
 
 

Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre 
Møtested: Teams 
Dato: 04.10.2021 
Tidspunkt: 10:00 - 12:45 

 
 
 

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 
Gry Sletta Medlem LESJA 
Carl Johansen Medlem MRFK 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Aud Hove Medlem IFK 
 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Svein Håvar Korshavn Aud Hove IFK 
 

 

Merknader 

Espen Rusten og Ola Eirik Bolme var til stede i møtet. Ola Øie, Fuglehundklubbenes forbund, 
var til stede under orienteringssaker for å orientere om forbundets virksomhet i området. 

Grunnet ras og stenging av E6 i Drivdalen, ble møtet flyttet fra Hjerkinn til Teams. 
 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Bernhard Svendsgard Nasjonalparkforvalter 
Carl S. Bjurstedt Nasjonalparkforvalter 
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Godkjenning: 

Protokollen er bekreftet godkjent ved gjennomsyn hos leder og det valgte medlem i 
sak 36/2021, se arkivsak 2020/13000 og følgende dokumenter: 

• Utsendt protokollutkast  (dok. i 2020/13000 nr. 33 av 4.10.2021),  
med godkjenninger fra 

o Ola Husa Risan  (dok. i 2020/13000 nr. 34 av 11.10.2021) og 
o Sidsel Rykhus (dok. i 2020/13000 nr. 35 av 12.10.2021)  

Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Arkiv- 

saksnr 

ST 36/2021 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden, valg av et 
medlem til å godkjenne protokollen 

 

ST 37/2021 Referatsaker  

RS 9/2021 Endelig samarbeidsavtale mellom Statsforvalteren i Innlandet på 
vegne av Miljødirektoratet med DNT om UT.no 

2019/9703 

ST 38/2021 Referat delegerte vedtak  

RS 173/2021  Delegert sak - Tillatelse - Knutshø LVO - Flåman NR - Transport med 
snøskuter til bu ved Råtåsjøen - 2022-2025 - Håkon Furuhovde 

2021/6171 

RS 174/2021  Dispensasjon - avslag -  Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - barmark - 
transport for Snøfjellstjønnvegen 796 - Bjørn Steinar Smeby 

2021/4264 

RS 175/2021  Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkinn 
LVO m/ BV - Dalsida LVO - Oppsetting av viltkamera ved utvalgte 
fjellrevhi - NINA v/ Nina Elisabeth Eide 

2021/6973 

RS 176/2021  Delegert sak - Tillatelse - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Utsetting av 
vill fisk i Nedre Stridåtjønn og Veslevatnet - Dovre fjellstyre 

2021/5791 

RS 177/2021  Delegert sak - Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - Bruk av sykkel på 
Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen i villreinjakta - 2021 - Øivind Holen 

2021/6757 

RS 178/2021  Delegert sak - Tillatelse - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Transport av 
båt med snøskuter til Veslsvartdalsvatnet - 2022 - Kjell Tore Israelsen 

2021/6981 

RS 179/2021  Delegert sak - Dispensasjon - Dalsida LVO - Trening av fuglehunder i 
treningsområde mellom Aursjøen og Aursjøhøe - 01.08.-20.08. 2021-
2025 - Lesja fjellstyre 

2021/7013 

RS 180/2021  Delegert sak - Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - Bruk av sykkel på 
Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen - villreinjakta i 2021 - Anne-Mari 
Myhrmoen 

2021/6759 

RS 181/2021  Delegert sak - Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - Bruk av sykkel på 
Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen - villreinjakta i 2021 - Fredrik 
Reitan Holen 

2021/6760 

RS 182/2021  Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - helikopter 
- transport av forsyninger til Åmotdalshytta - Kristiansund og Nordmøre 
Turistforening 

2021/564 

RS 183/2021  Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - dispensasjon - 
motorferdsel barmark - 2021 - 2022 - for Snøfjellstjønnvegen 855 - 
Kjell Stensheim 

2020/7117 
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RS 184/2021  Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
Motorferdsel bil 2021 - 2022  for Snøfjelltjønnsv 851 - Kristine O. 
Stene 

