterstøl på Oppstuggusætra som del av seterlandskapet i Jøldalen.  
Bygningene i seg selv er derfor lett synlige i området. 
 

Fritidsboligen på gnr/bnr 159/5 Luftslottet, bygningsnr. 300238484, er oppført i 1980.  
Arealet er fradelt Oppstuggusætra og har vært beitet sammen med setervollen fram til siste 
eierskiftet, jf. søknaden.  Eiendom har kun 1 bygning i forkant av nåværende søknad. 
 
Tilbygg og nybygg 
Den omsøkte hytta er i søknaden oppgitt å ha et bebygd areal, BYA, på 44,4 m2 uten 
medregnet tilbygg for gass og redskap(østvegg) og parafinfat(vestvegg).  Ifølge søker er 
tilbygget på vestveggen vel 0,6 m2 og planlegges for nye og mindre gassbeholdere.  Tilbygget 
på østveggen er vel 1,2 m2.  Hyttas korrekte BYA er derfor om lag 46,2 m2.  Med omsøkte 
tilbygg blir hyttas BYA på 61,5 m2.  I tillegg er det søkt om et anneks på 6 m2.  Totalt BYA 
for fritidseiendommen blir i så fall på 67,5 m2.  I søknaden opplyses det om at tilbyggene på 
hyttas øst- og vestvegg vil bli fjernet om tillatelse gis til oppføring av omsøkte anneks.  
Eiendommens bebygde areal blir i så tilfelle totalt på 65,7 m2.  
 

I henhold til forvaltningsplanen for verneområdene i Trollheimen kan det dersom det kan 
dokumenteres et behov for utvidelser i forbindelse med renovering av bygninger som fantes 
på vernetidspunktet åpnes for utvidelser på inntil 30 % av bygningens opprinnelige størrelse. 
Samlet bebygd areal, BYA, skal ikke overskride 60 m2 per boenhet inkludert uthus, jf. kap. 
4.7.3. 
Behovet for utvidelser vurderes som veldokumentert i søknaden.  De omsøkte arealtilleggene 
medfører dog at det samlede bebygde arealet overskrider maksimal ramme som er angitt i 
verneområdets forvaltningsplan.  Det omsøkte tilbygget til hytta alene vil medføre at det 
samlede bebygde arealets maksimalstørrelse blir overskredet.  Fjernes videre de 2 tilbyggene 
til hytta kommer eiendommens bebygde areal innenfor maksimalrammen med 59,7 m2. 
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Fasadeendring 
Flytting av inngangsdøra fra nordvegg til østvegg, se tegning til søknad og foto 2022 av hytta.  
Denne fasadeendringen vurderes som ikke vesentlig i forhold til verneperspektivet for 
området. 
 
Hellelegging, fjerning av terrasse 
Inntil 4 m2 på eiendommens sydøstlige hjørne innenfor oppsatt gjerde.  Bruk av heller på 
bakken er tradisjonell materialbruk og metode for tilrettelegging omkring seterbygg i 
området.  Det er etter at vernet av området kom tilrettelagt med terrasse i tre ved hyttas 
nordvegg (det foreligger ikke opplysninger om søknad og byggeår for denne).  Denne type 
tilrettelegging er ikke i henhold til tradisjonell byggeskikk i sæterområdene.  Det til søknaden 
også meldt om fjerning av den oppførte terrassen.  Denne fjerningen og «erstatningen» med 
hellelagt areal i tradisjonell stil vurderes som positivt i verneperspektivet for området. 
 
Fjerning av utbygg 
Omhandler 2 utbygg på henholdsvis øst og vestvegg.  Utbygget på hyttas vestvegg er bygd 
etter 1997 og etter verningen av området (det foreligger ikke opplysninger om søknad og 
byggeår for denne), jf. GisLink.  Utbygget på østveggen har ikke kjent status mht. byggeår 
(før 1997).  Fjerning av begge utbyggene vurderes som positivt i forhold til tradisjonell 
byggeskikk og verneperspektivet for området. 
 
 

Hjemmelsgrunnlag 
Delegering 
Miljøverndepartementet har med virkning fra 1.01.2020 i medhold av Naturmangfoldloven 
(NML) § 62 delegert forvaltningsmyndigheten og gitt vedtekter for forvaltningen av 
verneområdene i Trollheimen herunder Trollheimen LVO til Verneområdestyret for 
Trollheimen. 
 
Verneformål – forskrift 
Formålet med vern av Trollheimen landskapsvernområde (LVO) er å ta vare på et særegent 
og vakkert fjellområde med skog og seterdaler, og et rikt plante- og dyreliv, jf. 
verneforskriftens kap. III. 
 

Verneforskriften har et generelt byggeforbud og det er ikke tillatt å gjøre inngrep som kan 
endre landskapets karakter.  Videre medfører det at alt byggearbeid, utover vedlikehold av 
eksisterende bygg, krever dispensasjon fra verneforskriften jf. kap. IV pkt. 1.1. 
 

Verneforskriften for Trollheimen LVO har ikke hjemmel for å kunne gi dispensasjon for 
mindre byggearbeid eller utvidelser av bygninger annet enn når det er næringsrelatert dvs. 
knyttet til landbruk, reindrift eller turistforeningsdrift.  En eventuell dispensasjon må derfor 
vurderes etter Naturmangfoldloven (NML) § 48. 
 
Forvaltningsplan for verneområdene i Trollheimen 
I forvaltningsplanen er følgende fastsatt forvaltningsmål i Trollheimen LVO, jf. kap. 4.7.2: 
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Følgende relevante retningslinjer er gitt til forvaltningen med henblikk på forvaltningsmålene, 
jf. forvaltningsplanen kap. 4.7.3: 

• «Faste innretninger som bygninger, plattinger, levegger, gjerder, master, demninger, 
bruer, klopper, skilt osv. kan ikke oppføres eller endres uten nødvendig dispensasjon fra 
verneforskriften.» 

• Alle nybygg krever behandling etter verneforskrift. 
• Samlet bebygd areal skal ikke overskride 60 m2 per boenhet inkludert uthus. 

 

 
 
 
 
Naturmangfoldloven 
§ 48 dispensasjon fra vernevedtak 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det: 
1. ikke strider mot vernevedtakets formål. 

Søknad om dispensasjon etter første ledd skal inneholde nødvendig dokumentasjon om 
tiltakets virkning på verneverdiene. I dispensasjon etter første ledd skal begrunnelsen for 
vedtaket vise hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som 
dispensasjonen kan få for verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette. 

2. ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig. 
3. eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det 

nødvendig. 
I avveiningen mellom øvrige vesentlige samfunnsinteresser og hensynet til verneområdet 
skal det særlig legges vekt på verneområdets betydning for det samlede nettverket av 
verneområder og om et tilsvarende verneområde kan etableres eller utvikles et annet 
sted. Tiltakshaveren kan pålegges å bære rimelige kostnader ved ivaretakelsen, 
opprettelsen eller utviklingen av et slikt tilsvarende område. 

 

NML § 48 1. avsnitt åpner for dispensasjon til tiltak som ikke strider mot verneformålet (1) 
og ikke påvirker verneverdiene nevneverdig (2). Begge vilkår må være oppfylt. 
 

Det følger imidlertid ikke av dette at dispensasjon skal gis om vilkårene er oppfylt.  Skjønn og 
instrukser fra overordnet myndighet spiller inn.  Dispensasjonsbestemmelsen i § 48 kan ikke 
brukes for å utvide rammene gitt i vernevedtaket.  Bestemmelsen er en sikkerhetsventil som 
skal fange opp uforutsette eller spesielle tilfeller som ikke ble vurdert på vernetidspunktet. 
 

Tilbygget til hytta på om lag 15 m2, annekset på 6 m2  og helleleggingen vurderes ikke å ha 
slikt omfang og konsekvens at det både vil påvirke verneverdiene nevneverdig og være i strid 
med verneformålet i Trollheimen LVO.  Det foreligger heller ikke «sikkerhetshensyn eller 
hensyn til vesentlige samfunnsinteresser som gjør det nødvendig» med dispensasjon for 
omsøkte deponeringen.  
 

Søknaden behandles følgelig videre med hensyn til bestemmelsene i NML §§ 8 – 12. 
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§8 Kunnskapsgrunnlaget 
Det er ikke registrert naturtyper på de aktuelle arealer eller i nærområdet som gjør at disse 
oppfyller gjeldende nasjonale kriterier DN 13 eller iht. NiN-kriteriene for klassifisering i 
Naturbase.  Det er påvist forekomst av 1 rødlista art på setervollen Oppstuggusætra.  Arealet 
rundt Luftslottet var da inkludert i setervollen med beiting osv., jf Naturbase, sensitive 
artsdata og Øien, D-I. 2010. Kartlegging av verdifull kulturmark i Jøldalen i Trollheimen 
landskapsvernområde. - NTNU Vitensk.mus. Bot. Notat 2010-2, side 8. 
 
§ 9 Føre-var-prinsippet. 
Informasjonen i denne saken er hentet fra Naturbase, Artskart, Artsdata, Artsobservasjoner 
samt retningslinjer gitt i forvaltningsplanen for verneområdene i Trollheimen.  
Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilstrekkelig i saken slik at NML § 9 føre-var-
prinsippet ikke er nødvendig å tillegge vesentlig vekt i saken. 
 
§10 Samlet belastning 
Området Jøldalen har og har til dels fortsatt betydelig aktiviteter knyttet til næringsutøvelse 
mht. setring og reindrift.  I tillegg medfører turismen knyttet til Jøldalshytta og DNT-stien 
«Trekanten» betydelig aktivitet og belastning.  Samlet sett medfører det et økende antall 
brukere av Trollheimen LVO og en generell økning i belastning på verneverdiene. 
 

Selv om den eventuelle økningen i bygningsmassen i seg selv ikke vil påvirke verneverdiene 
eller verneformålet direkte, vil utvidelser av bebygd areal normalt medføre økt bruk, og 
dermed både direkte og indirekte ved presedens gi økt press på verneverdiene. 
 
§§ 11 og 12 «(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
Bestemmelsene i paragrafene 11 og 12 vurderes ikke å være relevante i denne saken. 
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STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG TROLLHEIMEN VERNEOMRÅDEFORVALTNINGE 
Postboks 2600 
 
7734 STEINKJER 

  
 

Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2022/872                     Andreas Hellandsvik Forsland 19.10.2022 

 

Oversendelse av sak til uttalelse - Dispensasjon for tilbygg og fasadeendring på fritidsbolig, 
Jøldalen, Trollheimen landskapsvernområde - gnr/bnr 159/5 

Rennebu kommune ønsker uttalelse vedrørende søknad om dispensasjon fra arealformålet LNRF 
(3.4.1) i kommuneplanens arealdel (planid 2014001) til å bygge hytte på fritidsbolig i Jøldalen på 
gnr/bnr 159/5. Hytten har navnet Luftslottet. For oppføring av tilbygget viser søker til at det også 
søkes om dispensasjon fra vernebestemmelsene.  

Det foreligger merknad fra nabo på gnr/bnr 159/1 som lyder som følger: Da hverken tiltakshaver 
driver næring i området eller tiltaket i seg selv omhandler næring, ser vi det som et unødvendig 
inngrep i verneområdet. Tiltaket bør av denne grunn avslås.  

Søker viser til at hytten er nå 50 år og har behov for oppgradering. Hytten har et eksisterende areal 
på 44,4 m2, og med omsøkt tilbygg vil hytten få et areal på 59 m2. Fra innsendt plantegning vil hytten 
få 4 rom med soveplass med omsøkt tilbygg, vedlegg 4. Fra søknaden søkes det om dispensasjon for 
følgende tiltak:  

- Forlengelse av fritidsboligen på 3 meter med samme bredde som eksisterende på 5,1 meter. 
- Fasadeendring med flytting av inngang til nordveggen. 
- Ønsker tillatelse til å sette opp bod på 6 m2 i samme material som hytta. 
- Fjerne platting utenfor hytta mot nord. 
- Etablering av hellelagt område på bakken inntil 4 m2. 

Det vises til vedlegg 2 for søker sin begrunnelse for hvor tiltakene burde godkjennes.  

Søker gir argument for hvorfor dette burde godkjennes i innsendt søknad. Om mener at dette ikke 
går utover verneområdet eller hensyn etter kommuneplan med LNF området og bestemmelser i 
plan- og bygningsloven og naturmangfoldsloven. Innsendt søknad blir vedlagt notatet. 

Enhet for landbruk, skog og miljø v/Rennebu kommune viser blant annet til dette i sin uttalelse:  

- Verneområdestyret i Trollheimen skal ha denne saken til behandling og de vil ta en full 
gjennomgang etter Naturmangfoldloven. Saksbehandler avventer videre utredning til de har 
behandlet saken etter verneforskrift og forvaltningsplan for verneområdene i Trollheimen. 

- Det er viktig at alle bygg/tilbygg ikke fører til at småfe/storfe/vilt går seg fast/setter seg fast. 
- Reindriftshensynene er trolig ikke til hinder for et tilbygg på eksisterende hytte. 
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Med vennlig hilsen 
Rennebu kommune 

Andreas Hellandsvik Forsland 
Byggesaksbehandler 
482 34 800     
andreas.forsland@rennebu.kommune.no 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

Vedlegg 

1 Følgeskriv høring dispensasjonssak 

2 Søknad om fasadeendring og tilbygg på fritidsbolig - gnr/bnr 159/5 

3 Intern høring - Tilbygg og fasadeendring på fritidsbolig, Jøldalen - gnr/bnr 159/5 

4 Intern høring - Tilbygg og fasadeendring på fritidsbolig, Jøldalen - gnr/bnr 159/5 

5 Fasade-, snitt og plantegninger utvidelse hytte - gnr/bnr 159/5 
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Fra: noreply@altinn.no[noreply@altinn.no]
Sendt: 19.10.2022 13:49:35
Til: Postmottak SFTL[sftlpost@statsforvalteren.no]
Tittel: Ny melding tilgjengelig i Altinn.no for STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
TROLLHEIMEN VERNEOMRÅDEFORVALTNINGE

En ny melding til «STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG TROLLHEIMEN
VERNEOMRÅDEFORVALTNINGE» (org.nr 921431589) fra «Rennebu kommune» er
tilgjengelig i Altinn med tittelen «Oversendelse av sak til uttalelse - Dispensasjon for tilbygg
og fasadeendring på fritidsbolig, Jøldalen, Trollheimen landskapsvernområde - gnr/bnr
159/5».

Denne meldingen sendes kun digitalt og vil ikke blir ettersendt som brevpost.
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Rennebu kommune 

Byggesak 

Søknad om utvidelse og oppgradering av hytte på eiendommen 159/5 i 
Jøldalen 

 

 
 
 

Hva det søkes om 

Luftslottet gnr/bnr 159/5 har fra vinteren 2020 vært 
vår fritidsbolig i Jøldalen. Hytta ligger inntil 
setervollen til Oppstuggusetra vel 500 meter fra 
Jøldalshytta til Trondheim Turistforening. Den er nå 
snart 50 år og har behov for oppgradering og 
restaurering. 

Området rundt Luftslottet er brukt av beitedyr, reinsdyr, bærplukkere, jegere, fotturister på 
vei til TTs hytter og turister som camper.  I dag har Luftslottet ingen side eller område som 
ikke er eksponert for innsyn. 

Hytta har en grunnflate på 5,1 meter x 8,7 meter - 44,4 m2, Det vises til vedlagte tegninger 
for plan og fasader datert juni 2022 og fotografi av hytta høst 2021, Tegningene er basert på 
oppmålinger i 2022. 

Vi søker om dispensasjon fra vernebestemmelsene til utvidelse og oppgradering av 
Luftslottet. Utvidelsen planlegges som en forlengelse på 3 meter med samme bredde som 
eksisterende fritidsbolig, 5,1 m, areal 15,3 m i jr vedlagte tegninger. 
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I tillegg søkes det om 

• Fasadeendringer i form av flytting av inngang til nordveggen 
• Tillatelse til oppsetting av en enkel uisolert utebod  på 2,0 m x 3,0 m vel 6,0 m2 med 

samme materialer, farger og detaljer som hytta. 
• Fjerning av platting utenfor hyttas gavlvegg mot nord, 
• Mulighet for etablering av et hellelagt område på bakken – inntil 4 m2. 

 

Et bebygd areal – BYA på 59 m2 vil være innenfor forvaltningsplanens retningslinjer jf. 
forvaltningsplanens kap. 4.7.3 avsnitt 10. Oppsetting av bod på 6 m2, vil imidlertid kreve 
særskilt vurdering med hensyn til verneformålet for Trollheimen. 

 

Plan 

 

Nye fasader mot sør og nord 
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Begrunnelse 

Luftslottet sto i Jøldalen da vernet av Trollheimen landskapsvernområde ble vedtatt av 
regjeringen. Byggetillatelse er gitt av Rennebu kommune i 1976.  

Hytta har i dag én soveplass og et lite oppholdsrom. Størrelse og planløsning passet nok for 
tidligere eier, Tora Maja Tverdal, med lite vedlikehold og ei hytte som er rask å “varme opp. 
Tora Maja døde i 2020 og fikk ikke brukt hytta så mye de siste årene. Vedlikehold og 
renovering har derfor et etterslep. Noe fukt og råteskader er utbedret, men mer utskifting av 
bygningsdeler gjenstår. Ikke minst er det behov for å gi hytta en standardheving i samsvar 
med rimelige krav i dag. 

Nødvendig renovering har behov for et lite utvalg av materialer med varierende dimensjoner 
som kan lagres på stedet, også for å slippe utvendig omfang i transport  

I dag er luka for dotømming på kjøkkenet. Rokering av inngang og kjøkken vil gjøre 
dotømmingen mer hygenisk og mindre sjenerende for de som oppholder seg i hytta. Samtidig 
vil dette gi muligheter for etablering av et mer funksjonelt og hygienisk kjøkken. For oss er 
det hensiktsmessig og praktisk å gjøre renoveringen og oppgraderingen samtidig, Vi håper 
dette vil redusere behovet for motorisert transport på sikt.   

Vi ønsker at Luftslottet skal være ei hytte som kan være til glede, og som kan være tilpasset 
landskapet, miljøet og friluftslivsinteressene i Jøldalen.   

Avstanden fra parkering på Kleva gjør at transport sommerstid foregår med sykler og vogner 
til frakt av varer og barn. Området rundt hytta blir da preget av dette utstyret. Bruken av 
området gjør at hytta ikke har en bakside hvor utstyr kan “gjemmes bort” En bod er ønskelig 
for å kunne skape mer orden, skjerme utstyr og aktivitet for innsyn. Ikke minst er det behov 
for lagringsplass for utemøbler og noen materialer til reparasjonsarbeider,  
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Hytta er godt synlig fra turstien/seterveien til og fra Jøldalshytta. I dag er inngangen mot nord 
og dermed godt synlig for turgåere på “hovedveien”. Det er ønskelig å flytte inngangen til 
østsiden for at den ikke skal være eksponert mot landskapet og friluftsfolket som passerer 
forbi. Dette vil gjøre eksisterende platting mindre nødvendig og bør av hensyn til byggets 
uttrykk fjernes. Dette vil også forenkle hyttas form.   

Vi mener at våre samlede forslag til utvidelse ikke vil komme i strid med de verdiene som 
ligger til grunn for vernet av Trollheimen. Tilbygg av ei bod med de betingelser vi planlegger 
vil, slik vi ser det, ha positive konsekvenser for friluftslivet. 

 

Området  - Jøldalen og Oppstuggusetra 

Store deler av Jøldalen tilhører et sameie. Den nærmeste naboen til Luftslottet - 
Oppstuggusetra - er eid av Lygre, bosatt på Grindal. Innen en radius på 500 meter er både 
Jøldalshytta og Gjelsetra vist som egne eiendommer i Kartverkets innsynsløsning.  

Det er i nærområdet til Luftslottet og Oppstuggusetra ikke registrert miljø- eller naturverdier i 
Naturbasekart som det skal tas særlige hensyn til, jf. Naturmangfoldloven § 8. Kartet viser en 
rekke kulturminner/dyregraver i området, men ingen av disse er plassert innenfor hyttas 
influensområde. Omsøkte tiltak vurderes derfor ikke å komme i konflikt med eller ha 
skjemmende virkning for disse. 

Før vi overtok hadde hytta i flere år stått ubrukt og grindene var åpne for beitende dyr. 
Vegetasjonen nærmest hytta bærer derfor preg av å være beitemark. Imidlertid ikke mer enn 
at vier, busker og trær har klart å etablere seg enkelte steder. Området utenfor inngjerdet 
området er preget av myrvegetasjon med et stadig større innslag av bjørkeskog. 

 I Trollheimen er landskapet med plante- og dyreliv vernets formål. “Føremålet med vern av 
Trollheimen landskapsvernområde er å ta vare på eit særmerkt og vakkert fjellområde med 
skog og seterdalar og eit rikt plante- og dyreliv”.  Beskyttelse og sikring av disse verdiene 
for framtiden er vernets hensikt.  

Miljøforvaltningens kart i Naturdatabasen viser ingen registrerte verneverdier i hyttas 
influensområde.  

Kommuneplanens arealdel (kpa) for Rennebu kommune angir at det til området er knyttet 
reindriftshensyn.Trollheimen er et primærområde for reindriftsnæringa. Planen uttrykker: 
“Beiterettighetene er avklart gjennom privatrettslige avtaler mellom reindrifta og 
grunneierne. Avtalene bygger på”Lov om reindrift i kommunene Meldal, Midtre Gauldal, 
Oppdal, Rennebu, Rindal, Sunndal og Surnadal” av 21.12.1984” (Trollheimenloven). I 
retningslinjene til kpa- ikke juridisk bindende - uttrykker planen at: “Innenfor 
primærområdene skal reindriftsinteressene prioriteres”.  

 

Vurdering  

Luftslottet ble satt opp på 1980 tallet. Reinen er blitt vant til hytta. Dette kommer klart til 
uttrykk ved at dyrene beiter nær hytta. Imidlertid kan økt aktivitet og uordnede forhold rundt 
hytta skape forstyrrelser for dyra. Faste, ryddige forhold anses som positivt for at dyra fortsatt 
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skal ønske å bruke området. De omsøkte tiltakene vil ikke være en vesentlig endring av de 
fysiske forholdene og vil heller ikke hindre dyra i deres trekk og beite. De kan på den annen 
side kunne ha en dempende virkning på de forholdene som kan skape forstyrrelse for dyrene. 

Friluftslivsinteressene i Trollheimen er vesentlige. Besøkstall for Jøldalshytta er økende, og 
den er nå en av Trondheim turistforenings mest besøkte hytter. Mye av ferdselen er knyttet til 
den populære “Trekanten”. Luftslottets eksponerte plassering i forhold til turveien til og fra 
Jøldalshytta tilsier at livet rundt hytta bør skjermes for innsyn fra friluftsfolket. 

I sommerperioden benytter også flere turgåere området rundt Luftslottet til alternativ 
overnatting til Turistforeningens hytte. Rot rundt Luftslottet kan dermed påvirke 
naturopplevelsen til Trollheimens turgåere. Både overnatting og ferdsel forbi hytta drar derfor 
nytte av muligheter for å ha ryddige og ordnede forhold rundt Luftslottet. En liten ved- og 
redskapsbod vil være nødvendig for å oppnå dette. 

Hvis det blir gitt tillatelse til en mindre bod, vil det ikke være behov dagens utbygg på 
østveggen. Når boden plasseres slik som foreslått på situasjonsplan, vil den skape et skjermet 
uterom. Dette vil gjøre trammen på nordveggen unødvendig. Den kan da fjernes. Disse 
tiltaken vil bidra til å gi hytta en enklere form tilpasset stedegen byggeskikk. 

Historisk er aktivitet i Trollheimen først og fremst knyttet til setring og reindrift. 
Seterbebyggelsen er en del av landskapet og må anses som en del av de verdiene som er 
vernet- Setrene har sin egen byggeskikk og estetikk. De består gjerne av flere selvstendige 
bygg hvor drifts- og våningshus har sammenheng i form og uttrykk. Ofte varierer størrelsen, 
hvor hovedhuset er det klart største. Bygningene er som regel lave og godt knyttet til bakken. 
Formen er i regelen langstrakt, og uttrykket basert på knappe detaljer i vindusinnsetting og 
takutstikk.  Behovet for uteplasser er løst ved grovt hogde skiferheller rett på bakken. 
Enkelheten og bygningenes form bidrar i Jøldalen til at husene underordner seg landskapets 
langstrakte linjer. I dalen er setre og mindre buer en del av landskapsbildet med et klart skille 
i størrelse på primær- og sekundærbygg. Bygningene er en en del av kulturlandskapet og et 
grunnlag for at vegetasjonen har sitt spesielle mangfold. 

Hvordan ny bebyggelse vil tilpasse seg eksisterende byggeskikk må tillegges vekt. Den 
planlagte forlengelse vil videreføre hyttas enkle og langstrakte form, og skape et bygg mer 
likt seterbebyggelsen i området. Nye vinduer vil ha samme størrelsen som de eksisterende og 
underordne seg hyttas hovedform og gi den et tyngre uttrykk mer likt den øvrige 
seterbebyggelsen.  

Det søkes også om å få sette opp en mindre selvstendig bod. Den vil for oss være funksjonell. 
Dem vil også være et element som bidrar til å skape et bygningsmiljø med assosiasjoner til 
setermiljøet i Jøldalen.  

Deler av tomta er en del av setervollen til Oppstuggusetra. Slik bør det også være så lenge det 
går beitedyr i Jøldalen. Det inngjerdede området rundt hytta har de siste årene før vi overtok 
blitt beitet, og består av samme type vegetasjon som setervollen ellers.  

Innenfor dette området ønsker vi å etablere et mindre hellelagt område - inntil 2 m x 2 m - for 
uteopphold.  En slik plass vil ikke være synlig, og vil ikke påvirke opplevelsen av 
hytteanlegget for de forbipasserende. Den vil heller ikke ha vesentlig effekt for det biologiske 
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mangfoldet. Vi mener at de nye tiltakene vil ha positiv effekt, uten å være til skade for 
verneverdiene. 

Vi vil med bakgrunn i søknadens argumentasjon og fakta, mene at tiltakene ikke vil være i 
strid med formålet med vernet, og ei heller truer verneverdiene som ligger til grunn for 
vernet. Tiltaket i seg selv vil ikke vil ha vesentlige negative konsekvenser for miljø eller 
samfunn eller på annen måte komme i strid med vernebestemmelser, bestemmelser i 
kommuneplanenes arealdel eller de formål lovverket (nml og pbl) skal ivareta eller skape 
presedens for andre saker. Verneområdestyret for Trollheimen bes om å gi dispensasjon fra 
vernebestemmelse for de planlagte tiltakene. 

 

mvh 
 
 

Bente A. Ingebrigtsen Dag Bastholm 
dagbastholm@gmail.com 
Tlf 97529993 
Muruvikveien 21, 7550 Hommelvik 

 
Tegninger av hytta ettersendes 
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Vedlegg 

Situasjonsplan 

Plan  målestokk 1 : 50 

Fasader nord, øst, syd og vest,  målestokk 1 : 50 

Oppmålt plan for hytta i dag, målestokk 1 : 50 

Foto av dagens situasjon 

 

 

 

Situasjonsplan 
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Oppstuggusetra og Luftslottet  

 

Fasade mot øst 
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Fasade mot nord 
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Dokument nr. 3 i sak 2022/872 - 159/5 Tilbygg og fasadeendring - Fritidsbolig, Jøldalen                                                                                                                                                                                                 
 

 

 

 
Dato: 05.07.2022  

 
Notat 

 
Evy-Ann Ulfsnes Avdelingsleder landbruk, skog og miljø LANDBRUK - Landbruk, skog og miljø 
Ada Aas Skjerve Fagansvarlig skog og miljø LANDBRUK - Landbruk, skog og miljø 

 
 
Intern høring - Tilbygg og fasadeendring på fritidsbolig, Jøldalen - gnr/bnr 159/5 
 
Vi har mottatt søknad om dispensasjon fra arealformål LNRF til oppføring av tilbygg og fasadeendring på 
fritidsboligen Luftslottet på gnr/bnr 159/5. Eiendommen ligger innenfor verneområdet Trollheimen, og det 
visest til i søknaden at det også søkes om dispensasjon fra vernebestemmelsen til utvidelse og oppgradering 
av fritidsboligen.  

Eiendommen har et bebygd areal på 44,4 m2 pr dags dato, og vil få et bebygd areal på 59 m2 etter omsøkte 
endringer.  

