
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 

Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre 
Møtested: Teams, elektronisk møte 
Dato: 11.05.2020 
Tidspunkt: 10:00 – 13:00 

 
 
 

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 
Gry Sletta Medlem Lesja 
Per Egil Solli-Mork Medlem Rauma 
Marit Bjerkås Medlem TLFK 
Kristin Langtjernet Medlem Folldal 
Ola Engen Medlem Tynset 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Carl Johansen Medlem MRFK 
Aud Hove Medlem IFK 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Randi Walderhaug Frisvoll Carl Johansen MRFK 
Svein Håvar Korshavn Aud Hove IFK 

 

Merknader 
Ståle Refstie forlot møtet klokken 12:00 

 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Lars Børve nasjonalparkforvalter 
Carl S. Bjurstedt 
 

nasjonalparkforvalter 

Arne Johs Mortensen oppsyn – Statens naturoppsyn 
Espen Rusten oppsyn – Statens naturoppsyn 
Ola Eirik Bolme oppsyn – Statens naturoppsyn 
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Godkjenning: 
Protokollen er bekreftet godkjent ved gjennomsyn hos leder og det valgte medlem i sak 1/2018, 
se arkivsak 2018/2015 og følgende dokumenter: 

- Utsendt protokollutkast  (dok. i 2019/20417 nr. 18 av 11.5.2020),  
med godkjenninger fra 

- Sidsel Pauline Rykhus  (dok. i 2019/20417 nr. 19 av 19.5.2020) og 
- Ola Husa Risan  (dok. i 2019/20417 nr. 20 av 25.5.2020) 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold U. off. Arkiv- 
saksnr 

ST 13/2020 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden, valg 
av et medlem til å godkjenne protokollen 

  

ST 14/2020 Referatsaker   
RS 1/2020  Rondane -Dovre og Dovrefjell NPs - oppdrag om å 

vurdere forskriftsendring - bruk av el-sykkel 
 2019/20051 

RS 2/2020  Uttalelse - bruk av el-sykkel på vei i enkelte 
verneområder - oppdrag om å vurdere forskriftsendring - 
Dovrefjell NPS 

 2019/20051 

RS 3/2020  Villreinnemnda - en viktig aktor i forvaltning av villrein  2020/3850 

ST 15/2020 Delegerte vedtak   
DS 30/2020 Delegert sak - Tillatelse - Dalsida LVO - Transport av 

materialer med snøskuter til bu ved Nedre Mølmsvatnet - 
2020 - Øyvind Mølmen 

 2020/3615 

DS 31/2020 Delegert sak - Tillatelse - Knutshø LVO - Transport med 
snøskuter til hytte ved Elgsjøen - 2020 - Åge Klokkerhaug 

 2020/3667 

DS 32/2020 Delegert sak - Tillatelse - Åmotan-Grøvudalen LVO - 
snødekt mark - Storsetra gbnr. 36/2 - Esben Bakk 

 2020/919 

DS 33/2020 Delegert sak - Tillatelse - Hjerkinn LVO m/ BV - 
Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Transport av 
bygningsmaterialer med snøskuter til hytte ved 
Einøvlingsvatnet - 2020 - Dovre fjellstyre 

 2020/3932 

DS 34/2020 Delegert sak - Tillatelse - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
snødekt mark - Tjønnglupvegen 885 - Rune H. Fjelldal 

 2020/614 

DS 35/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell - Sunndalsfjella 
NP - 2020 - motorferdsel snødekt mark - 
Snøfjellstjønnvegen 642 - Jens Erik Bjerke 

 2020/2204 

DS 36/2020 Utvidet kjøretid -  Dalsida lvo - dispensasjon - 
motorferdsel 2020 - snødekt mark - Eikesdalsfjella - Tor 
Olav Vevang 

 2019/11046 

DS 37/2020 Delegert sak - dispensasjon - Torbudalen BVO - snødekt 
mark - brøyting før 01.06 - mylling og salting - 
Aursjøvegen A/S 

 2020/1563 

DS 38/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Motorferdsel i utmark - 
Snødekt mark - Stikkeopptaking etter 20.04.2020 - 
Torbudalen og Aursjøen hytteeierforening 

 2020/4315 

DS 39/2020 Delegert sak - Tillatelse - Dalsida LVO - Transport med 
snøskuter til bu ved Motterudholet - 2020-2024 - Helge 
Brevik 