2019/1722 

RS 185/2021  Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - barmark - 
vedlikehold av hytte - Snøfjellstjønnvegen 853 - Gunnlaug Sæther 

2021/1286 

RS 186/2021  Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - barmark - 
transport for  Snøfjellstjønnvegen 806 - Jan Løkken 

2021/1285 

RS 187/2021  Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - merking 
av analyseruter og uttak av små mengder plantemateriale - 
arealrepresentativ naturovervåking ANO - Norsk institutt for 
naturforskning NINA 

2020/8600 

RS 188/2021  Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - barmark - 
transport for Snøfjellstjønnvegen 999 - Martin Lund Øien 

2021/4554 

RS 189/2021  Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - barmark - 
transport av brensel og proviant - transport av materialer til vedlikehold 
- Snøfjellstjønnvegen 572 - Øystein Storholm 

2021/4560 

RS 190/2021  Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - barmark - 
transport for Snøfjellstjønnvegen 517 - Ola Hokseng 

2021/6060 

RS 191/2021  Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - barmark - 
transport til hytte - Snøfjellstjønnvegen 483 - Ola Rolvsjord 

2021/4845 

RS 192/2021  Delegert sak - Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - Kjøring med 
innleid buss på Snøheimvegen mellom Hjerkinn og Snøheim 
08.09.2021 i forbindelse med erstatningsskjønn - Advokatfirmaet Hjort 
DA v/ Frode A. Innjord 

2021/8488 

RS 193/2021  Delegert sak - Hjerkinn LVO m/ BV - sykkel - villreinjakta - 
Snøheimvegen - Vålåsjøvegen - Juni og Hans Olav Arnekleiv 

2021/9047 

RS 194/2021  Delegert sak - Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - Bruk av sykkel på 
Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen - Villreinjakta 2021 - Helge 
Hatlevoll 

2021/8019 

RS 195/2021  Delegert sak - Åmotan-Grøvudalen LVO - helikopter - restaurering av 
Trøasetra - Lervike AS 

2021/8536 

RS 196/2021  Delegert sak - Avslag - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - barmark - 
transport til hytte Trøasætervegen 990- Hallvard Morken 

2021/1920 

RS 197/2021  Delegert sak - Hjerkinn LVO m/ BV - barmark - gjerding langs 
jernbanen - Arild Rolstad 

2021/9443 

RS 198/2021  Delegert sak - Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - Bruk av sykkel på 
Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen - Villreinjakta 2021 - Ståle Myhren 

2021/7353 

RS 199/2021  Søknad - Hjerkinn LVO m/ BV - sykkel - villreinjakta - Einøvlingsvegen 
- Snøheimvegen - Vålåsjøhøvegen - Roar Domaas 

2021/8633 

RS 200/2021  Delegert sak -  - Knutshø LVO - snødekt mark - vedlikehold og 
renovering - Furuhovdsetra - Bård Furuhovde 

2021/8859 

RS 201/2021  Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkinn / Kongsvoll / 
Drivdalen LVO - Flåman NR - barmark - uttransport av felt elg og hjort 
- Statskog SF 

2021/9185 

RS 202/2021  Delegert sak - Dispensasjon - Knutshø LVO - Flåman NR - Transport 
med snøskuter til bu ved Veslbekken - 2022-2025 - Vidar Nyvoll 

2021/8542 

RS 203/2021  Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkinn 
LVO m/ BV - filming med drone - Earthscape Productions Ltd 

2021/7287 
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RS 204/2021  Delegert sak - Fokstugu LVO - dispensasjon - 2021 - 2022 
brønnboring og bobiltømmestasjon - Rasteplass Storhusranden - Stian 
Brenden Maskinservice 

2021/9467 

RS 205/2021  Delegert sak - dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - sykkel - 
villreinjakta - Snøheimvegen - Vålåsjøhøvegen - Simen Bordal 

2021/8857 

RS 206/2021  Delegert sak - Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - Bruk av sykkel på 
Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen - Villreinjakta 2021- Stine Forseth 
Nikolaisen 

2021/8020 
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Saker til behandling 

