
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre 
Møtested: Storstua, Vangshaugen TH. Oppmøte Jenstad gård for befaring før møtet,  
Dato: 21.06.2021 
Tidspunkt: 10:00 – 16:30 

 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Ola Husa Risan Leder OPPDAL 
Sidsel Pauline Rykhus Nestleder MOLDE 
Ståle Refstie Medlem SUNNDAL 
Guri Ruste Medlem DOVRE 
Kristin Langtjernet Medlem FOLLDAL 
Ola Engen Medlem TYNSET 
Per Egil Solli-Mork Medlem RAUMA 
Marit Bjerkås Medlem TLFK 
Aud Hove Medlem IFK 
Gry Sletta Medlem LESJA 
Carl Johansen Medlem MRFK 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Ingen   
 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Ingen   
 

Merknader 

Naturoppsyn SNO Espen Rusten og Ola-Eirik Bolme var til stede i møtet. 
Møtet startet med befaring til Jenstad og Middagshjellen med orienteringer v Kari Marie 
Jenstad og Anders Hovde 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Lars Børve Nasjonalparkforvalter 
Carl S. Bjurstedt Nasjonalparkforvalter 
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Godkjenning: 

Protokollen er bekreftet godkjent ved gjennomsyn hos leder og det valgte medlem i 
sak 17/2021, se arkivsak 2020/13000 og følgende dokumenter: 

- Utsendt protokollutkast  (dok. 2020/13000 nr. 26 av 22.6.2021),  
med godkjenninger fra 

- Ola Husa Risan  (dok. i 2020/13000 nr. 27 av 28.6.2021) og 
- Sidsel Rykhus  (dok. i 2020/13000 nr. 28 av 29.6.2021) 

 

Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

ST 17/2021 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden, valg 
av et medlem til å godkjenne protokollen 

  

ST 18/2021 Referatsaker   

RS 7/2021 Søknader om kjøring til hytter ved Tverrfjellet - endelig 
avgjørelse i Miljødirektoratet 

 2019/1498 

RS 8/2021 Svar på anmodning om delrevisjon av forvaltningsplan for 
Dovrefjell - kjørespor Tverrfjellet 

 2019/1498 

ST 19/2021 Delegerte vedtak   

DV 155/2021 Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella 
NP - Nordre Snøfjelltjørn NR - snødekt mark - transport til 
hytte - Snøfjellstjønnvegen 550 - Heidi Håker 

 2021/3370 

DV 156/2021 Delegert sak - Tillatelse - Dalsida LVO - Transport med 
snøskuter til hytter ved Søreinbuvatnet og Ettare 
Bøvervatnet - 2022-2025 - Gro Irene Mølmen 

 2021/4600 

DV 157/2021 Delegert sak - Tillatelse - Knutshø LVO - Transport med 
traktor og ATV og bruk av el-sykkel til Fjellægret - 2021-
2024 - Åse og Stein Arne Brendryen 

 2021/4476 

DV 158/2021 Delegert sak - Tillatelse - Knutshø LVO - Transport med 
snøskuter til bu ved Depltjønnan - 2022-2025 - Vegar 
Nystuen 

 2021/4952 

DV 159/2021 Delegert sak - Tillatelse - Hjerkinn LVO m/ BV - Transport 
på Vålåsjøhøvegen til Grisungvatna - 2021 - Bjørn og 
Snefrid Ødegård 

 2021/5347 

DV 160/2021 Delegert sak - Dispensasjon - 2021- 2024 - Dovrefjell-
Sunndalsfjella NP - Hjerkinn LVO m/ BV - Organisert 
ferdsel - guiding - moskus - Dovregubbens Fjellstove AS 

 2021/2655 

DV 161/2021 Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella 
NP - Hjerkinn LVO m/ BV - filming med drone - fransk 
dokumentarserie - (Flair Productions) Spætt Film 

 2021/2736 

DV 162/2021 Delegert sak - Tillatelse - Hjerkinn LVO m/ BV - Transport 
med bil på Vålåsjøhøvegen til Grisungvatna - 2021-2025 
- Bjørn Steinar Smeby 

 2021/5017 

DV 163/2021 Delegert sak - Tillatelse - Hjerkinn LVO m/ BV - 
Motorferdsel på Snøheimvegen og Vålåsjøhøvegen i 
forbindelse med tilsyn og sanking - 2021-2024 - Jora 
Beitelag 

 2021/3206 
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DV 164/2021 Delegert sak - Tillatelse - Knutshø LVO - Transport med 
bil til Fjellægret - 2021-2024 - Odd Brendryen 

 2021/4004 

DV 165/2021 Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
Motorferdsel bar mark - 2021 - 2022 -  
Snøfjelltjønnsvegen 849 Tverrfjellet - Trond Tronsgård 

 2019/10584 

DV 166/2021 Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
Motorferdsel bar mark - 2021 - 2022 - 
Snøfjellstjønnvegen 844 - Odd Fiske 

 2019/10587 

DV 167/2021 Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn LVO - Kongsvoll fjellhage - 
tillatelse - reparasjon og oppsetting av gjerde og transport 
med ATV - Arbeidsgruppa for Kongsvoll botaniske 
fjellhage 

 2021/6376 

DV 168/2021 Delegert sak - Dispensasjon - Dalsida LVO - Bruk av 
båtmotor med 4 hk på Vangsvatnet - 2021-2025 - 
Oddbjørn Torsgård 

