
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 

Utvalg: Breheimen nasjonalparkstyre 
Møtested: Lundadalen Skjåk 
Dato: 11.06.2021 
Tidspunkt: 10:00 – 16.00 (Forberedelsestid: 3 timer)  

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
   
Per-Gunnar Sveen Medlem IFK 
Marit Aakre Tennø Medlem LUSTER 
Jo Trygve Lyngved Medlem SKJALM 
Rolv Enersvold Medlem LOM 
Sonja Øvre-Flo Medlem VLFK 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Edel Kveen Medlem Skjåk kommune 
   
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Rolv Kristen Øygard Edel Kveen Skjåk kommune 

 
Merknader 

 
 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
  

Stein Grevrusten Nasjonalparkforvalter 
Trygve Snøtun Nasjonalparkforvalter 
 
Øyvind Angard SNO Breheimen 
Liv Byrkjeland  SNO Breheimen 
 
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. 
 
Marit Aakre Tennø       Jo Trygve Lyngved        Rolv Kristen Øygard 
______________________ ______________________ _______________________ 
 



 

Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

ST 11/21 Godkjenning av innkalling og sakliste - val av to 
medlemmar til å skrive under protokoll saman med 
styreleiar 

  

ST 12/21 Breheimen NP - Dispensasjon - 2021 - Merking av 
analyseruter og uttak av små mengder 
plantemateriale - arealrepresentativ naturovervåking 
ANO - Norsk institutt for naturforskning NINA 

 2021/4224 

ST 13/21 Sak - Breheimen nasjonalpark - Søknad om 
midlertidig installasjon i Lundadalen - Forsking på 
framtidas flomvarselteneste - Pipelife 

 2021/5826 

ST 14/21 Vigdalen landskapsvernområde - Godkjenning av 
skjøtselsplan 

 2019/5619 

ST 15/21 Høydalen landskapsvernområde - Godkjenning av 
skjøtselsplan 

 2020/9757 

ST 16/21 Delegerte vedtak   
DS 24/21 Delegert vedtak - Breheimen NP - Dispensasjon - 

Motorferdsel på snødekt mark til fiskebu ved 
Lundadalsvatnet - 2022-2024 - Nils Bjarne Lund 

 2021/3689 

DS 25/21 Delegert vedtak - Dispensasjon - Mørkridsdalen 
landskapsvernområde - Knivabakkli - Motorferdsel - 
Helikoptertransport av material/stein til restaurering 
av sel - Jon Bolstad 

 2021/4840 

DS 26/21 Delegert vedtak - Dispensasjon - Motorferdsel - 
2021-2022 - Snødekt mark - Sikilbreen - JOSTICE 

 2021/3660 

ST 17/21 Eventuelt   
 
 

ST 11/21 Godkjenning av innkalling og sakliste - val av to medlemmar 
til å skrive under protokoll saman med styreleiar / 

Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre - 11.06.2021  
 
 

Vedtak 
Innkalling og sakliste er godkjent.  
 
Rolv Kristen Øygard og Jo Trygve Lyngved er valgt til å signere protokoll.  
 
 



ST 12/21 Breheimen NP - Dispensasjon - 2021 - Merking av 
analyseruter og uttak av små mengder plantemateriale - 
arealrepresentativ naturovervåking ANO - Norsk institutt for 
naturforskning NINA 2021/4224 

Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre - 11.06.2021  
 
Vedtak som innstilling. 

Vedtak 
I styremøte den 11. juni 2021 har Breheimen nasjonalparkstyre vedteke å gje Norsk institutt for 
naturforskning (NINA) løyve til å gjennomføre datainnsamling som søkt om for følgjande 
prøveflater i Breheimen nasjonalpark og Strynefjellet landskapsvernområde: 
 
Flate Koordinat (x) Koordinat (y) 
ANO35 117250 6867250 
ANO 234 113750 6894250 
ANO 328 137250 6878250 
ANO 913 130750 6872250 

 
Løyvet er fatta med heimel i § 48 i naturmangfaldlova.  
 
Følgjande vilkår gjeld: 

 Løyvet gjeld for følgande tiltak: 
o setje ned to små metallrøyr i samanheng med merking av ruter for analyse (til 

saman 18 ruter pr. ANO-flate/område). Røyra skal brukast til å finne att 
posisjonen på ruta frå år til år når ruta skal analyserast på nytt. 

o uttak av små mengder plantemateriale i forbindelse med registrering av artar. 
 All ferdsel i samband med registreringane skal skje varsamt og ta omsyn til vegetasjon, 

dyreliv og kulturminne. 
 Det må etablerast gode rutinar for registrering av kvar det blir sett ut metallrøyr i bakken 

slik at ein sikrar at alle røyra blir henta inn når prosjektet er ferdig.   
 Løyvet gjeld fram til prosjektet er avslutta. Metallrøyra skal fjernast så snart prosjektet er 

avslutta og seinast i løpet av hausten 2026. 
 