 2020/4651 

DS 40/2020 Delegert sak Tillatelse - Åmotan - Grøvudalen LVO - 
snødekt mark -  Åkersetra gbnr. 40/3 - Erik Bredesen 

 2020/917 

DS 41/2020 Delegert sak - Tillatelse - Dovrefjell Sunndalsfjella NP - 
motorferdsel snødekt mark til Snøfjellstjønnvegen 704 - 
Ole Orkelbog og Torbjørn Orkelbog 

 2020/3086 

DS 42/2020 Delegert sak - Tillatelse - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
Transport med snøskuter til bu i Kjelsungdalen - 2020-
2025 - Ola Aukrust Berg 

 2020/4158 
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Utvalgs- 
saksnr 

Innhold U. off. Arkiv- 
saksnr 

DS 43/2020 Delegert sak Tillatelse - Åmotan-Grøvudalen LVO - 
snødekt mark - Falesetra i Geitådalen - Marit Hoem 
Fahle 

 2020/940 

DS 44/2020 Delegert sak - tillatelse - Knutshø LVO - Flåman NR - 
transport snødekt mark - Sætervegen 2093 - Geir Olav 
Slåen 

 2020/1568 

DS 45/2020 Delegert sak - Åmotan-Grøvudalen LVO - snødekt mark -  
Grøøy-bua v. Åkersetra i Grødalen  - Stein Roar Kolstø 

 2020/946 

DS 46/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella 
NP -motorferdsel 2020 - transport snødekt mark til 
Skoressætra og Måsåbua - Ivar Håker 

 2020/3081 
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Utvalgs- 
saksnr 

Innhold U. off. Arkiv- 
saksnr 

Saker til behandling 
ST 16/2020 Sak - Hjerkinn/Kongsvoll/Drivdalen LVO - 

informasjonsskilt - nye bruer - helikopter -og ATV  
Gamle Kongeveg Hjerkinnhø/ Kongsvoll / Vårstigen 

 2020/2056 

ST 17/2020 Søknad om riving av gammel hytte og oppsetting av 
ny - Tjønnglupvegen 873 

 2019/19648 

ST 18/2020 Søknad fra Arild Killi og Eli Kullungstad, Dombås, 
om å rive gammelt naust og sette opp nytt naust på 
ny tomt ved Mjogsjøen i Dovrefjell-Sunndalsfjella 
nasjonalpark 

 2019/19807 

ST 19/2020 Søknad fra Ronny Tennfjord AS, Skodje, om å rive 
nåværende naust og sette opp nytt naust nærmere 
vannkanten på Einøvlingsvatnet i Dovrefjell-
Sunndalsfjella nasjonalpark 

 2020/4604 

ST 20/2020 Søknad fra Olav G. Nestande, Bjørner Hole og Per 
Hoelsbrekken, Lesja, om å rive gammelt naust og 
sette opp nytt og større naust ved Fillingtjønn i 
Dalsida landskapsvernområde 

 2020/1403 

ST 21/2020 Søknad fra Bjørn og Snefrid Ødegård, Lesja, om å 
rive nåværende bu ved Grisungvatna i Fokstugu 
landskapsvernområde, og å sette opp ny bu med 
uthusdel ved nåværende bu og nytt naust på ny 
tomt 

 2020/722 

ST 22/2020 Søknad fra Terje Thorsteinsen, Lesja, om transport 
med ATV til hytte ved Gåsbu i Dalsida 
landskapsvernområde i 2020 

 2020/2554 

ST 23/2020 Sak -behandling av klage fra Fylkesmannen i 
Trøndelag - feil hjemmel - Riving og nyoppbygging 
av Halvfærre - Snøfjellstjønnvegen 796 

 2019/743 

ST 24/2020 Klage fra Ola Rolstad, Lesja, på dispensasjon til 
Dovre fjellstyre til å etablere ei kombinert tilsyns-, 
sanke- og oppsynsbu og et uthus i Vesllie i 
Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark 

 2018/830 

ST 25/2020 Sak - Anmeldelse (vurdering) - Dovrefjell-
Sunndalsfjella nasjonalpark - flyging med drone 
uten tillatelse 

§ 24 2020/4945 

ST 26/2020 Saker til orientering - møte i Dovrefjell 
nasjonalparkstyre 11.05.2020 

 2020/5397 
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ST 13/2020 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden, 
valg av et medlem til å godkjenne protokollen 
Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 11.05.2020  