ST 39/2021 Klage fra statsforvalterne i Trøndelag og Innlandet på vedtak i 
Dovrefjell nasjonalparkstyre i sak 022-2021 – Tillatelse til Åse 
og Stein Arne Brendryen, Dalholen, til transport med bil, traktor, 
ATV og el-sykkel til Fjellægret i Knutshø lvo i 2021-2024 

2021/4476 

ST 40/2021 Klage fra statsforvalterne i Trøndelag og Innlandet på vedtak i 
Dovrefjell nasjonalparkstyre i sak 022-2021 – Tillatelse til Odd 
Brendryen, Dalholen, til transport med bil og el-sykkel til 
Fjellægret i Knutshø landskapsvernområde i 2021-2024 

2021/4004 

ST 41/2021 Søknad fra Arnulf Bentdal, Dombås, om å rive gammelt 
seterhus og fjerne rester etter gammel løe på seter på Nysetra i 
Fokstugu landskapsvernområde 

2021/8389 

ST 42/2021 Søknad fra Egil Killi, Dombås, om å restaurere, utvide og bygge 
om et seterhus på setra til Nordre Blestrud på Nysetra i 
Fokstugu landskapsvernområde 

2021/8103 

ST 43/2021 Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - dispensasjon - flytting av sæter i 
Åmotsdalen gbnr 67/2 - Eggasætra - Hauasætra - Reidun 
Stølen 

2021/6205 

ST 44/2021 Jora LVO - Dispensasjon - Riving gammel bu i Svartdalslie og 
oppsetting av ny bu i Baklie - Lesja fjellstyre 

2021/8104 

ST 45/2021 Orienteringer i Dovrefjell nasjonalparkstyre, 04.10.2021 2021/3864 

 
 

ST 36/2021 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 - 04.10.2021  

Behandling i møtet 

Tid til forberedelse ble fastsatt til 3 timer. 
Til å godkjenne protokollen ble Sidsel Rykhus foreslått 

Vedtak 

Som innstillingen, med Sidsel Rykhus til å underskrive protokollen 
- enstemmig. 
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ST 37/2021 Referatsaker 

Referert sak: 

RS 9/2021 Endelig samarbeidsavtale mellom Statsforvalteren i Innlandet på vegne av Miljødirekto-
ratet med DNT om UT.no 

Forvalters innstilling 

Dovrefjell nasjonalparkstyre tar referatsak 9/2021 til etterretning.  

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 04.10.2021  

Behandling i møtet 

Ingen merknader. 

Vedtak 

Som innstillingen,  
- enstemmig. 

 

ST 38/2021 Delegerte vedtak 

Refererte delegerte vedtak: 

RS 173/2021  Delegert sak - Tillatelse - Knutshø LVO - Flåman NR - Transport med 
snøskuter til bu ved Råtåsjøen - 2022-2025 - Håkon Furuhovde 

RS 174/2021  Dispensasjon - avslag -  Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - barmark - transport 
for Snøfjellstjønnvegen 796 - Bjørn Steinar Smeby 

RS 175/2021  Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkinn LVO 
m/ BV - Dalsida LVO - Oppsetting av viltkamera ved utvalgte fjellrevhi - 
NINA v/ Nina Elisabeth Eide 

RS 176/2021  Delegert sak - Tillatelse - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Utsetting av vill fisk i 
Nedre Stridåtjønn og Veslevatnet - Dovre fjellstyre 

RS 177/2021  Delegert sak - Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - Bruk av sykkel på 
Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen i villreinjakta - 2021 - Øivind Holen 

RS 178/2021  Delegert sak - Tillatelse - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Transport av båt 
med snøskuter til Veslsvartdalsvatnet - 2022 - Kjell Tore Israelsen 

RS 179/2021  Delegert sak - Dispensasjon - Dalsida LVO - Trening av fuglehunder i 
treningsområde mellom Aursjøen og Aursjøhøe - 01.08.-20.08. 2021-2025 - 
Lesja fjellstyre 

RS 180/2021  Delegert sak - Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - Bruk av sykkel på 
Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen - villreinjakta i 2021 - Anne-Mari 
Myhrmoen 

RS 181/2021  Delegert sak - Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - Bruk av sykkel på 
Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen - villreinjakta i 2021 - Fredrik Reitan 
Holen 