Tiltak: 

- Forlengelse av fritidsboligen på 3 meter med samme bredde som eksisterende på 5,1 meter.  
- Fasadeendring med flytting av inngang til nordveggen. 
- Ønsker tillatelse til å sette opp bod på 6 m2 i samme material som hytta.  
- Fjerne platting utenfor hytta mot nord.  
- Etablering av hellelagt område på bakken inntil 4 m2.  
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Sensitivity: Internal

 
Søker gir argument for hvorfor dette burde godkjennes i innsendt søknad. Om mener at dette ikke går 
utover verneområdet eller hensyn etter kommuneplan med LNF området og bestemmelser i plan- og 
bygningsloven og naturmangfoldsloven.  Innsendt søknad blir vedlagt notatet.  

 

Saken blir sendt på høring til verneområdestyret for Trollheimen når vi har mottatt nabovarsling for 
tiltakene.  

 

 

 

 

Andreas Hellandsvik Forsland 
Byggesaksbehandler 
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Dag Bastholm 
Muruvikvegen 21, 
7550 Hommelvik 
Norge 
dagbastholm@gmail.com 
 
 
 
 
940083672 
RENNEBU KOMMUNE 
Myrveien 1 
7391 RENNEBU 
 

Dato:2.11.2022

 
 
 
 
 
Svar om mer opplysning for behandling fra verneområdestyre - gnr/bnr 159/5 Rennebu kommune
 
Spm vedrørende oppgradering av Luftslottet
- Inngangensøkes flyttet fra nordveggen til østveggen slik tegningene viser.
- Byggetillatelse ble gitt i 1976. Hytta antas satt opp mellom dette tidspunkt og 1980. Den er snart 50 år.
- Hytta er som oppgitt i søknaden 44,4 m2 uten medregnet tilbygg for gass og redskap(østvegg) og
parafinfat(vestvegg). Tilbygget på vestveggen er vel 0,6 m2  og planlegges for nye og mindre
gassbeholdere. Tilbygget på østveggen er vel 1,2 m2 og planlegges tatt ned om tillatelse gis til egen bod
på 6m2. Ingen av tilbyggene har ståhøyde.
- planlagt stenlagt uteområde tenkes plassert i tomtens syd-østre hjørne og innefor dagens gjerde.
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Saksframlegg 
 

 

 
Arkivsaksnummer: 2022/11592-2 Saksbehandler: Sara Kristiane Eide Dato: 23.11.2022 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Verneområdestyret for Trollheimen 49/2022 30.11.2022 

 

Trollheimen landskapsvernområde - Søknad om oppsett av benk 
på Svarthetta - Asgeir Forseth 

 

Innstilling fra forvalter 
Med hjemmel i verneforskrift for Trollheimen landskapsvernområde kap. IV punkt 1.1. a), 
avslår verneområdestyre for Trollheimen søknad fra Asgeir Forseth om oppsett av benk på 
Svarthetta. Avslaget begrunnes med at tiltaket har en negativ virkning på verneverdiene, og at 
en eventuell utvikling av lignende tiltak på sikt kan skade verneinteressene. Det vurderes å 
være en fare for presedens ved å tillate omsøkt tiltak. 
--- slutt på innstilling --- 

 

Dokumenter i saken 
Vedlegg 
1 Søknad til Rindal kommune 
2 Bilde benk 
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Saksopplysninger 
Søknad  
Viser til søknad 02.11.2022 om å sette opp benk av furu på toppen av Svarthetta (se bilde 
under). Det er en vennegjeng fra Nerskogen som har et ønske om å sette opp en benk på 
Svarthetta, da dette er en tur de går hyppig. I dag er det kun en varde av stein på toppen av 
fjellet, og ingen sitteplasser som egner seg som rasteplass. Formålet med å sette opp benken 
er å få flere ut på topptur.  
Benkens størrelse er på 5,2 m, 10 x 60 cm massiv furu med ryggstø og solid stokker til bein. 
Den veier ca. 200 kg. Den er behandlet med mørk brun oljebeis for best bevaring. Benken vil 
bli forankret i fjellet for ikke å blåse bort.  
Plassering av benken er ønsket 10 til 20 meter vest for varden, vendt i sørlig retning. Benken 
er planlagt fraktet inn med helikopter.  

 

Hjemmelsgrunnlag 
Delegering 
Miljøverndepartementet har 8.2.2011 med hjemmel i Naturmangfoldloven (NML) § 62 
delegert forvaltningsmyndigheten for Trollheimen landskapsvernområde til 
Verneområdestyret for Trollheimen for dispensasjoner etter verneforskriften og NML § 48. 
Alle dispensasjoner skal vurderes etter NML §§ 8-12. 
Verneformål – forskrift 
Formålet med vernet av Trollheimen landskapsvernområde er å ta vare på et særegent og 
vakkert fjellområde med skog og seterdaler, og et rikt plante- og dyreliv.  
Det går frem av verneforskriftens Kap. IV punkt 1.1 at alle inngrep som vesentlig kan endra 
karakteren til landskapet er forbodne. I punkt 1.1 a) er ulike inngrep listet opp, hvor oppsett 
av ny benk på Svarthetta vil inngå i inngrep som vesentlig kan endre landskapets karakter.   
Det er ikke noe punkt i verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde som direkte 
kan benyttes for å gi tillatelse til omsøkt tiltak. En eventuell tillatelse må gis med hjemmel i 
Naturmangfoldloven (NML) § 48. 
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I NML § 48 først ledd går det fram at forvaltningsmyndighetene kan gjøre unntak fra et 
vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål (1) og ikke kan påvirke 
verneverdiene nevneverdig (2), eller dersom sikkerhetshensyn eller hensyn til vesentlige 
samfunnsinteresser gjør det nødvendig. 
Ved en eventuell tillatelse gitt med hjemmel i NML § 48 skal begrunnelsen for vedtaket vise 
hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som dispensasjonene kan få for 
verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette.  
 
Forvaltningsplan og besøksstrategi  
Besøksstrategien skisserer ønsket tilrettelegging i Trollheimen landskapsvernområde.  
Et overordnet mål i besøksstrategien er at ny tilrettelegging i hovedsak skal skje i 
randsonene, ved innfallsporter, og der det av hensyn til sårbarhet eller konflikt mellom 
brukergrupper er behov for å styre områdebruken.  
En fremtidig utfordring i Trollheimen vil nok i stor grad være knyttet til hvordan området 
forvaltes i forhold til ferdsel og tilrettelegging.  
Videre er det viktig å vurdere eventuell tilrettelegging og aktivitet i lys av verneforskriftene 
og det faktum at området er i privat eie og viktig for landbruk og reindrift. Fra forvaltningens 
side er det derfor et ønske å holde tilretteleggingen til randsonen av verneområdet, samt 
innfallsportene.  
I forvaltningsplanen for Trollheimen går det fram at informasjon og holdningsskapende 
arbeid er viktig for å skape forståelse for naturvern, og motivere til naturvennlig framferd i 
verneområdene. Videre skal ikke informasjon brukes for å øke antall tilreisende, men for å 
styre bruken av områdene. Informasjonsarbeid skal skje slik at det gir brukerne kunnskap om 
verneverdiene som finnes, og hvilke krav som settes til bruken av området.  
Det vises til i søknaden til diverse prosjekter som TT har utført i området, deriblant ny bro 
over Gravbekken og opprusting av tursti med gravemaskin. I forvaltningsplan og 
besøksstrategi er det åpnet opp for tilrettelagt friluftsliv i de områdene man har offentlig 
turistvirksomhet, samt tilrettelagt informasjonsarbeid, da det er et ønske om å kanalisere 
ferdsel til de områdene som tåler effekten av økt ferdsel. Svarthetta er ikke en fjelltopp det er 
et ønske å øke ferdselen på ved å tilrettelegge for økt ferdsel. Utbedringen av stien langs 
gravbekken som det vises til er et skjøtselstiltak for å redusere skade av ferdsel, ikke for å 
utbedre stien for de besøkende. På grunn av omfattende bruk er det viktig å styre denne aktivt, 
ved merking og tilrettelegging til områder som tåler bruken og er til minst mulig forstyrrelse 
av sensitive arter og vegetasjonstyper. 
 
Naturmangfoldloven 
§ 8 kunnskapsgrunnlaget 
Kunnskapsgrunnlaget er hentet fra søknad, søk i naturbase, besøksstrategi, forvaltningsplan 
og etablert forvaltningspraksis. Søk i sensitive artskart viser observasjoner av en sensitiv art 
med status nært truet.  
Det er et nasjonalt mål at verneområdene både skal bevares og oppleves. Initiativet for oppsett 
av ny benk for tilrettelagt rasteplass er derfor i seg selv et godt initiativ for friluftslivet. I 
arbeidet med besøksstrategien ble derimot eksisterende og ønsket bruk av Trollheimen 
kartlagt. Turen opp til Svarthetta ble ikke vurdert til ønsket tilrettelegging for friluftsliv under 
denne prosessen, blant annet grunnet funn av sensitive arter i området. 
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Dyreliv og planteliv som er tilpasset fjelløkologi er ofte sårbare for forstyrrelser. Slike habitat 
er allerede utsatt for perioder med blant annet ekstreme værforhold, og det er vanskelig å 
finne mat på enkelte tider av året. Det er derfor et ønske fra forvaltingens side å ikke 
tilrettelegge for aktivitet som kan påvirke et allerede sårbart artsmangfold. Informasjonstiltak 
sammen med tilrettelegging av stier som samler ferdselen til områder det tåles bedre, ventes å 
bedre forholdene for dyrelivet.  
For at det skal kunne gis dispensasjon etter NML § 48 skal vernevedtak ikke strider mot 
vernevedtakets formål (1) og ikke påvirke verneverdiene nevneverdig (2). Det har vært en 
nøye gjennomgang av områdene med ønsket tilrettelegging i Trollheimen, og Svarthetta ikke 
er en del av disse områdene. I tillegg er det påvist sensitive arter i området.  
I punkt 1 må det vurderes om en eventuell utvikling på sikt kan skade verneinteressene. Her 
er det verneområdeforvalters syn at saken ikke fremmer verneverdiene, og har en noe negativ 
virkning på verneverdiene. Faren for presedens gjør at tiltaket vurderes å være i strid med 
vernevedtakets formål. 
Punkt 2 gjelder ved bagatellmessige inngrep eller forbigående forstyrrelser, som er av stor 
interesse for søker. Verneverdiene skal være overordnet f.eks. næringsinteresser og 
informasjonsarbeid. Benkens utforming og plassering på fjelltopp vil gi en stor visuell effekt, 
samtidig som at det vil kunne bidra til økt ferdsel til et område hvor det i utgangspunktet ikke 
er ønsket. Det vurderes derfor at tiltaket påvirker verneverdien (landskapsbildet) lokalt. Søker 
er ikke grunneier på den aktuelle fjelltoppen, men kan likevel ha et særlig forhold til omsøkt 
tiltak. Tiltaket vil også kunne ha en reklameverdi for Rindal og / eller Rennebu kommune. 
§ 10 økosystemtilnærming og samlet belastning 
Tiltaket er i seg selv enkelt og lite, men har stor visuell effekt på landskapsbildet lokalt. Selv 
om det tidligere i flere saker har vært fremmet søknader om oppsett av ulike innretninger på 
fjelltopper i Trollheimen, er oppsett av en hvilebenk nytt, og bærer preg av tilrettelagt 
friluftsliv og reklame. En tillatelse til omsøkte tiltak kan skape presedens, og dermed en 
framtidig samlet belastning for verneverdiene / landskapsbildet i Trollheimen som er uheldig. 
Et slikt tiltak vil også føre med seg unødig motorisert ferdsel ved oppsett av benken.  
 § 11 kostnadene ved miljøforringelse  
Vurderes som ikke relevant i denne saken. 
§ 12 miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Vurderes som ikke relevant i denne saken. 
 

Vurdering 
Tiltaket vurderes ikke å være innenfor det som forvaltningsplanen og besøksstrategien 
skisserer som ønskede tilretteleggingstiltak. Selv om tiltaket i seg selv lite og 
folkehelsefremmede, er effekten på verneverdiene stor. Dette sammen med faren for 
presedens gjør at det ikke synes at vilkårene til bruk av NML § 48 kan sies oppfylt.  
Det anbefales derfor ikke å åpne for omsøkte tiltak. 
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Hei, og takk for praten den 06.10.22 om prosjekt benk på Svarthetta.   02.11.22 

 

Først kort om oss venner på Nerskogen som fikk en ide om å utnytte materialer som vi hadde til 
overs. Vi er en liten vennegjeng som møtes innimellom, både som kollegaer med diverse prosjekter 
og bare som venner. Vi er mye ute på tur spesielt i fjellheimen og deriblant  på Svarthetta. Der oppe 
er det kun en varde og mengder av stein, men ikke mye egner seg for en rasteplass. 

Vi hadde liggende noe grov plank som vi ikke hadde noe plan om bruk. Dermed kom iden om og lage 
en solid benk som vi ville plassere på toppen av Svarthetta for allmenn bruk for fjellfarende. Vi har et 
lite håp om å få flere ute på topptur for å komme opp og bivåne den nye fine rastebenken på 
Svarthetta. 

Benken er en plank på 5,2 m. 10 x 60 cm massiv furu med ryggstø og solid stokker til bein, ca 200 kg. 
For og sikre at benken ikke blåser bort vil den bli forankret i fjellet. Den er videre behandlet med 
mørk brun oljebeis for best bevaring.  

Det kan muligens bli utfordring med tillatelse for og få den lovlig plassert da området ligger innenfor 
verneområde. Men vi håper på velvilje fra Rinndal Kommune som er grunneier på det tiltenkte 
område for plassering. Vi ser for oss plassert ca 10 til 20 m vest for varden vendt i sørlig retning.  
Benken må fraktes inn med helikopter for minst mulig fotavtrykk i naturen. Om vi får tillatelse ber vi 
om landingstillatelse for helikopter. Benken blir da få inskripsjon SVARTHETTA 1548. Gjerne et 
bumerke Rinndal eller lignende om dere har noe som kan brukes.  

Vi er klar over landskapsvernområde, men håper og tror et slikt tiltak ikke burde utfordre noe form 
for vern. Det vises for øvrig til div prosjekt TT har gående og utført i verneområde. Som ny bro over 
Gravbekken og  opprusting av tursti med gravemaskin. Vi ser derfor ikke dette som en problematisk 
avgjørelse og håper på velvilje fra dere. Både for godkjent plassering og landingstillatelse for 
innflygning. 

Ps: Legger ved foto av benken. 

 

Mvh  

For vennegjengen.  

Asgeir Forseth  

Minnilla 60 

7393 Rennebu 

91106161 

asgeir-fonline.no 
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Saksframlegg 
 
 

 
Arkivsaksnummer: 2022/11299-0 Saksbehandler: Roar Pettersen Dato: 17.11.2022 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Verneområdestyret for Trollheimen 50/2022 30.11.2022 

 

Søknad om reparasjoner og deponering av masser ved 
Renndølsetra etter naturskade ved og i Renndøla, Innerdalen 

Innstilling fra forvalter 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 gir verneområdestyret for Trollheimen 
matrikkelhaver til gnr/bnr 91/1 Renndølsætra dispensasjon for deponering av masser i omsøkt 
område etter restaurering av elveløp og plastring av elvekanter til Renndøla i Innerdalen 
landskapsvernområde. 
 

Det stilles vilkår om at eksisterende vegetasjon med løsmasselag legges til side før 
deponering og legges tilbake som toppdekke på de deponerte planerte massene. 
 

Begrunnelse: 
Tiltaket vurderes ikke å være i strid med verneformålet for Innerdalen landskapsvernområde 
eller ha slikt omfang at det vil påvirke verneverdiene nevneverdig. 
 

Tiltaket vil skape presedens for behandlingen av framtidige slike søknader.  Med det 
begrensede potensielle omfanget og stilte vilkår om planering, tildekking og revegetering 
minimaliseres påvirkningen på verneverdiene slik at påvirkningen ikke har potensiale til å bli 
nevneverdig eller komme ikke strid med vernevedtakets formål. 
 
--- slutt på innstilling --- 

Dokumenter i saken 
Vedlegg 
1 Innerdalen landskapsvernområde - Opprydding etter naturskade ved Renndøla, hasteutbedring 
2 Søknad om opprydding etter naturskade 
3 Hasteutbedring etter flom i Renndøla.pdf 
4 kart utbedring av flomskader Innerdalen.pdf 

 
 

Saksopplysninger 
Det vises til søknad av 2.11.22, informasjon mottatt 29.09.22 pers. med. samt en enkel 
befaring samme dag angående skader i og ved Renndøla fra og med Innerdalsveiens bru over 
elva og ned Renndølas utløp.  Skadene er forårsaket av flom i elva 17 - 18.09.2022 etter 
ekstremvær med 160 mm nedbør på 2 døgn. 
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• Flommen medførte en rekke store utrasinger av elvekantene innover Renndalen.  
Massene fra utrasingene er ført med elva ned til området der elva flater ut.  Elva flater ut 
fra og med den nedre delen av elveforebygging ved Renndølsetra, videre langs 
storfebeitet, teltplass og mot utløpet av elva.  Der det før var elvebunn på denne 
strekningen er det nå store masseavsettinger som ligger høyere enn beitemarka og 
teltplassen.  For å unngå at elva ved neste flom tar nytt løp innover teltplassen må derfor 
elveløpet tømmes for de nye masseavsettingene. 

• Deler av elveforebyggingen er ødelagt.  Storstein i plastringen er ført bort slik at det er 
fritt fram for elva ved neste flom å grave seg videre ut av elveløpet. 

• Brukaret til Innerdalveiens bru over elva er skadet ved at to store steiner som landkaret er 
støpt på er borte. 

 

Det er søkt om tillatelse til: 
1. å reparere den ødelagte elveforbyggingen langs Renndøla fra utløpet opp til og med 

Innerdalveiens bru over elva, se ortofoto. 
2. å reparere skadene på landkarene under brua. 
3. å flytte masser fra det oppfylte elveløpet. 
4. å deponere massene i det gamle elveløpet ved teltplassen, se ortofoto.  Det er tidligere 

fylt masser fra forrige flom på dette arealet (ca. 20 år siden).  Det er planlagt å midlertidig 
fjerne toppsjiktet med finkornede masser der de nye grove massene skal deponeres.  
Toppsjiktet legges deretter tilbake over de nydeponerte massene slik at vegetasjonssjiktet 
retableres og igjen blir en del av seterstølen. 

 

Det er søkt om bruk av: 
1 større gravemaskin for lasting av masse og reparering av forbyggingene, 
1 minidumper for massetransport, 
1 traktor med dumperhenger for massetransport, 
1 traktor med skjær for planering av massene på deponeringsområdet.  

 
 

 

 

Hasteutbedring 
Det er behandlet 
og gitt rammer 
for umiddelbar 
utbedring for en 
ca. 130 m lang 
strekning 
omkring utløpet 
av Renndøla, se 
ortofotoet 2018 
med rød 
påtegning av 
strekning for 
hasteutbedringen. 
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Historikk 

 

 

Ortofoto 1971. 
 

Elveforbyggingen er 
opprinnelig etablert 
for både å kanalisere 
Renndøla sitt 
utløpsdelta og for å 
hindre at elva 
fortsetter å endre 
sine løp inn mot 
Renndølsetra slik 
den opprinnelig 
gjorde, se ortofoto 
1971. 
 
 

 

 

Ortofoto 2004 
 
Renndøla er 
tidligere kanalisert 
inkludert plastering 
av breddene fra 
utløpet av elva opp 
og forbi brua på 
Innerdalveien, se 
ortofoto 1971 og 
2004. 

 
 

Hjemmelsgrunnlag 
Delegering 
Miljøverndepartementet har med virkning fra 1.012.2020 i medhold av Naturmangfoldloven 
(NML) § 62 delegert forvaltningsmyndigheten og gitt vedtekter for forvaltningen av 
verneområdene i Trollheimen herunder Innerdalen landskapsvernområde til 
Verneområdestyret for Trollheimen.  Verneområdestyret for Trollheimen har videre i møte 
4.03.20 delegert til verneområdeforvalterne myndighet til å behandle saker i henhold til med 
verneforskriftenes generelle dispensasjonsbestemmelser, forvaltningsplanens retningslinjer og 
etablert forvaltningspraksis, jf. VOS sak 6/2020. 
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Verneformål – forskrift 
I henhold til verneforskriften for Innerdalen landskapsvernområde må det ikke iverksettes 
tiltak som i vesentlig grad kan endre landskapets art eller karakter. Fylkesmannen avgjør i 
tvilstilfelle om et tiltak kan settes i verk, jf. kap. IV pkt. 13. 
 

Samlet sett framgår det av verneforskriftene at vernet ikke skal være til hinder for vedlikehold 
av eksisterende bygninger og anlegg, jf. forvaltningsplanens kap. 4.7.2.  Reparasjonen av 
forbygningene vurderes omfattet av denne bestemmelsen i forvaltningsplanens kap. 4.7.2. 
 

Det foreligger ikke bestemmelser i verneforskriften for Innerdalen landskapsvernområde som 
gir hjemmel for å gi tillatelse til deponering av de massene som ønskes tatt opp av Renndøla 
under restaureringen av plastring og elveløp.  Ved behandling av eventuelt unntak fra 
verneforskriftens kap. VI skal søknaden vurderes i henhold til bestemmelsene i NML § 48: 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det: 
1. ikke strider mot vernevedtakets formål. 

Søknad om dispensasjon etter første ledd skal inneholde nødvendig dokumentasjon om 
tiltakets virkning på verneverdiene. I dispensasjon etter første ledd skal begrunnelsen for 
vedtaket vise hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som 
dispensasjonen kan få for verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette. 

2. ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig. 
3. eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det 

nødvendig. 
I avveiningen mellom øvrige vesentlige samfunnsinteresser og hensynet til verneområdet 
skal det særlig legges vekt på verneområdets betydning for det samlede nettverket av 
verneområder og om et tilsvarende verneområde kan etableres eller utvikles et annet 
sted. Tiltakshaveren kan pålegges å bære rimelige kostnader ved ivaretakelsen, 
opprettelsen eller utviklingen av et slikt tilsvarende område. 

 

NML § 48 1. avsnitt åpner for dispensasjon til tiltak som ikke strider mot verneformålet (1) 
og ikke påvirker verneverdiene nevneverdig (2). Begge vilkår må være oppfylt. 
 

Det følger imidlertid ikke av dette at dispensasjon skal gis om vilkårene er oppfylt.  Skjønn og 
instrukser fra overordnet myndighet spiller inn.  Dispensasjonsbestemmelsen i § 48 kan ikke 
brukes for å utvide rammene gitt i vernevedtaket.  Bestemmelsen er en sikkerhetsventil som 
skal fange opp uforutsette eller spesielle tilfeller som ikke ble vurdert på vernetidspunktet. 
 

Alle dispensasjoner må vurderes etter de miljørettslige prinsippene i §§ 8 – 12, jf. § 7. I 
utgangspunktet er slik vurdering kun nødvendig om en ønsker å gi dispensasjon. 
 
Forvaltningsplan 
Det foreligger følgende relevante retningslinjer i forvaltningsplanen for verneområdene i 
Trollheimen mht. behandlingen av søknader om bygging og gjenoppbygging, jf. kap. 4.7.3: 

Generelt åpnes det ikke for nybygg, men det kan gis tillatelse til gjenoppbygging av 
bygninger og anlegg som er ødelagt av brann eller naturskade. Slike «nye» anlegg skal i 
utgangspunktet være lik de gamle med hensyn til areal og størrelse. 

 

Generelt gjelder det at eksisterende bygninger / anlegg som var oppført da vernet ble 
innført kan vedlikeholdes, men vedlikehold som medfører visuelle eller bruksmessige 
endringer krever behandling etter verneforskriftene for de ulike verneområdene, og ofte 
også etter plan og bygningsloven (PBL) 

 

Forvaltningsplanen har ikke retningslinjer som omhandler deponering og planering av masser. 
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Presedens 
I Trollheimens 4 verneområder er det et større antall store elver.  Kun et fåtall av disse har 
slikt stort potensiale for naturskade som erfart med Renndøla.  En dispensasjon for 
deponering som omsøkt i Innerdalen vil skape en presedens for behandlingen av framtidige 
slike søknader.  Av de aktuelle elvene er det dog bare noen få som vil kunne gi naturskade inn 
mot innmark, teltplasser o.l.  Med dette begrensede potensielle omfanget og stilte vilkår om 
planering, tildekking og revegetering minimaliseres påvirkningen på verneverdiene slik at 
påvirkningen ikke blir nevneverdig eller kommer ikke strid med vernevedtakets formål. 
 

Vurdering 
Bestemmelsene i verneforskriften for Innerdalen landskapsvernområde  har ikke spesifiserte 
dispensasjonsbestemmelser som åpner for dispensasjon til deponering av masser som omsøkt. 
Søknaden må derfor behandles med henblikk på eventuelt unntak fra bestemmelsene i 
verneforskriften, jf. kap. VI.  Søknaden må da innledningsvis vurderes i henhold til 
bestemmelsene i NML § 48. 
NML § 48 1. avsnitt åpner for dispensasjon til tiltak som (1) ikke strider mot verneformålet 
og (2) ikke påvirker verneverdiene nevneverdig. Begge vilkår må være oppfylt, jf. Rundskriv 
om forvaltning av verneforskrifter, Miljødirektoratet M106-2014. 
 

Formålet med landskapsvernområdet er å er å bevare et vakkert naturlandskap som på grunn 
av topografi, vassdrag og vegetasjon har betydelig rekreativ og naturvitenskapelig verdi.», jf. 
kap. III.  På det grunnlaget har verneforskriften 14 bestemmelser hvorav følgende har 
relevans i den aktuelle saken: 
Nr.  4.  Med de unntak som følger av punkt 3 (vedhogst, skogskjøtsel mv) skal plantelivet 

være fredet mot all skade og ødeleggelse som ikke skyldes vanlig ferdsel, beite, 
seterdrift eller gardsdrift. 

Nr. 13. Forøvrig må det ikke iverksettes tiltak som i vesentlig grad kan endre landskapets art 
eller karakter. Fylkesmannen avgjør i tvilstilfelle om et tiltak kan settes i verk. 

Nr. 14. Departementet kan gjøre unntak fra vernebestemmelene for vitenskapelige formål, for 
tiltak av vesentlig samfunnsmessig verdi eller i særlige tilfeller når det ikke strider med 
formålet i vernet. 

 

Deponeringen er planlagt på/i det som var hovedutløpet for Renndøla fram til kanaliseringen 
av elva, jf. ortofoto.  Dette arealet er ikke klassifisert i det nasjonale arealressurskartet etter 
kanalisereringen, jf. GisLink.  I henhold til kriteriene for denne klassifiseringen er arealet et 
konglomerat av beitemark og impediment/skrotemark, se ortofoto. 
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Deponeringen med tilhørende nødvendige masse og arealdisponeringer vurderes ikke å ha 
slikt omfang og konsekvens at det både vil påvirke verneverdiene nevneverdig og være i strid 
med verneformålet i Innerdalen landskapsvernområde.  Det foreligger heller ikke 
«sikkerhetshensyn eller hensyn til vesentlige samfunnsinteresser som gjør det nødvendig» 
med dispensasjon for omsøkte deponeringen. Søknaden behandles følgelig videre med hensyn 
til bestemmelsene i NML §§ 8 – 12, jf. også § 7. 
 
 
NML §8 Kunnskapsgrunnlaget 
 

Arter 
Det er registrert forekomster av sårbare, sensitive arter på nasjonal rødliste og arter av 
nasjonal forvaltningsinteresse på eller i influensområdet til omsøkte tiltak, jf. Naturbase, 
sensitive artsdata og Artsobservasjoner. 

• Det er registrert 6 arter av stor nasjonal forvaltningsinteresse i området hvorav ingen 
vurderes åha relevans i denne saken. 

• Det er registrert 9 arter av særlig stor nasjonal forvaltningsinteresse i området hvorav 
ingen har relevans i denne saken. 

• Det er registrert 1 nasjonal ansvarsart som vurderes ikke å ha relevans i denne saken. 
 

Naturtyper 

 

NiN-kartlegging:  Ingen kartlegging er 
foretatt på de aktuelle arealene. 
DN-håndbok 13: Et større område er 
kartlagt og kvalifiserer til verdi B, 
naturbeitemark i henhold til de 
nasjonale kriteriene, jf. Områdeid: 
BN00081128.  Området er en mosaikk 
av naturbeitemark (D04) som  tilhører 
kulturmarkseng med status VU på 
rødlista for naturtyper.  Omsøkte tiltak 
vurderer ikke å påvirke verdiene 
vesentlig på det aktuelle 
naturtypeområdet som er kartlagt og 
verdivurdert. 