Behandling i møtet 
Tid til forberedelse ble fastsatt til 5 timer. 
Til å godkjenne protokollen ble Sidsel Pauline Rykhus foreslått 

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

ST 14/2020 Referatsaker 
Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 11.05.2020  

Referatsaker 
RS 1/2020 Rondane -Dovre og Dovrefjell NPs - oppdrag om å vurdere forskriftsendring - bruk 

av el-sykkel 2019/20051 
RS 2/2020 Uttalelse - bruk av el-sykkel på vei i enkelte verneområder - oppdrag om å vurdere 

forskriftsendring - Dovrefjell NPS 2019/20051 
RS 3/2020 Villreinnemnda - en viktig aktør i forvaltning av villrein 2020/3850 

Behandling i møtet 
Ingen merknader. 

Vedtak 
Som innstillingen,  
- enstemmig. 
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ST 15/2020 Delegerte vedtak 
Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 11.05.2020  

Referat delegerte saker 
30/2020 Delegert sak - Tillatelse - Dalsida LVO - Transport av materialer med snøskuter til bu ved 

Nedre Mølmsvatnet - 2020 - Øyvind Mølmen 2020/3615 
31/2020 Delegert sak - Tillatelse - Knutshø LVO - Transport med snøskuter til hytte ved Elgsjøen - 2020 

- Åge Klokkerhaug 2020/3667  
32/2020 Delegert sak - Tillatelse - Åmotan-Grøvudalen LVO -  snødekt mark -  Storsætra gbnr. 36/2 - 

Esben Bakk 2020/919  
33/2020 Delegert sak - Tillatelse - Hjerkinn LVO m/ BV - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Transport av 

bygningsmaterialer med snøskuter til hytte ved Einøvlingsvatnet - 2020 - Dovre fjellstyre 
2020/3932  

34/2020 Delegert sak - Tillatelse - Dovrefjell-Sunndalsfjella  NP - snødekt mark - Tjønnglupvegen 885 - 
Rune H. Fjelldal 2020/614. 

35/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell - Sunndalsfjella NP - 2020 - motorferdsel snødekt 
mark - Snøfjellstjønnvegen 642 - Jens Erik Bjerke 2020/2204  

36/2020 Utvidet kjøretid -  Dalsida lvo - dispensasjon - motorferdsel 2020 - snødekt mark - 
Eikesdalsfjella - Tor Olav Vevang 2019/11046  

37/2020 Delegert sak - dispensasjon - Torbudalen BVO - snødekt mark - brøyting før 01.06 -  mylling og 
salting - Aursjøvegen A/S 2020/1563 

38/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Motorferdsel i utmark - Snødekt mark - Stikkeopptaking etter 
20.04.2020 - Torbudalen og Aursjøen hytteeierforening 2020/4315  

39/2020 Delegert sak - Tillatelse - Dalsida LVO - Transport med snøskuter til bu ved Motterudholet - 
2020-2024 - Helge Brevik 2020/4651  

40/2020 Delegert sak Tillatelse -  Åmotan - Grøvudalen LVO - snødekt mark -  Åkersetra gbnr. 40/3 -  
Erik Bredesen 2020/917  

41/2020 Delegert sak - Tillatelse - Dovrefjell Sunndalsfjella NP - motorferdsel snødekt mark til 
Snøfjellstjønnvegen 704 - Ole Orkelbog og Torbjørn Orkelbog 2020/3086  

42/2020 Delegert sak - Tillatelse - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Transport med snøskuter til bu i 
Kjelsungdalen - 2020-2025 - Ola Aukrust Berg 2020/4158  

43/2020 Delegert sak Tillatelse - Åmotan-Grøvudalen LVO - snødekt mark - Falesetra i Geitådalen - 
Marit Hoem Fahle 2020/940 

44/2020 Delegert sak - tillatelse - Knutshø LVO - Flåman NR - transport snødekt mark - Sætervegen 
2093 - Geir Olav Slåen 2020/1568  

45/2020 Delegert sak - Åmotan-Grøvudalen LVO - snødekt mark -  Grøøy-bua v. Åkersetra i Grødalen  - 
Stein Roar Kolstø 2020/946  

46/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP -motorferdsel 2020 - transport 
snødekt mark til Skoressætra og Måsåbua - Ivar Håker 2020/3081 

Behandling i møtet 
Ingen merknader. 

