
 

 

 
 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre 
Møtested: , Teams 
Dato: 13.12.2021 
Tidspunkt: 10:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest til fmopdovrefjell@startsforvalteren.no .   
 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 
 
Lenke til møtet er tilsendt på e-post 
  

mailto:fmopdovrefjell@startsforvalteren.no
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Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Arkiv- 

saksnr 

ST 46/2021 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden, valg 
av et medlem til å godkjenne protokollen 

 

 (Ingen referatsaker)  

ST 47/2021 Delegerte vedtak  

DS 207/2021 Delegert sak - Knutshø LVO - dispensasjon - motorferdsel 
- 2022 - 2024 - snødekt mark - transport til seter - 
Gløtveien 1003 - Bård Kjønsberg 

2021/11455 

DS 208/2021 Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - snødekt mark 
- transport til jaktbu i Vesle Svartdalen - Erik Ulateig 

2021/11800 

DS 209/2021 Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - snødekt mark 
- transport av tyngre utstyr - Lesjøbua - Kristoffer Hole 

2021/11798 

DS 210/2021 Dispensasjon til motorisert ferdsel (gravemaskin) og 
terrenginngrep for prøvegraving i forbindelse med 
fangvollen 

2021/10113 

DS 211/2021 Forlenget dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
Hjerkinn LVO m/BV - drone - Plimsoll Productions 

2020/12969 

DS 212/2021 Delegert sak - avslag / dispensasjon - Dovrefjell-
Sunndalsfjella NP - barmark - vedlikehold etter 
vannskader på Snøfjellstjønnvegen - Snøfjelltjønnin vei- 
og hytteeierforening 

2019/15664 

DS 213/2021 Delegert sak - Knutshø LVO - Flåman NR - snødekt mark 
- transport til seter på Døllia - Per Eivind Husom 

2021/9295 

DS 214/2021 Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkinn LVO 
- snødekt mark - transport i forbindelse med restaurering - 
Nygardsbue Einhøvlingen - Kjell Tore Israelsen 

2021/9629 

DS 215/2021 Dispensasjon - Knutshø LVO - 2022 - arrangering av 
ultraløp - Rondane 100 v/ Tor Idar Lillekroken 

2021/10022 

DS 216/2021 Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - kjøring med 
hundespann - Tommy Fagerli 

2021/10577 

DS 217/2021 Delegert sak - Hjerkinn LVO m/ BV - Fokstugu LVO - 
transport på Vålåsjøhøvegen mellom Hjerkinn og 
Grisungvatna - Hans Nørstebø 

2021/11578 

DS 218/2021 Delegert sak - Knutshø LVO - Flåman NR - snødekt mark 
- utkjøring av saltstein - Kakelldalen beitelag 

2021/11790 

DS 219/2021 Delegert sak - Knutshø LVO - Flåman NR - snødekt mark 
- tilsyn av seter og utkjøring av saltstein - Stig Roger 
Nilsen 

2021/11998 

DS 220/2021 Delegert sak - Knutshø LVO - Flåman NR - dispensasjon - 
motorferdsel - 2022-2025 - kryssing av Kakella- 
Kakelldalen beitelag 

2021/11790 
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Saker til behandling 

 

ST 48/2021 Dispensasjon - Folldal - oppføring av uthus gbnr 
230/1/156 - Furuhovdsetra - Bård Furuhovde 

2021/11761 

ST 49/2021 Møteplan 2022 2020/13000 

ST 50/2021 Sak - Rammer og opplegg for verneområdestyrer - 
Innmelding av behov for midler til tiltak i 
verneområder og bestilling av tjenester fra SNO - 
2022 ("bestillingsdialog") 

2021/11915 

ST 51/2021 Sak - Orienteringer - Dovrefjell nasjonalparkstyre - 
Møte 13.12.2021 

2021/3864 

 
 
 
 
 
 

ST 46/2021 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 

 



 

4 
 

ST 47/2021 Delegerte saker til referat Forvalters innstilling 

Delegerte saker til referat 

DS 207/2021 Delegert sak - Knutshø LVO - dispensasjon - motorferdsel 
- 2022 - 2024 - snødekt mark - transport til seter - 
Gløtveien 1003 - Bård Kjønsberg 

DS 208/2021 Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - snødekt mark 
- transport til jaktbu i Vesle Svartdalen - Erik Ulateig 

DS 209/2021 Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - snødekt mark 
- transport av tyngre utstyr - Lesjøbua - Kristoffer Hole 

DS 210/2021 Dispensasjon til motorisert ferdsel (gravemaskin) og 
terrenginngrep for prøvegraving i forbindelse med 
fangvollen 

DS 211/2021 Forlenget dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
Hjerkinn LVO m/BV - drone - Plimsoll Productions 

DS 212/2021 Delegert sak - avslag / dispensasjon - Dovrefjell-
Sunndalsfjella NP - barmark - vedlikehold etter 
vannskader på Snøfjellstjønnvegen - Snøfjelltjønnin vei- 
og hytteeierforening 

DS 213/2021 Delegert sak - Knutshø LVO - Flåman NR - snødekt mark 
- transport til seter på Døllia - Per Eivind Husom 

DS 214/2021 Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkinn LVO 
- snødekt mark - transport i forbindelse med restaurering - 
Nygardsbue Einhøvlingen - Kjell Tore Israelsen 

DS 215/2021 Dispensasjon - Knutshø LVO - 2022 - arrangering av 
ultraløp - Rondane 100 v/ Tor Idar Lillekroken 

DS 216/2021 Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - kjøring med 
hundespann - Tommy Fagerli 

DS 217/2021 Delegert sak - Hjerkinn LVO m/ BV - Fokstugu LVO - 
transport på Vålåsjøhøvegen mellom Hjerkinn og 
Grisungvatna - Hans Nørstebø 

DS 218/2021 Delegert sak - Knutshø LVO - Flåman NR - snødekt mark 
- utkjøring av saltstein - Kakelldalen beitelag 

DS 219/2021 Delegert sak - Knutshø LVO - Flåman NR - snødekt mark 
- tilsyn av seter og utkjøring av saltstein - Stig Roger 
Nilsen 

DS 220/2021 Delegert sak - Knutshø LVO - Flåman NR - dispensasjon - 
motorferdsel - 2022-2025 - kryssing av Kakella- 
Kakelldalen beitelag 

 

Forvalters innstilling 

Dovrefjell nasjonalparkstyre tar referatsakene 207-207/2021 til etterretning.  