RS 182/2021  Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - helikopter - 
transport av forsyninger til Åmotdalshytta - Kristiansund og Nordmøre 
Turistforening 
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RS 183/2021  Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - dispensasjon - motorferdsel 
barmark - 2021 - 2022 - for Snøfjellstjønnvegen 855 - Kjell Stensheim 

RS 184/2021  Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Motorferdsel bil 
2021 - 2022  for Snøfjelltjønnsv 851 - Kristine O. Stene 

RS 185/2021  Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - barmark - 
vedlikehold av hytte - Snøfjellstjønnvegen 853 - Gunnlaug Sæther 

RS 186/2021  Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - barmark - 
transport for  Snøfjellstjønnvegen 806 - Jan Løkken 

RS 187/2021  Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - merking av 
analyseruter og uttak av små mengder plantemateriale - arealrepresentativ 
naturovervåking ANO - Norsk institutt for naturforskning NINA 

RS 188/2021  Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - barmark - 
transport for Snøfjellstjønnvegen 999 - Martin Lund Øien 

RS 189/2021  Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - barmark - 
transport av brensel og proviant - transport av materialer til vedlikehold - 
Snøfjellstjønnvegen 572 - Øystein Storholm 

RS 190/2021  Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - barmark - 
transport for Snøfjellstjønnvegen 517 - Ola Hokseng 

RS 191/2021  Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - barmark - 
transport til hytte - Snøfjellstjønnvegen 483 - Ola Rolvsjord 

RS 192/2021  Delegert sak - Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - Kjøring med innleid 
buss på Snøheimvegen mellom Hjerkinn og Snøheim 08.09.2021 i 
forbindelse med erstatningsskjønn - Advokatfirmaet Hjort DA v/ Frode A. 
Innjord 

RS 193/2021  Delegert sak - Hjerkinn LVO m/ BV - sykkel - villreinjakta - Snøheimvegen - 
Vålåsjøvegen - Juni og Hans Olav Arnekleiv 

RS 194/2021  Delegert sak - Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - Bruk av sykkel på 
Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen - Villreinjakta 2021 - Helge Hatlevoll 

RS 195/2021  Delegert sak - Åmotan-Grøvudalen LVO - helikopter - restaurering av 
Trøasetra - Lervike AS 

RS 196/2021  Delegert sak - Avslag - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - barmark - transport til 
hytte Trøasætervegen 990- Hallvard Morken 

RS 197/2021  Delegert sak - Hjerkinn LVO m/ BV - barmark - gjerding langs jernbanen - 
Arild Rolstad 

RS 198/2021  Delegert sak - Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - Bruk av sykkel på 
Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen - Villreinjakta 2021 - Ståle Myhren 

RS 199/2021  Søknad - Hjerkinn LVO m/ BV - sykkel - villreinjakta - Einøvlingsvegen - 
Snøheimvegen - Vålåsjøhøvegen - Roar Domaas 

RS 200/2021  Delegert sak -  - Knutshø LVO - snødekt mark - vedlikehold og renovering - 
Furuhovdsetra - Bård Furuhovde 

RS 201/2021  Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkinn / Kongsvoll / 
Drivdalen LVO - Flåman NR - barmark - uttransport av felt elg og hjort - 
Statskog SF 

RS 202/2021  Delegert sak - Dispensasjon - Knutshø LVO - Flåman NR - Transport med 
snøskuter til bu ved Veslbekken - 2022-2025 - Vidar Nyvoll 

RS 203/2021  Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkinn LVO 
m/ BV - filming med drone - Earthscape Productions Ltd 
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RS 204/2021  Delegert sak - Fokstugu LVO - dispensasjon - 2021 - 2022 brønnboring og 
bobiltømmestasjon - Rasteplass Storhusranden - Stian Brenden 
Maskinservice 

RS 205/2021  Delegert sak - dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - sykkel - villreinjakta - 
Snøheimvegen - Vålåsjøhøvegen - Simen Bordal 

RS 206/2021  Delegert sak - Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - Bruk av sykkel på 
Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen - Villreinjakta 2021- Stine Forseth 
Nikolaisen 

Forvalters innstilling 

Dovrefjell nasjonalparkstyre tar refererte delegerte saker 173-206/2021 til etterretning.  