 2021/4599 

DV 169/2021 Delegert sak - Tillatelse - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
Knutshø LVO - Utkjøring av saltstein med snøskuter i 
beiteområdet til beitelaget - 2022-2025 - Kvitdalen 
beitelag 

 2021/4951 

DV 170/2021 Delegert sak - Tillatelse - Flåman NR - Transport med 
snøskuter til bu ved Kvittjønnan - 2022-2025 - Vegar 
Nystuen 

 2021/4953 

DV 171/2021 Dispensasjon 2021 - 2022 - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
Bil og traktor - Transport for hytte Snøfjellstjønnvegen 
825 Tverrfjellet - Gro Gøransson Myran og Hans Gunder 
Myran 

 2019/10628 

DV 172/2021 Delegert sak - Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - 
Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Transport med biler og 
bandvogn på Snøheimvegen og Gamle Snøheimvegen 
og transport med helikopter til Svånålegeret - 2021 - 
Dovre fjellstyre 

 2021/6014 
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Saker til behandling 

ST 20/2021 Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i 
Oppland – høring 

 2021/5209 

ST 21/2021 Knutshø LVO - foreløpig høring - utbedring av sti 
opp Storskæra i Allmannberget - Oppdalstrappas 
venner 

 2021/3833 

ST 22/2021 Klage fra statsforvalterne i Trøndelag og Innlandet 
på tillatelse til Odd Brendryen, Dalholen, til transport 
med bil til Fjellægret i Knutshø 
landskapsvernområde i 2021-2024 

 2021/4004 

ST 23/2021 Klage på tillatelse for transport for hytte ved 
Tverrfjellet - Gro Gøransson Myran 

 2019/10628 

ST 24/2021 Klage fra statsforvalterne i Trøndelag og Innlandet 
på tillatelse til Åse og Stein Arne Brendryen, 
Dalholen, til transport med traktor, ATV og el-sykkel 
til Fjellægret i Knutshø landskapsvernområde i 
2021-2024 

 2021/4476 

ST 25/2021 Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Klage fra 
Statsforvalteren i Trøndelag - Motorferdsel - 2020 - 
2025 - barmark - Snøfjellstjønnvegen 796 
Tverrfjellet - Bjørn Smeby 

 2020/2823 

ST 26/2021 Eikesdalsvatnet LVO - skredsikring - fv 6012 
Ogåtthammaren - Møre og Romsdal 
fylkeskommune 

X 2021/6363 

ST 27/2021 Åmotan-Grøvudalen LVO - dispensasjon - 
rekonstruksjon av seterfjøs og høyløe gbnr 37/1 - 
Prestsetra 

 2021/878 

ST 28/2021 Søknad fra Lars Erik Bjølverud, Lesjaskog, om å 
sette opp tilbygg til hytte i Svanningsbotn i Dalsida 
landskapsvernområde 

 2021/4167 

ST 29/2021 Drivdalen LVO - installasjon av nødstrømsaggregat 
ved Høgsnyta og Hestkrubben - Bane NOR 

 2021/2129 

ST 30/2021 Søknad fra Statskog om å taksere rype med 
fuglehunder i en del av Dovrefjell-Sunndalsfjella 
nasjonalpark, Hjerkinn landskapsvernområde med 
biotopvern og Drivdalen, Kongsvoll Hjerkinn 
landskapsvernområder i tiden 01.-19.08. 2021-2024 

 2021/3479 

ST 31/2021 Fokstugu LVO - skjøtselsplan for Kongevegen / 
Pilegrimsleden - deltakelse dra Dovrefjell 
nasjonalparkstyre 

 2021/6459 

ST 32/2021 Besøksstrategi og kommunikasjonsplan for 
verneområdene på Dovrefjell - endelig godkjenning 

 2019/9703 

ST 33/2021 NF rapport nr. 1/2021: Evaluering av 
forvaltningsordning for nasjonalparker og andre 
store verneområder som ble innført i 2010 

 2021/5474 

ST 34/2021 Orienteringer - Dovrefjell nasjonalparkstyre - Møte 
21.6.2021 

 2021/3864 
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ST 35/2021 (ETTERSENDT) Søknad om utplassering med 
helikopter av basestasjoner for radiobjeller rundt 
Grøvudalen og Reppdalen i nasjonalparken 

 2021/6173 

 

ST 17/2021 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden, 
valg av et medlem til å godkjenne protokollen 

Ut fra vedtektene for styret skal leder sammen med et medlem godkjenne protokollen. 
Videre skal fastsettes antall timer til forberedelse (ikke vedtak). 

Forvalters innstilling 

Møteinnkalling og sakliste ble godkjent. 
Til å godkjenne protokollen ble valgt NN 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 21.06.2021  

Behandling i møtet 

Tid til forberedelse ble fastsatt til 6,0 timer. 
Til å godkjenne protokollen ble Sidsel Rykhus foreslått 

Vedtak 

Som innstillingen, med Sidsel Rykhus til å underskrive protokollen 
- enstemmig. 

 

ST 18/2021 Referatsaker 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 21.06.2021  

Forvalters innstilling 

Dovrefjell nasjonalparkstyre tar referatsakene 7 og 8/2021 til etterretning.  

Behandling i møtet 

Ingen merknader. 

Vedtak 

Som innstillingen,  
- enstemmig. 
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ST 19/2021 Delegerte vedtak 

Forvalters innstilling 

Dovrefjell nasjonalparkstyre tar refererte delegerte saker 155-172/2021 til etterretning.  