  



Nasjonalpark Dovrefjell-Sunndalsfjella  
Naturreservater Flåman, Bjørndalen, Søndre Snøfjelltjønn, Mardalen 
Landskapsvernområder Hjerkinn med biotopvern, Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan-

Grøvudalen, Jora, Fokstugu 
Biotopvernområder Torbudalen, Sandgovbotn-Mardalsbotn 

Saksframlegg 
 
 

 
Arkivsaksnummer: 2021/11761-3 Saksbehandler: Bernhard Svendsgard Dato: 22.11.2021 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Dovrefjell nasjonalparkstyre 48/2021 13.12.2021 

 

Dispensasjon - Folldal - oppføring av uthus gbnr 230/1/156 
- Furuhovdsetra - Bård Furuhovde 

Innstilling fra forvalter 
Med hjemmel i verneforskriften for Knutshø landskapsvernområde §§ 3.1.3 bokstav a, b og f 
får Bård Furuhovde tillatelse til riving av eksisterende utedo på Furuhovdsætre og 
oppføring av ny utedo på ny tomt. 
 
Det blir satt slike vilkår: 
1. Eksisterende utedo skal rives, og overskytende rivningsmaterialer leveres til godkjent 
mottak/bruk utenfor Knutshø landskapsvernområde. Rent trevirke kan brukes til ved på 
stedet. 
2. Grad av utnytting for ny utedo blir satt til: BYA 3,61 m2, det vil si 1,9m x 1,9m utvendige 
mål, rafthøyde 2,2 m og takvinkel på 22 grader. 
3. Jord til et evt torvtak kan tas fra innmarka på setra. 
4. Til kledning av fasader skal det brukes tre som materiale. 
5. Fargebruk som ikke bryter med omgivelsene, i en halvmørk brunfarget skala, skal 
brukes. 
6. Frist for gjennomføring blir satt til 23.12.2024. 
7. Bilder av bygget på ny plass fra fire kanter sendes nasjonalparkstyret når tiltaket er 
avsluttet. 
--- slutt på innstilling --- 

 

Dokumenter i saken 
Søknadsgrunnlag (ikke vedlagt, tegninger satt inn i vurderingen) 

Saksopplysninger 
Folldal kommune har oversendt søknad fra Bård Furuhovde om oppføring av uthus på 
Furuhovdsætre i Knutshø LVO. 
Det søkes om oppføring av et uthus bestående av utedo og vedbu. Foreløpig vurdering fra 
Folldal kommune, i samsvar med uttalelsen fra Folldal fjellstyre, er at det kan tillates 
oppføring/flytting av utedo, men at tiltaket må begrenses til det halve, dvs. at vedbu ikke 
tillates. 
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Folldal fjellstyre har fattet slik vedtak i saken: 
«Fjellstyret slår fast at seter på feste 156 er falt i det fri jfr Fjelloven § 22. En anbefaler at 
seterbruker får opprettet feste med Statskog jfr seterforskriften §§ 16 og 17. 

Byggemeldingen, fjellstyrets anbefaling til Statskog: 

Behovet for uthusdelen som omfatter utedo godkjennes som erstatning for den gamle. 
Lagerplass for ved eksisterer allerede med bygget fra 2016. 

En godkjenner utedo med disse målene 1,9 x 1,9 m. Tegning vedlagt søknaden med disse 
målene 1,9 x1,9. Det som er tegnet inn som vedlager, (1,9 x 1,9) tillates ikke. 

Ny tegning målsatt av fjellstyret legges ved vedtaket.» 

 

Hjemmelsgrunnlag 
Delegering 
Tiltak som innebærer varige fysiske inngrep, skal behandles av nasjonalparkstyret. 

Verneformål – forskrift 
Forskrift for Knutshø landskapsvernområde: 
«Formålet med opprettelsen av Knutshø landskapsvernområde er å ta vare på et 
sammenhengende høgfjellsområde med leveområdene til villreinen i Knutshø, og et 
særpreget natur- og kulturlandskap med tilhørende planteliv, dyreliv, landskapsformer og 
kulturmiljø.» 
Verneforskriftens § 3.1.3 sier:  
«Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: 
a) Oppføring av nye bygninger til landbruksvirksomhet og som ikke er i strid med 
verneformålet. 
b) Ombygging og restaurering av eksisterende bygninger. 
c) Tilbygg til eksisterende bygninger. 
d) Gjenoppføring av bygninger som går tapt ved brann eller naturskade. 
e) Gjenopptakelse av jordbruksdrift på nedlagte setervoller. 
f) Riving av gammel seterbebyggelse. 
…» 
 

Forvaltningsplan 
Kapittel 4.5.2  
Det er ikke tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn det som er direkte knyttet til 
landbruk, jf. plan- og bygningslovens definisjon. Det vil ikke være tillatt å oppføre 
fritidsboliger, eller hytter for utleie. 

Naturmangfoldloven 
Lovens §§ 8-12 jf. § 7 setter krav til utgreiing av effekter for biologisk mangfold i all offentlig 
saksbehandling. 
Etter § 48 kan det gis dispensasjon til tiltak som ikke strider mot verneformålet og som ikke 
påvirker verneverdiene nevneverdig 

Presedens 
Det er flere saker der det er gitt dispensasjon til å rive gamle bygg for å erstatte med nye, 
men da i samband med byggesøknad. Dette har i hovedsak vært bygg det ikke har knyttet 
seg kulturverninteresser til. 
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Vurdering 
Opprinnelig ble det søkt om ny utedo og uthus i ett bygg. Folldal fjellstyre har kun godkjent 
utedofunksjonen og søker har derfor privatrettslig godkjennelse til kun denne delen. Forvalter 
vurderer derfor kun denne delen av søknaden og forholder seg til målene på nytt bygg gitt av 
Folldal fjellstyre, dvs 1,9m x 1,9m, men med samme høyde og bredde som opprinnelige 
tegninger. 
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Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø har ingen innvendinger til tiltaket. 
Ny utedo på Furuhovdsætre vil ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. Forvalter kan derfor 
ikke se at ytterligere vurderinger etter naturmangfoldlovens §§ 8-12 er nødvendig. 
Forvalter foreslår derfor at den gamle utedoen kan rives og at ny utedo kan oppføres med ny 
plassering.
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Nasjonalpark Dovre, Rondane 
Naturreservat Flakktjørna, Grimsdalsmyrene, Hemmeldalen, Hovdsjømyrene, Kattuglehøi, Mesætermyre, Myldingi, 

Veslehjerkinntjønnin 
Landskapsvernområde Dørålen, Frydalen, Grimsdalen, Vesle Hjerkinn 

Saksframlegg 
 
 

 
Arkivsaksnummer: 2020/13000-38 Saksbehandler: Bernhard Svendsgard Dato: 02.12.2021 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Dovrefjell nasjonalparkstyre 49/2021 13.12.2021 

 

Møteplan 2022 

Innstilling fra forvalter 
Møteplan som vist i tabell under vurdering godkjennes. Evt. endringer i styrebehandlingen 
legges inn i tabellen uten ytterligere vedtak. 
--- slutt på innstilling --- 

 

Saksopplysninger 
Søknader som nasjonalparkstyret mottar bør behandles i løpet av en måned, jf. 
forvaltningsloven § 11 a, og det bør derfor i utgangspunktet ikke gå mer enn ca. en måned 
mellom nasjonalparkstyret eller AU har møter.  
Det kan derfor hende at styret eller AU bør ha oftere møter enn den møteplanen som er 
foreslått for 2022, men da kan dette tas som teamsmøter. 