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 04.10.2021  

Behandling i møtet 

Ingen merknader. 

Vedtak 

Som innstillingen,  
- enstemmig. 
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ST 39/2021 Klage fra statsforvalterne i Trøndelag og 
Innlandet på vedtak i Dovrefjell nasjonalparkstyre i sak 022-
2021 – Tillatelse til Åse og Stein Arne Brendryen, Dalholen, 
til transport med bil, traktor, ATV og el-sykkel til Fjellægret i 
Knutshø landskapsvernområde i 2021-2024 

Forslag til vedtak – innstilling 

Det er Dovrefjell nasjonalparkstyre sin oppgave å behandle søknader om transport til Fjellægret 
etter verneforskriften for Knutshø landskapsvernområde og forvaltningsplanen, og ikke i tillegg 
behandle søknadene etter motorferdsel-lovgivningen slik klagene fra statsforvalterne i 
Trøndelag og Innlandet legger opp til. 

Dovrefjell nasjonalparkstyre opprettholder derfor vedtaket i sak 024-2021 på møte 21.06.2021, 
og gir ikke statsforvalterne i Trøndelag og Innlandet medhold i klagen 05.07.2021. 

Klagesaken videresendes til Miljødirektoratet for videre klagebehandling. 

Forholdet mellom motorferdsel-lovgivningen og verneforskriften må vurderes i forbindelse med 
en framtidig endring av verneforskriften og revisjon av forvaltningsplanen, før dette får etydning 
for behandling av enkeltsaker. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 04.10.2021  

Behandling i møtet 

Vedtaket får tillegg om at dette er etter godkjent kjørespor i forvaltningsplanen (forvalter 
formulerer). 

Vedtak 

Som innstillingen, med tillegg. 
- enstemmig.  

Vedtaket ble dermed slik: 

Det er Dovrefjell nasjonalparkstyre sin oppgave å behandle søknader om transport til Fjellægret 
etter verneforskriften for Knutshø landskapsvernområde og forvaltningsplanen, og ikke i tillegg 
behandle søknadene etter motorferdsellovgivningen slik klagene fra statsforvalterne i 
Trøndelag og Innlandet legger opp til. 

Nasjonalparkstyret viser også til at kjøresporet er godkjent i forvaltningsplanen og at det ihht. 
Forskrift for Knutshø LVO kan gi tillatelse til «motorferdsel i forbindelse med nødvendig 
transport til setrer på traktorveier/kjørespor som er angitt i forvaltningsplanen». Etter styrets 
vurdering ligger det i dette at slik transport søknaden gjelder kan tillates. 

Dovrefjell nasjonalparkstyre opprettholder derfor vedtaket i sak 024-2021 på møte 21.06.2021, 
og gir ikke statsforvalterne i Trøndelag og Innlandet medhold i klagen 05.07.2021. 

Klagesaken videresendes til Miljødirektoratet for videre klagebehandling. 

Forholdet mellom motorferdsellovgivningen og verneforskriften må vurderes i forbindelse med 
en framtidig endring av verneforskriften og revisjon av forvaltningsplanen, før dette får 
betydning for behandling av enkeltsaker. 
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ST 40/2021 Klage fra statsforvalterne i Trøndelag og 
Innlandet på vedtak i Dovrefjell nasjonalparkstyre i sak 022-
2021 – Tillatelse til Odd Brendryen, Dalholen, til transport 
med bil og el-sykkel til Fjellægret i Knutshø 
landskapsvernområde i 2021-2024 

Forslag til vedtak – innstilling 

Det er Dovrefjell nasjonalparkstyre sin oppgave å behandle søknader om transport til Fjellægret 
etter verneforskriften for Knutshø landskapsvernområde og forvaltningsplanen, og ikke i tillegg 
behandle søknadene etter motorferdsel-lovgivningen slik klagene fra statsforvalterne i 
Trøndelag og Innlandet legger opp til. 
Dovrefjell nasjonalparkstyre opprettholder derfor vedtaket i sak 022-2021 på møte 21.06.2021, 
og gir ikke statsforvalterne i Trøndelag og Innlandet medhold i klagen 05.07.2021. 
Klagesaken videresendes til Miljødirektoratet for videre klagebehandling. 
Forholdet mellom motorferdsel-lovgivningen og verneforskriften må vurderes i forbindelse med 
en framtidig endring av verneforskriften og revisjon av forvaltningsplanen, før dette får 
betydning for behandling av enkeltsaker. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 04.10.2021  

Behandling i møtet 

Vedtaket får tillegg om at dette er etter godkjent kjørespor i forvaltningsplanen (forvalter 
formulerer). 

