
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 

Utvalg: Breheimen nasjonalparkstyre 
Møtested: Jostedalen 
Dato: 17.09.2021 
Tidspunkt:  0900-1130 

 
 
 

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

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
   
   
   
   
   
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 

 
 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
  

Stein Magne Grevrusten Nasjonalparkforvaltar 
Trygve Snøtun  Nasjonalparkforvaltar 
Liv Byrkjeland   SNO 
Øyvind Angard  SNO 
 
 
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 Tennø    Edel Kveen   Rolv Enersvold 

 

 

 

Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

ST 20/21 Godkjenning av innkalling og sakliste - val av to 
medlemmar til å skrive under protokoll saman med 
styreleiar 

  

ST 21/21 Godkjenning av besøksstrategi for Breheimen 
nasjonalpark 

 2021/2684 

ST 22/21 Delegerte vedtak   
DS 27/21 Delegert vedtak - Breheimen NP m.fl. - 2021 - Bruk 

av drone i samband med prosjekt for å redusere eit 
mogleg tap av beitedyr i områda rundt Breheimen - 
Skjåk beite- og sankelag v/ Kari Hånsnar 

 2021/6112 

DS 28/21 Delegert vedtak - Breheimen NP - Dispensasjon - 
Motorferdsel med helikopter for transport av 
materialer til bru - 2021 - DNT Oslo og Omegn v/ 
Tor Martin Stenseng 

 2021/4605 

DS 29/21 Delegert vedtak - Breheimen NP - Dispensasjon - 
Motorferdsel - 2021 - 2024 - Registrering av villrein 
med helikopter, drone eller småfly - Reinheimen-
Breheimen Villreinutvalg v/ Knut Granum 

 2019/12393 

DS 30/21 Delegert vedtak - Breheimen NP - Dispensasjon - 
2021 - 2023 - Innsamling av brearkeologiske funn, 
etablering av teltleir, bruk av drone til registrering og 
bruk av hest eller helikopter til transport av feltutstyr 
- Innlandet Fylkeskommune 

 2019/14350 

DS 31/21 Delegert vedtak - Breheimen NP - snødekt mark - 
transport til hytte ved Lundadalsvatnet - Nils Bjarne 
Lund 

 2021/3689 

ST 23/21 Eventuelt   
 
 



ST 20/21 Godkjenning av innkalling og sakliste - val av to medlemmar 
til å skrive under protokoll saman med styreleiar / 

Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre - 17.09.2021  
 
 

Vedtak 
Innkalling og saksliste godkjent. 
Val av medlemmar til å skrive under protokoll saman med styreleiar: Rolv Enersvold og Edel 
Kveen. 
 
 

 

 

ST 21/21 Godkjenning av besøksstrategi for Breheimen nasjonalpark 
2021/2684 

Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre - 17.09.2021  
 
Einstemmig som innstilt, men med nokre kommentarar som sekretariatet skal utrede meir i 
vidare prosess med besøksstrategien.  

Vedtak 
Med heimel i pkt. 8.2 i vedtektene for Breheimen nasjonalparkstyre blir forslaget til 
«Besøksstrategi for Breheimen nasjonalpark» godkjent og sendt til Miljødirektoratet for fagleg 
godkjenning. Dokumentet blir deretter sendt på høyring til myndigheiter og partar som blir 
omfatta av besøksstrategien. 
 
Kommentarar:  

- Rebni som innfallsport? Startpunkt inn i verneområda som er blitt meir populært siste 
åra. Kan utredast nærare saman med dei andre innfallsportane i 
Skjolden/Mørkridsdalen 

- Breheimsenteret/Gjerde som innfallsport? Blir i dag nytta til informasjon, naturlege 
stadar å søkje informasjon for besøkande. Naturleg med samlokalisering med 
Jostedalsbreen nasjonalpark, som har desse som informasjonspunkt.  

- Sjekke om bedriftslista som er nytta i besøksstrategien er oppdatert. I vidare prosess 
saman med reiselivet vil denne bli revidert.  

- Turskilt. Kven har ansvar for desse? Bør avklarast i ein besøksstrategi. 
- Kan besøksstrategien seie noko om handtering av nye populære turmål/-punkt? 

Erfaringar frå andre stader viser at t.d. sosiale medier kan føre til at nye stadar får 
plutseleg auke i besøk. Dette kan føre til ein del utfordringar.  

- Kursing av vertskap rundt verneområda? Guidar, spisestadar og overnattingsbedrifter er 
dei som oftast tek i mot besøkande. Kunnskap og forståing av verneområda og 
verneføremål blant vertskap kan bidra til god formidling til besøkande. Dette kan leggast 
inn i mål 3.  

- Korleis målar ein effekten av tiltak i samband med besøksstrategi? Ferdselsteljarar, 
slitasje av stiar og tal frå overnattingsbedrifter kan gi nokre svar.   

 



 
 

 

 

ST 22/21 Delegerte vedtak / 

Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre - 17.09.2021  
 
 

Vedtak 
Tatt til orientering. 
 
 

DS 27/21 Delegert vedtak - Breheimen NP m.fl. - 2021 - Bruk av drone 
i samband med prosjekt for å redusere eit mogleg tap av beitedyr i 
områda rundt Breheimen - Skjåk beite- og sankelag v/ Kari Hånsnar 
2021/6112 

DS 28/21 Delegert vedtak - Breheimen NP - Dispensasjon - 
Motorferdsel med helikopter for transport av materialer til bru - 2021 - 
DNT Oslo og Omegn v/ Tor Martin Stenseng 2021/4605 

DS 29/21 Delegert vedtak - Breheimen NP - Dispensasjon - 
Motorferdsel - 2021 - 2024 - Registrering av villrein med helikopter, 
drone eller småfly - Reinheimen-Breheimen Villreinutvalg v/ Knut 
Granum 2019/12393 

DS 30/21 Delegert vedtak - Breheimen NP - Dispensasjon - 2021 - 
2023 - Innsamling av brearkeologiske funn, etablering av teltleir, bruk 
av drone til registrering og bruk av hest eller helikopter til transport 
av feltutstyr - Innlandet Fylkeskommune 2019/14350 

DS 31/21 Delegert vedtak - Breheimen NP - snødekt mark - transport 
til hytte ved Lundadalsvatnet - Nils Bjarne Lund 2021/3689 

 

 

ST 23/21 Eventuelt / 

Saksprotokoll i Breheimen nasjonalparkstyre - 17.09.2021  
 



Pilotprosjekt mellom Statsforvaltaren i Innlandet og UT.no. Avtalen skal sikre betre 
nasjonalparkinformasjon, samt «obs-varsel», på nettstaden UT.no.   

Vedtak 
Breheimen nasjonalparkstyre tilsluttar seg avtalen.  
 
 