Vurdering 
Forslaget til møteplan bør samordnes med møteplanene for andre offentlige styrer og utvalg, 
men det er ikke mulig å få dette til fullstendig. En viss samordning kan derfor måtte gjøres i 
behandlingen. 
Det er en fordel at styret drar på befaring i verneområdene i løpet av året Dette for å se på 
enkeltsaker og gjøre seg bedre kjent i områdene på generelt grunnlag. Styreleder og 
forvaltere ønsker også å få til en studietur for styret i løpet av året, for å kunne få nye 
impulser til oppfølging av besøksstrategien. 
Forvalterne foreslår å redusere antallet planlagte arbeidsutvalgsmøter. Dersom en har behov 
for flere slike møter, kan disse tas som teamsmøter innenfor relativt korte tidsfrister. 
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Dovrefjell nasjonalparkstyre - møteplan  1. halvår 2022   
Måned Uke Merknader: Styret Arb.utv. Adm. Kontaktutv. Rådgivende utv. Planleggingsmøte 
  nr.           tiltaksmidler 

      
0900-
1500 

0900-
1200 0900-1500 0900-1500   

    Møtedag ---> Mandag Mandag Tirsdag Tirsdag   
Januar 1           06.jan 
  2             
  3             
  4             
Februar 5             
  6             
  7             
  8     22.feb       
Mars 9 Vinterferie           
  10             
  11       15.mar 15.mar   
  12             

 13            
April 14   04.apr         
  15 Påske           
  16             
  17             
Mai 18             
  19             
  20             
  21             
Juni 22     31.mai       
  23             
  24 m/befaring 13-14.jun         
  25           
  26             
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Dovrefjell nasjonalparkstyre - møteplan 2. halvår 2022   

Måned Uke Merknader: Styret Arb.utv. 
Adm. 

Kontaktutv. 
Rådgivende 

utv. Planleggingsmøte 
  nr.           tiltaksmidler 

      
0900-
1500 

0900-
1200 0900-1500 0900-1500   

    
Møtedag ---

> Mandag Mandag Tirsdag Tirsdag   
Juli 27             
  28             
  29             
  30             
August 31             
  32             
  33             
  34             
September 35     30.aug       
  36             
  37             
  38             

 39            
Oktober 40             
  41 Høstferie           
  42   17.okt         
  43             
November 44       01.nov     
  45             
  46             
  47             
Desember 48           uke 48 
  49             
  50   12.des         
  51             
  52             

 
 
 
 
 
Kopi til: 
Miljødirektoratet  
Statsforvalteren i Innlandet  
Statens naturoppsyn Dovrefjell  
Administrativt kontaktutvalg  
Rådgivende utvalg  
Berørte kommuner 
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Nasjonalpark Dovrefjell-Sunndalsfjella  
Naturreservater Flåman, Bjørndalen, Søndre Snøfjelltjønn, Mardalen 
Landskapsvernområder Hjerkinn med biotopvern, Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan-

Grøvudalen, Jora, Fokstugu 
Biotopvernområder Torbudalen, Sandgovbotn-Mardalsbotn 

Saksframlegg 
 
 

 
Arkivsaksnummer: 2021/11915-4 Saksbehandler: Carl Severin Bjurstedt Dato: 06.12.2021 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Dovrefjell nasjonalparkstyre 50/2021 13.12.2021 

 

Budsjett og bestilling 2022 ("bestillingsdialog") 

Innstilling fra forvalter 
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir sin tilslutning til at forvalterne søker om tiltaksmidler og midler 
til styrets drift i tråd med søknadsgrunnlaget (vedlegg1), videre til ressursønsket om SNO-
aktivitet i vedlegg 2. 
Leder sammen med forvaltere får fullmakt til å sette opp prioritering av enkelttiltak ut fra det 
som kom fram i møtet. 
--- slutt på innstilling --- 

 

Dokumenter i saken 
Vedlegg: 
1 2022 grunnlag søknad bestillingsdialog 
2 Skjema for innspill om ønsket SNO ressurs 
3 Rammer og opplegg for Statsforvalteren og verneområdestyrer - innmelding av 

behov for midler til tiltak i verneområder og SNO-ressurser i verneområder - 
2022 

4 Innspel bestillingsdialog 2022 frå Eresfjord og Vistdal fjellstyre - villcamping i 
Sandgrovbotnen/Mardalsbotnen Biotopvernområde 

5 Innspill bestillingsdialog 2022 - Søknad midler oppføring bruer Svåne/Stridåe 
fra Dovre fjellstyre. 

 

Saksopplysninger 
Nasjonalparkstyret skal melde inn behov for midler til tiltak og til styrets drift. Styret skal ikke 
lenger melde inn behov for driftsmidler til sekretariatet, dette tildeles fra Statsforvalteren. 
Skjema for ønsket SNO-ressurs er fylt ut i møte med lokalt SNO, styreleder og forvalterne. 
Retningslinjer for innmelding finnes i brev fra Miljødirektoratet, vedlegg 3. Frist for innmelding 
er 10. januar. Det er krav om prioritering av enkelttiltak – vi har ikke gjort det og styre bes gi 
signaler om dette. 
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En forvalte i 0,6 stilling i tillegg til de to ordinære må finansieres gjennom tilskudd, føres som 
tilskudd forvaltningsplanarbeid i søknad som i fjor. Direktoratet har stilt disse midlene i utsikt. 
Det har kommet innspill om tiltak mot villcamping i Sandgrovbotn fra Eresfjord og Vistdal 
fjellstyre – vedlegg 4. 
Videre ønsker Dovrefjellstyre å få fullfinansiert bruene over Svåne og Stridåe – vedlegg 5. 
Disse gangbruene erstatter kjørebruer over disse elvene som Forsvaret har fjernet i 
forbindelse med naturrestaureringen av skytefeltet. Det er tidligere tildelt støtte på kr 900 000 
til disse bruene, basert på en kalkyle på kr 983 500. Fjellstyret søker om ytterligere 
kr. 152 225 for å fullfinansiere prosjektet. Fjellstyret har også søkt om erstatning for bruene i 
skjønnet etter vernet. Overskjønnet kom til at tap av tålt bruk av Forsvarets bruer ikke gir 
grunnlag for å kreve erstatning. Vernevedtaket ga Miljødirektoratet anledning til å gi støtte til 
tiltak i det tidligere skytefeltet. 

Hjemmelsgrunnlag 
Delegering 
Budsjett fastsettes av styret, jf. delegeringsreglementet. 

Forvaltningsplan 
Søknadsgrunnlaget (vedlegg 1) er satt opp ut fra prioriteringene i besøksstrategien. 