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 21.06.2021  

Behandling i møtet 

Ingen merknader. 

Vedtak 

Som innstillingen,  
- enstemmig. 

ST 20/2021 Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i 
Oppland – høring 

Forslag til vedtak – innstilling 

Dovrefjell nasjonalparkstyre uttaler følgende til forslaget til kulturhistoriske landskap av nasjonal 
interesse i Oppland: 

Dovrefjell nasjonalparkstyre er orientert om Riksantikvarens forslag til kulturhistoriske 
landskap av nasjonal interesse i Oppland. 
Kongsvoll, Drivdalen, Vårsstigen og Gamle Kongeveg i Trøndelag, ligger nord for det 
foreslåtte kulturhistoriske landskapet av nasjonal interesse på Dovrefjell, og bør bli en 
del av et tilsvarende kulturhistorisk landskap som henger sammen med det foreslåtte 
kulturhistoriske landskapet på Dovrefjell i Oppland. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 21.06.2021  

Behandling i møtet 

Ingen merknader. 

Vedtak 

Som innstillingen,  
- enstemmig.  
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ST 21/2021 Knutshø LVO - foreløpig høring - utbedring av sti 
opp Storskæra i Allmannberget - Oppdalstrappas venner 

Innstilling fra forvalter 

Dovrefjell nasjonalparkstyre stiller ut fra foreliggende kunnskap seg positive til gjennomføring 
av Oppdalstrappa, det vil være naturlig å ta stien i LVO inn ved rullering av forvaltningsplanen. 
Styret forutsetter da at følgende blir løst: 
1. Det må planlegges og iverksettes tiltak for å begrense slitasje og forsøpling langs stien i 

LVO. 

2. Merking og skilting av stien i LVO må omsøkes. 

3. Man må ha beredskap på å kunne sperre stien i korte perioder det måtte være mye villrein 
nær stien. 

Nasjonalparkstyret ser det naturlig og ønskelig med verneområdeinformasjon i tilknytning til 
stien. Vi viser til hvordan dette er løst ved Tussheim i Lesja som et eksempel. 
Nasjonalparkstyret er positivt til å bruke merkevaremalen for Norges nasjonalparker til 
informasjonsskilting langs stien, forutsatt at foregående punkter er løst. Styret vil tilrå Oppdal 
kommune å opprettholde status som nasjonalparkkommune for å kunne bruke merkevaren. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 21.06.2021  

Behandling i møtet 

Ingen merknader. 

Vedtak 

Som innstillingen,  
- enstemmig.  
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ST 22/2021 Klage fra statsforvalterne i Trøndelag og 
Innlandet på tillatelse til Odd Brendryen, Dalholen, til 
transport med bil til Fjellægret i Knutshø 
landskapsvernområde i 2021-2024 

Forslag til vedtak – innstilling 

Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Odd Brendryen, Dalholen, tillatelse til transport av utstyr, 
redskaper, materialer og proviant m.m. med bil og el-sykkel på kjøresporene mellom Setalsjølia 
og egen seter på Fjellægret i Knutshø landskapsvernområde. 
Det gis tillatelse til inntil 6 turer (tur-retur) med bil og inntil 10 turer (tur-retur) med el-sykkel i 
året fra 10.06. til 20.10. i 2021-2024. Bil kan ha tilhenger og el-sykkel kan ha vogn / tilhenger. 
Vilkår: 

- Kjøringen skal foregå på en hensynsfull måte. Vegetasjonen og kjøresporene skal ikke 
påføres unødige skader. Det skal tas hensyn til villrein og annet dyreliv. 

- Eventuell veiledning som forvaltningsmyndigheten, SNO eller fjelloppsynet gir for å 
ivareta verneformålet, skal følges. 

- Kjøretillatelse skal være med når kjøring foregår, og kjørebok skal føres. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i verneforskriften for Knutshø landskapsvernområde, § 3 pkt. 5 
e, og med grunnlag i forvaltningsplanen for verneområdene på Dovrefjell.. Vilkårene er fastsatt 
med grunnlag i vanlig praksis innenfor forvaltningsretten. 
 
Kommentar: 
Dette blir dermed et endret vedtak i forhold til vedtaket i delegert sak 148-2021. Hvis 
statsforvalterne i Trøndelag og Innlandet er uenig i det nye vedtaket, må de derfor klage på 
dette vedtaket. Det er dermed ikke nødvendig å oversende denne saken til Miljødirektoratet for 
videre klagebehandling. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 21.06.2021  

Behandling i møtet 

Dovrefjell nasjonalparkstyre diskuterte saken, og Kristin Langtjernet foreslo at styret ber om et 
møte med statsforvalterne i Trøndelag og Innlandet om motorferdselsaker. 

Forvalter (Bjurstedt) opplyste at flere forvaltere og styrer i Trøndelag har reagert på 
Statsforvalterens håndtering av tilsvarende saker, og at det fra flere er ønskelig med et møte, 
slik at det er sannsynlig det kan bli et møte der flere styrer deltar. 

Vedtak 

Som innstillingen,  
- enstemmig.  
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ST 23/2021 Klage på tillatelse for transport for hytte ved 
Tverrfjellet - Gro Gøransson Myran 

Innstilling fra forvalter 

1. Dovrefjell nasjonalparkstyre tar klagen fra Gro Gøransson Myran til følge, ved at det gir Gro 
Gøransson Myran dispensasjon til inntil samme antall turer per barmarkssesong fra 
Snøfjellstjønnvegen 704 langs eksisterende spor etter kjøring fram til nærmeste punkt ved 
søkers hytte nr. 825 som hun får tillatelse til etter verneforskriften fram til nr. 704. 