 
 
NML § 9 Føre-var-prinsippet. 
Informasjon i saken er hentet fra Naturbase, Artskart og retningslinjene i forvaltningsplanen 
for verneområdene i Trollheimen. Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilstrekkelig i saken 
slik at NML § 9 føre-var-prinsippet ikke er nødvendig å tillegge vesentlig vekt i saken. 
 
 
NML §10 Samlet belastning 
Renndølsetra og Innerdalen har og har hatt besøk av et betydelig antall turister pr år, 25.000 – 
30.000.  Det omsøkte tiltaket vurderes ikke å kunne bidra vesentlig i den samla belastningen. 
 
 
NML §§ 11 og 12 «(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
Bestemmelsene i begge paragrafene vurderes ikke å være relevante i denne saken. 
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Naturreservater Minildalsmyrene og Svartåmoen 
Landskapsvernområder Trollheimen og Innerdalen 

 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734  STEINKJER 

Besøksadresse 
Rindalsvegen 2A 
6657 Rindal 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte:  +47 73 19 93 88 
fmtlpost@statsforvalteren.no 
https://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen 

Eystein Endreson Opdøl 
Oppdølsvegen 26 
6620 ÅLVUNDEID 
 

 

Saksbehandler Roar Pettersen Vår ref. 2022/11299-0  Deres ref.  Dato 11.11.2022 

 
 

 

Innerdalen landskapsvernområde - Opprydding etter naturskade 
ved Renndøla, hasteutbedring 
En viser til søknad av 2.11.22, informasjon mottatt 29.09.22 pers. med. samt en enkel befaring 
samme dag angående skader i og ved Renndøla fra og med Innerdalsveiens bru over elva og ned 
til området Innerdalsvatna.  Skadene er forårsaket av flomføringen i elva pga. ekstremværet 17-
18.09.2022 (160 mm nedbør). 
 

Det er søkt om en hasteutbedring som skal avgrenses til en strekning på om lag 130 m omkring 
utløpet av Renndøla, se ortofoto/kart til søknaden. 
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Hasteutbedringen har mål om å redusere risikoen for ytterligere flom og skader på innmarka og 
teltplassen til Renndølsetra gjennom vinterhalvåret 2022/23.  Det er søkt om å lage en kanal i 
innersvingen av elva der det under flommen har lagt seg opp en grusrygg.  Elva vil da selv bidra 
til utgraving og masseflytting videre nedover slik at risikoen for at elva bryter seg inn over 
innmarka blir ytterligere redusert ved neste vårflom. 
 
Strakstiltaket vil ikke innebære massetransport med dumper eller henger, men masseflytting i 
elveløpet.  Det er behov for bruk av mindre gravemaskin (8 tonn) til utføring av kanalen.  
Motorferdselen vil naturlig kunne skje langs eksisterende forbygning langs elva fra brua og ned 
til det omsøkte området hvor anleggsarbeidet videre også vil kunne skje til dels på den 
nyopplagte grusryggen i elveløpet.  Det er anslått 1 – 2 dager anleggstid og gjennomføring så 
snart som praktisk mulig. 
 
 
Renndøla er tidligere kanalisert med forbygninger fra utløpet opp og forbi Innerdalveiens bru 
over elva, se ortofoto 1971, 2004 og 2018. 
 
I henhold til verneforskriften for Innerdalen landskapsvernområde må det ikke iverksettes tiltak 
som i vesentlig grad kan endre landskapets art eller karakter. Fylkesmannen avgjør i tvilstilfelle 
om et tiltak kan settes i verk, jf. kap. IV pkt. 13. 
 

Samlet sett framgår det av verneforskriftene at vernet ikke skal være til hinder for vedlikehold 
av eksisterende bygninger og anlegg, jf. forvaltningsplanens kap. 4.7.2.  Den omsøkte 
avgrensende hasteutbedringen vurderes omfattet av denne bestemmelsen i forvaltningsplanens 
kap. 4.7.2. 
 

 
Ortofoto 1971 
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Ortofoto 2004 
 
 

 
Ortofoto 2018 
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Motorferdsel 
Omsøkte motorferdsel med gravemaskin (8 tonn) foreligger det ikke direkte hjemmel til i 
vernebestemmelsene som tillater det.  Denne motorferdselen må behandles mht. 
dispensasjonsbestemmelsene. 
 
 
Vedtak: 
 

Dispensasjonen gjelder for 
Navn: Eystein Endreson Opdøl 
Adresse, poststed  Oppdølsvegen 26, 6620 Ålvundeid 
Sjåfør (-er): Representant m/firmalogo for entreprenørfirmaet Alf Engen AS 
Type kjøretøy/ reg.nr: Gravemaskin, 8 tonn størrelse  

 
Hjemmel 

 

Denne tillatelsen er gitt med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48.  Tiltaket vurderes samlet 
sett ikke å komme i strid med verneformålet og heller ikke å kunne påvirke verneverdiene 
nevneverdig. Det forutsettes at tiltaket utføres i henhold til de gitte vilkår. 
Vurdering etter naturmangfoldloven  §§ 8 – 12 har ikke nevneverdig relvans for det 
omsøkte tiltaket. 
 

 
Transportformål 

 

Transport av gravemaskin slik det framgår av kart under og gjennomføring av sikringstiltak 
i utløpet av Renndøla i henhold til søknad. 
 

 
Vilkår for transporten 
 
Kjøretrase 
/ omfang / 
varighet 

 

Transporten av gravemaskina skal skje langs Innerdalsveien fram til brua over 
Renndøla.  Videre på elveforbygningen langs Renndølas vestside ned til 
utløpsområdet elva og det aktuelle anleggsarbeidet. 

 
 

Dispensasjonen gjelder 1 tur/retur til anleggsområdet 
 

Dispensasjonen gjelder for perioden november - desember 2022  
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Tidsrom 
 

I tillegg til ei generell oppfordring om å unngå motorisert ferdsel i helger og 
høytider, er det fastsatt følgende kjøretidsbegrensninger: 
 

Generelt kjøreforbud: 
- fra lørdag kl. 12.00 til søndag kl. 15.00 
- alle dager mellom kl. 21.00 – 08.00 

 
 
Krav om 
kjørebok  

 

Dispensasjonen er ikke gyldig dersom kjørebok ikke er utfylt før turen starter. 
 

Kjøreboka skal oppbevares sammen med kjøretøyet og vises fram til politi, 
Statens Naturoppsyn (SNO) eller verneområdeforvaltningen ved oppsyn når 
det blir krevd i felt. 
 

Utfylt og signert kjørebok skal returneres til verneområdeforvaltningen innen 
31. desember 2022. 
 

 
Andre 
vilkår 

 

Dispensasjonen forutsetter at tillatelse/rettighet til å benytte aktuell trasé og 
areal er avklart med grunneiere og eventuelle andre rettighetshavere. 
 

Dispensasjonen forutsetter tillatelse fra berørt kommune 
 

Ferdselen skal skje så hensynsfullt som mulig for å unngå skade og ulempe 
for naturmiljø og mennesker. 
 

 
 
 
Klagemulighet 
Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. Forvaltningsloven § 
28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til Miljødirektoratet, men 
sendes til Verneområdestyret for Trollheimen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
Roar Pettersen 
verneområdeforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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https://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen Saksbehandlar Roar Pettersen Side 6 av 6 

Kjørebok 2022 – Eystein Endreson Opdøl – 
gravemaskin hasteutbedring Renndøla, sak 22/11299 
 
Før oppstart av tur skal kjørebok normalt fylles ut med turnummer, dato og underskrift 
(unntatt i dette tilfellet). 
 

Original kjørebok skal medbringes under kjøring og skal forevises på forlangende av politi, 
SNO eller annet oppsynspersonell, jf. i denne saken spesifikk orientering til Statens naturoppsyn 
30.06.20. 
 

Føring av kjørebok skal skje med permanent penn. 
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Fra: Eystein Opdøl[eystein75@gmail.com]
Sendt: 02.11.2022 17:05:58
Til: Pettersen, Roar[ropet@statsforvalteren.no]
Tittel: Søknad om opprydding etter naturskade

Den 17.-18. september kom det over 160mm nedbør i Innerdalen. Flommen førte til ei rekke
ras i elvekanten innover Renndalen, som igjen førte til at store mengder masse vart ført med
elva og til slutt låg att der elva flater ut. Dette er i nedste delen av elveforebygginga forbi
Renndølsetra, og nedover langs beitet til kyrne der det også er teltplass. 
Der det før var elvebotn er det no avsetninger som ligg høgare enn beitet/teltplassen. 
Elveløpet må difor tømmast for masse slik at elva ikkje tek nytt løp innover teltplassen ved
neste flaum.
Deler av elvaforebygginga vart også ødelagt ved at storstein brukt i plastringa er borte, og
det er fritt fram til at elva grev seg innover ved neste flaum. Brukaret til brua inn mot
Innerdalshytta er også underminert da to store steinar som landkaret er støpt på er borte.
Elveforbygginga er svært viktig da den hindrer elva i å endre løp inn mot Renndølsetra slik
den har gjort før.

Vi har hatt ei befaring med Engen AS og dei har eit forslag til løysing. Arbeidet blir
kostande 150000,--200000,-, og dette kan eg ikkje forskuttere utan å være sikker på at vi får
att noko gjennom naturskadeordninga.
Det tek likevel 3-4 månader før vi får svar på om vi får naturskadeerstatning på dette, og vi
må få til ein "light-versjon" som kan gjerast så snart som råd. 
Engen AS foreslår å bruke ei 8-tonns maskin og lage ei får, eller ein bekk i innersvingen av
elva der det har lagt seg ein rygg med grus. Dette kan gjerast på ein dag , kanskje to. Da vil
elva sjøl være med å hindre at den bryt seg innover innmarka, og samtidig kanskje være med
å flytte masser nedover elva sjøl under flommen til våren. 

Søker difor om løyve til å ta opp ei mindre gravemaskin(8-tonns) no så snart Engen AS har
tid. Dette vil ikkje innebære flytting av masser med dumper eller henger, kun
gravemaskinarbeid.

Søker samtidig om løyve til å flytte masser frå det oppfylte elveløpet, og til å reparere den
ødelagte elveforbygginga, samt å reparere skadene under brua, så snart vi får (positivt) svar
på søknaden om erstatning for naturskade. Det blir da snakk om 3 maskinenheter. Ei større
gravemaskin, ein minidumper og ein traktor med dumperhenger til å flytte massene. I tillegg
vil eg være med med traktor og skjær for å jevne lassa der dem blir tippa. 
Aktuelt deponi for massene er å fortsette å fylle opp det gamle elveløpet ved teltplassen, der
det allerede er fylt opp masser frå forrige flom for ca 20 år sidan. Vi tek da opp noko fine
masser der vi skal tippe, slik at vi kan dekke dei grovare massene med fin sand slik at det vil
gro til som ein del av setergjerdet. 

Håper det er greit å ta dette samla, sjøl om det jo er søknaden om ei gravemaskin 1-2 dager
som haster. 

Vedlagt: 

• kart med inntegna område for "hastetiltak" etter flommen.
• Kart med grovt inntegna tiltak etter flommen. 

Mvh Eystein Opdøl 
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Målestokk 1: 2000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 02.11.2022 16:27
Eiendomsdata verifisert: 02.11.2022 15:54

GÅRDSKART  1563-91/1/0

91/1/0
Tilknyttede grunneiendommer:

Markslag (AR5) 7 klasser

=

5

6

w

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog *
Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke kartlagt
Sum

147.3
5.1

95.5
3086.1
8513.5
2088.1

62319.4
76255.0

247.9

76255.0

3086.1

10601.6
62319.4

TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)

* Produktiv skog er skog på fastmark og myr med skogbonitet
lav eller bedre.

Kartet viser valgt type gårdskart for
eiendommen man har søkt på. I tillegg vises
bakgrunnskart for gjenkjennelse.
Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle
teiger på eiendommen. Det kan forekomme
avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
Arealressursgrenser
Eiendomsgrenser
Driftssenterpunkt
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Målestokk 1: 2500 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 02.11.2022 16:46
Eiendomsdata verifisert: 02.11.2022 15:54

GÅRDSKART  1563-91/1/0

91/1/0
Tilknyttede grunneiendommer:

Markslag (AR5) 7 klasser

=

5

6

w

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog *
Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke kartlagt
Sum

147.3
5.1

95.5
3086.1
8513.5
2088.1

62319.4
76255.0

247.9

76255.0

3086.1

10601.6
62319.4

TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)

* Produktiv skog er skog på fastmark og myr med skogbonitet
lav eller bedre.

Kartet viser valgt type gårdskart for
eiendommen man har søkt på. I tillegg vises
bakgrunnskart for gjenkjennelse.
Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle
teiger på eiendommen. Det kan forekomme
avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
Arealressursgrenser
Eiendomsgrenser
Driftssenterpunkt
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Saksframlegg 
 

 

 
Arkivsaksnummer: 2022/11213-0 Saksbehandler: Sara Kristiane Eide Dato: 01.12.2022 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Verneområdestyret for Trollheimen 51/2022 30.11.2022 

 

Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområde - Styrets 
vurdering for bruk av elektriske ganghjelpemidler for 
persontransport i landskapsvernområdene 

Innstilling fra forvalter 
Med hjemmel i verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde Kap. IV punkt 5.3 f) 
og naturmangfoldlovens § 48, kan søknad om dispensasjon for bruk av el-sykkel og el-
rullestol som et ganghjelpemiddel/aktivitetshjelpemiddel for personer med varige 
bevegelseshemninger, behandles delegert.   
Motorferdsel må skje langs gitte traséer som vist på kartet under. 

 
 
--- slutt på innstilling --- 
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Dokumenter i saken 
 

Saksopplysninger 

Bakgrunn 
Styret har med flere anledninger mottatt søknad om bruk av elektriske motorkjøretøy, el-
sykkel og el-rullestol, til bruk som ganghjelpemiddel og aktivitetshjelpemiddel langs veier 
innenfor Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområdet. Slik forvaltningsplanen står seg i 
dag, kan ikke søknad om motorferdsel behandles delegert med mindre søker har en 
tilknytning til landskapsvernområdene. Forvalter ønsker derfor å legge frem for styret om det 
er mulig å endre praksisen i særskilte tilfeller som omhandler bruk av el-sykkel og el-rullestol 
som transportmiddel/hjelpemiddel for personer med varig bevegelseshemming.  

Hjemmelsgrunnlag 
Delegering 
Miljøverndepartementet har 08.02.2011 med hjemmel i Naturmangfoldloven (NML) § 62 
delegert forvaltningsmyndigheten for Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder til 
Verneområdestyret for Trollheimen. Verneområdestyret for Trollheimen har den 04.03.2020 
delegert til forvalter mulighet for å behandle saker i tråd med verneforskriftens generelle 
dispensasjonsbestemmelser, forvaltningsplanens retningslinjer og etablert forvaltningspraksis. 
Alle dispensasjoner skal vurderes etter NML §§ 8-12. 
Verneformål – forskrift 
Formålet med vern av Trollheimen landskapsvernområde er å ta vare på et særegent og 
vakkert fjellområde med skog og seterdaler, og et rikt plante- og dyreliv. Formålet med 
Innerdalen landskapsvernområdet er å bevare et vakkert naturlandskap som på grunn av 
topografi, vassdrag og vegetasjon har betydelig rekreativ og naturvitenskapelig verdi. 

Videre ønsker forvaltningsmuligheten å fremme friluftsliv og naturopplevelser i folkehelse 
perspektiv. Trollheimens urørte natur skal kunne oppleves gjennom et enkelt, tradisjonelt 
friluftsliv.  

Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt både innenfor Trollheimen og Innerdalen 
landskapsvernområde, som da også vil innebære bruk av el-sykkel og el-rullestoler.  
For Trollheimen landskapsvernområde kan forvaltningsmyndigheten gi tillatelse til motorisert 
ferdsel i særlige tilfeller: Kap. IV punkt 5.3 f) Motorferdsel når andre særlege grunnar ligg 
føre. Før eit løyve i tilfelle vert gjeve, skal trongen haldast opp mot mogelege skader og 
ulemper og vurderast i høve til eit mål om å redusera motorferdsla til eit minimum. I 
utgangspunktet gjelder dette først og fremst personer som har en tilknytning til Trollheimen 
området. I saker hvor søker ikke har hytter, setre eller noe lignende innenfor vernegrensene, 
må søknad behandles av styret før en eventuell tillatelse kan gis. Dette gjelder også søknader 
om motoriserte virkemidler, som el-sykler og el-rullestoler.  
For Innerdalen landskapsvernområde er motorferdselsforbudet kun unntatt nødvendig 
transport i forbindelse med bosettingen, seterbruken, driften av de to turisthyttene, politi- og 
ambulansetjeneste , oppsynet med landskapsvernområdet og vannkraftanlegget ved Langvatn, 
jf verneforskrift Kap. IV punkt 11. Annen motorferdsel skal behandles etter 
naturmangfoldlovens (NML) § 48. NML § 48 skal ikke anvendes for å utvide den rammen 
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som er trukket opp i vernevedtaket. Bestemmelsen skal være en sikkerhetsventil for tiltak som 
ikke kunne forutses eller spesielle/særskilte tilfeller som ikke ble vurdert på vernetidspunktet. 
I tråd med signal fra Miljødirektoratet skal det heller ikke legges retningslinjer for tiltak som 
må behandles etter NML § 48, da dette er en § som bare skal brukes i særskilte tilfeller på 
tiltak som ikke var forutsett som behov på vernetidspunktet. I dette fremlegget blir forslaget 
om bruk av el-sykkel og el-rullestol langs Innerdalsveien ikke lagt fram som en føring, men 
som en forespørsel om delegeringsendring fra dagens retningslinjer som gjør at forvalter kan 
gjøre en sæskilt vurdering av søknader om slike myke, lite forstyrrende motoriserte 
hjelpemidler. 
 
Forvaltningsplan 
Stillhet, ro og fravær av motordur er en viktig kvalitet for både dyr og mennesker. Det er en 
overordnet nasjonal målsetting å holde omfanget av motorisert ferdsel i utmark på et 
minimum, både i og utenfor verneområdene. Forvaltningsplanen for verneområdene i 
Trollheimen gir retningslinjer for hva det etter søknad kan åpnes for av motorferdsel, og setter 
vilkår for at motorferdsel skal kunne skje til minst mulig skade for naturmiljø og andre 
brukere.  
Motorferdsel i området er i hovedsak knyttet til transport av materiale, ved, varer og tyngre 
utstyr til drift og vedlikehold av setre, turisthytter og private hytter og buer. I tillegg til at 
SNO, kraftselskapene og dem som driver næring i området også får nyttet motoriserte 
kjøretøy. Her er det ikke tillatt med persontransport, med unntak av personer med varig 
bevegelseshemning med tilknytning til området, eller ved ledig kapasitet i forbindelse med 
nyttetransport. Hvis søker ikke har tilknytning til området, må saken behandles i styret.  
 
Naturmangfoldloven 
§ 8 «Kunnskapsgrunnlaget» 
Kunnskapsgrunnlaget er hentet fra Naturbase, GisLink og sensitive artsdata, forvaltningsplan, 
samt etablert forvaltningspraksis.  
Det er allment kjent kunnskap at motorferdsel kan virke forstyrende på dyreliv, og gi skade på 
vegetasjon dersom den foregår på barmark. Motoriserte transportmidler gjør det mulig å 
ferdes over større områder på kortere tid, som forstyrrer landskapsopplevelsen ved å sette spor 
i tilnærmet urørte områder. Det er derfor et mål om å holde motorferdselen i Trollheimen og 
Innerdalen til et minimum.  
Brev fra Miljødirektoratet datert 14.05.2019 sier at el- sykler regnes som motorisert kjøretøy 
etter verneforskrift, men er unntatt etter lov om motorferdsel. Man kan derfor tolke el-
rullestol til å inngå under samme behandling. Det er dermed behov for dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet i verneforskriftene for å kunne nytte disse virkemidlene for transport.  
Det er et ønske fra forvaltningens side å fremme friluftsliv og naturopplevelser i folkehelse 
perspektiv, da gjennom et enkelt, tradisjonelt friluftsliv. Det er derimot ikke like lett for alle å 
komme seg ut i skog og fjell uten tilrettelagte hjelpemidler som el-sykkel og el-rullestol. Det 
er en rekke veinett som er opprettet i landskapsvernområdene, og på noen av disse er det 
åpent for motorferdsel i verneforskrift. På de aller fleste veier må det derimot søkes om 
tillatelse til motorferdsel. Forvalter ønsker derfor at søknader om persontransport med el-
sykkel og el-rullestol, som et virkemiddel for personer med varige bevegelseshemninger, skal 
kunne behandles delegert etter gitte traséer. Uavhengig om søker har en tilknytning til 
området eller ikke.  
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Bruk av elektriske motorkjøretøy som virkemiddel for bevegelseshemmede vil bli begrenset 
til faste traséer i verneområdet som kan tåle bruken av en slik aktivitet. Under er et 
oversiktskart over foreslåtte traséer hvor det kan åpnes for å gi dispensasjon for bruk av el-
sykkel og el-rullestol. Forslagene er: 

• Vindøldalsvegen 
Vist i blått på kartet. Her går det gruset bilvei fra Skarvkleiva til snuplass på 
Kløftsetrene. Dette er en strekning på 16 km, hvor 4 km ligger innenfor 
verneområdet. Praksisen i dag er at motorferdsel kan foregå uten særskilt 
dispensasjon inn til Breiskarbekken når veien er åpen.   

• Jøldalsvegen, inkludert fra P-plass på Kleva og inn til Jøldalshytten 
Vist med grønn i kartet. Jøldalsveien går fra Grindal og inn til Jøldalen. Kjøring på 
Jøldalsveien inn til parkering på Kleva er tillatt uten dispensasjon, jf. Kap. IV punkt 
5.2 c). Fra parkeringen og inn til Jøldalshytten går det en setervei. Her kreves det 
dispensasjon fra verneforskrift for å ferdes med motorisert kjøretøy.  

• Veien langs Tovatna 
Vist i lilla på kartet. Her går det en anleggsvei fra Storli Gård til demmingen ved 
nordenden av Tovatna. Veien er sirka 10 km lang, da 6,5 km av veien går innenfor 
verneområdet.  

• Innerdalsveien  
Vist i rødt på kartet. Veien er bratt innover til Innerdalshytta. Denne traséen forvaltes 
etter verneforskrift for Innerdalen landskapsvernområde, og motorisert ferdsel langs 
denne strekningen som ikke er i forbindelse med bosetting, seterbruk, drift av de to 
turisthyttene, politi- og ambulansetjeneste eller oppsynet i landskapsvernområdet, må 
behandles etter § 48.  
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I og med at disse veiene allerede er utsatt for annen motorferdsel, vil ikke en dispensasjon for 
bruk av et begrenset antall turer med el-sykkel og/eller el-rullestol påvirke verneverdiene 
nevneverdig. Ved å kanalisere motorferdsel med elektrisk kjøretøy for gitte formål til steder 
som allerede er utsatt for en del ferdsel, vil ikke bidra med å øke belastning på naturverdiene i 
området nevneverdig. Samtidig som at det blir lettere for flere å nyte noe av det Trollheimen 
og Innerdalen landskapsvernområde har å by på.  
Bruk av el-sykkel og el-rullestol gir mindre forstyrrelser og forurensing enn motorferdsel, så 
lenge virkemidlene er utformet for enkelt bruk. El-rullestoler med kraftige, store hjul og tak, 
som vil minne mer om en liten ATV enn en klassisk rullestol, vil fortsatt ikke være tillatt i 
landskapsvernområde.  
Kunnskap om effekten av ferdsel og motorferdsel vurderes tilstrekkelig til å kunne behandle 
saken, og det er ikke nødvendig å ta i bruk § 9 «Føre-var-prinsippet». 
§ 10 «Økosystemtilnærming og samla belastning» 
Omfanget av motorferdsel på disse traséene er mest knyttet til motorferdsel inn til private 
hytter/buer, turisthytter, i forbindelse med setring eller vedlikehold av kraftanlegg. For noen 
av traséene er det også en del aktivitet vinterstid med skiturer og snøscooter.  
Det sykles en del på flere av de omsøkte veien, også med el-sykler. Det gis også 
dispensasjoner for bil og traktor til nytteformål i tråd med føringer i forvaltningsplanen for 
områdene. En åpning for at søknader som omhandler at bevegelseshemmede som ikke har 
tilknytning til landskapsvernområdet kan ferdes ved hjelp av elektriske virkemidler som 
virker skånsomt i naturmiljøet kan behandles delegert, vil ikke føre til presedens og vurderes 
ikke å medføre noen vesentlig ekstra påvirkning på økosystem og artsmangfold. 
§ 11 «Kostnaden ved miljøforringelsen skal bæres av tiltakshaver» 
Dette prinsippet er ikke relevant. 
§ 12 «Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder» 
Ved behov for motorisert transport for slike formål synes bruk av el-sykkel og/eller el-
rullestol å være beste miljøforsvarlige metode. 

 

Vurdering 
Det vurderes å endre punktet i forvaltningsplanen om at persontransport kun kan behandles 
delegert i saker hvor søker har en tilknytning til området. Saker som omhandler bruk av el-
sykler og el-rullestoler som ganghjelpemidler for personer med varige bevegelseshemninger, 
uavhengig av om søker har tilknytning til verneområdene eller ikke, skal kunne behandles 
delegert etter gitte traséer.  
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Saksframlegg 
 
 

 
Arkivsaksnummer: 2022/74-0 Saksbehandler: Hege Sæther Moen Dato: 23.11.2022 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Verneområdestyret for Trollheimen 53/2022 30.11.2022 

 

Innspill om tiltaksmidler og SNO ressurs 2022 Trollheimen 

Innstilling fra forvalter 
Tiltaksmidler 2023 

Verneområdestyret ber om at det bestilles midler til følgende tiltak for verneområdene i Trollheimen 
for 2023. 

 

Tiltaksmidler 2023   

  Tiltak Omsøkt 

1 Sti Svartådalen - Geithetta 500000 

2 Sti Gravbekken - Retning Trollheimshytta 500000 

3 Skjøtsel Vollasetra og Langbakksetra 30000 

4 Skjøtsel Jelsetra 20000 

5 Skjøtsel Svartdalssetra 20000 

6 Skjøtsel Renndølsetra 20000 

7 Skjøtsel Øyasetra 20000 

8 Skjøtsel Naustådalsetra 10000 

9 Skjøtsel Innerdalshytta 30000 

10 Skjøtsel Husbysetra 20000 

11 Skjøtsel Pestusetra 20000 

12  Skjøtsel Ytre Halasetra 20000 

13 Skjøtsel Langlisetra / Alvstusetra 20000 

14 Skjøtsel Helgetunsetra 20000 

15 Uttak fremmede treslag  Trollheimen og Innerdalen 300000 

16 Informasjon om vern Renndølsetra 20000 
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17 Innfallsporter 500000 

18 Utbedringer på stier 100000 

19 Produksjon av skilt / infomateriell 50000 

20 Nofence klaver 100000 

21 Bruer over Minilla 1000000 

22 Ferdselsteller 1 

23 Fjerne teleledning i Innerdalen  200000 

   Sum 3950001 

 

Tiltak 1 til og med 15 er alle skjøtselstiltak som er nødvendige og pågående.  

Tiltak 16 og 19 er informasjonstiltak, der 15 er årlig avtalefestet. 

Tiltak 17 er arbeid på innfallsporter i tråd med besøkstrategien for områdene i Innerdalen og 
Trollheimen.  

Tiltak 18 og 21 er ønskede / nødvendige tilretteleggingstiltak som ikke er igangsatt.  

Tiltak  20 er stimulering til økt storfebeite i tråd med forvaltningsmål i forvaltningsplanen. Vi ser her 
at dette har hatt effekt og etterspørres av flere i områder som lenge har hatt opphør av beite eller 
for lavt beitetryk. 

Tiltak 22 er en innmelding til SNO der vi ber om å få beholde ferdselstellerne vi har hatt inneværende 
år, også for 2023. 

Tiltak 23 er et lenge ønsket prosjekt som kan bli realisert på kort varsel, da Telenor nå er i ferd med å 
legge breiband til Innerdalen. 

Det kan bli aktuelt å omprioritere enkelte tiltak. 

SNO ressurs 2023 

Verneområdestyret delegerer til forvalterne og styreleder å gjennomføre planleggingsmøte om SNO 
ressurs for verneområdene i Trollheimen for 2023. 
--- slutt på innstilling --- 

 

Dokumenter i saken 
Vedlegg 
1 Rammer og opplegg for statsforvalteren og verneområdestyrer - 

innmelding av behov for midler til tiltak i verneområder, naturrestaurering 
og SNO-ressurser i verneområder - 2023.PDF 

2 Vedlegg 1 Strategi for bruk av tiltaksmidler i verneområder 2020-2025.PDF 
3 Vedlegg 2 Skjema for innspill om ønsket SNO ressurs med 

rapporteringsskjema.XLSX 
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Saksopplysninger og vurderinger 
Tiltaksmidler 2023 

Verneområdestyret søker og bruker årlig midler til ulike tiltak for å nå sine forvaltningsmål 
for verneområdene i Trollheimen. Det er gitt føringer fra Miljødirektoratet på hva midlene 
skal brukes til, og til hva som bør prioriteres høyt.  Tildelingene tar også hensyn til om 
tiltakene som omsøkes er i tråd med disse føringene.  