Vurdering 
Forvalterne mener vi har satt opp et realistisk forslag til innmelding ut fra kapasitet og hva vi 
kan vente å få i tilskudd. Styret bes om å gi sin tilslutning til oppsettene i vedlegg 1 og 2. 
Videre til å gi fullmakt til leder og forvalter å justere og prioritere listene før endelig søknad 
sendes.  
Innspill fra Eresfjord og Vistdal fjellstyre må møtes ved skilting jf. søknadsgrunnlag og en 
plan for sperring av avkjørsler som ikke ønskes benyttet. Det siste vil kreve planlegging som 
vi neppe har kapasitet til i år. 
Dovre fjellstyre søker om et tilskudd for å fullfinansiere bruene over Svåne og Stridåe ved 
Svånålægret. Begrunnelsen for å bygge disse bruene er først og fremst driftsmessig for 
beitenæringen i området. Det er gitt et stort beløp som støtte til prosjektet allerede over 
tiltaksposten. Eventuelt tilskudd vil måtte prioriteres mot styres egne tiltak innenfor den 
ramme som blir tildelt. I og med tiltaket i tillegg ikke kan knyttes opp mot forvaltningsplan, 
besøksstrategi eller verneformålet for området, finner ikke forvalterne å anbefale å ta støtte 
til dette med i søknaden.
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Budsjett- / søknadsunderlag Dovre nasjonalparkstyre 2022
Tiltak jf besøksstrategi
(Midler til tiltak i verneområder kap 1420 post 31 2NV031) Konstnadsanslag

Merknad

Total sum 850 000
Iverksette prosjekt med omfattende kvalitetsheving på informasjon og
opplevelser ved utvalgte innfallsporter og attraksjoner i randsonen til
verneområdene i tråd med merkestrategi for Norges nasjonalparker og
rapporten Informasjon om verneområda i Dovrefjell og Rondane 2019.
Med prioritet på:

700 000
Innfallsport Kongsvoll

150 000
Forprosjekt for å utvile som innfallsport. Vil resultere i større
beløp neste år.

Snøheim 50 000 Nye tavler
 Vengedalen/ Romsdalseggen
2 plakatoppsett v/ start Romsdalseggen Info + kartplakat 100 000

Info inne på Tindesenteret kom op i 2021

Storrhusranden 50 000 Tavler / plakater
Elgtårn Storrhusranden

50 000

Statsforvalterens prosjekt ifm 100 års jubileum Fokstumyra. De
ønsker oss med for å styrke prosjektet ifht. Direktoratet.  NB! Ikke
med i BS annet enn som anbefalt infopunkt.

Car-Walk  Tingsvaet (Hjerkinnhøe og evt Fokstugu seinere år. Sistnevnte
problematisk i fht villrein - Rondane) 50 000

Plakatoppsett Gammalholet og Nestavollan - Sammenheng med
Kongevegprosjektet

Mardalsfossen
Plakatoppsett v/ start turvei Info + kartplakat 50 000
Åmotan/ Sunndalsporten
2 plakatoppsett v/ Sunndalsporten Info + kartplakat
Tilsvarende på 3 plasser til (ca 50' per plass): Jenstad / Hallen /
Vangshaugen 200 000

 

Gå gjennom eksisterende infoskiltplasser og oppgradere, sanere eller
etablere nye punkt jf. Rapporten Informasjon om verneområda i
Dovrefjell og Rondane 2019. 50 000

Fjerning av steinbautaer som skal bort - må ha lastebil +
gravemaskin noen dager. Flere års prosjekt.

Forsterke Moskusstien som opplevelse og kanaliserende tiltak. 10 000 Skilting i stikryss også på engelsk har vist seg nødvendig
Besøksrettet nettside som styrer besøkende mot attraksjoner,
opplevelser og kommersielle tilbydere i randsonen til verneområdene.
Herunder bidra til at flere moskusturister benytter guide.

30 000

Videre vedlikehold / utvikling. Oversetting finansiert 2021 KBl.a.
kjøp av bilder / video

Videreutvikle sosiale medier til å styre besøkende mot attraksjoner,
opplevelser og kommersielle tilbydere i randsonen til verneområdene.
Midler til annonsering og influensere - jf kommunikasjonsplan

80 000
Brukerundersøkelse 2022 (Gjennomføre regelmessige
brukerundersøkelser som grunnlag for videre utvikling av
besøksforvaltningen.) -

Tilbud fra NINA. Finansiert 2021

Kampanjer og samarbeid med relevante aktører 30 000 Til plakater, hjemmesider, brosjyrer m.m.

Forvaltnings- og skjøtselsplaner m.m.
(kap 1420 post 21  2NV016)

800 000 totalt

Arbeid forvaltningsplan - Forvalter 0,6 stilling 600 000 FMIN sitt ansvar, tar med som påminning
Møtevirksomhet ifm besøksstrategi (reiseliv, moskus m.m.) 100 000
Reiser mm. ifm oppfølging besøksstrategi 25 000
Reisevirksomhet forvaltningsplan 75 000

Nasjonalparkstyret
(kap 1420 post 21  2NV013)

420 000 totalt

Har budsjettert rundt 450' senere år, vanligvis redusert av
SFIN  til 400-420'. Dette har vært tilstrekkelig.

Møtegodtgjørelse 250 000 Erfaringstall, inkl AAG svinger det rundt 250'
Reisegodtjøring 75 000 Erfaringstall, svinger rundt 75'
Styresamling - besøksstrategi 40 000 Ekstra kostnader reise / opphold 1 overnatting
Abonnementer m.v. 5 000 Aviser m.v. Hjerkinn
Kontingenter m.v. 10 000 EUROPARC
Rådgivende utvalg, reise 40 000
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2022

Forvaltningmyndighet Dovrefjell nasjonalparkstyre

Verneområde/Tema Prioritering Beskrivelse av oppdrag 

og metode

Forankring i planverktøy Rapportering ( 

Verneområdelogg, Artsobs, 

Natstat). 

Merknad

Informasjonspunkt Besøksstrategi Verneområdelogg Bistand infopkt

Informasjonsopplegg Besøksstrategi Verneområdelogg Deltakelse styremøter, eksterne møter, 

Skjøtsel sti, drenering, Besøksstrategi Verneområdelogg Moskusstien

Løveskilt Forvaltningsplan Verneområdelogg alle verneområder

Kvisting Reinheim, Åmotsdalshytta Forvaltningsplan Verneområdelogg

Åmotan, vurdere tilrettelegging/stislitasje/skilting Besøksstrategi Verneområdelogg

Fremmede arter Forvaltningsplan Verneområdelogg Buskfuru, blåledved

Ferdselstelling Forvaltningsplan Verneområdelogg 4 ferdselstellere, med lange måleserier

Naturovervåking Forvaltningsplan Verneområdelogg Særskilt kalvingsområder for villrein

Motorferdsel Kontrollere tillatelser Forvaltningsplan Verneområdelogg Generelt i alle verneområder, særskilt Bukkerittet