Vi gjer oppmerksam på at dette løyvet berre gjeld i forhold til naturmangfaldlov/verneforskrifta 
for Breheimen nasjonalpark og Strynefjellet landskapsvernområde. Søkjar er sjølv ansvarleg for 
å innhente eit eventuelt løyve etter anna lovverk frå Luster kommune, Skjåk kommune og 
grunneigar. 
 
Vedtaket kan klagast inn for Miljødirektoratet av ein part eller andre med rettsleg 
klageinteresse, jf. forvaltningslova § 28. Frist for klage er tre veker frå vedtaket er motteke. Ei 
eventuell klage stilast til Miljødirektoratet, men sendast til Breheimen nasjonalparkstyre. 
 
 
 



ST 13/21 Sak - Breheimen nasjonalpark - Søknad om midlertidig 
installasjon i Lundadalen - Forsking på framtidas flomvarselteneste - 
Pipelife 2021/5826 

Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre - 11.06.2021  
 
Vedtak som innstilling. 

Vedtak 
Breheimen nasjonalparkstyre vedtek å gje Pipelife løyve til å installere opptil 7 mellombelse 
installasjonar i Lundadalen, jf. kart i søknad datert 27.05.2021. Desse prototypane skal testast 
med eit mål om auke kunnskap om vassdraga og betre flaumvarslinga i regionen. Løyvet blir 
gjeve med heimel i verneforskrifta § 4, jf. naturmangfaldlova § 48, med følgjande vilkår:  

- Løyve gjeld dei omsøkte 7 stadane markert på kart i søknad datert 27.05.2021. 
- Løyve gjeld til og med sommaren 2022. 
- Det skal ikkje nyttast motoriserte fartøy for transport av utstyr og menneske. 
- Søkjar kan ikkje nytte permanente løysingar til å feste installasjonane, som t.d. faste 

boltar. 
- Søkjar kan ikkje borre i fjell til innfesting. 
- Det skal vere kort informasjon om prosjektet festa på installasjonar. 
- Søkjar skal ta vekk installasjonar seinast hausten 2022, samt anna materiale som er tatt 

inn i verneområdet.  
Breheimen nasjonalparkstyre minner om at løyve berre er etter verneforskrifta til Breheimen 
nasjonalpark.   
 
Klage: 
Vedtaket kan klagast inn for Miljødirektoratet av partar i saka eller andre som har rettsleg 
klageinteresse med ein frist på 3 veker jf. forvaltningslova § 28. Ei eventuell klage skal rettast 
til Miljødirektoratet, men sendast til Breheimen nasjonalparkstyre 
 
 
 

ST 14/21 Vigdalen landskapsvernområde - Godkjenning av 
skjøtselsplan 2019/5619 

Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre - 11.06.2021  
 
Vedtak som innstilling. 

Vedtak 
Breheimen nasjonalparkstyre godkjenner dokument «Vigdalen landskapsvernområde – 
skjøtselsplan for heilskapleg kulturlandskap» datert 18. november 2020 med dei endringane 
som er foreslege i denne saka. Vedtaket er gjort med heimel i vedtekter for Breheimen 
nasjonalparkstyre punkt 8.2, jf naturmangfaldlova § 47. 
 
Godkjent skjøtselsplan vil danne grunnlag for skjøtselsavtalar og søknad om midlar gjennom 
den årlege bestillingsdialogen med Miljødirektoratet. 
 
 



 

ST 15/21 Høydalen landskapsvernområde - Godkjenning av 
skjøtselsplan 2020/9757 

Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre - 11.06.2021  
 
Vedtak som innstilling. 

Vedtak 
Breheimen nasjonalparkstyre godkjenner dokumentet «Høydalen landskapsvernområde – 
skjøtselsplan for heilskapleg kulturlandskap» datert 8. oktober 2020 med dei endringane som 
er foreslege i denne saka. Vedtaket er gjort med heimel i vedtekter for Breheimen 
nasjonalparkstyre punkt 8.2, jf. naturmangfaldlova § 47. 
 
Godkjent skjøtselsplan vil danne grunnlag for skjøtselsavtalar og søknad om midlar gjennom 
den årlege bestillingsdialogen med Miljødirektoratet. 
 
 
 

ST 16/21 Delegerte vedtak / 

Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre - 11.06.2021  
 
 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret tek dei delegerte vedtaka til orientering.  
 
 

DS 24/21 Delegert vedtak - Breheimen NP - Dispensasjon - 
Motorferdsel på snødekt mark til fiskebu ved Lundadalsvatnet - 2022-
2024 - Nils Bjarne Lund 2021/3689 

DS 25/21 Delegert vedtak - Dispensasjon - Mørkridsdalen 
landskapsvernområde - Knivabakkli - Motorferdsel - 



Helikoptertransport av material/stein til restaurering av sel - Jon 
Bolstad 2021/4840 

DS 26/21 Delegert vedtak - Dispensasjon - Motorferdsel - 2021-2022 - 
Snødekt mark - Sikilbreen - JOSTICE 2021/3660 

ST 17/21 Eventuelt / 

Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre - 11.06.2021  
 
Ingen saker under eventuelt. 

Vedtak 
 
 
 