Vedtak 

Som innstillingen, med tillegg. 
- enstemmig.  

Vedtaket ble dermed slik: 

Det er Dovrefjell nasjonalparkstyre sin oppgave å behandle søknader om transport til Fjellægret 
etter verneforskriften for Knutshø landskapsvernområde og forvaltningsplanen, og ikke i tillegg 
behandle søknadene etter motorferdsellovgivningen slik klagene fra statsforvalterne i 
Trøndelag og Innlandet legger opp til. 

Nasjonalparkstyret viser også til at kjøresporet er godkjent i forvaltningsplanen og at det ihht. 
Forskrift for Knutshø LVO kan gi tillatelse til «motorferdsel i forbindelse med nødvendig 
transport til setrer på traktorveier/kjørespor som er angitt i forvaltningsplanen». Etter styrets 
vurdering ligger det i dette at slik transport søknaden gjelder kan tillates. 

Dovrefjell nasjonalparkstyre opprettholder derfor vedtaket i sak 022-2021 på møte 21.06.2021, 
og gir ikke statsforvalterne i Trøndelag og Innlandet medhold i klagen 05.07.2021. 

Klagesaken videresendes til Miljødirektoratet for videre klagebehandling. 

Forholdet mellom motorferdsellovgivningen og verneforskriften må vurderes i forbindelse med 
en framtidig endring av verneforskriften og revisjon av forvaltningsplanen, før dette får 
betydning for behandling av enkeltsaker. 
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ST 41/2021 Søknad fra Arnulf Bentdal, Dombås, om å rive 
gammelt seterhus og fjerne rester etter gammel løe på seter 
på Nysetra i Fokstugu landskapsvernområde 

Forslag til vedtak – innstilling 

Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Arnulf Bentdal, Dombås, tillatelse til å rive gammelt seterhus og 
fjerne rester etter gammel løe på seter (10/1) på Nysetra i Fokstugu landskapsvernområde. 
Vilkår: 

- Treverk som blir til overs, kan kappes opp til ved som kan brukes på stedet. Andre 
materialrester skal fraktes ut av verneområdene og tas hånd om på forsvarlig måte. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i verneforskriften for Fokstugu landskapsvernområde, jf. § 3, 
pkt. 1.3 j, og med grunnlag i forvaltningsplanen for verneområdene på Dovrefjell. Vilkårene er 
fastsatt med grunnlag i vanlig praksis innenfor forvaltningsretten. 
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Behandling i møtet 

Det ble stilt spørsmål om manglende uttalelse fra kulturmyndigheten. 

Vedtak 

Som innstillingen,  
- enstemmig.  
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ST 42/2021 Søknad fra Egil Killi, Dombås, om å restaurere, 
utvide og bygge om et seterhus på setra til Nordre Blestrud 
på Nysetra i Fokstugu landskapsvernområde 

Forslag til vedtak - innstilling 

Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Egil Killi, Dombås, tillatelse til å restaurere, utvide og bygge om 
et seterhus på setra til Nordre Blestrud (14/1) på Nysetra i Fokstugu landskapsvernområde. 
Nærmere bestemt gir Dovrefjell tillatelse til å: 

- rive nåværende tilbygg på 1,83 x 6,4 m, og sette opp et nytt tilbygg på 2,33 x 6,4 m med 
røsta tak, og  

- bytte ut eternittplater på tak med svarte stålplater med taksteinmønster. 
 