Etterlevelseskontroll tiltak Kontrollere tillatelser Forvaltningsplan Verneområdelogg Alle verneområder

Kontroll Snøheimvegen Forvaltningsplan Verneområdelogg

Tilsyn ferdsel, org og urg. Forvaltningsplan Verneområdelogg Alle verneområder

Nyvarding/nymerking Forvaltningsplan Verneområdelogg Generelt, særskilt Einøvlingen/Svånålegret

Innspill om ønsket SNO ressurs i verneområder 2022 - Dovrefjell

Verneområde/Tilrettelegging

Verneområde/Skjøtsel

Verneområde/Bevaringsmål

Verneområde/Tilsyn og kontroll

fmopcsb
Tekstboks
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Rammer og opplegg for Statsforvalteren og 
verneområdestyrer - innmelding av behov for 
midler til tiltak i verneområder og SNO-ressurser 
i verneområder - 2022 
Elektronisk søknadssenter (ESS) skal benyttes for innmelding av behov for midler til tiltak i 
verneområder. Frist for innmelding er 10. januar 2022. Innmeldingen skal bygge på 
planleggingsmøter mellom Statsforvalteren/verneområdestyrer og SNO lokalt. Prioritering av 
oppsynsinnsats fra SNO skal inngå i møtene. Kommuner med delegert forvaltningsmyndighet 
skal inviteres til planleggingsmøtene hos Statsforvalteren. 
 

1. Post 1420.31 – Midler til tiltak i verneområder 

Forutsetninger for og prioriteringer av tiltak 

Målet for bruken av tiltaksmidlene er at naturtilstanden i verneområdene opprettholdes og bedres. 
Miljødirektoratet legger Strategi for bruk av midler til tiltak i verneområder til grunn for tildeling av 
midler, se vedlegg 1.  Prioriteringene i strategien skal også følges ved innmelding av tiltak. 
 
Alle tiltak skal kostnadsberegnes og gis unik prioritering. Alle innmeldte tiltak skal være i tråd med 
godkjent forvaltnings- eller skjøtselsplan, besøksstrategi eller andre relevante styringsdokumenter.  
Tiltaksplaner i FPNV (forvaltningsplan på nett) er koblet til søknadskjema i ESS. Disse tiltaksplanene 
åpnes i ESS, og FPNV-tiltak velges direkte inn i søknadsskjemaet.  
 
Midler til kartlegginger og andre nødvendige utredninger som er direkte knyttet til tiltak, kan tildeles 
over tiltaksposten. 
 
Statsforvalteren har ansvar for å kontakte kommuner med forvaltningsmyndighet for mindre 
verneområder for å registrere behov for tiltaksmidler. Innmeldte behov skal samordnes og 
prioriteres av Statsforvalteren i dialog med kommunene og inngå i den samlede prioriterte 
bestillingen.  

Alle Statsforvaltere 
Alle nasjonalpark- og verneområdestyrer 
 

 
 
Trondheim, 16.11.2021 
 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2021/13025 

Saksbehandler: 
Vibeke Husby 
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Pågående skjøtselstiltak 

For Statsforvalteren kan det søkes om en ramme på inntil kr. 500 000 per fylke for pågående 
skjøtselstiltak. Dersom behovet skulle overstige tildelt ramme, må overskytende tiltak spesifiseres 
som egne tiltak i ESS. Tiltak der SNO er økonomisk ansvarlig, meldes inn som enkelttiltak i ESS, og 
ikke som del av en ramme.  

Fremmede arter  

For bekjempelse av mink, rynkerose og stillehavsøsters er det utarbeidet handlingsplaner (DN-
rapport 5-2011, DN-rapport 2013-1 og Rapport M-588, 2016). Prioriteringer gitt i handlingsplanene 
skal følges ved innmelding av behov for midler til slike tiltak, og metodene som er gjengitt i planene 
skal benyttes. 
 
Som et ledd i implementeringen av Tiltaksplan for bekjempelse av skadelige fremmede organismer 
(2019-2024), har Miljødirektoratet fulgt opp tiltak nr. 25 i tiltaksplanen: "Øke kunnskapen om 
skadelige fremmede organismer i de omkringliggende arealene til verneområder". Norsk Institutt for 
Naturforskning (NINA) har levert kartdata https://arcg.is/aiqW for et utvalg av karplanter som utgjør 
en stor risiko for verneverdiene. Vi gjør oppmerksom på at datasettet ikke gir noen fullstendig 
oversikt over fremmede karplanter i nærheten av verneområder. Kriteriesettet for utvalget og hvilke 
arter som er inkludert i kartfila, vil snarlig bli lagt på FM-nett.    
 
Bruk av datasettet kan gi en mer helhetlig og kostnadseffektiv tilnærming til bekjempelse, og vi 
oppfordrer forvaltningsmyndigheten til å melde inn behov for midler til tiltak både i verneområder 
(post 1420.31) og utenfor verneområder (post 1420.21) der forekomstene kan ses i sammenheng og 
bør bekjempes samtidig. Miljødirektoratet vil ved tildeling av midler kunne prioritere tiltaket over 
begge budsjettposter hvis det i innmeldingen er opplyst om at det er søkt over begge poster. 
 
Ved minkbekjempelse kan fellingsinstruksen kun tas i bruk av tjenesteytere som er kontraktert av 
SNO. 
 

Informasjonstiltak 
Alle informasjonstiltak som iverksettes skal være i henhold til merkevaren Norges nasjonalparker og 
være forankret i en besøksstrategi. For verneområder forvaltet av verneområdestyrer og for 
verneområder med status som Ramsarområde, skal besøksstrategier sendes til Miljødirektoratet for 
faglig godkjenning. Alle henvendelser knyttet til merkevare rettes til merkevare@miljodir.no.  
 
Områder som har eller tåler mye besøk, områder som har særlig sårbare naturverdier (med behov 
for kanalisering av ferdsel), samt bynære områder skal prioriteres ved utarbeidelse av 
besøksstrategier. 
 
Informasjonstiltak i prioriterte områder meldes inn via ESS. Statsforvalteren må samordne og gjøre 
en prioritering av forslag om informasjonstiltak fra kommuner med delegert forvaltningsmyndighet. 
 
For Statsforvalteren vil det for 2022 bli avsatt en ramme på kr. 500 000 per fylke til informasjonstiltak 
m.m. Dersom Statsforvalterens behov skulle overstige tildelt ramme, må overskytende tiltak 
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spesifiseres som egne tiltak i ESS. Informasjonstiltak som SNO skal være økonomisk ansvarlig for, 
meldes uansett inn som enkelttiltak i ESS. 
 

Verneskilt og skiltstenger 
Totalt behov for antall verneskilt, underskilt og skiltstenger meldes inn sammen med de andre 
tiltakene i ESS. Det skal benyttes en egen linje for skilt og en annen for stenger, og respektive antall 
og type skilt/stenger oppgis i merknadsfeltet. 
 