2. Dispensasjonen er personlig og kan kun nyttes når Gro Gøransson Myran er fører eller 
passasjer. 

3. Dovrefjell nasjonalparkstyre vil i framtiden ikke innvilge andre dispensasjoner for bevegel-
seshemmede inn til hytter innenfor enden av godkjent kjørespor. Vedtaket i denne saken er 
knyttet til at Myran har hatt tilsvarende dispensasjon i en årrekke. 

4. Vedtaket er gjort etter naturmangfoldloven § 48. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 21.06.2021  

Behandling i møtet 

Forslag til nytt pkt. 3 fra Ståle Refstie:  
Denne saken danner ikke presedens for framtidige søknader om dispensasjon. 

Vedtak 

Som innstillingen, med nytt pkt. 3 fra Ståle Refstie 
- enstemmig.  

Vedtaket blir dermed slik: 

1. Dovrefjell nasjonalparkstyre tar klagen fra Gro Gøransson Myran til følge, ved at det gir Gro 
Gøransson Myran dispensasjon til inntil samme antall turer per barmarkssesong fra 
Snøfjellstjønnvegen 704 langs eksisterende spor etter kjøring fram til nærmeste punkt ved 
søkers hytte nr. 825 som hun får tillatelse til etter verneforskriften fram til nr. 704. 

2. Dispensasjonen er personlig og kan kun nyttes når Gro Gøransson Myran er fører eller 
passasjer. 

3. Denne saken danner ikke presedens for framtidige søknader om dispensasjon. 

4. Vedtaket er gjort etter naturmangfoldloven § 48. 
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ST 24/2021 Klage fra statsforvalterne i Trøndelag og 
Innlandet på tillatelse til Åse og Stein Arne Brendryen, 
Dalholen, til transport med traktor, ATV og el-sykkel til 
Fjellægret i Knutshø landskapsvernområde i 2021-2024 

Forslag til vedtak – innstilling 

Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Åse og Stein Arne Brendryen, Dalholen, tillatelse til transport av 
utstyr, redskaper, materialer og proviant m.m. med bil, traktor, ATV og el-sykkel på 
kjøresporene mellom Setalsjølia og egen seter på Fjellægret i Knutshø landskapsvernområde. 
Det gis tillatelse til inntil 6 turer (tur-retur) i året med bil, traktor eller ATV, og inntil 10 turer (tur-
retur) med el-sykkel i året fra 10.06. til 20.10. i 2021-2024. Bil, traktor og ATV kan ha tilhenger, 
og el-sykkel kan ha vogn / tilhenger. 
Vilkår: 

- Kjøringen skal foregå på en hensynsfull måte. Vegetasjonen og kjøresporene skal ikke 
påføres unødige skader. Det skal tas hensyn til villrein og annet dyreliv. 

- Eventuell veiledning som forvaltningsmyndigheten, SNO eller fjelloppsynet gir for å 
ivareta verneformålet, skal følges. 

- Kjøretillatelse skal være med når kjøring foregår, og kjørebok skal føres. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i verneforskriften for Knutshø landskapsvernområde, § 3 pkt. 5 
e, og med grunnlag i forvaltningsplanen for verneområdene på Dovrefjell.. Vilkårene er fastsatt 
med grunnlag i vanlig praksis innenfor forvaltningsretten. 
 
Kommentar: 
Dette blir dermed et endret vedtak i forhold til vedtaket i delegert sak 152-2021. Hvis 
Fylkesmannen i Innlandet og Fylkesmannen i Trøndelag er uenig i det nye vedtaket, må de 
derfor klage på dette vedtaket. Det er dermed ikke nødvendig å oversende denne saken til 
Miljødirektoratet for videre klagebehandling. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 21.06.2021  

Behandling i møtet 

Dovrefjell nasjonalparkstyre diskuterte saken, og Kristin Langtjernet foreslo at styret ber om et 
møte med statsforvalterne i Trøndelag og Innlandet om motorferdselsaker.  
 
Forvalter (Bjurstedt) opplyste at flere forvaltere og styrer i Trøndelag har reagert på 
statsforvalterenes håndtering av tilsvarende saker, og at det fra flere er ønskelig med et møte, 
slik at det er sannsynlig det kan bli et møte der flere styrer deltar. 
 

Vedtak 

Som innstillingen,  
- enstemmig.  
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ST 25/2021 Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Klage fra 
Statsforvalteren i Trøndelag - Motorferdsel - 2020 - 2025 - 
barmark - Snøfjellstjønnvegen 796 Tverrfjellet - Bjørn Smeby 

Innstilling fra forvalter 

Dovrefjell nasjonalparkstyre tar klagen fra Statsforvalteren til følge og opphever vedtaket i 
delegert sak 72/2020. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 21.06.2021  

Behandling i møtet 

Ingen merknader. 