Hovedmålet med tiltaksmidlene er å styrke verneverdiene og verneformålet, og sørge for at 
trusler mot verneverdiene reduseres. Deretter er det mulig å bruke midler til 
informasjonsarbeid og for tilretteleggingstiltak som del av arbeidet med god 
besøksforvaltning av verneområdene våre. 

 
Verneområdestyret har forvaltningsplan (2015) og besøksplan (2019), og slik sett nødvendig 
styringsverktøy på plass for forvaltning av verneområdene våre.   
 
Igangsatt skjøtsel for å ivareta viktige landskapsverdier og artsmangfold må stå høyt på 
prioriteringslista over tiltak, men det er likevel viktig å evaluere om innsatsen og resultatet 
står i forhold til hverandre. Det har i 2020 og 2021 vært utført kartlegginger som grunnlag 
for fornyelse av tidligere skjøtselsplaner og avtaler og inngåelse av nye.  
 
I 2022 har det vært gjort kartleggingsarbeid på Vollasetra, Langbakksetra og Helgetunsetra. 
Det er sendt innspill om midler til kartlegginger en del flere seterområder i 2023. Dette er 
områder vi ikke forventer så store artsmessige kvaliteter som er viktig å ivareta videre, men 
det er representative områder som er en viktig del av landskapet og slik del av 
verneformålet som bør ivaretas.  
 

Tiltak 1 til og med 15 er alle skjøtselstiltak på sti eller vegetasjon som er nødvendige og 
pågående, og må derfor prioriteres høyt.  

 
Tiltak  20 er stimulering til økt storfebeite i tråd med forvaltningsmål i forvaltningsplanen. Vi 
ser her fra tidligere inngåtte avtaler at tiltaket har hatt effekt og etterspørres av flere i 
områder som lenge har hatt opphør av beite eller for lavt beitetryk. Vi ser at det kommer 
flere storfe på beite i områder som har hatt lite beitetrykk en del år, noe som er i tråd med 
forvaltningsmål i forvaltningsplanen. Vi ønsker derfor å kunne fortsette dette tiltaket. 

Bruk av Nofence kan også redusere behovet for fysiske tiltak som gjerder, og redusere 
konfliktene med friluftslivet ved styrt beiting.  Ved å fjerne gamle gjerder eller redusere 
behovet for gjerder, vil både landskapsverdien øke og skadene for beitedyr og vilt reduseres. 
 
I områder med skjøtsel i form av slått eller beiting bør forvaltningen legge opp bevaringsmål 
og overvåke utviklingen framover. 
 
Andre skjøtselstiltak som pågår eller har vært ført opp som tiltak de senere år er uttak av 
fremmede treslag / fremmede arter (tiltak 15), og tiltak på stier der ferdsel og vann skader 
verneverdiene (tiltak 1 og 2). Også dette er tiltak som må videreføres og prioriteres høyt. Det 
er i 2022 igangsatt arbeid på stien langs Gravbekken (tiltak2), samt gjort en grundig analyse 
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og kostnadsestimering av arbeidet på stien mot Geithetta (tiltak1). Begge disse prosjekter 
må følges opp i 2023.  

I tillegg til skjøtselstiltak beskrevet over, er det viktig å arbeide videre med tiltak som støtter 
utviklingen og bruken av verneområdene våre i tråd med besøksforvaltningsstrategien. 
Tiltakene på innfallsport og stier( 17, 18 og 21) samt informasjonstiltakene (16 og 19)-17 er 
alle tiltak som følger opp besøksplanen med tilrettelegging og informasjon i tråd med planen 
og lokale ønsker for utvikling og bruk.   

 

Tiltaksmidler 2023   

  Tiltak Omsøkt 

1 Sti Svartådalen - Geithetta 500000 

2 Sti Gravbekken - Retning Trollheimshytta 500000 

3 Skjøtsel Vollasetra og Langbakksetra 30000 

4 Skjøtsel Jelsetra 20000 

5 Skjøtsel Svartdalssetra 20000 

6 Skjøtsel Renndølsetra 20000 

7 Skjøtsel Øyasetra 20000 

8 Skjøtsel Naustådalsetra 10000 

9 Skjøtsel Innerdalshytta 30000 

10 Skjøtsel Husbysetra 20000 

11 Skjøtsel Pestusetra 20000 

12  Skjøtsel Ytre Halasetra 20000 

13 Skjøtsel Langlisetra / Alvstusetra 20000 

14 Skjøtsel Helgetunsetra 20000 

15 Uttak fremmede treslag  Trollheimen og Innerdalen 300000 

16 Informasjon om vern Renndølsetra 20000 

17 Innfallsporter 500000 

18 Utbedringer på stier 100000 

19 Produksjon av skilt / infomateriell 50000 

20 Nofence klaver 100000 

21 Bruer over Minilla 1000000 

22 Ferdselsteller 1 

23 Fjerne teleledning i Innerdalen  200000 

   Sum 3950001 
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For 2021 ble vi tildelt tre ferdselstellere og i 2022 en ekstra. Forvalterne ber om at vi spiller 
inn behov for å videreføre disse også i 2023. De står ennå ute ved Vollasetra / Ekkertind, 
men planlegges flyttet i 2023. 

Forvalterne anbefaler verneområdestyret å søke om midler til tiltakene slik de vises i 
tabellen under, i prioritert rekkefølge.  

Samlet innmelding på tiltaksmidler ut fra tabellen over er på 3.950.001 kr.  Vi kan ikke 
forvente å få hele den ønskede tiltakssummen, men mener det er viktig likevel å vise hvilke 
prosjekter vi har mer eller mindre klare 

Tildelingen vil selvsagt ha betydning for endelig rekkefølge for prioriteringen. Mindre 
endringer i oppførte tiltak og prioriteringer kan gjøres av forvalterne / verneområdestyret, 
mens større endringer må avklares med Miljødirektoratet. Det er mulig å søke om 
supplerende tildeling ved to tidspunkt gjennom året. Styret skal ved utløp av august, eller 
fortløpende gi beskjed dersom tiltak ikke er mulig å gjennomføre som planlagt slik at 
midlene kan omdisponeres av dem, eller av lokal forvaltningsmyndighet dersom 
miljødirektoratet gir klarsignal for dette. 

I tillegg til tiltakene det søkes om midler til for 2023 er det også en uprioritert liste. Dette er 
tiltak det er aktuelt å ta fatt i framover, men som nå ikke er godt nok prosjektert og dermed 
klare for igangsetting. Uprioritert liste: 

 

 
Tiltak 

 
Bedre tilkomst fra kollektiv transport 

 

Helhetlige planer for kulturminner, bygninger og 
bygningsmiljø 

 
Gamme ved Fallan – restaurere kulturminne 

 
Farskholtet – skjøtsel / økt beitetrykk 

  
Bru for løypemaskin Nerskogen – for å flytte en del av 
skiløypa ut av verneområdet 

 

 

SNO ressurs 2023 

Det har ikke vært tid for noen dialog med lokal SNO om tilgjengelig ressurs for oss i 2023. 
Forvalterne ber derfor om at de sammen med styreleder kan ta denne bestillingen delegert 
på vegne av verneområdestyret.  i  

Det har selvsagt vært ønskelig med en større lokal SNO ressurs, som kunne hjulpet 
forvaltningen med mer systematisk registreringsarbeid, oppdateringer av bildedokument på 
bygninger og anlegg i verneområdene våre, samtidig med økt oppsyn og veiledning i felt. 
Men med lokal SNO som har rovviltarbeid over store områder som sin primæroppgave, er 
dette søkt løst ved innmelding av midler til kartlegging via kap 1420.21, slik at det kan gjøres 
tjenestekjøp for slike behov. For Innerdalen fungerer lokalt tjenestekjøp (tiltak 16) å dekke 
noe av veiledningsbehovet, mens det for de øvrige områdene er noe lav tilstedeværelse av 
forvaltning / oppsyn.   
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Rammer og opplegg for statsforvalteren og 
verneområdestyrer - innmelding av behov for 
midler til tiltak i verneområder, naturrestaurering 
og SNO-ressurser i verneområder - 2023 
 
Elektronisk søknadssenter (ESS) skal benyttes for å melde inn behov for midler til 
tiltak i verneområder og naturrestaurering, finansiert over ny kap./post 1420.31. 
Frist for innmelding er 10. januar 2023. Innmeldingen skal bygge på 
planleggingsmøter mellom forvaltningsmyndighet for verneområdene og SNO 
lokalt. Prioritering av oppsynsinnsats fra SNO skal inngå i møtene. Kommuner 
med delegert forvaltningsmyndighet skal inviteres til planleggingsmøtene hos 
Statsforvalteren. 
 

1. Post 1420.31 – Tiltak i verneområder og naturrestaurering 

Ny kap./post 1420.31 
Kap./post 1420.38 (restaurering av myr og annen våtmark) er i forslag til statsbudsjett for 2023 slått 
sammen med den gamle kap./post 1420.31 - Tiltak i verneområder. Ny 31-post heter Tiltak i 
verneområder, og annen natur, inkludert restaureringstiltak.  
 
For 2023 vil vi opprettholde to skjemaer i ESS for innmelding av behov for tiltak finansiert over den 
nye 31-posten. Ett skjema heter Midler til tiltak i verneområder og det andre heter Midler til 
naturrestaurering, altså tilsvarende ordning for innmelding som før. 
 

Naturrestaurering 
Posten kan benyttes til å restaurere forringet natur i terrestriske økosystemer som våtmark, skog, 
fjell, kulturlandskap og åpent lavland. Vi er inne i FNs tiår for naturrestaurering (2021-2030). 
Restaurering er nødvendig for å stoppe tapet av naturmangfold og under dette virkninger av 
klimaendringene. Midlene skal benyttes til å gjennomføre restaureringstiltak, blant annet med 
grunnlag i Plan for restaurering av våtmark i Norge (2021-2025). Statsforvalteren i Oslo og Viken og 
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Statsforvalteren i Innlandet kan bistå med faglige råd knyttet til restaurering av myr. Det kan meldes 
inn behov for midler til styrket kapasitet på naturrestaurering hos Statsforvalterne fra kap. 1420.21. 
 
Restaurering i de trua naturtypene sanddynemark, sørlig etablert sanddynemark og åpen grunnlendt 
kalkmark i boreonemoral sone prioriteres høyt, men det kan også meldes inn behov for midler til 
restaurering i andre terrestriske naturtyper, såfremt det legges ved en prosjektbeskrivelse av 
tiltakene. Behov for midler til hogst av fremmede treslag i verneområder meldes også inn i skjemaet 
for Naturrestaurering i ESS. Statsforvalteren i Vestland kan bistå med faglige råd knyttet til slike 
hogster. 
 
Midlene kan benyttes til naturrestaurering både innenfor og utenfor verneområder. Kap. post 
1420.31 er ikke en tilskuddspost og kan ikke benyttes til tilskudd. Det er kun Statsforvalteren og 
verneområdestyrene som har adgang til å melde inn behov for midler i ESS. Eventuelle initiativ fra 
annet hold, med plan om restaurering utenfor vernegrensene, må gå via Statsforvalteren. Det er 
Statsforvalteren og verneområdestyrene som har det økonomiske ansvaret for tiltakene, inklusive 
ansvar for rapportering.  
 

Tiltak i verneområder 
Målet for bruken av midler til tiltak i verneområder er at naturtilstanden opprettholdes og bedres. 
Miljødirektoratet legger Strategi for bruk av midler til tiltak i verneområder til grunn for tildeling av 
midler, se vedlegg 1.  Prioriteringene i strategien skal også følges ved innmelding av tiltak. Det kan 
meldes inn behov for tiltak i alle typer av verneområder, inkl. marine verneområder og andre 
verneområder i sjø. 
 
Alle tiltak skal kostnadsberegnes og gis unik prioritering. Alle innmeldte tiltak skal være i tråd med 
godkjent forvaltnings- eller skjøtselsplan, besøksstrategi eller andre relevante styringsdokumenter.  
Tiltaksplaner i FPNV (forvaltningsplan på nett) er koblet til søknadskjema i ESS. Disse tiltaksplanene 
åpnes i ESS, og FPNV-tiltak velges direkte inn i søknadsskjemaet.  
 
Det kan tildeles midler til kartlegginger og andre nødvendige utredninger som er direkte knyttet til 
tiltak. 
 
Statsforvalteren har ansvar for å kontakte kommuner med forvaltningsmyndighet for mindre 
verneområder for å registrere behov for tiltaksmidler. Innmeldte behov skal samordnes og 
prioriteres av Statsforvalteren i dialog med kommunene og inngå i den samlede prioriterte 
innmeldingen.  
 

Pågående skjøtselstiltak 
Statsforvalteren kan for 2023 søke om en ramme på inntil kr. 500 000 per fylke for pågående 
skjøtselstiltak (ved senere endringer i fylkesinndeling tar vi forbehold om endret fordeling). Dersom 
behovet skulle overstige tildelt ramme, må overskytende tiltak spesifiseres som egne tiltak i ESS. 
Tiltak der SNO er økonomisk ansvarlig, meldes inn som enkelttiltak i ESS, og ikke som del av en 
ramme.  
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Fremmede arter  
For bekjempelse av mink, rynkerose og stillehavsøsters er det utarbeidet handlingsplaner (DN-
rapport 5-2011, DN-rapport 2013-1 og Rapport M-588, 2016). Prioriteringer gitt i handlingsplanene 
skal følges ved innmelding av behov for midler til slike tiltak, og metodene som er gjengitt i planene 
skal benyttes. 
 
Ved minkbekjempelse kan fellingsinstruksen kun tas i bruk av tjenesteytere som er kontraktert av 
SNO. 
 

Informasjonstiltak 
Alle informasjonstiltak som iverksettes skal være i henhold til merkevaren Norges nasjonalparker og 
være forankret i en besøksstrategi. For verneområder forvaltet av verneområdestyrer og for 
verneområder med status som Ramsarområde, skal besøksstrategier sendes til Miljødirektoratet for 
faglig godkjenning. Alle henvendelser knyttet til informasjonstiltak rettes til merkevare@miljodir.no.  
 
Områder som har eller tåler mye besøk, områder som har særlig sårbare naturverdier (med behov 
for kanalisering av ferdsel), samt bynære områder skal prioriteres ved utarbeidelse av 
besøksstrategier. 
 
Behov for midler til informasjonstiltak i prioriterte områder meldes inn via ESS. Statsforvalteren må 
samordne og gjøre en prioritering av forslag om informasjonstiltak fra kommuner med delegert 
forvaltningsmyndighet. 
 
Statsforvalteren kan for 2023 melde inn behov for en ramme på inntil kr. 500 000 per fylke til 
informasjonstiltak m.m. (ved senere endringer i fylkesinndeling tar vi forbehold om endret fordeling). 
Dersom Statsforvalterens behov skulle overstige tildelt ramme, må overskytende tiltak spesifiseres 
som egne tiltak i ESS. Informasjonstiltak som SNO skal være økonomisk ansvarlig for, meldes inn som 
enkelttiltak i ESS. 
 

Verneskilt og skiltstenger 
Totalt behov for antall verneskilt, underskilt og skiltstenger meldes inn sammen med de andre 
tiltakene i ESS. Det skal benyttes en egen linje for skilt og en annen for stenger, og respektive antall 
og type skilt/stenger oppgis i merknadsfeltet. 
 
Retningslinjene for bruk av verneskilt er justert, og det er utviklet et opplegg for å ta i bruk underskilt 
med spesiell lokal tilpasning. Retningslinjene og mer informasjon om verneskilt finner du her: 
 
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/alle-tema/verneomrader/retningslinjer-for-bruk-av-
verneskilt_mdir_mai_2021.pdf 
 
Verneskilt, underskilt og skiltstenger til verneskiltene kan nå bestilles via en felles bestillingsløsning 
fra vår leverandør Reklameservice AS: https://miljodir.reklameservice.no/. Bestillingsløsningen 
krever innlogging, og passordet er miljodirektoratet.  
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2. Innmeldinger av diverse andre behov  

Driftsmidler til verneområdestyrer 
Verneområdestyrene skal melde inn ønske om driftsmidler over post 1420.21 i ESS. Nærmere 
informasjon om hva det kan søkes om finnes i veiledningen til søknadsskjemaet i ESS under 
"Bestillingsdialog", "Behovsinnmelding statsforvalteren". Midler til driftsoppgaver i verneområdene 
kan ikke dekkes over post 1420.31, men kan omsøkes under post 1420.21. 

Forvaltningsplaner og bevaringsmål  
Forvaltningsplaner skal utarbeides i det nettbaserte FPNV-systemet. Behov for midler til 
forvaltningsplaner skal meldes inn i ESS.  
 
Det legges stor vekt på effektmåling av tiltak, og vi oppfordrer forvaltningsmyndigheten til å etablere 
bevaringsmål i NatStat - Naturstatus for verneområder, som er utviklet for dette formålet. Se 
informasjonsskriv for fremgangsmåte og nærmere detaljer her: Etablere bevaringsmål i NatStat (fm-
nett.no)  

Ferdselstellere 
Behov for Miljødirektoratets elektroniske ferdselstellere meldes inn i ESS. Det skal meldes inn både 
behov for å kunne beholde tellere som allerede er i bruk og behov for nye tellere. I kostnadsfeltet 
skrives kr 1. Behovet må begrunnes, da det erfaringsvis er stor etterspørsel etter tellere. SNO, eller 
en av SNOs tjenesteytere, skal bistå ved utsetting og innrapportering av koordinater, stedsnavn og 
innlegging i basen.  Behov for personalressurser i felt for oppsetting og drift, meldes inn i SNOs 
bestillingsskjema, se vedlegg 2.  

Marint søppel 
Det er en egen tilskuddspost (post 71) som omhandler marin forsøpling. Statsforvalteren vil her 
kunne oppfordre frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser, private bedrifter, selvstendige 
kommunale og interkommunale selskaper og samarbeidsorganer til å søke for å få til et samarbeid 
om rydding innenfor de kystnære verneområdene. Minstesummen det kan søkes om over denne 
ordningen er kr. 300.000. Behov for midler til mindre tiltak knyttet til rydding av marint søppel i 
verneområder kan meldes inn i ESS (Tiltak i verneområder). 
 

3. Planleggingsmøter for verneområdearbeid 

Planleggingsmøtene med Statsforvalteren (tidligere omtalt som bestillingsmøter) skal som i fjor kun 
omhandle verneområdearbeid. Møtene skal sikre god dialog og forutsigbarhet i 
verneområdearbeidet med hensyn til prioritering av oppsynsinnsats, gjennomføring av tiltak og 
overvåking (bevaringsmål) som SNO kan utføre.  

På møtet i november/desember skal SNO rapportere fra årets arbeid, og utfordringer og behov for 
kommende år skal diskuteres. SNO er selv ansvarlig for planlegging, prioritering og økonomi for 
gjennomføring og rapportering av tilsyns- og kontrolloppgaver. Det er viktig at 
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forvaltningsmyndigheten drøfter faglige utfordringer og tilsynsbehov med SNO og kommer med 
innspill til prioriteringer av tilsynsvirksomheten for kommende år. Forvaltningsmyndighetene kan i 
tillegg ha behov for å få utført feltoppgaver som registreringsarbeid, bevaringsmål eller tiltak i 
verneområder (restaurerings-, skjøtsels- eller tilretteleggingstiltak). Behov for slike tiltak fra SNO 
drøftes i møtet. Dette gjelder også tiltak knyttet til Plan for restaurering av våtmark i Norge (2021-
2025) og eventuelle andre oppgaver knyttet til restaurering av natur. 
 
Behov for personalressurser sendes SNO til postmottak@miljodir.no på vedlagte skjema (vedlegg 2) i 
Excel-format. Det samme skjemaet skal brukes for både store og små verneområder. SNO vil 
avstemme disse oppgavene opp mot andre pålagte oppgaver, samt kapasitet og kompetanse.  
 
For tilsynsoppdrag i verneområder forvaltet av Statsforvalteren, ønsker vi at embetets «Skjema 
tilsynsbehov i verneområdene» brukes som grunnlag og at aktivitetsomfanget diskuteres og 
eventuelt justeres.  
 
Oppgaver knyttet til registrering og skjøtsel av kulturminner må avklares med regional 
kulturminnemyndighet før de meldes inn til SNO-lokalt. Dette er for å kunne vurdere muligheten for 
å samkjøre ønskede tiltak.  
 

4. Elektronisk søknadssenter (ESS) 
Elektronisk søknadssenter (ESS) vil være klart for innmeldinger i skjemaene Tiltak i verneområder og 
Naturrestaurering fra og med 15. november 2022.  
 
Behov for tiltaksmidler skal meldes inn med netto beløp, det vil si uten merverdiavgift. Den 
regnskapsmessige håndteringen ved bokføring av merverdiavgift, omtales i Rundskriv R-116 fra 
Finansdepartementet.  
 
Tiltaksmidlene vil bli tildelt i hovedtildelingen i februar 2023. Dersom det skulle bli behov for 
supplerende tildelinger knyttet til uforutsette utgifter, meldes behov inn på e-post, se adresser 
under. 
 
Det må være klart hvem som skal være økonomisk ansvarlig for de ulike tiltakene når de legges inn i 
ESS. Dette lar seg ikke lett endre etter tildeling av midler. 
 
Dersom klimatiske forhold, som for eksempel frossen mark, gjør at enkelttiltak bør realiseres før 
midler formelt blir tildelt, må tiltaket forhåndsklareres med Miljødirektoratet, ved: 
  

- Vibeke Husby vibeke.husby@miljodir.no for verneområder forvaltet av Statsforvalteren og av 
kommuner med delegert forvaltningsmyndighet 

- Olav Nord-Varhaug olav.nord-varhaug@miljodir.no  eller Ingrid Moe Dahl 
ingrid.moe.dahl@miljodir.no for verneområder forvaltet av verneområdestyrer 

 
Forhåndsklareringen forutsetter at tiltaket er høyt prioritert i bestillingen. De aktuelle tiltakene 
legges både inn med prioritering i ESS med merknad om forhåndsklarering og formidles i egen e-post. 
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Frist for forvaltningsmyndigheten for innmelding i ESS og for bestilling av SNO-ressurs i eget skjema, 
er 10. januar 2023. 
 
Elektronisk søknadssenter https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/ 
 

5. Rapportering 
Rapporteringen av mer-/mindreforbruk skal skje i forbindelse med rapport pr. 31. aug. 2023, 
økonomirapportering pr 1. november og Endelig årsrapport (EÅR) pr. 31. des. 2023. Samtidig med 
EÅR skal det i 2023 rapporteres i ESS på enkelttiltak finansiert over post 1420.31 (Tiltak i 
verneområder og Naturrestaurering). Manglende rapportering kan få konsekvenser for senere 
tildelinger. 
 
Planlagte tiltak som ikke blir realisert, rapporteres fortløpende til Miljødirektoratet. Det kan da 
frigjøres tiltaksmidler som kan komme andre verneområder til gode. 
 
 
Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Ivar Myklebust     Morten Kjørstad 
 
avdelingsdirektør    avdelingsdirektør 
Land- og friluftslivavdelingen   Statens Naturoppsyn 
 
 
Vedlegg 

1. Strategi for bruk av tiltaksmidler 2020-2025 
2. Skjema for innspill om ønsket SNO-ressurs  

 
 
Adresseliste: 
Alle Statsforvaltere 
Alle verneområdestyrer  

Kopi til: Kommuner med delegert forvaltningsmyndighet 
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Strategi for bruk av midler til tiltak i verneomra der,  

2020-2025 
  

Innledning 

Regjeringen vil bevare et representativt utvalg av norsk natur for kommende generasjoner, og en god 

forvaltning av verneområder er viktig for å kunne nå dette målet. Regjeringen ferdigstilte i 2019 

Handlingsplan for styrket forvaltning av verneområdene, og ett av tiltakene i planen er å oppdatere strategi for 

bruk av midler til tiltak i verneområder innen 2021. Ifølge tildelingsbrevet til Miljødirektoratet for 2019 skal 

"Styrket ivaretakelse av verneverdiene i verneområdene og oppfølging av handlingsplan for styrket forvaltning 

av verneområdene" prioriteres. Tiltaksmidlene fordeles på bakgrunn av dagens trusselbilde og har som formål 

å ivareta, samt forbedre tilstanden i verneområdene. Midlene prioriteres derfor til tiltak som virker avbøtende 

på negative påvirkningsfaktorer der verneverdiene er truet. 

Klimaendringene kan forventes å gi økt stress for mange av artene og naturtypene i verneområdene og kan gi 

endringer i sammensetningen av arter. For å minimere de negative effektene av klimaendringer på 

verneverdiene, må andre negative påvirkninger begrenses mest mulig. Eksempler på dette er gjengroing, 

forstyrrelser og forurensning. I tillegg bør forvaltningen av verneområder nå ta ekstra hensyn til klimaeffekter i 

planlegging av tiltak. Skjøtselstiltak, som fjerning av fremmede arter, må for eksempel antas å øke i omfang 

som følge av klimaendringene, og planlegging av tilretteleggingstiltak som etablering av stier og broer, må ta 

høyde for økte nedbørsmengder med påfølgende flom- og rasfare. 

  

Tiltaksposten – Statsbudsjettets kap./post 1420.31 

Det overordnede målet for forvaltning av verneområder er å ivareta verneformålet og verneverdiene i det 

enkelte verneområde. Postbeskrivelsen for post 1420.31 Tiltak i verneområde, gir viktige formelle rammer for 

hvordan tiltaksmidlene skal disponeres. Størrelsen på tiltaksposten avsettes i hvert års statsbudsjett og har i de 

siste årene økt. I statsbudsjettet for 2019 (Prop.1S (2018-2019) står følgende: 

"Midlane går til tiltak som er naudsynte for å ta vare på verneverdiane, inkludert utgreiingar som er naudsynte 

før tiltak, informasjonstiltak og skjøtsels- og tilretteleggingstiltak. Tilretteleggingstiltaka omfattar opparbeiding 

av stigar, klopping og merking for å betre tilgjenget i verneområda og samstundes styre ferdsla i og rundt 

sårbar natur i verneområda. Midlane nyttast òg til informasjonstiltak i alle typar av verneområde i samband 

med ny merkevare for Noregs nasjonalparkar og til utarbeiding av besøksstrategiar for nasjonalparkar og andre 

verneområde med store besøkstal eller særskilde utfordringar. Alle tiltak skal vere i tråd med godkjent 

forvaltings-/skjøtselsplan for verneområda og andre relevante styringsdokument." 

Posten for tiltaksmidler er en statlig investeringspost for forvaltningsmyndighetenes prioriterte tiltak i 

verneområder. Midlene skal derfor kun benyttes til tiltak i forvaltningsmyndighetens egen regi, ev. til kjøp av 

tjenester for gjennomføring av tiltakene. Midlene kan ikke benyttes som tilskudd til andre aktører. Drift og 

vedlikehold av infrastruktur (veier, toaletter, parkeringsplasser o.l)  utenfor verneområdene  

finansieres ikke over tiltaksmidlene. 

For å kunne ivareta verneverdiene innenfor verneområder, vil det av og til være nødvendig å gjennomføre 

tiltak også utenfor verneområdene. Dette betinger samarbeid og avtale med grunneiere. Et eksempel på et slikt 

tiltak er når uttak av fremmede arter innenfor og utenfor vernegrensene må sees i sammenheng for at tiltaket 

skal få optimal effekt. 

For å oppnå en god forvaltning av verneområder, kan det være nødvendig med generelle naturkartlegginger,  

sårbarhetsvurderinger, brukerundersøkelser, utarbeidelse av forvaltnings- og skjøtselsplaner, overvåking og 
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utarbeidelse av nettsider o.a. Slike tiltak finansieres ikke over kap./post 1420.31, men over andre 

budsjettposter.   

  

Forutsetning for tildeling av midler 

Tiltak skal være forankret i en skjøtsels- eller forvaltningsplan, en besøksstrategi for området eller andre 

relevante styringsdokumenter.  

I forkant av innmeldingen må formaliteter rundt tiltaket være avklart, som planavklaringer og innhenting av 

nødvendige tillatelser for gjennomføring av tiltaket. I tillegg må eierforhold og tilsyns-/drift- og 

vedlikeholdsavtaler være avklart.  