Retningslinjene for bruk av verneskilt er justert, og det er utviklet et opplegg for å ta i bruk underskilt 
med spesiell lokal tilpasning. Retningslinjene og mer informasjon om verneskilt finner du under fanen 
“Sørge for fysiske tiltak og tilrettelegging i verneområdet”, her: 
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/vernet-natur/myndigheter/oversikt-over-
forvaltningsmyndighetenes-ansvar-for-verneomrader/  
 
Verneskilt, underskilt og skiltstenger til verneskiltene kan nå bestilles via en felles bestillingsløsning 
fra vår leverandør Reklameservice AS: https://miljodir.reklameservice.no/. Bestillingsløsningen 
krever innlogging, og passordet er miljodirektoratet. Se eget notat om festeanordninger for verneskilt 
(vedlegg 2).  

2. Innmeldinger av diverse andre behov  

Driftsmidler til verneområdestyrer 

Verneområdestyrene skal melde inn ønske om driftsmidler over post 1420.21 i ESS. Nærmere 
informasjon om hva det kan søkes om finnes i veiledningen til søknadsskjemaet i ESS under 
"Bestillingsdialog", "Behovsinnmelding statsforvalteren".  

Forvaltningsplaner og bevaringsmål  

Alle nye forvaltningsplaner, samt planer som er i oppstartsfasen, skal utarbeides i det nettbaserte 
FPNV-systemet. Behov for midler til forvaltningsplaner skal meldes inn i ESS. 
 
Det legges stor vekt på effektmåling av tiltak, og vi oppfordrer forvaltningsmyndigheten til å etablere 
bevaringsmål i NatStat - Naturstatus for verneområder, som er utviklet for dette formålet. Se 
informasjonsskriv for fremgangsmåte og nærmere detaljer her: Etablere bevaringsmål i NatStat (fm-
nett.no)  

Ferdselstellere 

Behov for Miljødirektoratets elektroniske ferdselstellere meldes inn i ESS. Det skal meldes inn både 
behov for å kunne beholde tellere som allerede er i bruk og behov for nye tellere. Behovet må 
begrunnes da det erfaringsvis er stor etterspørsel etter tellere. SNO eller en av SNOs tjenesteytere 
skal bistå ved utsetting og innrapportering av koordinater, stedsnavn og innlegging i basen.  Behov 
for personalressurser i felt for oppsetting og drift, meldes inn i SNOs bestillingsskjema. I 
kostnadsfeltet skrives kr. 1. 
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Marint søppel 

Det er en egen tilskuddspost (post 71) som omhandler marin forsøpling. Statsforvalteren vil her 
kunne oppfordre frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser, private bedrifter, selvstendige 
kommunale og interkommunale selskaper og samarbeidsorganer til å søke for å få til et samarbeid 
om rydding innenfor de kystnære verneområdene. Minstesummen det kan søkes om over denne 
ordningen er kr. 300.000. Behov for midler til mindre tiltak knyttet til rydding av marint søppel i 
verneområder kan meldes inn i ESS over post 31. 
 

3. Planleggingsmøter for verneområdearbeid 

Fra i år av vil planleggingsmøtene med Statsforvalteren (tidligere omtalt som bestillingsmøter) kun 
omhandle verneområdearbeid slik som det gjøres i planleggingsmøtene med nasjonalpark- og 
verneområdestyrer. Møtene skal sikre god dialog og forutsigbarhet i verneområdearbeidet med 
hensyn til prioritering av oppsynsinnsats, gjennomføring av tiltak og overvåking (bevaringsmål) som 
SNO kan utføre.  

På møtet i november/desember skal det rapporteres på årets arbeid og diskuteres utfordringer og 
behov for kommende år. SNO er selv ansvarlig for planlegging, prioriteringer og økonomi for 
gjennomføring og rapportering av tilsyns- og kontrolloppgaver. Det er viktig at 
forvaltningsmyndigheten drøfter faglige utfordringer og tilsynsbehov med SNO og kommer med 
innspill til prioriteringer av tilsynsvirksomheten for kommende år. Forvaltningsmyndighetene kan i 
tillegg ha behov for å få utført feltoppgaver som registreringsarbeid, bevaringsmål eller tiltak i 
verneområder (restaurerings-, skjøtsels- eller tilretteleggingstiltak). Behov for slike tiltak fra SNO 
drøftes i møtet. Dette gjelder også tiltak knyttet til Plan for restaurering av våtmark i Norge (2021-
2025) og eventuelle andre oppgaver knyttet til restaurering av natur. 
 
Behov for personalressurser sendes SNO til postmottak@miljodir.no på vedlagte skjema (vedlegg 3), 
som er nytt av året. Det samme skjemaet skal brukes for både store og små verneområder. FRIST: 10. 
januar 2022. SNO vil avstemme disse oppgavene opp mot andre pålagte oppgaver, samt kapasitet og 
kompetanse.  
 
Oppgaver knyttet til registrering og skjøtsel av kulturminner må avklares med regional 
kulturminnemyndighet før de meldes inn til SNO-lokalt. Dette er for å kunne vurdere muligheten for 
å samkjøre ønskede tiltak. 
 
For tilsynsoppdrag i verneområder forvaltet av Statsforvalteren, ønskes det at fylkets «Skjema 
tilsynsbehov i verneområdene» brukes som grunnlag og at aktivitetsomfanget diskuteres og 
eventuelt justeres.  

4. Elektronisk søknadssenter (ESS) 
Elektronisk søknadssenter (ESS) vil være klar for innmelding av søknader på budsjettpost 1420.31 
f.o.m. 22. november 2021.  
 
Behov for tiltaksmidler skal meldes inn med netto beløp, det vil si uten merverdiavgift. Den 
regnskapsmessige håndteringen ved bokføring av merverdiavgift, omtales i Rundskriv 
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R-116 fra Finansdepartementet.  
 
Innmeldingen skal være forvaltningsmyndighetenes prioriterte liste over tiltak som planlegges 
gjennomført i 2022. 
 
Tiltaksmidlene vil bli tildelt i hovedtildelingen i februar 2022. Dersom det skulle bli behov for 
supplerende tildelinger knyttet til uforutsette utgifter, meldes behov inn på e-post, se adresser 
under. 
 
Når verneområdestyrer melder inn behov for tiltaksmidler, skal "søker" legges inn med navnet på 
verneområdestyret. Annen innlegging vanskeliggjør søkefunksjon og statistikk. 
 
Det må være klart hvem som skal være økonomisk ansvarlig for de ulike tiltakene når de legges inn i 
ESS. Dette lar seg ikke lett endre etter tildeling av midler. 
 