Vedtak 

Som innstillingen,  
- enstemmig.  
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ST 26/2021 Eikesdalsvatnet LVO - skredsikring - fv 6012 
Ogåtthammaren - Møre og Romsdal fylkeskommune 

Innstilling frå forvaltar 

1. Dovrefjell nasjonalparkstyre gjev Møre og Romsdal fylkeskommune dispensasjon til å 
gjennomføre desse tiltaka slik det er skildra i søknaden: 
a. Utføre fjellreinsk i Ogåtthammaren med spett og presspute. 
b. Helikopterreinsk av ustabile blokker i Ogåtthammaren. 
c. Nedsprenging av ustabile blokker i Ogåtthammaren. 
d. Bolting av ustabile blokker i Ogåtthammaren med boltar, bergband, wire eller likande. 
e. Etablering av taubane for taumoped eller liknande tilkomst til Ogåtthammaren der 

terrenget tilseier at det er gjennomførbart. 
f. Etablering av helikopterlandingsplass i/ved område synt i figur 4 i søknad. 
g. Etablering av riggområder i/ved område synt i figur 4 i søknad. 
h. Etablering av rigg for overnatting/pauserom ved rigg-område i/ved område synt i figur 4 i 

søknad. 

2. Søker skal ikkje gjere meir omfattande inngrep enn naudsynt. Punkta 1-8 over er ordna etter 
aukande storleik på inngrepa og ein skal ikkje gjennomføre tiltak lenger ned på lista enn 
naudsynt. 

3. Etter at arbeidet skal alle spor, restar av materiell (sprengkablar, feste for taubaner, for 
nedfiring) og liknande, fjernast. Fundamentering av rigg, taubanar og liknande skal gjerast 
slik at minst mogleg spor vert attende. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 21.06.2021  

Behandling i møtet 

Kristin Langtjernet foreslo at saken ble behandlet bak lukkede dører. 

Vedtak 

Saken behandles bak lukkede dører, ellers som innstillingen,  
- enstemmig.  
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ST 27/2021 Åmotan-Grøvudalen LVO - dispensasjon - 
rekonstruksjon av seterfjøs og høyløe gbnr 37/1 - Prestsetra 

Innstilling fra forvalter 

1. Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Bjørg Hoås tillatelse til å rekonstruere seterfjøset på 37/1 på 

Prestsetra slik det er angitt i søknaden. 

2. Nasjonalparkstyret avslår søknad om å murene etter løa og å reise ny bu med samme mål 

som løa på den gamle tomta. Eventuelt brukbart tømmer fra løa kan plukkes ned og brukes 

til tiltak i pkt. 3. 

3. Nasjonalparkstyret gir som alternativ til avslag i 2 tillatelse til å bygge omsøkt bu («løa») på 

ny plassering i nærheten av fjøset og muren etter løa. Med unntak av at rester av muren 

etter den gamle løa ikke skal brukes, bygges den som angitt i søknaden. Plassering 

godkjennes av forvalter. 

4. Vedtaket er gjort etter forskrift for Åmotan- Grøvudalen landskapsvernområde § 3, 1.3.a) 

(vedtaket pkt. 1 og 3) og samme pkt. h) (vedtaket pkt. 2). 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 21.06.2021  

Behandling i møtet 

Ståle Refstie hadde følgende forslag til vedtak: 

1. Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Bjørg Hoås tillatelse til å rekonstruere seterfjøset og bygge 
om høyløa på 37/1 på «Galanterhaugen», Prestsetra i Grødalen slik det er angitt i 
søknaden. 

2. Vedtaket er gjort etter forskrift for Åmotan- Grøvudalen landskapsvernområde § 3, 1.3.a) 
og samme pkt. b) og h). 

Begrunnelse: 

Nasjonalparkstyret mener Prestsetra og kulturlandskapet rundt i nedre Grødalen vil fremstå 
historisk rett og fint dersom en ny høyløe settes oppå de opprinnelige murene. Det er ikke søkt 
om større volum, men det er søkt om noen modifikasjoner på bygget. Disse innebærer at et par 
steinraster fra muren må flyttes, det blir fire tømmerstokker mer på den nye høyløa enn på den 
opprinnelige, og løa får en plankdør i stedet for lem. Stein som blir plukket ned av murene er 
tenkt brukt til å komplettere fjøsmurene, så det er ingen ting som går til spille. 
Om tiltaket ikke utføres, vil muren fra den gamle høyløa vil om kort tid falle sammen og bli til en 
stor steinhaug som gror igjen. Nasjonalparkstyret mener det er et større kulturminne og mer 
historie i å bevare fundamentet og deler av muren ved å sette opp en ny høyløe i gammel 
tradisjon der løa opprinnelig stod, og som vil stå seg fint i landskapet og til andre bygg. Det 
omsøkte tiltaket vil dessuten tilrettelegge for økt beitevirksomhet i nedre Grødalen, noe som er 
nødvendig for kultiveringen av landskapet og en viktig del av verneformålet. 

Vedtak 

Møtet åpnes igjen etter forrige sak før behandlingen av denne. 

Som innstillingen, med endring fra Ståle Refstie 
- mot en stemme for innstillingen (Carl Johansen).  

Vedtaket ble dermed slik: 

1. Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Bjørg Hoås tillatelse til å rekonstruere seterfjøset og bygge 
om høyløa på 37/1 på «Galanterhaugen», Prestsetra i Grødalen slik det er angitt i 
søknaden. 
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2. Vedtaket er gjort etter forskrift for Åmotan- Grøvudalen landskapsvernområde § 3, 1.3.a) 
og samme pkt. b) og h). 