Utskifting av utvendig kledning er vedlikehold og trenger ikke tillatelse fra Dovrefjell 
nasjonalparkstyre. 
Vilkår: 

- Restaurering, utviding og ombygging av seterhuset skal foregå i samsvar med 
tradisjonell byggeskikk i området, og i samsvar med opplysningene i søknaden og i 
denne saken. 

- Det skal så langt det er mulig brukes tradisjonelle materialer, utførelse og teknikker. Det 
skal bl.a. brukes materialer og farger som ikke skiller seg ut fra omgivelsene. 

- Treverk som blir til overs, kan kappes opp til ved som kan brukes på stedet. Andre 
materialrester, bl.a. eternitt, skal fraktes ut av verneområdene og tas hånd om på 
forsvarlig måte. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i verneforskriften for Fokstugu landskapsvernområde, jf. § 3, 
pkt. 1.3 d, og med grunnlag i forvaltningsplanen for verneområdene på Dovrefjell. Vilkårene er 
fastsatt med grunnlag i vanlig praksis innenfor forvaltningsretten. 
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Behandling i møtet 

Ingen merknader. 

Vedtak 

Som innstillingen,  
- enstemmig.  
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ST 43/2021 Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - dispensasjon - flytting av 
sæter i Åmotsdalen gbnr 67/2 - Eggasætra - Hauasætra - Reidun 
Stølen 

Innstilling fra forvalter 

Med hjemmel i verneforskriften for Åmotsdalen landskapsvernområde §§ 3.1.3 bokstav a og f 
får Reidun S. Stølen tillatelse til riving av eksisterende seterhus på Støleggsætra og 
gjenoppføring/sammenbygging av dette sammen med eksisterende seterhus på Hauasætra på 
ny tomt, som omsøkt.  
Det blir også gitt tillatelse til motorferdsel i forbindelse med byggingen. 
 
Det blir satt slike vilkår: 

1. Eksisterende seterhus på Støleggsætra skal flyttes, og overskytende rivningsmaterialer 
leveres til godkjent mottak/bruk utenfor Åmotsdalen landskapsvernområde. Rent 
trevirke kan brukes til ved på stedet. 

2. Grad av utnytting for nytt seterhus på Hauasætra blir satt til: BRA 68,8 m2,  
BYA 77,8 m2, jf vedlagte tegninger. 

3. Nytt seterhus på Hauasætra skal gis god terrengtilpasning, uten unødvendige murer, 
høye fyllinger eller terrengskjæringer. 

4. Jord til torvtaket kan tas fra innmarka på setra. 
5. Til kledning av fasader skal det brukes tre som materiale. 
6. Fargebruk som ikke bryter med omgivelsene, i en halvmørk brunfarget skala, skal 

brukes. 
7. Det gis tillatelse til motorferdsel med snøskuter for frakt av materialer, avfall, redskaper 

og annen bygningsvirksomhet i perioden mellom starten for skuterføre om høsten til den 
20. april i de årene tillatelsen gjelder. Det gis tillatelse til maksimalt 50 turer (tur/retur) og 
motorferdselen skal følge eksisterende seterveg.  
Det skal føres kjørebok, med årlig rapportering innen den 1. mai. All annen motorferdsel 
må omsøkes særskilt. 

8. Frist for gjennomføring blir satt til 23.12.2024. 
9. Bilder av husene på ny plass fra fire kanter sendes nasjonalparkstyret når tiltaket er 

avsluttet. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 04.10.2021  

Behandling i møtet 

Naturvernforbundet har henvendt seg til nasjonalparkforvalter om enkeltlokaliteter med truede 
plantearter på setervollen på Hauasætra. De ber om at disse blir unntatt fra tillatelsen om uttak 
av torv til nybygget og at en ikke tar torv før en biolog har befart arealet. 

I tilknytning til setra er det en inngjerdet kve som en bruker til sanking av sau. Dette arealet er 
preget av sølvbunke og andre ordinære arter. Forvalter foreslår derfor at det settes som vilkår 
at torv til nytt tak tas fra dette arealet som ligger på nordøstsiden av setertunet. 

Forvalter (Svendsgard) satte fram forslag til nytt nr. 10 i vilkår: 

Det settes som vilkår at torv til nytt tak tas fra det inngjerdete arealet som ligger på 
nordøstsiden av setertunet. 