I Handlingsplan for styrket forvaltning av verneområdene er det presisert at "For større installasjoner som 

fugletårn mv. er det krav om en betydelig samfinansiering fra andre for å kunne prioritere tiltaket. Videre må 

eierforholdet og vedlikeholdsansvaret avklares på forhånd." 

  

Prioriteringer ved bruk av midler til tiltak i verneomra der 

Klima – og miljødepartementet har bedt om en styrket ivaretagelse av verneverdiene i verneområdene.  

Bedring av tilstanden i verneområder, slik at antall truede verneområder reduseres, vil derfor ha fokus. De 

største negative påvirkningsfaktorene er gjengroing, fremmede arter, forstyrrelse av dyrelivet, tekniske inngrep 

og slitasje på vegetasjon, figur 1.  

 

Figur 1. Trusselfaktorer i verneområder pr 31.12.2017 

Ved fordeling av midler til skjøtsel og besøksforvaltning, skal tiltakene som gir størst positiv effekt på tilstanden 

og som direkte bidrar til å motvirke negative påvirkningsfaktorer prioriteres.  

Etablerte skjøtselstiltak i naturtyper som krever kontinuerlig skjøtsel for å opprettholde god tilstand (løpende 
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skjøtsel), skal prioriteres høyere enn nye, større prosjekter. Det finnes likevel tilfeller der strakstiltak bør 

prioriteres. Dette gjelder f.eks. der det oppdages nye forekomster av fremmede arter med stort 

spredningspotensiale og der trua arter eller naturtyper står i fare for å gå tapt. Et annet eksempel kan være 

sikkerhetstiltak knyttet til besøksforvaltningen. 

I verneområder der verneformålet trues av manglende skjøtselstiltak, og der det er behov for oppstart av tiltak 

umiddelbart, vil slike tiltak prioriteres foran besøksforvaltningstiltak som ikke er direkte knyttet til trusselbildet. 

Tiltak for å styrke besøksforvaltningen kan eventuelt gå parallelt med nødvendige skjøtselstiltak. 

Et delmål med budsjettposten er å tilrettelegge for de besøkende med informasjon i tråd med merkevaren 

Norges nasjonalparker. I enkelte verneområder er det ikke ønskelig med økt ferdsel av hensyn til 

verneverdiene. I slike områder er likevel god, oppdatert informasjon i tråd med merkevaren viktig.  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Finansiering av større tilretteleggingstiltak 

Midler til opprettelse av installasjoner som informasjonspunkt, toalettbygg og parkeringsplasser i tilknytning til 

verneområder, må være forankret i en godkjent besøksstrategi for å kunne bli prioritert. Tiltaksmidler kan 

brukes til (primært å delfinansiere) gjennomføring av denne typen tilrettelegging, og søknader til slike anlegg 

skal være godt begrunnet med bl.a. informasjon om besøkstall og eksisterende bruk av området.  

 

Prioriteringer ved bruk av tiltaksmidler: 

1. Tiltak som direkte bidrar til å motvirke negative påvirkningsfaktorer knyttet til trusselbildet. Ramsar-

områder og truede naturtyper prioriteres høyest blant disse tiltakene 

2. Løpende skjøtselstiltak 

3. Vedlikehold av eksisterende tilrettelegging 

4. Bruk av merkevaren Norges nasjonalparker i verneområder med høyt besøkstrykk 

5. Bruk av merkevaren i øvrige verneområder 

6. Besøksforvaltningstiltak som ikke er direkte knyttet til trusselbildet (slik som fugletårn mm.) 

 

Målet med forvaltningen av verneområdene er å redusere truslene mot verneverdiene og å ønske folk 

velkommen inn for gode naturopplevelser. 

Strategien vår for å nå dette målet, vil være å prioritere tiltak som innretter seg mot en bedret tilstand i 

verneområdene. Dette vil være tiltak som innrettes mot trusselfaktorene for de aktuelle områdene, og 

slike tiltak kan være både skjøtselstiltak og tilretteleggingstiltak. For å sikre en god opplevelse for 

besøkende, vil vi følge opp tiltak som er fremmet i besøksstrategier, og inkludert er bruk av merkevaren 

Norges nasjonalparker. 
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Tilrettelegging etter universell utforming i verneomra der  

Universell utforming av stier innebærer krav til dekke, terrengutforming og bredde som vanskeliggjør denne 

typen tiltak i verneområder. I verneforskriftene er det et generelt forbud mot tyngre tekniske inngrep, og de 

har som den klare hovedregel ikke dispensasjonsbestemmelser som hjemler universell tilrettelegging i 

verneområdet. Den generelle dispensasjonsbestemmelsen i nml. § 48 første ledd, første alternativ, vil sjelden 

kunne anvendes da universell utforming medfører terrenginngrep som strider mot verneformålet og påvirker 

verneverdiene. Hvorvidt et omsøkt tiltak er i konflikt med forskriften må vurderes i det enkelte tilfellet. 

Utenfor verneområdet, i tilknytning til innfallsporter eller startpunkt, kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å 

etablere tilretteleggingstiltak med universell utforming. Også utenfor verneområder bør forvaltningsmyndighet 

være bevisst på inngrep som påføres terrenget og gjøre en vurdering av om behovet står i forhold til kostnader 

og inngrep.  

På denne bakgrunnen vil det være høy terskel for tildeling av midler utover det som kan defineres som  

"enkel tilrettelegging" i verneområder. 

 

Kulturminner i verneomra der 

Kulturminner er en del av verneformålet i de aller fleste nasjonalparker og i enkelte andre verneområder. 

Ansvaret for oppfølging og ivaretagelse av kulturminner ligger hos kulturminnemyndighetene. Det er egne 

poster på statsbudsjettet for forvaltning av kulturminner, og tiltaksmidler prioriteres vanligvis ikke til dette 

formålet. Skjøtsel av enkelte kulturminner, slik som steingjerder, gravrøyser og fangstsystemer, kan likevel 

vurderes prioritert for samfinansiering med kulturminnemyndigheten. Eksempler på tiltak som ikke finansieres 

av tiltaksmidler eller driftsmidler er vedlikehold av bygninger i verneområder. Ansvaret for finansiering av 

vedlikehold og drift av bygninger ligger hos eier.  
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Innspill om ønsket SNO ressurs i verneområder. (Sett inn nye linjer for hvert ønsket utført oppdrag)
2023

Forvaltningmyndighet
Fylles ut av SNO

Verneområde/Tema Prioritering Beskrivelse av oppdrag
og metode

Forankring i
planverktøy

Rapportering (
Verneområdelogg, Artsobs,
Natstat).

Merknad Ansvarlig i SNO-L Tidsbruk (dagsverk) Gjennomført
ja/nei

Kommentarer

Verneområde/Tilrettelegging

Verneområde/Skjøtsel

Verneområde/Bevaringsmål

Verneområde/Tilsyn og kontroll
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Moss kommune
Trøgstad kommune
Ullensaker kommune
Elverum kommune
Tolga kommune
Tynset kommune
Os kommune
Gjøvik kommune
Dovre kommune
Lom kommune
Vågå kommune
Ringebu kommune
Gol kommune
Hol kommune
Tinn kommune
Hjartdal kommune
Fyresdal kommune
Tokke kommune
Kristiansand kommune
Hægebostad kommune
Sirdal kommune
Stavanger kommune
Haugesund kommune
Suldal kommune
Karmøy kommune
Bergen kommune
Stord kommune
Kvinnherad kommune
Ulvik kommune
Vik kommune
Luster kommune
Naustdal kommune
Gloppen kommune
Vanylven kommune
Rauma kommune
Sunndal kommune
Rindal kommune
Steinkjer kommune
Namsos kommune
Hemne kommune
Snillfjord kommune
Frøya kommune
Meldal kommune
Røros kommune
Holtålen kommune
Tydal kommune
Stjørdal kommune
Frosta kommune
Røyrvik kommune
Namsskogan kommune
Grong kommune
Høylandet kommune
Flatanger kommune
Nærøy kommune
Inderøy kommune
Hattfjelldal kommune
Tromsø kommune
Hammerfest kommune
Ålfotbreen verneområdestyre
Ånderdalen nasjonalparkstyre
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/ Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe
Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde
Breheimen nasjonalparkstyre
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/ Børgefjell nasjonalparkstyre
Dovrefjell nasjonalparkstyre
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia
Folgefonna nasjonalparkstyre
Nasjonalparkstyret for Forollhogna
Nasjonalparkstyret for Fulufjellet
Færder nasjonalparkstyre
Verneområdestyret for Geiranger-Herdalen landskapsvernområde
Hallingskarvet nasjonalparkstyre
Jomfruland nasjonalparkstyre
Jostedalsbreen nasjonalparkstyre
Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen
Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder
Langsua nasjonalparkstyre
Lofotodden nasjonalparkstyre
Njaarken vaarjelimmiedajve/ Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre
Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernområde/ Ittugáissáid suodjemeahccestivra
Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Møysalen nasjonalparkstyre
Naustdal-Gjengedal verneområdestyre
Verneområdestyret for Nordkvaløya-Rebbenesøya
Nærøyfjorden verneområdestyre
Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder
Raet nasjonalparkstyre
Nasjonalparkstyret for Reinheimen
Nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi landskapsvernområde
Rohkunborri nasjonalparkstyre
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre
Seiland/Sievju nasjonalparkstyre
Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane landskapsvernområde
Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen
Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan
Stabbursdalen nasjonalparkstyre/ Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra/ Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta
Stølsheimen verneområdestyre
Sølen verneområdestyre
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat
Verneområdestyret for Trollheimen
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre Várnjárgga álbotmeahccestivra Varenkinniemen kansalistarhaan styyri
Vega verneområdestyre
Ytre Hvaler nasjonalparkstyre
Anárjoga álbmotmeahccestivra / Anárjohka nasjonalparkstyre
Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde
Øvre Pasvik nasjonalparkstyre -Báhčaveaji álbmotmeahccestivra
Statsforvalteren i Agder
Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Vestland
Statsforvalteren i Møre og Romsdal
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Statsforvalteren i Innlandet
Statsforvalteren i Trøndelag
Statsforvalteren i Nordland
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
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https://www.nasjonalparkstyre.no/Vega1
https://www.nasjonalparkstyre.no/Ytre-Hvaler
https://www.nasjonalparkstyre.no/Ovre-Anarjohka
https://www.nasjonalparkstyre.no/Ovre-Dividal--nasjonalpark


Forvaltningsplan
Skjøtselsplan
Tiltaksplan
Besøksstrategi
Annet (beskriv)

Verneområdelogg
Artsobs
NatStat
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Saksframlegg 
 
 

 
Arkivsaksnummer: 2022/74-0 Saksbehandler: Hege Sæther Moen Dato: 21.11.2022 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Verneområdestyret for Trollheimen 54/2022 30.11.2022 

 

Møteplan og driftsmidler for 2023 

Innstilling fra forvalter 
Verneområdestyret for Trollheimen ber om at følgende behov for midler til drift og 
kartleggingsarbeid i 20223 meldes inn til Miljødirektoratet: 

Drift av VO styret med utvalg   800.000 kr  

Kartlegginger      500.000 kr 

Sum drift og kartlegginger            1.300.000 kr 

 

Møteplan for 2023: 

 VO - møte AU - møte 

Januar  06. 

Februar Dagsmøte siste del av febr  

Mars   

April   

Mai  dagsmøte  

Juni dagsmøte med befaring   

Juli   

August 2 dagers møte med befaring  

September   

Oktober   

November  Dagsmøte  

Desember   
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I tillegg til oppsatte møter er det ønskelig at det legges opp til enkelte befaringer med AU og 
styremedlemmer med frivillig deltakelse slik at styret får bedre kunnskap om området de forvalter og 
utfordringene som er i området. 
--- slutt på innstilling --- 

 

Saksopplysninger 
Bedre kunnskapsgrunnlag 

Som pekt på både i saksframlegg og enkeltsaker som behandles av verneområdeforvalterne, 
er det behov for bedre kunnskapsgrunnlag for forvaltningen.  Det har de senere år vært 
utarbeidet skjøtselsplaner for de fleste av seterdalene våre, men vi ser fremdeles behov for 
supplerende kartlegginger. For kommende sesong er det ønskelig å kartlegge forholdene ved 
Kontrabakken og setere i Vindøldalen, setre i Kvendsetdalen, enkeltsetre i Søyådalen og 
Kvenndalen, samt Viromsetra i Grasdalen. Det estimeres en kostnad på ca 20. - 25.000 per 
seter ved kartlegginger. Basert på dette anbefaler vi at det søkes om 200.000 til kartlegging 
av seterområder i 2023. Med dette skulle vi etter hvert være ferdig med kartlegging av 
seterområder for en periode framover.  

Det vurderes også viktig å skaffe fram et bedre bilde for utbredelse av vannfauna, og da 
særlig i fisketomme tjern / vann. Trollheimen har forekomster av sørlig tusenbeinkreps, en 
istidsrelikt art med få andre forekomster i Norge. Vi har også nærliggende kjente 
forekomster av stor salamander, og lokalitetene disse er registrert på tilsier at dette er en 
art som også kan finnes på tilsvarende lokaliteter i Trollheimen. Det bør gjøres kartlegging av 
mulig lokaliteter for begge disse artene, for å gi oss et bedre grunnlag for eventuelt å ta vare 
på dem framover. Det er uklart hva slik kartlegging vil koste, men det foreslås å be om en 
sum på 100.000 kr.  

Befaringer forvalterne har i verneområdene viser at bygninger endrer seg over tid, og at 
dette i stor grad skjer uten at det søkes om. Det foreslås derfor en mer systematisk 
gjennomgang og fotografering av alle bygninger og anlegg i Trollheimen. Det antas å være 
mulig å få dette til i løpet av en feltsesong. Bildene må i tillegg systematiseres og legger inn i 
GISLink slik at de er tilgjengelig for forvaltningen på en effektiv måte. Det antas at dette vil 
koste ca 200.000 kr. 

Samlet behov for kartlegginger er på 500.000 for 2023. 

 
VO styrets møter og behov for midler til drift 

Verneområdestyret har de siste år hatt 5 møter per år, der minst ett har vært et todagers 
møte. Det er gode erfaringer med slike todagersmøter der styret blir bedre kjent i områdene 
de forvalter og med hverandre som forvaltningsteam. Med bakgrunn i dette er de også for 
kommende år lagt opp til 4 dagsmøter og et todagersmøte. 

Det settes også opp behov for midler for noen AU møter, men med unntak av det første AU 
møtet som foreslås 6. januar 2023, tidfestes ikke de øvrige møtene. 

Styret har tidligere ønsket fysiske møter som hovedform, og det er derfor lagt opp til dette 
for 2023. 
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Det er også ønskelig å legge opp til befaringer av viktige traseer som nyttes av besøkende, 
slik som trekanten og den vestre trekanten. Dette for at flere fra styret har kunnskap om 
bruken av området og utfordringer ved dette både for andre brukergrupper, for vegetasjon 
og for de besøkende. Slike befaringer kan være frivillige å delta på, men tid brukt av 
styremedlemmer må dekkes. Formålet er å gi bedre beslutningsgrunnlag i styret ved 
behandling av aktuelle saker, og slik gjøre styret mer aktive deltakere i forvaltningen. Det er 
ikke lagt inn ekstra midler / timer for dette i budsjettet, men ventes at det kan dekkes av 
midler som ellers ikke nyttes til styremedlemmer ved forfall i møtene.  

Det er fra styret også pekt på behov for å ta mer aktivt i bruk både Administrativt fagutvalg 
og Faglig rådgivende utvalg. Det er derfor budsjettert for et dialogmøte med faglig 
rådgivende utvalg i 2023. 

Verneområdestyret har tidligere år deltatt på nasjonalpark-konferanser, for 2023 er det 
signalisert at det ikke vil bli nasjonalparkkonferanse. 

Forvalter foreslår følgende fordeling av møtene i 2023, og ber styret finne datoer de er 
ledige i møtet den 30.11.22. 

 VO - møte AU - møte 

Januar  06. 

Februar Dagsmøte siste del av febr.  

Mars   

April   

Mai  dagsmøte  

Juni dagsmøte med befaring   

Juli   

August 2 dagers møte med befaring  

September   

Oktober   

November  Dagsmøte  

Desember   

 

 

Budsjett: 

Budsjettet som følger er satt opp basert på innspill om ønsket møtefrekvens og aktivitet.  

Det er av erfaring fra de siste år noe forfall i møtene, og dette er hensyntatt ved innspill om 
midler til drift av styret, der budsjettert kostnad er på 921.884 kr, mens det foreslås å be om 
tildeling på 800.000. Det er forvalters erfaring at edruelige innspill på behov som også nyttes 
som omsøkt er noe vi over tid er best tjent med. Skulle behovet endre seg gjennom  året 
med bedre deltakelse enn siste år, eller med behov for ekstra møter, så kan vi be om 
supplerende tildeling gjennom  året. 
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Saksframlegg 
 
 

 
Arkivsaksnummer: 2022/10092-0 Saksbehandler: Hege Sæther Moen Dato: 23.11.2022 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Verneområdestyret for Trollheimen 55/2022 30.11.2022 

 

Ressurser til informasjonsarbeid i verneområder - forslag 
til samarbeid 

Innstilling fra forvalter 
Verneområdestyret for Trollheimen ser behov for en styrking av det informasjonsfaglige 
arbeidet tilknyttet verneområdeforvaltningen og er positive til et samarbeid omkring dette 
med nærliggende NP- / VO-styrer. Styret ønsker at det tilføres stillingsressurser til dette 
arbeidet, med formål å styrke og profesjonalisere informasjonsarbeidet og dermed bidra til å 
ivareta verneverdiene for framtiden. 
 
Styreleder og forvaltere får fullmakt til å arbeide videre med dette saman med 
styreledere/forvaltere i andre nærliggende NP- / VO-styrer, melde inn behov ved bestilling 
av midler for 2023 og deretter ta dette opp med sentrale myndigheter for å finne en meir 
varig løsning for behovet.  
 
Det bør legges til grunn alternativ 1 som første prioritet på hvordan arbeidet praktisk skal 
løses.Styrene bør involveres igjen når en varig funksjonsbeskrivelse og plassering skal 
bestemmes. 
--- slutt på innstilling --- 

 

Dokumenter i saken 
Vedlegg 
1 invitasjon til samarbeid om stillinger knyttet til styrking av 

informasjonsarbeidet i nasjonalparkene 
2 Invitasjon til samarbeid om informasjonsarbeid i verneområder-brev 

Trollheimen.pdf 
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Saksopplysninger 
Saken fremmes etter innspill fra Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia, som 
hadde saken til behandling i styremøte 2. september 2022. Det var tidlig og god dialog 
mellom NP-forvalter i Femundsmarka og forvalter i Trollheimen om saken før saken ble 
behandlet i NP-styret for Femundsmarka og Gutulia. Fra forvalternes side er dette et 
samstemt behovet som vi ser bør løftes fram. 

 

Formidling og informasjon er svært viktige virkemiddel for å nå fram til brukerne i 
verneområdene, slik at besøkende får en god opplevelse. Men også slik at viktige 
verneverdier ivaretas. Mange av verneverdiene er i dag under press, blant annet på grunn av 
stort besøkstrykk og ulike aktører og interessegrupper som benytter verneområdene til sin 
aktivitet, enten det er friluftsliv eller næringsutøvelse.  

De senere årene har brukerne og deres opplevelser og tilbud i verneområdene fått et 
betydelig fokus fra overordnede miljømyndigheter, dette gjenspeiles også i 
strategidokumenter for norsk reiselivsutvikling, der nasjonalparker og store verneområder 
trekkes fram som prioriterte besøksmål.  

 

Handlingsplan for styrket forvaltning av verneområdene 

Handlingsplan for styrket forvaltning av verneområder kom i 2019. Her pekes det på at både 
undervisning med naturveiledere og informasjonstavler, blant annet, er viktige tilbud til 
publikum og at besøkssentre samler et større fagmiljø. Fra Handlingsplanen s.39: «For å 
bedre kvaliteten på utadrettet kommunikasjon, bør det utvikles et tettere tverrfaglig 
samarbeid mellom de som arbeider med formidling. I dette arbeidet er museer, 
naturveiledere, natur- og kulturminneforvaltning, utdanningsinstitusjonene, natur- og 
kulturminneguidene og den enkelte bedrift viktige.»  

 

Besøksstrategi – oppfølging av tiltaksplan 

Alle nasjonalparker skal ha en besøksstrategi innen 2020 ifølge Miljødirektoratet sin veileder 
M-415/2015. Besøksstrategien skal være en del av forvaltningsplanen for verneområdene. I 
henhold til styrenes vedtekter skal styret i besøksstrategien vurdere behovet for særskilte 
informasjonstiltak, jf. vedtektenes punkt 8.4. Styret er hovedansvarlig for informasjonstiltak 
og skal gjennomføre dette i henhold til Miljødirektoratet sin merkestrategi.  

Det er lagt ned mye arbeid i utarbeiding av besøksstrategier og mange av de tiltakene som 
listes opp i handlingsplanene er relatert til ulike informasjonstiltak. Det settes derfor store 
krav til gjennomføring av disse tiltakene, i forhold til informasjonsfaglig kompetanse. 

Kommunikasjonsarbeidet er en viktig del av besøksforvaltningen. Besøksstrategiene som 
utarbeides skal ifølge Miljødirektoratet si noe om hvordan vi kommuniserer best mulig med 
de besøkende i våre områder. Merkevaren Norges nasjonalparker legger føringer for 
hvordan en bygger opp denne kommunikasjonen. Merkevaren skal gi en samlende visuell 
identitet for aktørene under merkevaren. 

For nasjonalparkstyrene er det i merkevaren helt klare forventninger om at de skal arbeide 
med: 
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• Innfallsporter og informasjonspunkt  
• Besøksretta hjemmeside  
• Facebook   
• Instagram  
• Hjemmeside for styrene  
• Brosjyremateriell  
• Kommersielt merke  

I tillegg er det ønskelig og nødvendig at man kan jobbe mer aktivt opp mot lokale og 
nasjonale media, for å få ut budskapet i forhold til verdier og utfordringer i våre 
verneområder. Det er også behov for å følge opp mediainnspill som setter søkelys på ulike 
utfordringer i verneområdene, når dette får omtale, og det er behov for å imøtegå eller rette 
opp informasjon. Ulike fagtidsskrift og medlemsblad etc kan også være gode 
formidlingsarenaer.  

 

 

Kompetanse og arbeidsoppgaver 

Det er også forventet at det skal utarbeides kommunikasjonsplaner for de ulike 
verneområdene. Noe som er både fornuftig og relevant. Men dette krever både ressurser og 
kompetanse som ikke nødvendigvis besittes av nasjonalparkforvalterne. Det kan være 
aktuelt å benytte innleide fagpersoner til å utarbeide kommunikasjonsplaner. Men faren er 
da at den oppbygde kompetansen innen dette felt i det aktuelle verneområdet forsvinner ut, 
når planarbeidet er gjennomført. Kommunikasjon og informasjonsarbeid er et eget fag. Ikke 
alle nasjonalparkforvaltere besitter denne kompetansen, og kan derfor bruke 
uforholdsmessig mye tid på slikt arbeid som igjen går ut over andre oppgaver.  Særlig 
løpende kommunikasjonsarbeid opp mot sosiale medier krever kunnskap og tid (lage 
innlegg, annonser og promotering).  Fordelen med å ha en dedikert person som jobber med 
informasjon og kommunikasjon er flere, og særlig i arbeidet med informasjon på internett, 
SoMe og for dialog med reise- og næringslivet er dette synlig.  

 

Erfaringer fra Villreinsenteret og Dovrefjell – Rondane angående samarbeid om 
informasjonsarbeid og kommunikasjonsarbeid 

Det har vært gjennomført et 3- årig prosjekt med prosjektstilling som informasjonskonsulent 
delt slik; 50 % Norsk villreinsenter (Hjerkinn) og 25% nasjonalparkstyret for Dovrefjell  + 25 % 
nasjonalparkstyret for Rondane og Dovre. Prosjektet ble organisert som tjenestekjøp fra 
Norsk villreinsenter. Det ble ansatt en informasjonsrådgiver med kontorsted på Hjerkinn, 
som også er forvaltningsknutepunkt. 

Denne stillingen har gitt nasjonalparkstyrene et kraftig løft for informasjon gjennom en god 
kommunikasjonsplan, nye besøksrettete nettsider, sosiale medier, møter med aktører m.v. 
Sekretariatene vurderer at ressursen i tillegg til å være en sårt tiltrengt ressurs med 
profesjonalitet på informasjons- og kommunikasjonsarbeid, gir ekstra synergier og 
nytteverdi i forhold til styrking av kompetanse om ivaretakelse av felles verneformål. Samt 
bidratt til at forvaltninga fremstår mer enhetlig og samlet på tvers av vernegrenser. Det har 
synliggjort samarbeidsmuligheter med aktører som driver aktiviteter i flere verneområder. 
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Det pekes også på at informasjonsmedarbeideren kan oppfattes av publikum og brukere 
som mer «nøytral» enn forvalterne, dette gir bedre forutsetning for å skape god dialog 
mellom forvaltning og aktører knyttet til verneområdene.  

Selv en så liten personellressurs som 25 % per styre har vært et stort løft, men gir et 
arbeidspress som i lengden ikke går, og informasjonsmedarbeideren opplever at mange 
oppgaver forblir ugjort. Erfaringen tilsier at en 100 % stilling for de to nasjonalparkstyrene vil 
være en nødvendig ressurs for å kunne følge opp det som er igangsatt på kontinuerlig basis. 
Totalinnsatsen i stillingen i prosjektperioden der halvparten har vært for styrene har vært 
vesentlig mer enn 100 %. Dette anses ikke som holdbart over tid. De to nasjonalparkstyrene 
søker derfor Miljødirektoratet om å videreføre av dette arbeidet, med tildeling av ressurser 
til en ny stilling.  

Sekretariatene i de ulike verneområdestyrene i Norge har et stort spenn i arbeidsoppgaver 
og arbeidsmengde. Den nye merkevaren for Norges nasjonalparker ønsker å signalisere 
kvalitet og profesjonalitet i forhold til utforming av hjemmesider, brosjyrer, skilt og 
innfallsporter. Da er det viktig at innholdsproduksjonen og kommunikasjonen har samme 
standard og kvalitet. Dette fordrer profesjonalitet i forhold til disse oppgavene, og denne 
kompetansen innehas ikke i verneområdestyrene i dag.  

 

Evaluering av forvaltningen peker på underbemanning 

I evalueringsrapporten om forvaltningsordningen for nasjonalparker og andre store 
verneområder i Norge (Nordlandsforskning 2021) trekkes både kompleksiteten i 
arbeidsoppgaver og knapphet på ressurser i de ulike sekretariatene frem. 

I sin oversendelse av evalueringsrapporten til Klima- og miljødepartementet skriver 
Miljødirektoratet (forvalter sin understrekning):  

«Rapporten viser at det er store forsinkelser i mange av styrenes vedtak av 
forvaltningsplaner og besøksstrategier. Det synes ikke som mengden enkeltvedtak er noen 
avgjørende grunn til slike forsinkelser. Arbeidet med besøksstrategier har forsinket en god 
del styrer i arbeidet med forvaltningsplaner, til tross for at besøksstrategier etter intensjonen 
skulle bygge på forvaltningsplanene.»  

«I lys av ulikheter i arbeidsmengden mellom verneområdestyrene og innenfor det enkelte 
verneområdestyret over tid, påpeker evalueringen at det er behov for en gjennomgang av 
ressursfordelingen totalt, fordelingen mellom verneområdestyrene, og fordelingen av 
ressurser på faste ansettelser og midlertidige tiltak. Tregheten i arbeidet med (reviderte) 
forvaltningsplaner viser dette» 

Rapporten peker på at styrer/sekretariater i stor grad mangler ressurser til aktiv strategisk 
forvaltning og at verneverdiene lider under dette. De fleste styrene har for lite bemanning 
og ressurser til å møte kompleksiteten i forvaltningsutfordringene. Formidlings- og 
informasjonsarbeidet er derfor et av arbeidsfeltene som hadde trengt en styrking. 
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Vurderinger 
 
Informasjon er et viktig virkemiddel i forvaltningen av verneområder, og trenger å bli 
profesjonalisert. Prosjektet på Hjerkinn med nasjonalparkstyrene Dovrefjell – Sunndalsfjella 
og Rondane – Dovre, demonstrerer dette svært godt.  Informasjon fører til en bevisstgjøring 
av besøkende og andre som bruker verneområdene til friluftsliv og andre aktiviteter.  