 

ST 28/2021 Søknad fra Lars Erik Bjølverud, Lesjaskog, om å 
sette opp tilbygg til hytte i Svanningsbotn i Dalsida 
landskapsvernområde 

Forslag til vedtak – innstilling 

Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Lars Erik Bjølverud, Lesjaskog, tillatelse til å sette opp tilbygg 
på 5,0 m2 til hytte på 20,0 m2 bebygd areal i Svanningsbotn i Dalsida landskapsvernområde, 
slik at bebygd areal blir 25,0 m2 til sammen. 
Vilkår: 

- Tilbygget skal settes opp i samsvar med tradisjonell byggeskikk i området, og i samsvar 
med tegninger vedlagt søknaden.  

- Det skal brukes materialer og farger som ikke skiller seg ut fra omgivelsene. 
- Treverk som blir til overs, kan kappes opp til ved og brukes på stedet. Andre 

materialrester skal fraktes ut av verneområdet og tas hånd om på forsvarlig måte. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i § 3 pkt. 1.3. c i verneforskriften for Dalsida 
landskapsvernområde. Vilkårene er fastsatt med grunnlag i vanlig praksis innenfor 
forvaltningsretten. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 21.06.2021  

Behandling i møtet 

Aud Hove deltok ikke i behandlingen av saken. 

Vedtak 

Som innstillingen,  
- enstemmig.  
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ST 29/2021 Drivdalen LVO - installasjon av 
nødstrømsaggregat ved Høgsnyta og Hestkrubben - Bane 
NOR 

Innstilling fra forvalter 

1. Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Bane NOR tillatelse til å sette opp fire nødstømaggregat – 

et i hver ende av tunellene Høgsnyta og Hestskrubben. Utførelse og plassering skal være 

som angitt i søknaden. 

2. Vedtaket er gjort etter forskrift for Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn landskapsvernområde. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 21.06.2021  

Behandling i møtet 

Aud Hove deltok ikke i behandlingen av saken. 

Vedtak 

Som innstillingen,  
- enstemmig.  
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ST 30/2021 Søknad fra Statskog om å taksere rype med 
fuglehunder i en del av Dovrefjell-Sunndalsfjella 
nasjonalpark, Hjerkinn landskapsvernområde med 
biotopvern og Drivdalen, Kongsvoll Hjerkinn 
landskapsvernområder i tiden 01.-19.08. 2021-2024 

Forslag til vedtak – innstilling 

Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Statskog v/ Kristian Eiken Olsen, tillatelse til å taksere rype med 
stående fuglehund i fjellområder ved Kongsvoll og Hjerkinn som bl.a. ligger i en del av 
Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern, og 
Drivdalen, Kongsvoll og Hjerkinn landskapsvernområder, i tiden 01.08.-19.08. i 2021-2022. 
Takseringene kan foregå i Kongsvoll utmål, Hjerkinn utmål, utmålet til Kongsvold fjellstue og en 
(liten) del av Dovrefjell statsallmenning. Lengden på takseringslinje Kongsvoll 17 justeres slik at 
den blir ca. 1 km kortere i Stroplsjødalen. 
Statskog oppfordres til å samordne og koordinere takseringene som Statskog og Dovre 
fjellstyre har behov for på Dovrefjell. Statskog bør derfor samarbeide med Dovre fjellstyre om å 
utarbeide en ny faglig vurdering av det samlede behovet for takseringslinjer i Statskog og 
Dovre fjellstyre sine områder på Dovrefjell. Statskog bør også vurdere behovet for 
takseringslinjer på Dovrefjell i sammenheng med taksering av rype i Drivstua utmål og en del 
av Kongsvoll utmål som Opdal Jæger- og fiskarlag takserer. Denne faglige vurderingen skal 
legges ved ny søknad om taksering av rypebestandene med fuglehunder fra 2023. 
Vilkår:  

- Dispensasjonen gjelder bare taksering av rype på oppdrag fra Statskog. 
- Det kan bare takseres i tiden 01.08-19.08. i 2021-2022. 
- Hunder som slippes skal ha renhetsbevis for sau. 
- Det kan ikke slippes mer enn 2 hunder om gangen langs hver takseringslinje. 
- Hver hund skal følges opp av en hundefører under takseringen. 
- Eventuell veiledning som forvaltningsmyndigheten, SNO eller fjelloppsynet gir for å 

ivareta verneformålet, skal følges. 
 
Dispensasjonen er gitt med hjemmel i naturmangfoldloven § 48, og vilkårene er fastsatt med 
grunnlag i vanlig praksis innenfor forvaltningsretten. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 21.06.2021  

Behandling i møtet 

Dovrefjell nasjonalparkstyre diskuterte saken, og Ståle Refstie foreslo følgende endringer i 
andre avsnitt: 
Statskog bes om å samordne og koordinere takseringene som Statskog og Dovre fjellstyre har 
behov for på Dovrefjell. Statskog må derfor samarbeide med Dovre fjellstyre om å utarbeide en 
ny faglig vurdering av det samlede behovet for takseringslinjer i Statskog og Dovre fjellstyre 
sine områder på Dovrefjell. 

Vedtak 

Som innstillingen, med endringsforslag fra Ståle Refstie 
- enstemmig.  

Andre avsnitt i vedtaket ble dermed slik: 

Statskog bes om å samordne og koordinere takseringene som Statskog og Dovre fjellstyre har 
behov for på Dovrefjell. Statskog må derfor samarbeide med Dovre fjellstyre om å utarbeide en 
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ny faglig vurdering av det samlede behovet for takseringslinjer i Statskog og Dovre fjellstyre 
sine områder på Dovrefjell. Statskog bør også vurdere behovet for takseringslinjer på Dovrefjell 
i sammenheng med taksering av rype i Drivstua utmål og en del av Kongsvoll utmål som Opdal 
Jæger- og fiskarlag takserer. Denne faglige vurderingen skal legges ved ny søknad om 
taksering av rypebestandene med fuglehunder fra 2023. 

