
Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Breheimen nasjonalparkstyre 
Møtested: Teams 
Dato: 06.05.2022 
Tidspunkt: 08:00 - 10:00 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Marianne Bugge Medlem LUSTER 
Sonja Øvre-Flo Medlem VLFK 
Rolv Enersvold Medlem LOM 
Edel Kveen Leder SKJÅK 
Jo Trygve Lyngved Nestleder SKJALM 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Ivar Vistekleiven Medlem IFK 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader: 
Til stades på møtet var også:  
Per-Gunnar Sveen, medlem, Innlandet fylkeskommune. 
Øyvind Angard, Statens naturoppsyn. 
 

 
 

Øvrige frammøtte: 
Navn  
Stein Magne Grevrusten  
Trygve Snøtun  

 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i 
møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
 
 
  



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

ST 9/22 Godkjenning av innkalling og sakliste - val av to 
medlemmar til å skrive under protokoll saman med 
styreleiar 

  

ST 10/22 Sak - Breheimen nasjonalpark - Mørkridsdalen - 
Oppsetting av basestasjonar for radiomerking av 
beitedyr - Skjolden beitelag 

 2022/2466 

ST 11/22 Referatsaker   
 
 

ST 9/22 Godkjenning av innkalling og sakliste - val av to 
medlemmar til å skrive under protokoll saman med styreleiar 
/ 
Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre - 06.05.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Saksliste og innkalling godkjent. 
Rolv Enersvold og Per-Gunnar Sveen skal skrive under møteprotokoll saman med styreleiar. 
 
 
 
 

ST 10/22 Sak - Breheimen nasjonalpark - Mørkridsdalen - 
Oppsetting av basestasjonar for radiomerking av beitedyr - 
Skjolden beitelag 2022/2466 
Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre - 06.05.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Breheimen nasjonalparkstyre vedtek einstemmig saka som innstilt frå forvaltar. 
 
 
 



 

ST 11/22 Referatsaker / 
Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre - 06.05.2022  
 

Behandling 
Forvaltar orienterte Breheimen nasjonalparkstyre om:  
1. Det er sett av tiltaksmidler til innkjøp av No Fence-merker til bruk på beitedyr i verneområda i 
Breheimen. Desse kan ikkje levere i 2022 pga dagens krigssituasjon i verda. Difor er innkjøpet 
sett på venteliste for 2023.  
2. Sommarskisenteret i Stryn har av fleire årsaker fått utvida løyver til motorferdsel gjennom 
Strynefjellet LVO.  
 

Vedtak 
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