Dersom klimatiske forhold, som frossen mark eller andre faktorer, gjør at enkelttiltak bør realiseres 
før midler formelt blir tildelt, må tiltaket forhåndsklareres med Miljødirektoratet, ved: 
  

- Vibeke Husby (vibeke.husby@miljodir.no) for verneområder forvaltet av Statsforvalteren og 
av kommuner med delegert forvaltningsmyndighet 

- Olav Nord-Varhaug (olav.nord-varhaug@miljodir.no) for verneområder forvaltet av 
verneområdestyrer 
 

Forhåndsklareringen forutsetter at tiltaket er høyt prioritert i bestillingen. De aktuelle tiltakene 
legges både inn med prioritering i ESS og formidles i egen e-post. 
 
Frist for forvaltningsmyndigheten for innmelding i ESS og for bestilling av SNO-ressurs er 10. januar 
2022. 
 
Elektronisk søknadssenter https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/ 
 

5. Rapportering 
Rapporteringen av mer-/mindreforbruk skal skje i forbindelse med rapport pr. 31. aug. 2022, 
økonomirapportering pr 1. november og Endelig årsrapport (EÅR) pr. 31. des. 2022. Samtidig med 
EÅR skal det i 2022 rapporteres på enkelttiltak finansiert over post 1420.31 via ESS. Manglende 
rapportering kan få konsekvenser for senere tildelinger. 
 
Planlagte tiltak som ikke blir realisert, rapporteres fortløpende til Miljødirektoratet. Det vil da bli 
frigjort tiltaksmidler som kan komme andre verneområder til gode. 
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Vedlegg 
1. Strategi for bruk av tiltaksmidler 2020-2025 
2. Notat om festeanordninger for verneskilt 
3. Skjema for innspill om ønsket SNO-ressurs  

 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Ivar Myklebust Morten Kjørstad 
avdelingsdirektør avdelingsdirektør 
Land- og friluftslivavdelingen             Statens naturoppsyn 
 
 
Kopi til: 

Alle kommuner med delegert forvaltningsmyndighet for verneområder    
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Fra: Bjurstedt, Carl S.[fmopcsb@statsforvalteren.no]
Sendt: 19.11.2021 07:54:00
Til: Eresfjord og Vistdal fjellstyre
Kopi: Niklolai Finset; 'Raymond Sørensen'; Ola Eirik Bolme; Svendsgard, Bernhard
Tittel: SV: Camping i Sandgrovbotnen/Mardalsbotnen Biotopvernområde

Eg legg det som eit innspel i bestillingsdialogen. Erfaringar, m.a. fra Grimsdalen, viser at det er vanskeleg å unngå
villcamping langs vegar uten fysiske tiltak - skilting vert i stor grad oversett.  Så det trengs ein plan og deretter tiltak for å
spere avkøyringar som ikkje trengst.

Vi vil jo få det i tekst på ny infoplakat på Brude, men det er neppe tilstrekkeleg.

Mvh

Carl S. Bj
907 70 908

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Eresfjord og Vistdal fjellstyre <eresfjord.vistdal@fjellstyrene.no>
Sendt: tirsdag 9. november 2021 15:38
Til: Bjurstedt, Carl S. <fmopcsb@statsforvalteren.no>; ola.eirik.bolme <ola.eirik.bolme@miljodir.no>
Kopi: 'nikolaifinset@gmail.com' <nikolaifinset@gmail.com>; post.nord@villrein.no
Emne: SV: Camping i Sandgrovbotnen/Mardalsbotnen Biotopvernområde

Hei.

Problemet er at det ikkje er informasjon nokon plass langs vegen som informerer om campingforbudet. Her bør etter vårt
syn det koma opp tavler. Dette gjeld vegstrekninga både i Rauma og i Molde kommune. Det bør og koma opp tavler der det
er lovleg å campe. Det gjer det mykje enklare for den som er oppsyn når ein kan vise til plakatar med informasjon. Truleg
vil mange ta hensyn til dette når dei ser plakatane med informasjon om kvifor det er campingforbud. Dei plakatane som vi
sette opp vart fjerna av andre. Under høyringa til besøksstrategien var problemet med camping i
Sandgrovbotnen/Mardalsbotnen eit av punkta vi uttalte oss om, får håpe nokon tar tak i dette ved rullering. Det er vanskeleg
å hindre villcamping fysisk langs den snart tre mil lange strekninga. Der er mange små avkjørsler og møteplassar som
egnar seg å parkere. Etter vårt syn er det vernemyndigheitene sitt ansvar å sette opp skilt. Fjellstyret kan gjerne bidra med
tilrettelegging med do o.a.

Eresfjord og Vistdal Fjellstyre
Dag Ringstad
Sekr.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Bjurstedt, Carl S. <fmopcsb@statsforvalteren.no>
Sendt: tysdag 9. november 2021 15:07
Til: ola.eirik.bolme <ola.eirik.bolme@miljodir.no>; Eresfjord og Vistdal fjellstyre <eresfjord.vistdal@fjellstyrene.no>
Kopi: 'nikolaifinset@gmail.com' <nikolaifinset@gmail.com>; post.nord@villrein.no
Emne: SV: Camping i Sandgrovbotnen/Mardalsbotnen Biotopvernområde

OK.

Er det ennå ikke på plass, altså?

Mvh

Carl S. Bj
907 70 908

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Ola Eirik Bolme <ola.eirik.bolme@miljodir.no>
Sendt: tirsdag 9. november 2021 15:04
Til: Bjurstedt, Carl S. <fmopcsb@statsforvalteren.no>; Eresfjord og Vistdal fjellstyre <eresfjord.vistdal@fjellstyrene.no>
Kopi: 'nikolaifinset@gmail.com' <nikolaifinset@gmail.com>; post.nord@villrein.no
Emne: SV: Camping i Sandgrovbotnen/Mardalsbotnen Biotopvernområde
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SNO kan ikke skrive ut gebyr for motorferdsel på barmark ennå - Anmeldelse er eneste sanksjon

OlaE

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Bjurstedt, Carl S. <fmopcsb@statsforvalteren.no>
Sendt: tirsdag 9. november 2021 15:01
Til: Eresfjord og Vistdal fjellstyre <eresfjord.vistdal@fjellstyrene.no>
Kopi: Ola Eirik Bolme <ola.eirik.bolme@miljodir.no>; 'nikolaifinset@gmail.com' <nikolaifinset@gmail.com>;
post.nord@villrein.no
Emne: SV: Camping i Sandgrovbotnen/Mardalsbotnen Biotopvernområde

Når du skriv " Dei vart fjerna i løpet av 14 dagar." Reknar eg med det tyder nokre andre enn de sjølve fjerna dei ... Altså
hærverk.

Det er vanskeleg å stogge uønska camping med bobilar og campingvognar utan å gjere det fysisk umogleg å kome ut av
vegen. Er det mange slike plasser? Om dei køyrer ut  terrenget, kan jo faktisk SNO ilegge gebyr direkte for brot på forbod
mot motorferdsel i utmark.

Dei plassane de nemner er vel dei same som er kartfesta som lovlege bubilcampingar i kartvedlegg 2 i forvaltningsplanen.
Utfordringa er å styre camparane dit. Treng ein plan for tiltak som gjer det umogleg å komme ut av vegen andre plassar enn
der vi vil ha dei.

