
Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Breheimen nasjonalparkstyre 
Møtested: Teams 
Dato: 06.01.2023 
Tidspunkt: 08:30 - 09:30 

 
 
 

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

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader: 
Til stades: Øyvind Angard, SNO Breheimen. 
 

 
 

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 1/23 Godkjenning av innkalling og sakliste - val av to 
medlemmar til å skrive under protokoll saman med 
styreleiar 

  

ST 2/23 Breheimen nasjonalparkstyre - Driftsmidlar - 
Informasjonsarbeid - 2023 

 2022/11260 

 

ST 1/23 Godkjenning av innkalling og sakliste - val av to 
medlemmar til å skrive under protokoll saman med styreleiar 
/ 
Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre - 06.01.2023  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Møteinnkalling og sakliste er godkjent. Marianne Bugge og Per Gunnar Sveen signerer 
protokollen saman med styreleiar.  
 
 
 
 

ST 2/23 Breheimen nasjonalparkstyre - Driftsmidlar - 
Informasjonsarbeid - 2023 2022/11260 
Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre - 06.01.2023  
 

Behandling 
Breheimen nasjonalparkstyre er positive til, og meiner at det er heilt nødvendig, at det blir 
oppretta ei stilling på informasjon for verneområda. Når arbeidet blir sett i gang er det 
avgjerande at det blir etablert gode strategiar for korleis ein informasjonsmedarbeidar skal 
utføre arbeidet mellom verneområda og senter.  
Vedtak samrøystes som innstilt av forvaltar. 
 

Vedtak 
Med bakgrunn i gjeldande vedtekter for Breheimen nasjonalparkstyre, pkt. 8.2 og 8.3, ønskjer 
styret å melde inn behov for kr.300.000,- i driftsmidlar frå budsjettposten 1420.31 for 2023. 
Midlane skal inngå i eit spleiselag saman med nasjonalparkstyret for Reinheimen, 
nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Norsk Fjellsenter i Lom for å dekke etablering av ei 



100% stilling for kommunikasjonsarbeid, noko som er problematisk å dekke innafor dagens 
budsjettrammer.  
Eit samarbeid mellom dei 3 verneområda og besøkssenteret synest mest kostnadseffektivt, og 
kan også gje synergiar i form av meir samarbeid på tvers av vernegrenser. Gjennom eit 
samarbeid om kommunikasjonsoppgåver kan ein i større grad styre ferdsla mot robuste 
område som toler besøk, og skjerme sårbare område som t.d. vinterbeite og kalvingsområde 
for villrein. 
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