Det er ikke realistisk at hvert styre får hver sin ressurs til informasjonsarbeid, det må derfor 
finnes samarbeidsløsninger som kan ivareta flere verneområder. Det kan finnes flere måter 
å organisere en slik ressurs, og her skisseres 3 mulige alternativ: 

 

Da NP-styret for Femundsmarka og Gutulia behandlet denne saken ble tre alternativ 
synliggjort: 

 

Alternativ 1 

Det opprettes en egen informasjonsstilling for flere samarbeidende nasjonalparkstyrer med 
geografisk sammenheng. Eksempler fra vårt område kan være et samarbeid mellom tre 
nasjonalpark/ verneområdestyrer; eksempelvis Femundsmarka og Gutulia, Forollhogna og 
Trollheimen. (Det kan også vurderes verneområder både sørover og nordover med 
eksempelvis Skardsfjella – Hyllingsdalen og Sylan, Skarvan og Roltdalen. Eller sørover mot 
Fulufjellet og Sølen. Dette illustrerer at det finnes flere nærliggende samarbeidspartnere.) 
Den aktuelle stillingen bør da lokaliseres til et forvaltningsknutepunkt og forventes å ha et 
tett samarbeid opp mot de berørte verneområdeforvalterne.  

 
Alternativ 2 

Det finnes to autoriserte Besøkssentre for nasjonalparkene i Trøndelag, disse er lokalisert til 
Lierne og Elgå. Besøkssentrene har pr i dag en trang økonomi og skal i utgangspunktet møte 
besøkende som oppsøker senteret, og har krav til et visst antall dager med åpningstid for 
besøkende. Ressursene til sentrene går med til å dekke oppgavene i autorisasjonen. Men det 
kan tenkes organisert egne kommunikasjonsstillinger som legges til besøkssentrene, og som 
da forutsettes å dekke alle nasjonalparkstyrer innenfor sitt geografiske dekningsområde. 
Eksempelvis en stilling på hvert senter som til sammen dekker alle styrene i Trøndelag. 
Informasjons- og kommunikasjonsmedarbeiderne vil da kunne tilføre en ny type 
kompetanse til Besøkssentrene som også kan styrke deres fagmiljø, da dette vil være 
beslektede arbeidsområder. Ulempene er imidlertid at det blir geografisk og muligens 
«kulturell» avstand til de ulike forvaltningsknutepunktene, med styrer og forvaltere.  

 

Alternativ 3 

Statsforvalteren i Trøndelag får styrket sin bemanning med 2 Informasjons- og 
kommunikasjonsstillinger som skal jobbe spesielt opp mot alle de berørte 
verneområdestyrene i Trøndelag. Stillingene kan da lokaliseres sammen med et allerede 
etablert kommunikasjonsmiljø, og dette kan også øke mulighetene for å rekruttere sterk 
kompetanse til disse stillingene. Ulempene er imidlertid at dette kan bli langt unna 
forvaltningen som skal foregå lokalt.  
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Samlet vurdering 
 
Av de tre ulike alternativene som er skissert, så er alternativ 1 det foretrukne, da vi 
forvaltere anser at dette alternativet best vil ivareta nærhet til de geografiske områdene og 
de temaene som skal ivaretas ved en styrking i kommunikasjons- og informasjonsarbeidet. 
Men alle alternativene vil kunne bidra til en styrking av informasjonsarbeidet og kan gi dette 
arbeidet et nødvendig løft og profesjonalitet. Det er i dag ikke avsatt midler til slike stillinger, 
eller til denne typen arbeid knyttet opp mot nasjonalparkene. Det må derfor til en politisk 
innsats rettet mot bevilgende myndigheter for å få prioritert midler til dette.  
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Nasjonalpark Femundsmarka og Gutulia 

Landskapsvernområde Langtjønna og Femundslia 

Naturreservat Grøvelsjøen 

  

 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734  STEINKJER 

Besøksadresse 
Hyttveien 45 
2443 Drevsjø 
Tollef Bredals vei 13 
7374 Røros 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte:  +47 905 92 486 
fmtlpost@statsforvalteren.no 
https://www.nasjonalparkstyre.no/femundsmarka 

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG TROLLHEIMEN 
VERNEOMRÅDEFORVALTNINGEN 
Postboks 2600 
7734  STEINKJER 
 

 

Saksbehandler Kirsten Thyrum Vår ref. 2022/8215-0 432.3 Deres ref.  Dato 05.10.2022 

 
 
 

Invitasjon til samarbeid om informasjonsarbeid i 
verneområder 

Formidling og informasjon er svært viktige virkemiddel for å nå fram til brukerne i 
verneområdene, slik at besøkende får en god opplevelse. Men også slik at viktige 
verneverdier ivaretas. Mange av verneverdiene er i dag under press, blant annet på grunn av 
stort besøkstrykk og ulike aktører og interessegrupper som benytter verneområdene til sin 
aktivitet, enten det er friluftsliv eller næringsutøvelse.  
 
De senere årene har brukerne og deres opplevelser og tilbud i verneområdene fått et 
betydelig fokus fra overordnede miljømyndigheter, dette gjenspeiles også i 
strategidokumenter for norsk reiselivsutvikling, der nasjonalparker trekkes fram som 
prioriterte besøksmål.  
 
Med bakgrunn i dette har nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia, behandlet en sak 
angående dette i møte den 2. september med følgende vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia ser behov for en styrking av det 
informasjonsfaglige arbeidet tilknyttet nasjonalparkforvaltningen. Styret ønsker at det tilføres 
stillingsressurser til dette arbeidet, med formål å styrke og profesjonalisere 
informasjonsarbeidet og dermed bidra til å ivareta verneverdiene for framtiden. 
Det mest realistiske vil være å få etablert en ressurs i samarbeid med andre 
nasjonalparkstyrer.  
 
Styreleder og forvaltere får fullmakt til å arbeide videre opp mot andre nasjonalparkstyrer 
som ønsker et slikt samarbeid, og deretter i fellesskap ta dette opp med sentrale 
myndigheter.  
 
Oppfølging av besøksstrategiene 
 
Alle nasjonalparker skal ha en besøksstrategi innen 2020 ifølge Miljødirektoratet sin veileder 
415/2015. Besøksstrategien skal være en del av forvaltningsplanen for verneområdene. I 
henhold til styrenes vedtekter skal styret i besøksstrategien vurdere behovet for særskilte 
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informasjonstiltak, jf. vedtektenes punkt 8.4. Styret er hovedansvarlig for informasjonstiltak 
og skal gjennomføre dette i henhold til Miljødirektoratet sin merkestrategi.  
 
Det er lagt ned mye arbeid i utarbeiding av besøksstrategier og mange av de tiltakene som 
listes opp i handlingsplanene er relatert til ulike informasjonstiltak. Det settes derfor store 
krav til gjennomføring av disse tiltakene, i forhold til informasjonsfaglig kompetanse. 
Kommunikasjonsarbeidet er en viktig del av besøksforvaltningen. Besøksstrategiene som 
utarbeides skal ifølge Miljødirektoratet si noe om hvordan vi kommuniserer best mulig med 
de besøkende i våre områder. Merkevaren Norges nasjonalparker legger føringer for 
hvordan en bygger opp denne kommunikasjonen. Merkevaren skal gi en samlende visuell 
identitet for aktørene under merkevaren. 
 
For nasjonalparkstyrene er det i merkevaren helt klare forventninger om at de skal arbeide 
med: 

• Innfallsporter og informasjonspunkt  
• Besøksretta hjemmeside  
• Facebook   
• Instagram  
• Hjemmeside for styrene  
• Brosjyremateriell  
• Kommersielt merke  

 
I tillegg er det ønskelig og nødvendig at man kan jobbe mer aktivt opp mot lokale og 
nasjonale media, for å få ut budskapet i forhold til verdier og utfordringer i våre 
verneområder. Det er også behov for å følge opp mediainnspill som setter søkelys på ulike 
utfordringer i verneområdene, når dette får omtale, og det er behov for å imøtegå eller rette 
opp informasjon. Ulike fagtidsskrift og medlemsblad etc kan også være gode 
formidlingsarenaer.  
 
Arbeidsoppgaver for informasjonsmedarbeider 
 
 Nasjonalparkstyrene for Dovrefjell og Rondane/ Dovre har sammen med villreinsenteret på 
Hjerkinn  gjennomført et 3- årig prosjekt med prosjektstilling som informasjonskonsulent. De 
har svært gode erfaringer med dette prosjektet og jobber nå strategisk for å få videreført 
denne ordningen i regi av de to nasjonalparkstyrene. 
 
Aktuelle arbeidsoppgaver for våre styrer kan være utarbeiding av kommunikasjonsplaner for 
de ulike verneområdene. Det kan alternativt være aktuelt å benytte innleide fagpersoner til å 
utarbeide kommunikasjonsplaner. Men faren er da at den oppbygde kompetansen innen 
dette fagfeltet i det aktuelle verneområdet forsvinner ut, når planarbeidet er gjennomført. 
Kommunikasjon og informasjonsarbeid er et eget fag. Ikke alle nasjonalparkforvaltere 
besitter denne kompetansen, og kan derfor bruke uforholdsmessig mye tid på slikt arbeid 
som igjen går ut over andre oppgaver.  Særlig løpende kommunikasjonsarbeid opp mot 
sosiale medier krever kunnskap og tid (lage innlegg, annonser og promotering).  Fordelen 
med å ha en dedikert person som jobber med informasjon og kommunikasjon er flere, og 
særlig i arbeidet med informasjon på internett, SoMe og for dialog med reise- og 
næringslivet.  
 

91



 

 
 
 

 

https://www.nasjonalparkstyre.no/femundsmarka Saksbehandlar Kirsten Thyrum Side 3 av 3 

Ønsket er i første omgang å spille inn til bevilgende myndigheter at det er behov for en 
styrking av ressursene til informasjonsarbeidet. Den nye merkevaren for Norges 
nasjonalparker ønsker å signalisere kvalitet og profesjonalitet i forhold til utforming av 
hjemmesider, brosjyrer, skilt og innfallsporter. Da er det viktig at innholdsproduksjonen og 
kommunikasjonen har samme standard og kvalitet. Dette fordrer profesjonalitet i forhold til 
disse oppgavene, og denne kompetansen innehas ikke i verneområdestyrene i dag.  
 
For å ha en realistisk tilnærming til dette arbeidet, ser vi for oss at 3 eller 4 
nasjonalparkstyrer kan samarbeide om en slik felles ressurs, da mye av arbeidet som gjøres 
også kan ha overføringsverdi mellom styrene. 
  
Det er fint med tilbakemelding fra deres styre om dere ønsker å delta i et slikt samarbeid.  
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 

 
Christian Elgaaen 
Leder av nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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 Dialogmøte med Sametinget og Statsforvalter - Utredning av status 
for reindrifta i Trollheimen  

Dato: 2022-09-14 Sted: Teams Tid: 1000-1200 

Møteleder: Magne Haukås Referent: Camilla Knutsen 
 

Virksomhet:  Navn: Rolle/Ansvar:  Til stede: Kopi: 
Verneområdestyret for 
Trollheimen 

Roar Pettersen Verneområdeforvalter x  

Verneområdestyret for 
Trollheimen 

Hege S. Moen  Verneområdeforvalter  x 

Statsforvalteren MR Ulf Lucasen Ass. Miljødir.  x 
Statsforvalteren TL Siv M. G. Belbo Direktør, reindrift  x 
Statsforvalteren TL Svein Bjørk Seniorrådgiver, reindrift x  
Statsforvalteren TL John H. Stensli Juridisk seniorrådgiver  x 
Sametinget Ole Anders Turi Seksjonsleder, næring  x 
Sametinget Elle Ristin Anti Rådgiver, næring   
Sametinget Andreas Stångberg Seksjonsleder, areal og miljø x  
Sametinget Pål Nilsen Seniorrådgiver, areal og miljø x  
Sametinget Margrethe Anti Seniorrådgiver, rettigheter x  
Norconsult Magne Haukås Utreder (oppdr.leder) x  
Norconsult Camilla Knutsen Utreder (fagansvarlig) x  

 

 

1. Innledning (Norconsult) 
Norconsult innledet kort om bakgrunnen for utredningen og formålet med møtet. 

 
En viktig del av prosjektet er å ha dialog med ulike aktører for å få synspunkter fra flere sider. 
Hovedformålet med dette møtet var å høre Statsforvalternes og Sametingets inntrykk og vurdering 
av dagens situasjon for reindrifta, samt erfaringer og eventuelle utfordringer de har knyttet til 
reindrifta. Og det som kanskje var aller viktigst, å få innspill på hvordan man kan sikre fortsatt samisk 
reindrift i Trollheimen. 
 
Møtedeltakerne presenterte seg. Norconsult presenterte utredningsteam og referansegruppe. 
 
Norconsult informerte videre om at møtereferat sendes ut for gjennomsyn i etterkant av møtet, slik at 
man kan komme med eventuelle merknader. Utrederne persisterte at de også ønsker ytterligere 
innspill utover det som ble tatt opp i møtet, dersom det skulle dukke opp noe mer på et senere 
tidspunkt. 

 
 

2. Kort presentasjon av opplegget for utredning (Norconsult) 
Norconsult gikk gjennom mandat, metode og tidsplan for gjennomføringen av prosjektet. 

 
 

3. Dialog og innspill fra reinbeiteforeningen (alle) 
Sammen med invitasjonen til møtet, var det skissert 4 hovedspørsmål som utrederne ønsket innspill 
på.  
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1.  Hvilke styrker og utfordringer ser dere ved reindrifta slik den driftes og ut ifra de 
rammebetingelser de har pr i dag? 

 - Har det skjedd noen endringer over tid? 

 
Innspill fra Sametinget:  
Det historiske bakteppet og det rettslige grunnlaget ser vi er en stor utfordring. Det har skjedd 
endringer over tid, og særlig viktig er den omfattende rettsutviklingen som har skjedd etter 
Trollheimen-dommen. Viktig at dette blir synliggjort i utredningen. Utfordringene mht. rettsstatusen 
henger også sammen med bl.a. sikring av reindriftsområdene. Reindrifta er helt avhengig av å ha 
tilstrekkelig med arealer for å eksistere. 
 
Det finnes ulike tolkninger av historiske kilder, noe som også byr på utfordringer. Men det har skjedd 
en utvikling innenfor historiefeltet, og i dag tolker man en del historiske kilder annerledes enn det 
man gjorde før 1981. Det er også gjort en del dateringer og kulturminneundersøkelser i Trollheimen i 
nyere tid (bl.a. av Sametinget og Saemien sijte). Sametingsrådet var der høsten i 2020 og fikk 
innblikk i situasjonen, og det er gitt midler til ytterligere arbeid med dokumentasjon på samisk 
historisk tilstedeværelse i Trollheimen. Sametinget håper å få gjort mer av dette i høst. Sametinget 
samler relevant dokumentasjon/kilder på dette og sender til Norconsult etter møtet. 
 
Innspill fra Statsforvalteren i Trøndelag (reindriftsforvaltningen):  
Styrker: Trollheimen sijte har effektiv og god drift, og skårer høyt på de indikatorer som Staten har 
satt mht. produksjon og slaktevekter. Dette til tross for de stramme rammebetingelsene, og det er 
kanskje nettopp derfor de har vært presset til å ha ei så god drift som er mulig å få til.  De har også 
et relativt lavt reintall, noe som sannsynligvis også kan bidra til økt press for å optimalisere drifta slik 
at den blir så økonomisk forsvarlig som mulig.  
Utfordringer: Arealinngrep har blitt en stor utfordring og satt mer fokus på de senere åra. I tillegg så 
nærmer det seg slutten på avtale- og ekspropriasjonstida, noe som er naturlig at får mer fokus nå 
(viser samtidig til NORUT- rapporten fra 2010).  
 
Innspill fra Statsforvalteren i Trøndelag (verneområdestyret for Trollheimen): 
Verneområdestyret har et litt annet perspektiv, men fokuset er arealbruk/arealdisponering, og hva 
som finnes av tilgjengelig areal for reindrifta. Drivingsleier har blitt innstrammet og mindre brukbare. 
Det ble nevnt en eksempelsak der grunneier har fått tillatelse (etter klagesak) til å gjerde inn en 
setereiendom for å skjerme mot rein, men der realitetsgrunnlaget synes å ikke være til stede – 
samtidig var denne inngjerdingen uheldig for naturmangfoldet siden reinbeiting i dette området var 
positivt for naturmangfoldet..  
 
Konfliktene mellom brukerinteressene synes å være mer opphetet og mer synlige enn tidligere. 
Aksepten for reindrift virker også å avta jo lenger vest man kommer. Det ble stilt spørsmål om 
Surnadal kommune er involvert i prosjektet. 
 
Det ble poengtert at vern av samisk kultur ikke er en del av verneformålet, og at verneforvaltningen 
noen ganger blir stående litt i skvis. Dette er utfordrende. 
 
Det pågår en supplerende verneprosess der det bl.a. er snakk om å endre status fra 
landskapsvernområde til nasjonalpark, samt revisjon av verneforskrift. Her vil det komme muligheter 
for å få inn samisk reindrift og kultur og gjøre dette mer synlig i verneområdeforvaltningen. Det er 
også forslag om å endre på de ytre grensene for verneområdet, slik at Okla/Storhornet innlemmes. 
Dette er områder som reindrifta benytter. Anbefalingene ligger hos departementet nå, og avhengig 
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av deres behandling så vil det etter hvert komme forslag på høring. Eventuelle dokumenter fra 
verneprosessen som er relevante for Norconsults utredning oversendes etter møtet.  
 
 
2. Opplever/erfarer dere noen særskilte utfordringer mht. forvaltningen av reindriftsarealene? 

- Hvordan er samhandlingen med reindrifta og hvordan kan denne evt. bli bedre? 
- Opplever dere at forvaltningen (lokalt og regionalt) har tilstrekkelig med kompetanse, 
og hvem har ansvar for at de har det? 

 
 

Innspill fra Statsforvalteren i Trøndelag (reindriftsforvaltningen):  
Sammenliknet med forvaltingen i de samiske områdene, så er det mer utfordrende å forvalte 
reindrifta i Trollheimen, særlig mtp. det spesielle rettsgrunnlaget. Hvor hjemmelen for å fremme 
innsigelse ligger, fremstår som noe uklart. Og hva med den rettslige statusen i sekundærområdene 
(der det kan virke som at det ikke foreligger tinglyste avtaler). Regional reindriftsforvaltning fremstår 
ikke på noen god måte når de ikke alltid har gode og tydelige svar overfor kommunene og andre i 
arealsaker. Det verserer ulike oppfatninger og forståelser av rettighetsgrunnlaget. Det ble konkret 
nevnt på en arealsak i ei flyttlei der Statsforvalteren ikke fremmet innsigelse, bl.a. fordi tiltaket lå i 
sekundærområde, men hvor det kanskje burde vært fremmet innsigelse for å sikre reindriftas rett til å 
flytte mellom beiteområder.  
 
Det oppleves også som en utfordring for reindriftsforvaltningen at man ikke har noen fullstendig og 
oppdatert oversikt over hvilke avtaler som gjelder til enhver tid. Kommunene mangler også dette.  
 
Har inntrykk av at kommunene generelt har ok forståelse og kunnskap om reindrifta. Men 
oppfattelsen av rettsgrunnlaget og forvaltningen av områdene ut ifra dette spesielle rettsgrunnlaget 
virker å være utfordrende. Hvordan skal grunneiere og kommunene forholde seg til rettsgrunnlaget? 
Når det gjelder Statsforvalterens kommunikasjon og samhandling opp imot kommunene, har 
utviklingen med blant annet digitale møter gjort at dette sannsynligvis er mye enklere nå enn før.  
 
Innspill fra Statsforvalteren i Trøndelag (verneområdestyret for Trollheimen): 
Også verneområdestyret mangler oversikt over avtalene, dette kan være utfordrende.  

 
Opplever ellers et godt samarbeid med de to reindriftsgrupperingene.  I verneområdestyret har man 
fortsatt et utvidet styre, der reindrifta er representert. Det er i tillegg til dette uformell samhandling og 
direkte linjer til reindrifta. Verneområdestyret setter noen ganger vilkår om at tiltaket avklares med 
reindrifta før tiltaket utføres, dette for å sikre at reindrifta blir hensyntatt. Reindrifta søker om tiltak i 
fm. drifta (særlig motorferdsel), men i Trollheimen har man en «snill situasjon» i forhold til 
verneverdiene og søknadene fra reindriftsnæringen oppleves ikke som noen utfordring. 
 
Jobber også tett med forvaltningen i andre verneområder, og de ber om å få tilført mer kompetanse 
når det er behov. (f.eks. juridisk kompetanse). Vedr. opplæring så er det Statsforvalterne som har 
det overordna ansvar for opplæring av verneområdeforvalterne, men de sørger selv for lokal 
opplæring utover dette. Politikerpakke tilbys alle kommuner av KS. Dette er en pakke som sys 
sammen til bruk for kommunenes politikere. Her bør reindrift inn som et tema. 
 

 Innspill fra Sametinget: 
Det er flere som jobber med samisk arealbruk og rettigheter i Sametinget, men detaljkunnskapen 
mht. Trollheimen likevel ikke dyptgående. På nåværende tidspunkt har Sametinget derfor mer 
overordna bidrag å komme med. Sametinget henviser ofte til lokale rettighetshavere (reindrifta) i 
konkrete saker. Sametinget er klar over at Trollheimen er spesiell, og at Sametinget sannsynligvis 
må sette seg mer inn i området etter hvert.  
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Sametingsrådet var på besøk i Trollheimen i 2020, i fm. rundreise i ulike verneområder og fikk da 
høre om utfordringer og status.  

 
 

3. Hva bidrar Statsforvalteren, verneområdestyret og Sametinget med for å bidra positivt for 
reindrifta i Trollheimen? 

 

 Innspill fra Statsforvalteren i Trøndelag (reindriftsforvaltningen): 
Statsforvalteren prøver å ha dialog med kommunene mest mulig og være mest mulig tydelig i fm. 
arealforvaltningen. Har informert kommunene om konsultasjonsplikten. Orkland kommune (ingen 
nye områder for fritidsbebyggelse i denne) har konsultert reindrifta om KPA.  
Ellers benytter Statsforvalteren seg aktivt av Plan- og bygningslovens verktøy, og ser at man har en 
viktig jobb i fm. rullering av kommuneplanens arealdel i de enkelte kommunene. Statsforvalteren 
følger også opp spørsmål og behov fra reindrifta.  
 
Innspill fra Sametinget: 
Sametingsrådet og Sametinget har bidratt økonomisk med midler for å se nærmere på 
rettssituasjonen og til kulturminneundersøkelser. Administrasjonen er i kontakt med reindrifta i fm. 
spørsmål og arealsaker og bidrar der de kan der. Ser at Sametinget har forventninger til seg (fra bl.a. 
reindrifta) om at de må bidra mer fremover. 

 
4. Hvilke tiltak/løsninger mener dere er aktuelle for at man skal sikre fortsatt samisk reindrift i 
Trollheimen? 

Innspill fra Statsforvalteren i Trøndelag (reindriftsforvaltningen): 
Det første tiltaket bør være å få fjernet skillet mellom primær- og sekundærområder. Deretter bør 
man ekspropriere reindriftsretten i hele området, jf. foreslåtte tiltak i NORUT- rapporten fra 2010.  
Man bør også få tolket hva som ligger i formålsparagrafen til Trollheimenloven – hva innebærer det i 
praksis at det skal være samisk reindrift i Trollheimen? 

 
Innspill fra Statsforvalteren i Trøndelag (verneområdestyret for Trollheimen): 
Det er viktig at man får oversikt over avtalene, status og rettslig tolking. I tillegg er arkeologiske 
undersøkelser og dokumentasjon et svært viktig tema for grunnlaget som Trollheimendommen er 
basert på. Denne dommen står seg ikke i dag. Viktig å at man bygger videre på fakta (kulturminner 
blant annet) og får fram dokumentasjon på dette. 
 
Grensene til reindrifta må trekkes mer naturlig i forhold til reinens bruk av områdene (følge dalbunner 
osv.). Grensene kunstige og sammenfaller ikke godt nok med terrenget og reinens natur slik de er 
satt i dag. 
 
Innspill fra Sametinget: 
Historisk utvikling og rettsutvikling er en debatt som går helt tilbake til Y.Nilsen sin historieformidling 
på slutten av 1800- tallet. Denne utviklingen bør synliggjøres i utredningen. Sverre Fjellheim sine 
bøker og artikler kan være nyttig å ha med som bakgrunn. Ellers er det rettsgrunnlaget som er 
åpenbart det store spørsmålet, og som må ha fokus fremover når det gjelder reindrifta i Trollheimen. 

 
Det er svært viktig at reindrifta selv kommer til orde og blir hørt og involvert i alle prosessene som vil 
komme. Grensene må tilpasses reindrifta og reinens natur. Det er reindrifta som kjenner sin historie, 
sin drift, sitt område og som har den viktigste kunnskapen i dette. Det er derfor også reindrifta som 
vet best hvilke tiltak som kan være aktuelle for å sikre sin fortsatte drift. 
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Den «politikerpakken» (nevn tidligere i møtet) høres ut som et godt tiltak for å øke kunnskapen om 
reindrifta. Denne må tilpasses det enkelte område slik at reindriftas egne innspill tillegges stor vekt. 
Man må klargjøre hva som menes med at reindriftsloven skal gjelde «så langt den passer» 
(Trollheimenloven). Er det usikkerhet omkring dette, så må det klargjøres slik at reindrifta får mer 
forutsigbare rammer.  
 
5. Andre innspill 
Lovutvalgets forslag til endringer i reindriftsloven ble nevnt, og det ble stilt spørsmål om det er 
foreslått endringer som angår Trollheimen spesielt. Lovkommentaren til lovutvalgets forslag 
publiseres neste uke, og sendes på høring neste torsdag. 

 
Samerettsutvalgets utredning (NOU 2007: 13 og 14) omtaler reindrifta i Trollheimen spesielt og kan 
være relevant for utredningen.   
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Naturreservat Minildalsmyrene, Svartåmoen 
Landskapsvernområde Trollheimen, Innerdalen 

 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734  STEINKJER 

Besøksadresse 
Rindalsvegen 2A 
6657 Rindal 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte:  +47 73 19 93 88 
fmtlpost@statsforvalteren.no 
https://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen 

Statsforvalteren i Trøndelag 
Postboks 2600 
7734 STEINKJER 
 

 

Saksbehandler Roar Pettersen Vår ref. 2022/9846-0 432.0 Deres ref.  Dato 06.10.2022 

 
 
 

Kandidatområder for basiskartlegging i verneområder etter 
NiN-metodikk i 2023 i Trøndelag 
En viser til forespørselen 26.09.2022 om forslag til kandidatområde(r) for basiskartlegging i 
verneområder i 2023. 
 
Det er herfra fortsatt ønske om å få kartlagt de områdene som ble innmeldt i 2021 og som ikke ble 
prioritert kartlagt i 2022.  Det omfatter 3 områder hvorav 2 ligger i landskapsvernområde 
(Trollheimen) og 1 i naturreservat (Svartåmoen). 
 
Med hensyn til begrunnelse og behovet for kartleggingen av de aktuelle områdene vises det til vår 
innmelding av kandidatområder i 2021. 
 
Trollheimen landskapsvernområde 

• Langvasskjølen i Orkland og Rennebu kommuner.  Området Langvasskjølen kan uten 
problemer splittes opp i 2 arealer hvor kartleggingen skjer i ulike år: 

a) Arealet som ligger sørvest for Langvatnet og elva fra Meåsvollen med utløp i 
Langvatnet, om lag 4500 daa. 

b) Arealet nordøst for Langvatnet og elva fra Meåsvollen med utløp i Langvatnet, om 
lag 4000 daa, se kartutsnittet. 
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• Området Blåhø ned til bekkedelet/stidelet Tverrbekken – Gravbekken i Oppdal 
kommune.  Området kan uten problemer splittes opp i 3 arealer hvor kartleggingen 
fordeles på flere år: 

I. Arealet som ligger i Gravbekkdalen på østsiden av Blåhø-massivet og ned til 
bekkedelet/stidelet Tverrbekken – Gravbekken, om lag 5000 daa. 

II. Arealet som ligger sør og vest for Blåhø-massivet fra bekkedelet/stidelet 
Tverrbekken – Gravbekken opp Tverrbekkdalen, om lag 5500 daa. 

III. Blåhø-massivet, ca. 6500 daa, se kartutsnittet. 

 
 
Svartåmoen naturreservat 
• Svartådalen midtre.  Omfatter den delen av Svartåmoen naturreservat som ligger i 

Trøndelag og Rindal kommune (reservatet for øvrig er innmeldt til SFMR). 