Dette burde elles ha vore eit innspel til besøksstrategien. Nå vert det ikkje høgt prioritert her.

Mvh

Carl S. Bj
907 70 908

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Eresfjord og Vistdal fjellstyre <eresfjord.vistdal@fjellstyrene.no>
Sendt: onsdag 3. november 2021 14:29
Til: post.nord@villrein.no; Bjurstedt, Carl S. <fmopcsb@statsforvalteren.no>
Kopi: ola.eirik.bolme <ola.eirik.bolme@miljodir.no>; 'nikolaifinset@gmail.com' <nikolaifinset@gmail.com>
Emne: Camping i Sandgrovbotnen/Mardalsbotnen Biotopvernområde

Hei.

I sommar sette Eresfjord og Vistdal Fjellstyre opp tre plakatar i området Sandgrovbotnen/Mardalsbotnen ang.
verneforskriftene og camping (sjå vedlegg). Dei vart fjerna i løpet av 14 dagar. Det har i mange år vore eit problem med
camping i områda for trekkrutene for rein i dette biotopvernområdet. Spesielt i Grønbotnen, mellom Fossafjelltjønna og
Mardalsbotnen.  I dag er der ikkje skilt som seier at det er camping forbudt. Det skapar problem både for oppsyn og den
som camper. Etter vårt syn er dette noko som vernemyndigheitene bør ta tak i.

Vårt ynskje er at det kan etablerast ein eller to områder som er tillat for camping, gjerne med do. Vi ser då for oss eit
område i Mardalsbotnen ved den gamle fyllinga der, og ved utløpstunnel for Bruåna i Sandgrovbotnen. Ved å etablere to
"campingplassar" vert det lettare å nekte folk å campe andre stadar.

Eresfjord og Vistdal Fjellstyre ynskjer å få til eit samarbeid med vernemyndigheitene, og vil gjerne vere med å få etablert ei
god ordning i området. Vi avventar svar.

Eresfjord og Vistdal Fjellstyre
Dag Ringstad                                           Nikolai Finset
Sekr.                                                         Leiar
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Fra: Tore Larsson <tore.larsson@fjellstyrene.no>  
Sendt: torsdag 21. oktober 2021 11:22 
Til: Svendsgard, Bernhard <besve@statsforvalteren.no> 
Emne: Søknad midler oppføring bruer Svåna/Stridåe 
 
Det vises til tidligere kommunikasjon samt søknad om midler og tilskudd gitt, stort kr 900.000,-. 
 
Søknad til Nasjonalparkstyret Dovrefjell Sunndalsfjella Nasjonalpark var basert på kalkyle utarbeidet 
høst/vinter 2019/2020, jf søknad kr 983.500,- eks mva. 
 
Ved gjennomføring av prosjektet sommer 2021 var det påløpt noe prisøkning, særlig på 
trematerialer. Vi fikk videre en overskridelse på arbeid med fundamentering, samtidig som vi hentet 
inn deler av dette ved tilpassing av helikoptertransport. Vedlagte prosjektregnskap viser totale 
kostnader til etablering av bruer over Svåne og Stridåe på kr. 1.052.225,- eks. mva. 
 
Dovre fjellstyre søker med dette om ekstra bevilgning til oppføring av bruer, stor kr. 152.225,-. 
Søknadssummen er basert på at skattemyndighetene aksepterer fullt momsfradrag for investeringen, 
noe fjellstyret grunnet at ca 80 % av omsetningen er utenfor mva-området i utgangspunktet ikke har. 
 
Eventuelle spørsmål eller henvendeler om ytterligere informasjon bes rettet undertegnede. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Dovre Fjellstyre 
 
 
Tore Larsson 
Daglig leder/Fjelloppsyn 
 
 

 
 
www.dovre-fjellstyre.no 
dovre@fjellstyrene.no 
mobil 958 02 407 
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Nasjonalpark Dovrefjell-Sunndalsfjella  
Naturreservater Flåman, Bjørndalen, Søndre Snøfjelltjønn, Mardalen 
Landskapsvernområder Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan-Grøvudalen, Jora, Fokstugu 
Biotopvernområder Torbudalen, Sandgovbotn-Mardalsbotn 

Saksframlegg 
 
 

 
Arkivsaksnummer: 2021/3864-9 Saksbehandler: Carl Severin Bjurstedt Dato: 06.12.2021 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Dovrefjell nasjonalparkstyre 51/2021 13.12.2021 

 

Orienteringer - Dovrefjell nasjonalparkstyre -  
Møte 13.12.2021 

Innstilling fra forvalter 
Det ble orientert om / drøftet følgende saker: 

1. Kvalitetsnorm for villrein 
2. Ekstern møteaktivitet i høst 
3. Nye nettsider 
4. Kommersielt merke 
5. Samarbeid leder – styre – sekretariat 
6. Virksomheten til Statens naturoppsyn Dovrefjell 

Styret tok sakene til orientering. 
--- slutt på innstilling --- 

 

Dokumenter i saken 
Vedlegg 
Ingen 

Saksopplysninger 
1. Kvalitetsnorm for villrein 

Denne vil gi viktige føringer for forvaltningen. Norsk villreinsenter, som har hatt ansvar 
for den faglige delen, vil orientere. 

2. Ekstern møteaktivitet i høst.  
Vi har hatt møte med reiselivsbedrifter sammen med Rondane-Dovre NPS, møte med 
moskusguider, møte med reiselivsbedrifter i Rauma. Sekretariatet v/ 
informasjonsrådgiver orienterer.  

3. Nye nettsider 
Besøksrettete sider er opprettet i sommer, og styresidene er lagt opp på ny mal. 
Sekretariatet v/ informasjonsrådgiver og forvalter orienterer. 
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Side 2 av 2

4. Kommersielt merke 
Orientering om retningslinjer, muligheter  og innspill fra næringsdrivende v/ 
informasjonsrådgiver. 

5. Samarbeid leder – styre – sekretariat 
Styreleder ønsker en drøfting omkring dette og vil legge opp til en diskusjon 

6. Virksomheten Statens naturoppsyn Dovrefjell 
SNO vil gi en orientering om arbeidet i 2021. 

Annet 
Vi mottok nettopp utkast til sårbarhetsanalyse for Stroplsjødalen med tilrådinger. Vi har bedt 
NINA om å orientere, men de hadde ikke anledning den 13.12. Orientering må derfor utstå til 
nestemøte. Vi har fått tilsendt et utkast som sekretariatet er i ferd med å gjennomgå, 
offentliggjøres når endelig versjon er klar. 

Vurdering 
Sakene legges fram til orientering og eventuell drøfting.  
Ellers uten vedtak ut over at sakene foreslås tatt til orientering, men at styret gir signaler til 
forvalterne om videre arbeid der det er aktuelt. 
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