Vedtak 
Som innstillingen,  

- enstemmig. 
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ST 16/2020 Sak - Hjerkinn/Kongsvoll/Drivdalen LVO -  
informasjonsskilt - nye bruer - helikopter -og ATV  Gamle 
Kongeveg Hjerkinnhø/ Kongsvoll / Vårstigen 
Innstilling fra forvalter 
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Statens Vegvesen v/ prosjektleder Marit Johansson 
dispensasjon til følgende tiltak langs Gamle Kongeveg i Hjerkinn/Kongsvoll/Drivdalen LVO i 
årene 2020 og 2021: 
1. Skilting langs kongevegen som omsøkt med de to skilttyper som er vist. Gammelt 

skiltmaterielt fjernes fra verneområdet og restene deponeres i tråd med regelverket for 
håndtering av avfall. 

2. Videre vegetasjonsrydding langs Vårstigen slik det har vært gjort i 2018 og 2019, det vil si 
manuell rydding og utflyging med helikopter. 
Så langt råd skal man unngå å skade reir av hekkende fugler og spare hule større trær som 
kan være egnet somhekkeplass for hulrugere. 

3. Restaurering av murer, grøter og stikkrenner vurderes som ikke søknadspliktig vedlikehold 
så lenge det utføres manuelt med stein fra gamle murer og sideterreng og utføres på en 
kulturminefaglig forsvarlig måte. 

4. Å erstatte eksisterende bruer langs Vårstigen med bruer bygd etter originaltegningene fra 
1776, som omsøkt. De gamle bruene skal fraktes ut av verneområdet og restene 
deponeres i tråd med regelverket for håndtering av avfall. 

5. Bruk av helikopter til frakt av rydningsvirke, tyngre utstyr, skilt, nye bruer, utfrakt av gamle 
bruer og skilt mv.  
Det skal ikke flys helikopter i Kongsvoll eller Drivdalen LVO i perioden 15.2. – 15.6. 

6. Bruk av ATV på tørre partier i traseene og snøskuter om vinteren som reserveløsning for 
helikopter. Tidligere dispensasjon for ATV på strekningen Jøroskloppa-Hjerkinn fjellstue 
utvides til også å gjelde lett minidumper eller lignende. 

7. Vedtaket er gjort etter naturmangfoldloven § 48. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 11.05.2020  

Behandling i møtet 
Ole Husa Risan ba styret vurdere hans habilitet siden han er grunneier på deler av den 
berørte strekning. Styret fant ham inhabil i denne saken, han trådte til side og nestleder 
Sidsel Pauline Rykhus ledet møtet under behandling av saken. 

Vedtak 
Som innstillingen,  

- enstemmig. 
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ST 17/2020 Søknad om riving av gammel hytte og oppsetting 
av ny - Tjønnglupvegen 873 
Innstilling fra forvalter 
1. Dovrefjell nasjonalparkstyre gir tillatelse til å rive og bygge nytt på Tjønnglupvegen 873, i 

hovedsak i samsvar med søknad men innenfor rammene i pkt. 2 (vilkår). 
2. Følgende vilkår gjelder:  

a. Maksimalt bebygd areal (BYA) for hytta skal ikke overstige 40 m2. 
b. Hytta skal legges så langt ned i terrenget som mulig, laveste del av fundamentet evt. 

avstand bunnsvill-terreng skal ikke være høyere enn 20 cm.  
c. Torv fra ny tomt skal brukes til å revegetere den gamle. 
d. Utvendig kledning med kantet stående panel av tilnærmet samme dimensjon som 

dagens. Eventuell farge som er tilpasset fjellet – grå / brun. Ikke omramninger i 
kontrastfarge. 

e. Matt takkledning som går inn i omgivelsene – tretak, shingel, takpapp e.l. Importert torv 
er ikke tillatt.  

f. Avfall fra riving skal bringes til godkjent mottak. Rent trevirke kan kappes opp og brukes 
til ved.  

g. Gammel hytte skal være revet og rivningsavfall fjernet seinest et år etter byggestart for 
ny hytte. 

h. Etter ferdigstillelse skal nasjonalparkstyret ha oversendt fire bilder av hytta, et fra hver 
side.  

i. Søker må påregne at det blir kontrollert i ettertid at vilkårene er oppfylt. 
3. Vedtaket er gjort etter forskrift for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark § 3, 4. ledd h). 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 11.05.2020  

Behandling i møtet 
Ingen merknader. 