 
 
 
 
Med hilsen 
Roar Pettersen 
Verneområdeforvalter 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Naturreservat Minildalsmyrene, Svartåmoen 
Landskapsvernområde Trollheimen, Innerdalen 

 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734  STEINKJER 

Besøksadresse 
Rindalsvegen 2A 
6657 Rindal 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte:  +47 73 19 93 88 
fmtlpost@statsforvalteren.no 
https://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen 

STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL 
Postboks 2520 
6404 MOLDE 
 

 

Saksbehandler Roar Pettersen Vår ref. 2022/9846-0 432.0 Deres ref.  Dato 21.10.2022 

 
 
 

Kandidatområder for basiskartlegging i verneområder i 2023 
i Møre og Romsdal 
En viser til mottatt forespørsel av 18.10.22 om forslag til kandidatområde(r) for basiskartlegging 
av verneområder i 2023. 
 

Det er herfra fortsatt ønske om å få kartlagt de områdene som ble innmeldt i 2021 og som ikke 
ble prioritert kartlagt i 2022.  Det omfatter 2 områder hvorav begge ligger i Surnadal kommune 
henholdsvis: 
 

• «Fagerlidalen» i Trollheimen LVO  
• Svartåmoen naturreservat (den delen som ligger i Møre og Romsdal) 

 

Området «Fagerlidalen» kan splittes opp til 2 arealer og prioriteres ulikt henholdsvis: 
1) Området omkring Fugløysetra, ca. 5500 daa.  Nærområdet omkring lokaliteten for evt. 

nyetablering av DNT-hytte («Snotbu»), jf. Kristiansund og Nordmøre turistforening (KNT). 
2) Området fra Telhytta til Lortkeila, ca. 5000 daa, se kartutsnittet.  Det omfatter arealet på og 

omkring evt. ny DNT-sti fra «Snotbu» om den hytta blir realisert av KNT. 
 

 
 

Med hensyn til begrunnelse og behovet for kartleggingen av de 2 områdene vises det til vår 
innmelding av områdene i 2021. 
 
 
 
Med hilsen 
Roar Pettersen 
Verneområdeforvalter 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

101



 

 

Naturreservat Minildalsmyrene, Svartåmoen 
Landskapsvernområde Trollheimen, Innerdalen 

 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734  STEINKJER 

Besøksadresse 
Rindalsvegen 2A 
6657 Rindal 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte:  +47 73 19 93 88 
fmtlpost@statsforvalteren.no 
https://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen 

TRØNDERENERGI KRAFT 2 AS AVD BERKÅK 
Terminalveien 7 
7391 RENNEBU 
 

 

Saksbehandler Roar Pettersen Vår ref. 2022/11212-0  Att. Terje Myhren Dato 03.11.2022 

 
 
 

Ad gangbru over bekkeinntaket til Grana kraftverk i Jøla - 
TrønderEnergi Kraft AS 
En viser til mottatt e-post av 2.11.22 med ønske om uttalelse fra verneområdemyndigheten for 
verneområdene i Trollheimen vedrørende TrønderEnergi Kraft sin foreløpige plan om 
gjenoppbygging av gangbrua over bekkeinntaket til Grana kraftverk i Jøla.  Det etter at den 
opprinnelige brua ble ødelagt ekstremværet Gyda. 
 

Det aktuelle bekkeinntaket ligger i Trollheimen landskapsvernområde (LVO). 
Verneforskriften for Trollheimen (LVO) har forbud mot vesentlig inngrep herunder oppføring 
av anlegg og faste innredninger, jf. kap. 1.1.  Men bestemmelsen er ikke til for 
gjenoppbygging av anlegg som er gått tapt ved naturskade, jf. kap. 1.2.  
Verneområdemyndigheten kan ved slik gjenoppbygging sette vilkår for utforming av 
anlegget.  Som ledd i en slik prosess må en komplett søknad derfor behandles i 
verneområdestyret for Trollheimen.  Verneområdestyret har 1 møte igjen i 2022 foreløpig 
forespeilet til slutten av inneværende måned.  Neste møte etter det vil bli omkring 
månedsskiftet januar/februar 2023. 
 

Det foreløpige forslaget på bygging av bru av type «Rennebubjelken» vurderes positivt i lys 
av at det allerede er behandlet og godkjent av verneområdestyret oppføring av 2 slike bruer i 
Trollheimens verneområder henholdsvis gjenoppbygging av brua over Svartåa, Surnadal (i 
2019) og over Gravbekken, Oppdal (i 2022). 
 

I begge de tilfellene ble dispensasjonene til motorferdsel for innfrakt av utstyr lagt til: 
1. Vinterføre og snøscooter for brukarene. 
2. Helikopterløft på ettersommeren for bruelementene 

 
Søknaden om gjenoppbygging av bru sendes til Rennebu kommune, PBL-behandling/reg.plan 
mv.  Kommunen samordner videre vedtak og uttalelser fra sektormyndigheter og 
rettighetshavere mv. 
 
 
 
Med hilsen 
Roar Pettersen 
verneområdeforvalter 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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 Sunndal kommune  
Avdeling for samfunnsutvikling 
 

   

   
Postadresse Besøksadresse Telefon 
  ,       
E-post 

   
Org.nr 

      876663392 
 

  
  

KRISTIANSUND OG NORDMØRE TURISTFO 
Postboks 476 
6501 KRISTIANSUND N 

§§ 32-2, 32-4 pbl 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   ULOV-22/00236-3 Hilde Blikås 

   
04.11.2022 

 
 

Gnr.91, bnr.74 Innerdalen Pålegg om stans pbl. §32-4 med opphør og øyeblikkelig 
virkning, § 32-2. Forhåndsvarsel om pålegg om retting, tvangsmulkt og 
overtredelsesgebyr 
 

Ansvarlig søker: KRISTIANSUND OG NORDMØRE TURISTFO 
 
 
 
Sunndal kommune mottok 05.10.2022 melding fra Statsforvalteren om ulovlig bygging i Innerdalen. 
Tiltakene omfatter bygning over avløp, -og renseanlegg, samt ombygging, restaurering og 
fasadeendringer på «fjøset». Befaring er utført 29.09.2022, og til stede var verneområdeforvalter for 
Trollheimen Roar Pettersen, og Eirik Gudmundsen fra KNT.  
 
Vedtak 
 
Kommunen gir med dette pålegg om stans og opphør av alt bygge -og restaureringsarbeid med 
øyeblikkelig virkning, med hjemmel i pbl. §32-4. 
Herunder gjelder dette bygging ifm. tak over avløpsanlegg, fasadeendringer og ominnredning 
på fjøset. Stans av utslipp fra avløpsanlegg.  
 
 
Kommunen gir med dette forhåndsvarsel om at forholdet vil kunne bli fulgt opp med pålegg om 
retting, og /eller riving med hjemmel i pbl. §32-2. 
Herunder tvangsmulkt og overtredelsesgebyr. 
Et eventuelt pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil kunne følges opp med forelegg som 
kan få samme virkning som rettskraftig dom. 
 

Pbl. § 32-1.Plikt til å forfølge ulovligheter 

Kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven. Er 
overtredelsen av mindre betydning, kan kommunen avstå fra å forfølge ulovligheten. Beslutning om 
dette er ikke enkeltvedtak. 
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Pbl. § 32-2.Forhåndsvarsel 

Den ansvarlige skal varsles før pålegg gis, tvangsmulkt vedtas eller forelegg utferdiges, og gis anledning 
til å uttale seg innen en frist som ikke skal være kortere enn 3 uker. Forhåndsvarsel skal gis skriftlig. 

Forhåndsvarselet skal opplyse om at dersom ulovlige forhold ikke rettes innen fristen, vil forholdet 
kunne følges opp med pålegg om retting, pålegg om stans eller vedtak om tvangsmulkt. 
Forhåndsvarselet skal videre opplyse om at et eventuelt pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt 
frist, også vil kunne følges opp med forelegg som kan få samme virkning som rettskraftig dom. 

 

Pbl. § 32-4. Pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning 

Om nødvendig kan plan- og bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg om stans av arbeid eller 
opphør av bruk med øyeblikkelig virkning. Slikt pålegg kan gis uten forhåndsvarsel. Om nødvendig kan 
plan- og bygningsmyndighetene kreve bistand av politiet for gjennomføring av pålegg om stans. 
 
Vurdering 
 

 
 
Området ligger innunder arealdelen i kommuneplan for Sunndal  med bestemmelsene og 
vernebestemmelser for landskapsvernområde for Innerdalen landskapsvernområde, Sunndal Kommune, 
Møre og Romsdal.  
 
Arealformål er LNF-områder, Landbruks- natur og friluftsområder med areal for nødvendige tiltak for 
landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. 
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Båndleggingssone kommuneplan 
 

 
 
 
Hensynssone kommuneplan 
 
 
 
 
 
 
  

Forskrift om vernebestemmelser for landskapsvernområde for  
Innerdalen landskapsvernområde, Sunndal kommune, Møre og Romsdal.  
  

IV  
7. Det er ikke tillatt å føre opp eller utvide bygninger av noe slag. 

Unntatt herfra er: 
- Nybygg og utvidelser av grunneierens eller andre rettighetshaveres bebyggelse på  

Renndølsetra. Nybygg skal være begrenset til området for nåværende bebyggelse,  
dvs. innmarka på Renndølsetra mellom de to armene av Renndøla.  

- Nybygg og utvidelser av bebyggelse på Innerdalshytta. Nybygg skal være begrenset  
til området for nåværende bebyggelse, dvs. selve Innerdalen gård. 

 
Plassering og utforming av utvidelser og nybygg skal skje under hensyn til landskap og naturmiljø og skal 
godkjennes av departementet. 
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«Fjøset» 
Befaringen avdekte fasadeendringer under planlegging på fjøsets vestside (1 – 3). Samtlige omhandler 
lukking av eksisterende åpninger i underetasje og 1. etasje. 
 
Åpning 1 planlegges lukket med bordkledning lik den benyttet 1. og 2. etasje, se bilde.  
Åpning 2 planlegges lukket bruk av stein tilsvarende øvrige vegger i underetasjen. Tilgang til lokal stein 
er ønsket av KNT.  
Åpning 3 planlegges lukket. Forslag til materialer foreligger foreløpig.  
 
De planlagte endringene på fjøset er vesentlige fasadeendringer. 
 
En tidligere åpning i underetasjen mellom nr. 1 og 2 er for øvrig allerede lukket med bruk av stein 
tilsvarende det som har vært benyttet i de øvrige veggene i underetasjen, se bilde. 
Dette er søknadspliktige tiltak, og kommunen kan ikke se å ha mottatt søknad på ovennevnte.  
  
Kommunens sakarkiv viser godkjent bruksendring fra låve til turisthytte 08.06.2007. 
Tegningene vedlagt søknaden og godkjent viser ominnredning i 2.etasje med inngang fra nordsiden av 
bygget.  
 
Under befaringen ble det oppdaget byggearbeid i 1.etasje.  
Dette er søknadspliktige tiltak, og kommunen kan ikke se å ha mottatt søknad på ovennevnte.  
 
Bildene viser to piper og det antas at to ildsteder er montert. Disse var ikke vist eller omsnakket da 
byggetillatelse for bruksendring ble gitt i 2007. 
Dette er søknadspliktige tiltak, og kommunen kan ikke se å ha mottatt søknad på ovennevnte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunen imøteser redegjørelse for hva som er gjort, og evt. søknad om dispensasjon og tillatelse til 
tiltak/ene. 
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Avløp og renseanlegget 
Befaringen avdekket et bygg under oppføring for innbygging av renseanlegget. Ifølge KNT er den 
planlagt i ½ etasje høyde og i samme stil som nærliggende bolig med unntak av taket hvor det er plan 
om bruk av tretak i stedet for torvtak. Det med begrunnelse i framtidig behov for å løfte av hele taket 
før utløft av renseanlegget. Dette bygget er søknadspliktig. 
 

 
 

 
 
Kommunen har ikke mottatt søknad om tiltak.  
 
Kommunen imøteser redegjørelse for hva som er gjort, og evt. søknad om dispensasjon og tillatelse til 
tiltak/ene. 
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Utslippstillatelse 
For Innerdalshytta og øvrige aktuelle bygninger i området er arbeidet med stikkledninger og tilkobling til 
renseanlegget allerede utført. 
 
Utslippet fra renseanlegget er ført ned til vannkanten/elvekanten (Innerdalselva), se bilde. Ifølge KNT 
som en foreløpig løsning inntil endelig løsning er bestemt og utslippstillatelse foreligger fra kommunen. 
Grøftetraséene vil bli tilsådd. KNT har avtalt utføring med ekstern aktør. Det vil etter samråd mellom 
verneområdeforvaltningen og utførende bli benyttet en frøblanding utviklet av NIBIO som har 
tilpasninger til arealformål og vekstforhold i Innerdalen. Det er krav om utslippstillatelse fra kommune 
(Sunndal) for avløpsanlegg både for teknisk løsning, utslippslokalitet mv.  
 
Utslippstillatelse er søknadspliktig.  
 

 
 
Kommunen mottok søknad om utslippstillatelse 03.11.2022. 
 
 
Vurderinger bak konklusjon 
 
Kommunen vurderer tiltakene som er avdekket som så store at hensynet bak bestemmelsene blir 
vesentlig tilsidesatt, og at ulovlig bygging og annet arbeid i verneområdet kan skape presedens i 
liknende saker. Bruk av øyeblikkelig stans er særlig aktuelt i tilfeller hvor tiltakene medfører uopprettelig 
skade. 
 
Vedtaket om pålegg av stans jmfr. pbl. §32-4 kan påklages i henhold til Forvaltningsloven § 28. Frist for 
klage er 3 uker fra vedtaket er mottatt.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Hilde Blikås 
Byggesaksrådgiver                            
   

Malene Aaram Vike 
Tjenestesjef 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
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Vedlegg: 
Innerdalen LVO, referat møte, befaring 29.09.2022, utkast.docx 
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ROVVILTNEMNDA I REGION 6 
Møre og Romsdal, Trøndelag 

 

 

Postadresse: Leder for rovviltnemnda:  Saksbehandler: 
Rovviltnemnda i region 6 Kari Anita Furunes  Inge Hafstad 
c/o Statsforvalteren i Trøndelag   74 16 80 66 
Postboks 2600 karfu@trondelagfylke.no  fmtliha@statsforvalteren.no 
7734 STEINKJER  

 

 Deres ref.:  Vår dato: 04.11.2022 
   
 Vår ref.: 2022/11128  Arkivnr: 434.11 

 
 
adresseliste  
  
   
 
 
 
Melding om oppstart - revidering av forvaltningsplan for rovvilt i 
rovviltsregion 6 Midt-Norge 
 
Rovviltnemnda i region 6 sender herved ut melding om oppstart av arbeidet med revideringen av 

gjeldende forvaltningsplan for store rovdyr i region 6 Midt-Norge. Frist for å komme med 

innspill er satt til 1. mars 2023. 

 

Forvaltningsplan for rovdyr i region 6 ble første gang vedtatt i november 2006. Revideringen av 

forvaltningsplanen skal ta utgangspunkt i gjeldende plan som ble godkjent av rovviltnemnda den 

22. mars 2018. Gjeldende forvaltningsplan kan lastes ned her: 

https://www.statsforvalteren.no/Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/Roviltnemnda-region-6/ 

 

Forvaltningsplanen skal være i samsvar med nasjonalt vedtatt rovviltpolitikk. Rovviltnemndenes 

ansvar og arbeidsoppgaver er hjemlet i Forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005. I 

henhold til § 6 i forskriften skal rovviltnemnda utarbeide en forvaltningsplan som skal legge til 

rette for at bestandene av rovvilt ligger på det regionale bestandsmålet, samtidig som en sikrer 

forutsigbarhet for berørte parter, herunder landbruk, reindrift og utmarksbaserte næringer. 

Rovviltnemnda skal i forvaltningsplanen legge vekt på en langsiktig geografisk differensiering 

som innebærer et best mulig skille mellom beitedyr og faste forekomster av rovvilt basert på en 

avveining av de kryssende hensyn som skal ivaretas. Rovviltforskriften med dens kommentarer 

finner dere her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-03-18-242?q=rovviltforskriften 

 

Med bakgrunn i nemndenes nedfelte ansvar og arbeidsoppgaver har gjeldende forvaltnings-plan 

en tredelt målsetting om at den skal bidra til: 

• Sikring av rovviltartenes overlevelse gjennom oppfylling av Stortingets bestandsmål 

• Sikre næringsdrift gjennom målrettede virkemidler, herunder redusere tap forvoldt av 

fredet rovdyr og sikre aktivt bruk av utmarksbeite for å ivareta den todelte målsettingen 

• Senke konfliktnivået og øke forutsigbarheten 

 

Etter at gjeldende forvaltningsplan ble godkjent påpekte Klima- og miljødepartementet (KLD) i 

brev 26. april 2018 klare mangler i forvaltningsplanen, og ser det som nødvendig at 

rovviltnemnda gjør endringer i denne. KLD ber rovviltnemnda om å gjennomgå 

forvaltningsplanen på nytt, og i denne prosessen utbedre følgende punkter: 

• Rovviltnemnda skal se på muligheten for en tydeligere soneforvaltning, med større overlapp av 

områder prioritert til store rovdyr. 

• Forvaltningsplanens avgrensning av forvaltningsområde for bjørn må ha en størrelse som er 

egnet til å ivareta en stabil bjørnebestand på nivå med forvaltningsmålet for regionen. 
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• Forvaltningsområdene for jerv må bringes i tråd med departementets oppdrag om en bedre 

arrondering av forvaltningsområdene for jerv i Sør-Norge, og bør ikke medføre at en større del 

av bestandsmålet oppnås i områder med samisk tamreindrift. 

KLD ba rovviltnemnda om å opprette en dialog med Miljødirektoratet, slik av forvaltningsplanen 

på best mulig måte kan endres i tråd med føringene.  

 

Under møte mellom Miljødirektoratet og rovviltnemnda den 25. september 2018 ble 

rovviltnemnda og Miljødirektoratet enige om at følgende kunnskapsinnhenting bør gjennomføres 

og hensyntas før neste planrullering: 

• Nødvendig arealkrav for å oppnå bestandsmålet på bjørn bør estimeres. Dette for å kunne 

vurdere om dagens forvaltningsområde har tilstrekkelig størrelse av egnet habitat. Tilsvarende 

rapport er utarbeidet for rovviltregion Nordland. 

NINA Rapport 1952 konkluderer med at forvaltningsområdet er stort nok, men at egnet habitat 

er adskilt av geografisk av fjellområdene til et østlig område inn mot Sverige og et vestlig område. 

Egnet habitat utenfor forvaltningsområdet både i Sverige og vest for E6 skaper utfordringer med 

at det er veldig få binner som kun befinner seg innenfor forvaltningsområdet. 

• Når det gjelder forvaltningsområdene for jerv, viser partene til det samordningsoppdraget for 

den sørvestnorske jervebestanden som er gitt til rovviltregion 3. Vi er kjent med at nemnda i 

region 3 tar sikte på å besvare oppdraget med brev til KLD i høst. I forbindelse med dette 

oppdraget er det utarbeidet et kunnskapsgrunnlag, inkludert et GIS-basert planleggingsverktøy 

for en arealdifferensiert jerveforvaltning i Sør-Norge. Modellen vil være et viktig verktøy i 

arbeidet med arealdifferensiert forvaltning framover. Det er viktig at jerveområdene har en 

arrondering som er koordinert med øvrige regioner knyttet til den sørvestnorske delbestanden.  

NINA Rapport 1538 beskriver dette GIS-baserte planleggingsverktøyet for en arealdifferensiert 

jerveforvaltning i Sør-Norge. 

 

Revideringen gjelder hele forvaltningsplanen. Imidlertid ble spørsmålet om eventuelt å etablere 

forvaltningsområde for bjørn utenfor gamle Nord-Trøndelag utredet av NINA (NINA-rapport 

1123) ved en tidligere revidering av forvaltningsplanen. NINA konkluderte med at det ikke er 

hensiktsmessig å etablere forvaltningsområde for bjørn utenfor daværende Nord-Trøndelag, noe 

forrige rovviltnemnd tok til følge. 

 

Med bakgrunn i at NINA Rapport 1952 konkluderte med at forvaltningsområdet er stort nok, er 

rovviltnemnda i utgangspunktet enig med tidligere nemnds vurdering, og signaliserer allerede nå 

at det skal være tungtveiende grunner til å endre avgrensningen av dagens forvaltningsområde 

for bjørn.  

 

NINA-Rapport 1952 sier at svensk forvaltning av bjørn i grenseområdene inn mot Norge og 

rovviltsregion 6 har stor betydning for mulighetene til å oppnå det regionale bestandsmålet for 

bjørn i region 6. Fellinger av binner i Sverige med tilhold i Norge er sannsynligvis den viktigste 

årsaken til at man ikke har hatt en økning av bjørnebestanden i Trøndelag (region 6). NINA-

Rapport 1952 sier videre at avskytingen i Sverige sannsynligvis vil fortsette å påvirke den 

fremtidige bestands-utviklingen i forvaltningsområdet. En oppnåelse av bestandsmålet på 3 

årlige ynglinger vil dermed sannsynligvis være mer avhengig av en økning i antallet binner i de 

vestre delene av forvaltnings-området sammenlignet med områdene på grensen mot Sverige. 

Rovviltnemnda vil ta initiativ til et møte med Länsstyrelsen i Jämtland for å diskutere forvaltning 

av bjørn i grenseområdene. 

 

For forutsigbarheten sin del bør avgrensningene av forvaltningsområdene for gaupe og jerv i all 

hovedsak følge dagens avgrensninger, men justeringer av grensene kan skje som følge av innspill 

og høringsuttalelser. Eventuelle endringer bør ikke medføre at enn større andel av 
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bestandsmålet for de to artene må oppnås i områder med sørsamisk tamreindrift enn hva som 

er tilfellet i gjeldende forvaltningsplan. For å sikre den sørvestlige jervebestanden legger 

rovviltnemnda til grunn at det i utgangspunktet skal være fylkesvise bestandsmål for jerv.  

 

Følgende fremdriftsplan er lagt: 

2022 

31. oktober:  Vedtak om oppstart av revidering av forvaltningsplan 

November: Kunngjøring av oppstart med varsling av berørte offentlige myndigheter, 

lag, organisasjoner, institusjoner og andre interesserte. 

Nov. – feb. 2023: Innspillsperiode med fylkesvise innspillsmøter der kommuner, 

organisasjoner m.fl. inviteres. Tematiske innspillsmøter vurderes etter 

behov. Eget møte med tilgrensende rovviltnemnder (region 3 Oppland, 

region 5 Hedmark og region 7 Nordland) 

 

2023 

1. mars:  Frist for skriftlige innspill 

Mars: Møte i rovviltnemnda med gjennomgang av innspillene 

Mars – mai: Sekretariatet utarbeider planforslag 

April: Arbeidsmøte mellom rovviltnemnda og sekretariatsgruppen 

Møte i mai: Vedtak om at planforslaget legges ut på offentlig høring med høringsfrist 

1. september 2023. 

Juni:   Fylkesvise høringsmøter 

September – oktober: Vurdering av uttalelsene og innspillene. Arbeidsmøte mellom 

rovviltnemnda og sekretariatsgruppen i denne perioden. 

Møte i oktober: Vedtak om forvaltningsplan. Forvaltningsplanen oversendes 

Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet til faglig uttalelse. 

Møte i desember: Rovviltnemnda fatter vedtak om godkjenning av forvaltningsplanen. 

 

Rovviltnemnda vil til enhver tid vurdere behovet for å revidere fremdriftsplanen. 

 

Alle som ønsker det, kan komme med skriftlige innspill til oppstartsmeldingen. 

Oppstartsmeldingen kan også lastes ned her: 

https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/Roviltnemnda-region-

6/revidering-av-forvaltningsplan/ 

 

Innspill sendes til: 

Rovviltnemnda i region 6 

c/o Statsforvalteren i Trøndelag 

Postboks 2600 

7734 Steinkjer 

Eller på e-post til: sftlpost@statsforvalteren.no  

Merk: saksnummer 2022/11128 

 

Frist for å komme med innspill er satt til 1. mars 2023 

 

Med hilsen 

 

Kari Anita Furunes       Inge Hafstad 

leder         sekretær 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrifter 

112

https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/Roviltnemnda-region-6/revidering-av-forvaltningsplan/
https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Rovvilt/Roviltnemnda-region-6/revidering-av-forvaltningsplan/
mailto:sftlpost@statsforvalteren.no


Side 4 av 6 

 
 

 

 

 

 

Adresseliste: 

Naturvernforbundet i Trøndelag Sandgata 30 7012 TRONDHEIM 

Rovviltnemnda i region 7 c/o 

Statsforvalteren i Nordland 

Postboks 1405 8002 BODØ 

Namsskogan kommune R. C. Hansens vei 2 7890 NAMSSKOGAN 

Malvik kommune Postboks 140 7551 HOMMELVIK 

Lierne kommune Heggvollveien 6 7882 NORDLI 

Indre Fosen kommune Postboks 23 7101 RISSA 

Orkland kommune Postboks 83 7301 ORKANGER 

Nærøysund kommune Postboks 133, 

Sentrum 

7901 RØRVIK 

ØRSTA KOMMUNE Dalevegen 6 6153 ØRSTA 

SURNADAL KOMMUNE Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL 

NORGES BONDELAG Postboks 9354 

Grønland 

0135 OSLO 

Nord-Trøndelag Sau og Geit Blæstervollveien 66 7530 MERÅKER 

NORGES NATURVERNFORBUND Mariboes gate 8 0183 OSLO 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og 

Gutulia 

Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 

2560 

7735 STEINKJER 

MATTILSYNET Felles postmottak 

Postboks 383 

2381 BRUMUNDDAL 

Osen kommune Rådhusveien 13 7740 STEINSDALEN 

Røros kommune Bergmannsgt. 23 7374 RØROS 

Midtre Gauldal kommune Rørosveien 11 7290 STØREN 

Melhus kommune Rådhusveien 2 7224 MELHUS 

Flatanger kommune Lauvsneshaugen 25 7770 FLATANGER 

Inderøy kommune Vennalivegen 7 7670 INDERØY 

Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD 

Kristiansund kommune Vågeveien 4, PB 178 6501 KRISTIANSUND N 

VANYLVEN KOMMUNE Rådhusvegen 1 6143 FISKÅ 

SMØLA KOMMUNE Postboks 34 6571 SMØLA 

NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG Akersgata 41 0158 OSLO 

Sør-Trøndelag Sau og Geit  7288 SOKNEDAL 

NATURVERNFORBUNDET I MØRE OG 

ROMSDAL 

c/o Øystein Folden 

Rasta 4 

6630 TINGVOLL 

Blåfjella/Skjækerfjella - Lierne 

nasjonalparkstyre 

Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Landbruksdirektoratet Postboks 1450 Vika 0116 OSLO 

Trondheim kommune Postboks 2300 

Torgarden 

7004 TRONDHEIM 

Namsos kommune Stavarvegen 2 7856 JØA 

Tydal kommune Tydalsvegen 125 7590 TYDAL 

Grong kommune Postboks 162 7871 GRONG 
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Ørland kommune Postboks 43 7159 BJUGN 

HUSTADVIKA KOMMUNE Tingplassen 1 6440 ELNESVÅGEN 

GJEMNES KOMMUNE Nordmørsvegen 24 6631 BATNFJORDSØRA 

NORSK SAU OG GEIT Postboks 104 1431 ÅS 

Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag Vassbygdvegen 289 7512 STJØRDAL 

BIRDLIFE NORGE Sandgata 30B 7012 TRONDHEIM 

Rovviltnemnda i region 5 c/o 

Statsforvalteren i Innlandet 

Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 MOLDE 

Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Postboks 

2500 

6404 MOLDE 

Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 STEINKJER 

Skaun kommune Postboks 74 7358 BØRSA 

Høylandet kommune Vargeia 1 7877 HØYLANDET 

Leka kommune Leknesveien 67 7994 LEKA 

Heim kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA 

Rindal kommune Rindalsvegen 17 6657 RINDAL 

HERØY KOMMUNE Silvalveien 1 8850 HERØY 

HAREID KOMMUNE Rådhusplassen 5 6060 HAREID 

AVERØY KOMMUNE Postboks 152 

Bruhagen 

6538 AVERØY 

Møre og Romsdal Bondelag Fannestrandveien 63 6415 MOLDE 

Møre og Romsdal Sau og Geit Remevegen 5 C 6154 ØRSTA 

Rovviltnemnda i region 3 c/o 

Statsforvalteren i Innlandet 

Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO 

Holtålen kommune Bakkavegen 1 7380 ÅLEN 

Verdal kommune Postboks 24 7651 VERDAL 

Ålesund kommune Postboks 1521 6025 ÅLESUND 

VOLDA KOMMUNE Stormyra 2 6100 VOLDA 

GISKE KOMMUNE Valderhaug 4 6050 VALDERØYA 

AUKRA KOMMUNE Kommunehuset 

Nyjordvegen 12 

6480 AUKRA 

TINGVOLL KOMMUNE Midtvågvegen 2 6630 TINGVOLL 

Trøndelag Bondelag Skolegata 22 7713 STEINKJER 

Skardsfjella og Hyllingsdalen 

verneområdestyre 

Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Statsforvaltaren i Vestland Statens hus, 