 

 

ST 31/2021 Fokstugu LVO - skjøtselsplan for Kongevegen / 
Pilegrimsleden - deltakelse dra Dovrefjell nasjonalparkstyre 

Innstilling fra forvalter 

Dovrefjell nasjonalparkstyre deltar i videre arbeid med skjøtselsplan for Kongevegen / 
Pilegrimsleden stekningen Fokstugu – Åteigen. Skjøtselsplanen skal omfatte også strekningen i 
Fokstugu landskapsvernområde. Dovrefjell nasjonalparkstyre er styringsgruppe for prosjektet i 
Fokstugu LVO. Forvalter går inn i den etablerte arbeidsgruppen for skjøtselsplanarbeidet. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 21.06.2021  

Behandling i møtet 

Ingen merknader. 

Vedtak 

Som innstillingen,  
- enstemmig.  

 
 

ST 32/2021 Besøksstrategi og kommunikasjonsplan for 
verneområdene på Dovrefjell - endelig godkjenning 

Innstilling fra forvalter 

Dovrefjell nasjonalparkstyre vedtar Besøksstrategi for verneområdene i Dovrefjell med 
Kommunikasjonsplan for verneområdene på Dovrefjell datert 15.6.2021. 
Styret er innforstått med at noen figurer, datatabeller m.v. blir revidert. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 21.06.2021  

Behandling i møtet 

Ola Husa Risan hadde følgende endringsforslag til kommunikasjonsplanens kapittel 2.1 pkt 4. - 
s. 5 og 4.3 s. 12 om lokalbefolkningen - ta inn at lokalbefolkningen er brukere også: 
«Lokalbefolkningen i bygdene rundt verneområdene. Lokalbefolkningen kan være både 
brukere, gjester og våre viktigste ambassadører, og utgjør derfor en svært viktig målgruppe.»  

Vedtak 

Som innstillingen, med endring fra Ola Husa Risan 
- enstemmig.  
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Vedtaket blir dermed slik: 

Dovrefjell nasjonalparkstyre vedtar Besøksstrategi for verneområdene i Dovrefjell med 
Kommunikasjonsplan for verneområdene på Dovrefjell datert 15.6.2021. 
I kommunikasjonsplanens kapittel 2.1 pkt. 4. - s. 5 og 4.3 s. 12 – begge om lokalbefolkningen - 
tas inn at lokalbefolkningen også er brukere. 

Styret er innforstått med at noen figurer, datatabeller m.v. blir revidert. 

 

ST 33/2021 NF rapport nr. 1/2021: Evaluering av 
forvaltningsordning for nasjonalparker og andre store 
verneområder som ble innført i 2010 

Forslag til vedtak - innstilling 

Sekretariatet for Dovrefjell nasjonalparkstyre har siden 2011 hatt for liten kapasitet til å utføre 
flere oppgaver som er nødvendig for å forvalte verneområdene på Dovrefjell og i Sunndalsfjella 
på en tilfredsstillende måte. 
Det er helt nødvendig vurdere ressursbehovet til sekretariatet til Dovrefjell nasjonalparkstyre 
nærmere framover, bl.a. behovet for flere forvaltere. Det bør også vurderes om en av 
forvalterne også skal ha lederoppgaver. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 21.06.2021  

Behandling i møtet 

Dovrefjell nasjonalparkstyre diskuterte saken, og Kristin Langtjernet foreslo et nytt andre 
avsnitt: 

Det vises førøvrig til opplysningene i NF-rapport nr. 1/2021 om arbeidsmengde, 
ressurser, kapasitet i sekretariatene i nasjonalpark- og verneområdestyrene, bl.a. i 
Dovrefjell nasjonalparkstyre. 

 
Marit Bjerkås foreslo følgende endring i andre avsnitt som blir tredje avsnitt: 

Dovrefjell nasjonalparkstyre ser det som helt nødvendig å styrke ressurstilgangen til 
sekretariatet, bl.a. flere forvaltere.  

Vedtak 

Vedtaket ble dermed slik: 

Sekretariatet for Dovrefjell nasjonalparkstyre har siden 2011 hatt for liten kapasitet til å utføre 
flere oppgaver som er nødvendig for å forvalte verneområdene på Dovrefjell og i Sunndalsfjella 
på en tilfredsstillende måte. 

Det vises førøvrig til opplysningene i NF-rapport nr. 1/2021 om arbeidsmengde, ressurser, 
kapasitet i sekretariatene i nasjonalpark- og verneområdestyrene, bl.a. i Dovrefjell 
nasjonalparkstyre. 

Dovrefjell nasjonalparkstyre ser det som helt nødvendig å styrke ressurstilgangen til 
sekretariatet, bl.a. flere forvaltere.  

Det bør også vurderes om en av forvalterne også skal ha lederoppgaver. 
- enstemmig.  
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ST 34/2021 Orienteringer - Dovrefjell nasjonalparkstyre - 
Møte 21.6.2021 

Innstilling fra forvalter 

Det ble orientert om / drøftet følgende saker: 
1. Ønske fra HV011 mm å få orientere styret om planer for UK Royal Marines virksomhet i 

verneområdene. 