Vedtak 

Som innstillingen, med nytt nr. 10: 
Det settes som vilkår at torv til nytt tak tas fra det inngjerdete arealet som ligger på 
nordøstsiden av setertunet 
- enstemmig.  
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ST 44/2021 Jora LVO - Dispensasjon - Riving gammel bu i 
Svartdalslie og oppsetting av ny bu i Baklie - Lesja fjellstyre 

Innstilling fra forvalter 

Dovrefjell nasjonalparkstyre vedtar: 
1. Søknad fra Lesja fjellstyre om å få rive Svartdalslibue godkjennes. Rivingsmaterialer 

skal fraktes ut av verneområdet til godkjent mottak, rent treverk kan nyttes som ved. 
2. Søknad om bygging av ny bu i Baklie avslås på bakgrunn av at tiltaket strider mot 

verneformålet og vernebestemmelsene, jf. forvalters vurdering. 

Vedtaket hjemles i verneforskrift for Jora landskapsvernområde, §§ 2, 3.1.1, 3.1.3. 
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Behandling i møtet 

Merknader fra Innlandet fylkeskommune og Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø 
(innkommet etter at sakene ble sendt ut) ble referert. 

Vedtak 

Som innstillingen,  
- enstemmig.  
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ST 45/2021 Orienteringer i  Dovrefjell nasjonalparkstyre, 
04.10.2021 

Innstilling fra forvalter 

Det ble orientert om / drøftet følgende saker: 
1. Bestanden av kongeørn i verneområdene og eventuell innvirkning på villreinbestanden. 

2. Virksomheten til Statens naturoppsyn Dovrefjell 

3. Tilsetting ny forvalter – Gunhild Sem er ansatt. 

4. Ny besøksrettet hjemmeside og ny styreside 

Dovrefjell nasjonalparkstyre tok sakene til orientering. 
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Behandling i møtet 

Nytilsatt forvalter, Bernhard Svendsgard, presenterte seg. 

I tillegg til oppsatte saker orienterte leder i Hjerkinn/Kongsvollkomiteen i Fuglehundklubbenes 
forbund, Ola Øie, om forbundets virksomhet. 

Under pkt. 2 (SNO) ble det orientert om bl.a. 

• Vedlikehold av kjøresporet til Snøfjellstjønna utover gitt tillatelse. Ikke videre oppfølging 
fra SNO. 

• Sykling på Snøheimvegen, vanskelig å håndheve og gjennomføre regelverket. Også 
noe på stier i tillegg. 

• Ulovlig merking av sykkelruten «Rødalsrunden» (Savalens venner) er fjernet av SNO. 

• Økt motorisering av leteaksjoner på bar mark – utfordring med terrengskader. 

• Organisert ferdsel i nasjonalparken. Guidene blir mer profesjonelle og oppfører seg i 
hovedsak slik vi har gitt dem beskjed om gjennom vilkår. Noen unntak, gjengangere. 
God dialog med de fleste. Guidene viktig ressurs, uorganisert ferdsel til dels uvettig.  
Bør det settes tak på antall tillatelser, regulere uorganisert ferdsel? 

• Fuglehundprøver – én forstyrrelse av villrein trass flere beskjeder fra SNO om å fjerne 
seg. Ikke videre oppfølging fra SNO. 

• Overordna – konflikten mellom massiv ferdsel inn fra Kongsvoll / Grønbakken / Hjerkinn 
og reinens trekk særlig det øst for Kolla. 

• Moskus: Uvanlig god kalveproduksjon (80 ca.). Lite utvandring vår / sommer, flere i 
høst, lite sykdom. 

Befaring til Lom – besøksforvaltning i Jotunheimen og Breheimen – ble drøftet. Forvaltere og 
styreleder ser nærmere på forslag til datoer. 

Vedtak 

Som innstillingen, med tillegg av  
5. Leder i Hjerkinn/Kongsvollkomiteen i Fuglehundklubbenes forbund, Ola Øie orienterte 

om forbundets virksomhet.  
- enstemmig. 

 

 