Njøsavegen 2 

6863 LEIKANGER 

Raarvihken Tjïelte/ Røyrvik kommune Røyrvikveien 5 7898 LIMINGEN 

Oppdal kommune Inge Krokanns veg 2 7340 OPPDAL 

Selbu kommune Gjelbakken 15 7580 SELBU 

ULSTEIN KOMMUNE Postboks 143 6067 ULSTEINVIK 

SULA KOMMUNE Postboks 280 6039 LANGEVÅG 

Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag Brakstadstranda 345 6636 ANGVIK 

Sør-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag Endalsveien 476 7298 BUDALEN 

BIRDLIFE AVDELING TRØNDELAG Postboks 139 7401 TRONDHEIM 

Birdlife avdeling Møre og Romsdal Idrettsvegen 9 6413 MOLDE 

Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell 

nasjonalparkstyre 

Postboks 2600 7734 STEINKJER 

114



Side 6 av 6 

 
Nasjonalparkstyret for Skarvan og 

Roltdalen og Sylan 

Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Verneområdestyre for Trollheimen postboks 2600 7734 STEINKJER 

Statsforvalteren i Innlandet Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

Statsforvalteren i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ 

Rovviltnemnda i region 1 c/o 

Statsforvaltaren i Vestland 

Statens hus, 

Njøsavegen 2 

6863 LEIKANGER 

Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 

Rennebu kommune Myrveien 1 Berkåk 7391 RENNEBU 

Frosta kommune Fånesvegen 1 7633 FROSTA 

Levanger kommune Postboks 130 7601 LEVANGER 

STRANDA KOMMUNE Øyna 13 6200 STRANDA 

RAUMA KOMMUNE Vollan 8A 6300 ÅNDALSNES 

Nasjonalparkstyret for Forollhogna Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Dovrefjell nasjonalparkstyre Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

Verneområdestyret for Geiranger-

Herdalen landskapsvernområde 

Postboks 2520 6404 MOLDE 

Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO 

Miljødirektoratet Postboks 5672 

Torgarden 

7485 TRONDHEIM 

Meråker kommune Rådhusgata 7 7530 MERÅKER 

Stjørdal kommune Postboks 133 / 134 7501 STJØRDAL 

Snåasen Tjïelte/ Snåsa kommune Sørsivegen 6 7760 SNÅSA 

Overhalla kommune Svalivegen 2 7863 OVERHALLA 

Hitra kommune Rådhusveien 1 7240 HITRA 

Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 MOLDE 

SANDE KOMMUNE Rønnebergplassen 17 6084 LARSNES 

FJORD KOMMUNE Postboks 144 6211 VALLDAL 

SYKKYLVEN KOMMUNE Kyrkjevegen 62 6230 SYKKYLVEN 

VESTNES KOMMUNE Rådhuset Brugata 10 6390 VESTNES 

SUNNDAL KOMMUNE Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA 

AURE KOMMUNE Postboks 33 6689 AURE 

 

 

 

115



ST 57/2022 Delegert sak

116



 

 

Naturreservater Minildalsmyrene og Svartåmoen 
Landskapsvernområder Trollheimen og Innerdalen 

 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734  STEINKJER 

Besøksadresse 
Rindalsvegen 2A 
6657 Rindal 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte:  +47 73 19 93 88 
fmtlpost@statsforvalteren.no 
https://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen 

Eystein Endreson Opdøl 
Oppdølsvegen 26 
6620 ÅLVUNDEID 
 

 

Saksbehandler Roar Pettersen Vår ref. 2022/11299-0  Deres ref.  Dato 11.11.2022 

 
 

 

Innerdalen landskapsvernområde - Opprydding etter naturskade 
ved Renndøla, hasteutbedring 
En viser til søknad av 2.11.22, informasjon mottatt 29.09.22 pers. med. samt en enkel befaring 
samme dag angående skader i og ved Renndøla fra og med Innerdalsveiens bru over elva og ned 
til området Innerdalsvatna.  Skadene er forårsaket av flomføringen i elva pga. ekstremværet 17-
18.09.2022 (160 mm nedbør). 
 

Det er søkt om en hasteutbedring som skal avgrenses til en strekning på om lag 130 m omkring 
utløpet av Renndøla, se ortofoto/kart til søknaden. 
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Hasteutbedringen har mål om å redusere risikoen for ytterligere flom og skader på innmarka og 
teltplassen til Renndølsetra gjennom vinterhalvåret 2022/23.  Det er søkt om å lage en kanal i 
innersvingen av elva der det under flommen har lagt seg opp en grusrygg.  Elva vil da selv bidra 
til utgraving og masseflytting videre nedover slik at risikoen for at elva bryter seg inn over 
innmarka blir ytterligere redusert ved neste vårflom. 
 
Strakstiltaket vil ikke innebære massetransport med dumper eller henger, men masseflytting i 
elveløpet.  Det er behov for bruk av mindre gravemaskin (8 tonn) til utføring av kanalen.  
Motorferdselen vil naturlig kunne skje langs eksisterende forbygning langs elva fra brua og ned 
til det omsøkte området hvor anleggsarbeidet videre også vil kunne skje til dels på den 
nyopplagte grusryggen i elveløpet.  Det er anslått 1 – 2 dager anleggstid og gjennomføring så 
snart som praktisk mulig. 
 
 
Renndøla er tidligere kanalisert med forbygninger fra utløpet opp og forbi Innerdalveiens bru 
over elva, se ortofoto 1971, 2004 og 2018. 
 
I henhold til verneforskriften for Innerdalen landskapsvernområde må det ikke iverksettes tiltak 
som i vesentlig grad kan endre landskapets art eller karakter. Fylkesmannen avgjør i tvilstilfelle 
om et tiltak kan settes i verk, jf. kap. IV pkt. 13. 
 

Samlet sett framgår det av verneforskriftene at vernet ikke skal være til hinder for vedlikehold 
av eksisterende bygninger og anlegg, jf. forvaltningsplanens kap. 4.7.2.  Den omsøkte 
avgrensende hasteutbedringen vurderes omfattet av denne bestemmelsen i forvaltningsplanens 
kap. 4.7.2. 
 

 
Ortofoto 1971 
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Ortofoto 2004 
 
 

 
Ortofoto 2018 
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Motorferdsel 
Omsøkte motorferdsel med gravemaskin (8 tonn) foreligger det ikke direkte hjemmel til i 
vernebestemmelsene som tillater det.  Denne motorferdselen må behandles mht. 
dispensasjonsbestemmelsene. 
 
 
Vedtak: 
 

Dispensasjonen gjelder for 
Navn: Eystein Endreson Opdøl 
Adresse, poststed  Oppdølsvegen 26, 6620 Ålvundeid 
Sjåfør (-er): Representant m/firmalogo for entreprenørfirmaet Alf Engen AS 
Type kjøretøy/ reg.nr: Gravemaskin, 8 tonn størrelse  

 
Hjemmel 

 

Denne tillatelsen er gitt med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48.  Tiltaket vurderes samlet 
sett ikke å komme i strid med verneformålet og heller ikke å kunne påvirke verneverdiene 
nevneverdig. Det forutsettes at tiltaket utføres i henhold til de gitte vilkår. 
Vurdering etter naturmangfoldloven  §§ 8 – 12 har ikke nevneverdig relvans for det 
omsøkte tiltaket. 
 

 
Transportformål 

 

Transport av gravemaskin slik det framgår av kart under og gjennomføring av sikringstiltak 
i utløpet av Renndøla i henhold til søknad. 
 

 
Vilkår for transporten 
 
Kjøretrase 
/ omfang / 
varighet 

 

Transporten av gravemaskina skal skje langs Innerdalsveien fram til brua over 
Renndøla.  Videre på elveforbygningen langs Renndølas vestside ned til 
utløpsområdet elva og det aktuelle anleggsarbeidet. 

 
 

Dispensasjonen gjelder 1 tur/retur til anleggsområdet 
 

Dispensasjonen gjelder for perioden november - desember 2022  
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Tidsrom 
 

I tillegg til ei generell oppfordring om å unngå motorisert ferdsel i helger og 
høytider, er det fastsatt følgende kjøretidsbegrensninger: 
 

Generelt kjøreforbud: 
- fra lørdag kl. 12.00 til søndag kl. 15.00 
- alle dager mellom kl. 21.00 – 08.00 

 
 
Krav om 
kjørebok  

 

Dispensasjonen er ikke gyldig dersom kjørebok ikke er utfylt før turen starter. 
 

Kjøreboka skal oppbevares sammen med kjøretøyet og vises fram til politi, 
Statens Naturoppsyn (SNO) eller verneområdeforvaltningen ved oppsyn når 
det blir krevd i felt. 
 

Utfylt og signert kjørebok skal returneres til verneområdeforvaltningen innen 
31. desember 2022. 
 

 
Andre 
vilkår 

 

Dispensasjonen forutsetter at tillatelse/rettighet til å benytte aktuell trasé og 
areal er avklart med grunneiere og eventuelle andre rettighetshavere. 
 

Dispensasjonen forutsetter tillatelse fra berørt kommune 
 

Ferdselen skal skje så hensynsfullt som mulig for å unngå skade og ulempe 
for naturmiljø og mennesker. 
 

 
 
 
Klagemulighet 
Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. Forvaltningsloven § 
28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til Miljødirektoratet, men 
sendes til Verneområdestyret for Trollheimen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
Roar Pettersen 
verneområdeforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
  

121



 

 
 
 
 

https://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen Saksbehandlar Roar Pettersen Side 6 av 6 

Kjørebok 2022 – Eystein Endreson Opdøl – 
gravemaskin hasteutbedring Renndøla, sak 22/11299 
 
Før oppstart av tur skal kjørebok normalt fylles ut med turnummer, dato og underskrift 
(unntatt i dette tilfellet). 
 

Original kjørebok skal medbringes under kjøring og skal forevises på forlangende av politi, 
SNO eller annet oppsynspersonell, jf. i denne saken spesifikk orientering til Statens naturoppsyn 
30.06.20. 
 

Føring av kjørebok skal skje med permanent penn. 
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Naturreservat Minilldalsmyrene, Svrtåmoen 
Landskapsvernområde Innerdalen, Trollheimen 
  
  

 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734  STEINKJER 

Besøksadresse 
Rindalsvegen 2A 
6657 Rindal 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte:  +47  
fmtlpost@statsforvalteren.no 
https://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen 

Nils Erik Røhjell Lehne 
Hoåsvegen 785 
6612  GRØA 
 

 

Saksbehandler Sara Kristiane Eide Vår ref. 2022/9273-0 432.2 Deres ref.  Dato 04.11.2022 

 

Trollheimen landskapsvernområde - Oppdatert vedtak - 
dispensasjon gitt for helikoptertransport til gjeterbu og hytte - 
Nils Erik Lehne og Hallvard Vermøy 

Vedtak 
Dispensasjonen gjelder for 
Navn:  Nils Erik Røhjell Lehne og Hallvard Vermøy  

Adresse/postnummer/sted:  Hoåsvegen 785 og Sunndalsvegen 1482, 6612 Grøa  

Sjåfør (-er): 

Tillatelsen er knyttet til Nils Erik Røhjell Lehne til 
Giklingdalen og Hallvard Vermøy til Hoåsfjellet, som 
sammen med ansvarlig utførende flyger er ansvarlig for at 
vilkårene i tillatelsen blir overholdt. 
 Ansvarlig utførende flyger, Airlift.   

Type kjøretøy/ 
registreringsnummer:  Helikopter fra Airlift.  

 
Transportformål 
 
Etter at pipen blåste av taket i vår, er det nødvendig med helikoptertransport av pipe med 
beslag til gjeterbu i Giklingdalen.   
 
Det er behov for å transportere ved og utstyr til vedlikehold av hytten «Ralet» på 
Hoåsfjellet.  
 

 
Hjemmel 
 
Hjemmel i verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde kap. IV punkt 5.3. e) 
Frakting av materialer og tyngre utstyr (båter e.a.) til fritidshus, buer og naust. 
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Vilkår for transporten 
Trasé Trasé Grøa – gjeterbu ved Langvatnet . Helikoptertransport starter ved 

Grøa (G.nr/B.nr 33/1), og følger rød stiplet linje i kart til Langvatnet.  

 
Trasé Grøa – hytte på Hoåsfjellet: Helikoptertransport starter ved Grøa 
(G.nr/B.nr 33/1), og følger blå stiplet linje i kart til Grønvatnet/Skorgvatnet. 
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Antall turer / 
varighet på 
dispensasjonen 

Dispensasjonen gjelder for inntil 5 turer med helikopter mellom 
Grøa og Langlivatnet i Giklingdalen, og 2 turer mellom Grøa 
og Hoåsfjellet perioden 04.11.2022 – 14.11.2022. 

 
Transporten skal samordnes slik at motorferdsel minimeres. 

Tidsrom 

 

I tillegg til en generell oppfordring om å unngå motorisert ferdsel i 
helger og høytider, er det fastsatt følgende kjøretidsbegrensninger: 

- Transport må skje kun på ukedager.  

- Ikke tillatt med motorferdsel mellom kl. 21.00 – 08.00.  

Krav om slede Det er ikke tillatt å bruke motorkjøretøy i verneområdet for transport 
av bagasje eller proviant av bekvemmelighetsårsaker.  

Innehaver av løyvet skal kombinere ulike kjøreoppdrag slik at 
kjøringen begrenses til et absolutt minimum, og på så få kjøredager 
som mulig. 

Persontransport kan kun skje ved ledig plass i forbindelse med 
annen nytte transport. 

Krav om 
kjørebok  

Dispensasjonen er ikke gyldig dersom flygerapport ikke er utfylt før 
turen starter. 
 
Utfylt flygerapport skal returneres innen 30. november 2022.  
 
Dispensasjonen, sammen med flygerapport, skal medbringes i felt, 
og forevises ved eventuell kontroll. 
 

Andre vilkår Flygingen skal utføres med aktsomhet for naturmiljø, vilt /rein 
og mennesker. 
SNO Trollheimen, verneområdeforvalter og lensmenn i de 
aktuelle kommuner skal varsles to dager før flygingen finner 
sted. 

 
Andre lovverk 
Sundal kommune vurderer eventuelt behov for behandling etter lov om motorferdsel. For 
landing trengs også grunneier og andre rettighetshavere sin tillatelse kreves i tillegg til denne 
dispensasjon.  
 
Klagemulighet 
Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven 
§ 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til Miljøverndirektoratet, 
men sendes til Verneområdestyret for Trollheimen. 
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Med hilsen 

 
Sara Kristiane Eide 
nasjonalparkforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Vedlegg 
1 Trollheimen landskapsvernområde - Oppdatert vedtak - dispensasjon gitt for 

helikoptertransport til gjeterbu og hytte - Nils Erik Lehne og Hallvard Vermøy 
2 Flygerapport 2022 - Nils Erik Lehne og Hallvard Vermøy 

 
 
Kopi til: 
Hallvard Vermøy Sunndalsvegen 1482 6612 GRØA 
Statsforvaltaren i Møre og 
Romsdal 

Postboks 2520 6404 MOLDE 

Sunndal kommune Romsdalsvegen 2, Postboks 
94 

6601 SUNNDALSØRA 

Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
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Naturreservat Minilldalsmyrene, Svrtåmoen 
Landskapsvernområde Innerdalen, Trollheimen 
  
  

 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734  STEINKJER 

Besøksadresse 
Rindalsvegen 2A 
6657 Rindal 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte:  +47  
fmtlpost@statsforvalteren.no 
https://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen 

Ketil Hagen 
Myrsundvegen 24 
7074  Spongdal 
 

 

Saksbehandler Sara Kristiane Eide Vår ref. 2022/10341-0 432.2 Deres ref.  Dato 15.11.2022 

 

Delegert vedtak 

Trollheimen landskapsvernområde - Dispensasjon til bruk av 
snøscooter for transport av ved og tyngre utstyr til hytte på 
Åssetra - Ketil Hagen 

Vedtak 
 
Dispensasjonen gjelder for 
Navn: Ketil Hagen 
Adresse/postnummer/sted: Myrsundvegen 24, 7074 Spongdal 
Sjåfør (-er): Ketil Hagen 
Type kjøretøy/ reg.nr: Snøscooter reg.nr. EY 3045 

 

 
Transportformål 
 
Transport av ved og tyngre utstyr til hytte på Åssetra, Gnr/Bnr 1/8. 
 

 

 
Hjemmel 
Verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde kap. IV punkt 5.3: 
 
e) «Frakting av materialer og tyngre utstyr (båter e.a.) til fritidshus, buer og naust». 
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Vilkår for transporten 
Antall turer / 
varighet  

Dispensasjonen åpner for inntil 3 t/r per vintersesong for årene 2023 – 
2025. 

Tidsrom 
 

I tillegg til en generell oppfordring om å unngå motorisert ferdsel i helger 
og høytider, er det fastsatt følgende kjøretidsbegrensninger: 
 
Generelt kjøreforbud: 

- fra lørdag kl. 12.00 til søndag kl. 15.00 
- alle dager mellom kl. 21.00 – 08.00 
 

Kjøreforbud i påska og om våren: 
- fra skjærtorsdag kl. 12.00 til 08.00 påskeaften og fra 12.00 
påskeaften til 15.00 2. påskedag 
- etter 20. april. 
 

Kjøretrase Kjøringen skal skje fra Vaulan / Kleiva etter vintertrase til Jøldalshytta, 
deretter langs veitraseen innover dalen til Åssetra slik det framgår av 
kartskisse under. 
  

 
 

Krav om 
slede 

Det er ikke tillatt å bruke motorkjøretøy i verneområdet med for transport 
av bagasje eller proviant av bekvemmelighetsårsaker.  

 
Innehaver av løyvet skal kombinere ulike kjøreoppdrag slik at kjøringen 
begrenses til et absolutt minimum, og på så få kjøredager som mulig. 

 
Persontransport kan kun skje ved ledig plass i forbindelse med annen 
nytte transport. 
 

Krav om 
kjørebok  

Dispensasjonen er ikke gyldig dersom kjørebok ikke er utfylt før turen 
starter. 
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Utfylt kjørebok skal returneres innen 15. mai det enkelte år. For flerårige 
dispensasjoner må kjørebok være levert før ny kjørebok sendes ut. 

 
Andre vilkår Dispensasjonen skal medbringes i felt, og forevises ved eventuell kontroll. 

 
Transporten skal skje på snødekt og frossen mark. Ferdselen skal skje så 
hensynsfullt som mulig for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og 
mennesker. 

 
Forholdet til annet lovverk 
Saken må også behandles etter lov om motorferdsel i Rindal kommune. Saken er allerede 
behandlet i Rennebu kommune Grunneiers tillatelse kreves i tillegg til denne dispensasjon. 
 
Klagemulighet 
Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. Forvaltningsloven 
§ 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til Miljødirektoratet, men 
sendes til Verneområdestyret for Trollheimen. 
 
 
 
Med hilsen 

 
Sara Kristiane Eide 
nasjonalparkforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Vedlegg 
1 Saksfremstilling 
2 Kjørebok 2023 - Ketil Hagen 

 
 
Kopi til: 
Rindal kommune Rindalsvegen 17 6657 RINDAL 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Rennebu kommune Myrveien 1 Berkåk 7391 RENNEBU 
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 MOLDE 
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Naturreservat Minildalsmyrene, Svartåmoen 
Landskapsvernområde Trollheimen, Innerdalen 
  
  

 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734  STEINKJER 

Besøksadresse 
Rindalsvegen 2A 
6657 Rindal 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte:  +47 74 16 81 25 
fmtlpost@statsforvalteren.no 
https://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen 

Sveinung Lygre 
Orkdalsveien 2190 
7393  Rennebu 
 

 

Saksbehandler Sara Kristiane Eide Vår ref. 2020/3071-0 432.2 Deres ref.  Dato 10.11.2022 

 
 

Trollheimen landskapsvernområde - Dispensasjon gitt til 
bruk av snøscooter og traktor i forbindelse med beitebruk i 
Jøldalen, Rennebu kommune - Sveinung Lygre 

Vedtak: 
 
Dispensasjonen gjelder for 
 
Navn: Sveinung Lygre 
Adresse, poststed  Orkdalsveien 2190, 7393 Rennebu  
Sjåfør (-er): Sveinung Lygre og Magnus Lygre, eller godkjent leiekjører 

fra Rennebu kommune. 
Type kjøretøy/ reg.nr: Snøscooter med slede VZ 3391 

Traktor  
 
 
Hjemmel 
 
 
Sveinung Lygre gis dispensasjon for motorferdsel med hjemmel i verneforskriften for 
Trollheimen landskapsvernområde kap. IV punkt 5.3 a) 
 
Transport som trengs i samband med jordbruk og beitebruk… 
 

 
Transportformål 
 
 
Transport av saltstein slik det framgår av kart under, samt transport av proviant og tyngre 
utstyr til Oppstuggusetra, Gnr/Bnr 159/1, i Jøldalen. 
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Vilkår for transporten 
Kjøretrase 
/ omfang / 
varighet 

Kjøringen av saltstein skal skje med snøscooter etter trase til saltsteinplasser 
som vist i kartskisse under i løpet av én kjøredag.

 
Vintertransport med snøscooter av varer og tyngre utstyr skal skje etter 
etablert vintertrase fra Kleiva til Jøldalshytta, og derfra etter traktorvei fram til 
Oppstuggusetra. 
 
Sommertransport med traktor av varer og tyngre utstyr skal skje etter 
traktorvei fra Kleiva til Oppstuggusetra. 
 
Transport av varer og utstyr til setra gis inntil 4 årlige turer fordelt på traktor 
og / eller snøscooter. 
 
Dispensasjonen gjelder for årene 2022/23 – 2026/27.  

Tidsrom 
 

I tillegg til ei generell oppfordring om å unngå motorisert ferdsel i helger og 
høytider, er det fastsatt følgende kjøretidsbegrensninger: 
 
Generelt kjøreforbud: 

- fra lørdag kl. 12.00 til søndag kl. 15.00 
- alle dager mellom kl. 21.00 – 08.00 
 

Kjøreforbud i påska og om våren: 
- fra skjærtorsdag kl. 12.00 til 08.00 påskeaften og fra 12.00 påskeaften 
til 15.00 2. påskedag 
- etter 20. april. 
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Krav om 
slede 

Det er ikke tillatt å bruke motorkjøretøy i verneområdet for transport av 
bagasje eller proviant av bekvemmelighetsårsaker.  

 
Innehaver av løyvet skal kombinere ulike kjøreoppdrag slik at kjøringen 
begrenses til et absolutt minimum, og på så få kjøredager som mulig. 

 
Persontransport kan kun skje ved ledig plass i forbindelse med annen nytte 
transport. 
 

Krav om 
kjørebok  

Dispensasjonen er ikke gyldig dersom kjørebok ikke er utfylt før turen starter. 
 

Utfylt kjørebok for vintertransport skal returneres innen 15. mai etter endt 
sesong, og kjørebok for sommertransport skal leveres innen 31. desember 
det enkelte år. For flerårige dispensasjoner må kjørebok være levert før ny 
kjørebok sendes ut. 

 
Andre 
vilkår 

Dispensasjonen skal medbringes i felt, og forevises ved eventuell kontroll. 
 

Transporten skal skje på snødekt og frossen mark. Ferdselen skal skje så 
hensynsfullt som mulig for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og 
mennesker. 

 
Forholdet til annet lovverk 
Dispensasjon er gitt av Rennebu kommune. Tiltakshaver er grunneier i område det kjøres i.   
 
Klagemulighet 
Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. 
Forvaltningsloven § 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til 
Miljødirektoratet, men sendes til Verneområdestyret for Trollheimen. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 

 
Sara Kristiane Eide 
verneområdeforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Vedlegg 
1 Saksfremstilling 
2 Kjørebok 2022/23 - Sveinung Lygre 

 
 
Kopi til: 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 MOLDE 

132



 

 
 
 
 

https://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen Saksbehandlar Sara Kristiane Eide Side 4 av 4 

Rennebu kommune Myrveien 1 Berkåk 7391 RENNEBU 
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Naturreservat Minildalsmyrene, Svartåmoen 
Landskapsvernområde Trollheimen, Innerdalen 

 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734  STEINKJER 

Besøksadresse 
Rindalsvegen 2A 
6657 Rindal 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte:  +47 73 19 93 88 
fmtlpost@statsforvalteren.no 
https://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen 

Sveinung Lygre 
Orkdalsveien 2190 
7393  Rennebu 
 

 

Saksbehandler Roar Pettersen Vår ref. 2022/10233-0 432.0 Deres ref.  Dato 17.10.2022 

 

Trollheimen landskapsvernområde - dispensasjon til 
motorferdsel for uttak av fremmede treslag i Jøldal sameie 
2022 - 2023 - Sveinung Lygre 
Vedtak: 
 
Dispensasjonen gjelder for 
Navn: Sveinung Lygre 

Adresse, postnr. poststed: Orkdalsveien 2190, 7393 Rennebu 

Sjåfør (-er): Sveinung Lygre og evt. sikringsperson 

Type kjøretøy/ registreringsnummer: Snøscooter med slede eller alternativt traktor 
 

Transportformål 
Transport av utstyr og person for hogst av bergfuru, buskfuru og gran i Jøldal sameie, Trollheimen 
landskapsvernområde 

 

Hjemmel 
Verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde kap. IV pkt 5.2 

b) Motorferdsel i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- 
og forvaltningsverksemd. 

 

 
Vilkår for transporten 

Kjøretrasé 
Kjøringen skal skje fra P-plass på Kleiva og videre langs Jøldalsveien inn til 
naturlig avkjørsel til terrenget ved det enkelte plantefelt med fremmede treslag 
på eiendommen Jøldal sameie, jf. også kartet til kjøreboka. 

Antall turer  
 

Varighet på 
dispensasjonen 

Dispensasjonen er knyttet til arbeidet med fjerning av fremmede treslag og gis 
uten maksimalt antall turer. 
 

Perioden fra og med uke 42/2022 fram til og med 20. april 2023. 

Tidsrom 
 

I tillegg til ei generell oppfordring om å unngå motorisert ferdsel i helger og 
høytider, foreligger følgende aktuelle kjøretidsbegrensninger for denne saken:  
➢ Generelt kjøreforbud  
▪ fra lørdag kl. 12.00 til søndag kl. 15.00.  
▪ alle dager mellom kl. 21.00 – 08.00. 
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Øvrige aktuelle 
transportformål 

• Innehaver av dispensasjonen skal kombinere ulike kjøreoppdrag slik at 
transporten begrenses til et absolutt minimum, på så få kjøredager som mulig 

• Persontransport kan skje ved ledig plass i forbindelse med annen legal 
transport. 

Krav om 
kjørebok  

❖ Dispensasjonen er ikke gyldig dersom kjørebok/logg ikke er utfylt før turen 
starter. 

❖ Kjøreboka skal oppbevares sammen med kjøretøyet og vises fram til politi, 
Statens Naturoppsyn (SNO) eller verneområdeforvaltningen ved oppsyn når 
det blir krevd i felt. 

❖ Kjøreboka skal returneres verneområdeforvaltningen senest 15. mai det 
enkelte år. 

Andre vilkår 
• Transporten skal skje på snødekt og frossen mark. 
• Ferdselen skal skje så hensynsfullt som mulig for å unngå skade og ulempe 

for naturmiljø og mennesker. 

 
 
Forholdet til annet lovverk 

• Dispensasjonen forutsetter at tillatelse/rettighet til å benytte aktuell trasé og felling av 
fremmed treslag er avklart med aktuelle 
▪ grunneiere, 
▪ andre rettighetshavere, 
▪ berørt(e) kommune(r) 

 
Klagemulighet 
Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. Forvaltningsloven § 
28.  Klagen stiles til Miljødirektoratet, men sendes til Verneområdestyret for Trollheimen. 
Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. 
 
 
 
 
Med hilsen 
Roar Pettersen 
verneområdeforvalter 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg 
1 Trollheimen landskapsvernområde - dispensasjon til motorferdsel for uttak av fremmede 

treslag i Jøldal sameie 2022 – 2023, sakens behandling. 
2 Kjørebok 2022/23 – Sveinung Lygre for snøscooter med slede og traktor i Jøldal sameie i 

Rennebu kommune for uttak av fremmede treslag, jf. sak 2022/10233. 
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