2. Miljødirektoratets avgjørelse i påklagde motorferdselsaker og for delrevisjon av 
forvaltningsplan om kjøring til Tverrfjellet 

3. Virksomheten til Statens naturoppsyn Dovrefjell 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 21.06.2021  

Behandling i møtet 

1. HV 01 – Ola Husa Risan foreslo at HV011 får 20 min taletid i neste møte, 10 minutter til 
spørsmål. SNO ber om at Statsforvalteren i Innlandet inviteres. 

2. Forslag fra Ola husa Risan:  
«Dovrefjell nasjonalparkstyre tar vedtak fattet av Miljødirektoratet angående bruk av 
kjøresporet til Tverrfjellet og Tjønnglupen i Oppdal kommune til orientering. 
Nasjonalparkstyret fremholder imidlertid at kjøresporene bør kunne anvendes i tråd med 
tidligere fattede vedtak av nasjonalparkstyret. Dovrefjell nasjonalparkstyre mener derfor det 
bør bli foretatt revisjon av verneforskriften og forvaltningsplanen, slik at dette blir mulig. 
Forvaltere bes om å forberede en sak om dette, som legges frem for styret.» 

3. Orienteringer fra SNO: 

• Reinskalving.  
Snøhetta Ø - alle sto øst for Urdvassbekken og nord for Åmotdalselva. I hele vinter ikke 
bukk over på Sunndal. 
Knutshø – kalving var helt i vest ut mot Drivdalen 

• Sidsel Rykhus hadde spørsmål om stor bestand av kongeørn var en trussel mot 
reinstammen. Dette er ikke noe problem svarte SNO. Rein og ørn har sameksistert i 
titusener av år uten problemer, det er helt andre ting enn rovvilt som er trussel mot 
villreinen. 

• Ferdselstelling – vi har lengste serie i landet (Kongsvoll) – viktig å fortsette de lange 
seriene. 15 tellere skal ut. 

• Moskusstien – suppleringsskilting 

• Fremmede arter – buskfuru langs E6 er fjernet gjennom flere år. Blåleddved Kongsvoll 
sprer seg fra hagen på Fjellstua. Be Statsbygg om fjerning - egen sak trengs ikke.. 

4. Ved møtets avslutning takket styreleder av forvalter Lars Børve, som blir pensjonist fra 1.9. 
(før neste styremøte). 

Vedtak 

Som innstillingen, med følgende tillegg: Forvalterne bes merke seg styrets synpunkter på 
orienteringssakene og følge dem opp. 
- enstemmig.  

Vedtaket ble dermed slik: 

Det ble orientert om / drøftet følgende saker. Forvalterne bes merke seg styrets synpunkter på 
orienteringssakene og følge dem opp: 
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1. Ønske fra HV011 mm å få orientere styret om planer for UK Royal Marines virksomhet i 
verneområdene. 
De får 20 min taletid i neste møte, 10 minutter til spørsmål. 

2. Miljødirektoratets avgjørelse i påklagde motorferdselsaker og for delrevisjon av 
forvaltningsplan om kjøring til Tverrfjellet. 
Dovrefjell nasjonalparkstyre tar vedtak fattet av Miljødirektoratet angående bruk av 
kjøresporet til Tverrfjellet og Tjønnglupen i Oppdal kommune til orientering. 
Nasjonalparkstyret fremholder imidlertid at kjøresporene bør kunne anvendes i tråd med 
tidligere fattede vedtak av nasjonalparkstyret. Dovrefjell nasjonalparkstyre mener derfor 
det bør bli foretatt revisjon av verneforskriften og forvaltningsplanen, slik at dette blir 
mulig. Forvaltere bes om å forberede en sak om dette, som legges frem for styret. 

3. Virksomheten til Statens naturoppsyn Dovrefjell 

4. Forvalter Lars Børve som går av med pensjon 1.9. ble takket av. 

 

ST 35/2021 Sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - dispensasjon 
- motorferdsel, og installasjoner - 2021 - helikopter - 
utplassering av basestasjoner for radiobjeller - Grøvudalen - 
Reppdalen - Sunndal beitelag SA 

Innstilling fra forvalter 

1. Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Sunndal Beitelag SA v/ Telespor AS tillatelse til å sette opp 

tre basestasjoner for radiobjeller på eller ved Høgtunga, Nonsfjellkollen, Kvitådalshøa 

og/eller Nørdre Svarthammaren. Oppsetting skal skje slik det er opplyst i søknaden. 

2. Sunndal beitelag v/ Telespor AS får tillatelse til en landing med helikopter på hver av de 

nevnte lokalitetene for utplassering og lokalisering av beste plassering. For forflytning på 

den enkelte lokalitet i samband med signalmåling og endelig plassering tillates lavflyging 

under 1000 fot. Slik flyging skal begrenses mest mulig og tillates ikke mellom lokalitetene. 

3. Det må ikke flys i nærheten av fjellsidene i omkringliggende daler. Når dato for 

utplasseringen planlegges, må søker ha god kontakt med villreinutvalget v/sekretær. 

Flyging kan bli pålagt utsatt om det er stor konflikt med villrein. I tillegg til disse vilkårene 

kommer standard vilkår for helikopterbruk. 

4. Vedtaket er gjort etter forskrift for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark §§ 3 og 9. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 21.06.2021  

Behandling i møtet 

Ingen merknader. 

Vedtak 

Som innstillingen,  
- enstemmig.  
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