Vedtak 
Som innstillingen,  

- enstemmig. 
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ST 18/2020 Søknad fra Arild Killi og Eli Kullungstad, 
Dombås, om å rive gammelt naust og sette opp nytt naust på 
ny tomt ved Mjogsjøen i Dovrefjell-Sunndalsfjella 
nasjonalpark 
Forslag til vedtak – innstilling 
 
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Arild Killi og Eli Kullungstad, Dombås, dispensasjon til å rive 
gammelt naust ved vestenden på Mjogsjøen i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, og sette 
opp nytt naust på 3,15 x 5,15 m (målt utvendig, dvs. 16,2 m2 bebygd areal) på nåværende tomt 
med 170 cm innvendig rafthøyde og takvinkel 25 grader, og ny utedo på 1,30x1,40 m (målt 
utvendig, dvs. 1,8 m2 bebygd areal) på ny tomt i nærheten av naustet. Det nye naustet kan ha 
vindu på 50x100 cm og pipe. 
 
En dispensasjon til å rive det gamle naustet og sette opp nytt naust og ny utedo ved vestenden 
på Mjogsjøen, vil ha begrenset virkning for verneverdiene, og vil sannsynligvis ikke legge 
grunnlaget for en utvikling som på sikt kan skade verneinteressene. 
 
Vilkår: 

- Det gamle naustet skal ikke rives og det nye naustet og utedoen skal ikke settes opp i 
villreinjakta, pga. hensyn til villreinen og jakta. 

- Det nye naustet og utedoen skal bygges i samsvar med tradisjonell byggeskikk i 
området, og i samsvar med målene på det nye naustet og utedoen i dette vedtaket. Det 
skal brukes materialer og farger som ikke skiller seg ut fra omgivelsene. 

- Rent treverk 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 naturmangfoldloven § 48, og vilkårene er fastsatt med 
grunnlag i vanlig praksis innenfor forvaltningsretten. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 11.05.2020  

Behandling i møtet 
Ingen merknader. 

Vedtak 
Som innstillingen,  

- enstemmig. 

 



Møte i nasjonalparkstyret 11.5.2020 - protokoll 
 

Side 11 av 18 
 

ST 19/2020 Søknad fra Ronny Tennfjord AS, Skodje, om å 
rive nåværende naust og sette opp nytt naust nærmere 
vannkanten på Einøvlingsvatnet i Dovrefjell-Sunndalsfjella 
nasjonalpark 
Forslag til vedtak – innstilling 
 
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Ronny Tennfjord AS, Skodje, tillatelse til å rive nåværende 
naust på 2,7 x 5,5 meter målt utvendig, og sette opp nytt naust med samme størrelse og 
utseende, ca. 21 meter nærmere vannkanten på Einøvlingsvatnet i Dovrefjell-Sunndalsfjella 
nasjonalpark. 
 
Ronny Tennfjord AS må sende egen søknad om transport av materialer til nytt naust og 
transport av materialrester, der det tas hensyn til villreinens bruk av områdene ved 
Einøvlingsvatnet. 
 
Vilkår: 

- Det nåværende naustet skal ikke rives og det nye naustet skal ikke settes opp i 
villreinjakta, pga. hensyn til villreinen og jakta. 

- Det nye naustet skal bygges i samsvar med tradisjonell byggeskikk i området, og i 
samsvar med de utvendige målene på det nye naustet i dette vedtaket. 

- Det skal brukes materialer og farger som ikke skiller seg ut fra omgivelsene. 
- Treverk kan kappes opp til ved som kan brukes på stedet eller som ved et annet sted. 

Andre materialrester skal fraktes ut av verneområdene og tas hånd om på forsvarlig 
måte. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i verneforskriften for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, § 3, 
4. ledd, pkt. b og h, og vilkårene er fastsatt med grunnlag i vanlig praksis innenfor 
forvaltningsretten. 
 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 11.05.2020  

Behandling i møtet 
Ingen merknader. 

Vedtak 
Som innstillingen,  

- enstemmig. 
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ST 20/2020 Søknad fra Olav G. Nestande, Bjørner Hole og 
Per Hoelsbrekken, Lesja, om å rive gammelt naust og sette 
opp nytt og større naust ved Fillingtjønn i Dalsida 
landskapsvernområde 
Forslag til vedtak – innstilling 
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Olav G. Nestande, Bjørner Hole og Per Holsbrekken, Lesja, 
dispensasjon til å rive gammelt naust på 2,9x4,9 meter, dvs. 14,2 m2, og sette opp nytt naust 
på 3,1x5,1 meter målt utvendig, dvs. 15,8 m2 bebygd areal, på samme tomt ved Fillingtjønn i 
Dalsida landskapsvernområde. Det nye naustet skal ha samme raft- og mønehøyde som det 
gamle naustet, og kan ha to små vindu med samme størrelse som på det gamle naustet. 
 
En dispensasjon til å rive det gamle naustet og sette opp nytt naust ved Fillingtjønn, vil ha 
begrenset virkning for verneverdiene, og vil sannsynligvis ikke legge grunnlag for en utvikling 
som på sikt kan skade verneinteressene. 
 
Olav G. Nestande, Bjørner Hole og Per Holsbrekken må sende egen søknad om transport av 
materialer til nytt naust og transport av materialrester, der det tas hensyn til villreinens bruk av 
områdene ved Fillingtjønn. 
 
Vilkår: 

- Det gamle naustet skal ikke rives og det nye naustet skal ikke settes opp i villreinjakta, 
pga. hensyn til villreinen og jakta. 

- Det nye naustet skal bygges i samsvar med tradisjonell byggeskikk i området, og i 
samsvar med de utvendige målene på det nye naustet i dette vedtaket. 

- Det skal brukes materialer og farger som ikke skiller seg ut fra omgivelsene. 
- Treverk kan kappes opp til bålved som kan brukes på stedet eller som ved et annet 

sted. Andre materialrester skal fraktes ut av verneområdene og tas hånd om på 
forsvarlig måte. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i naturmangfoldloven § 48, og vilkårene er fastsatt med 
grunnlag i vanlig praksis innenfor forvaltningsretten. 
 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 11.05.2020  

Behandling i møtet 
Ingen merknader. 

Vedtak 
Som innstillingen,  

- enstemmig. 

 



Møte i nasjonalparkstyret 11.5.2020 - protokoll 
 

Side 13 av 18 
 

ST 21/2020 Søknad fra Bjørn og Snefrid Ødegård, Lesja, om 
å rive nåværende bu ved Grisungvatna i Fokstugu 
landskapsvernområde, og å sette opp ny bu med uthusdel 
ved nåværende bu og nytt naust på ny tomt 
Forslag til vedtak – innstilling 
 
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Bjørn og Snefrid Ødegård, Lesja, dispensasjon å sette opp ny 
bu på 35 m2 (bebygd areal) med uthusdel like ved nåværende bu mellom Storvatnet og 
Buatjønne, sette opp nytt standard-naust på 12,5 m2 (bebygd areal) på ny tomt ved Storvatnet i 
samsvar med naustplanen for Grisungen, og rive nåværende bu på 20,8 m2 når ny bu har blitt 
satt opp. Nåværende utedo på ca. 1 m2 kan bli stående. 
 
En dispensasjon til å sette opp ny bu like ved den nåværende bua, sette opp nytt naust og rive 
den gamle bua, vil ha begrenset virkning for verneverdiene, og vil sannsynligvis ikke legge 
grunnlaget for en utvikling som på sikt kan skade verneinteressene. 
 
Bjørn og Snefrid Ødegård må sende egen søknad til Lesja kommune om transport av 
materialer til ny bu og nytt naust og transport av materialrester tilbake. 
 
Vilkår: 

- Materialer til den nye bua og naustet skal fraktes inn på en tid av året, og på en slik 
måte at det tas hensyn til villreinens bruk av områdene ved bl.a. Grisungvatna, og på en 
slik måte at det ikke opparbeides nye kjørespor i området. Det samme gjelder transport 
av materialrester tilbake til bilvei og ned fra fjellet. 

- Ny bu og nytt naust skal ikke settes opp i villreinjakta, og gammel bu skal ikke rives i 
villreinjakta, pga. hensyn til villreinen og jakta. 

- Tomtene for ny bu og nytt naust skal ikke planeres eller tilføres masser for å gjøre 
tomtene mer egnet for bygging, f.eks. på støpt såle. Den nye bua og naustet skal settes 
på punkt, pilarer eller grunnmur / ringmur (med god ventilasjon), slik at det opprinnelige, 
naturlige terrenget bevares mest mulig. Punktene, pilarene eller grunnmuren skal ikke 
være høyere enn nødvendig. 

- Den nye bua og det nye naustet skal bygges i samsvar med tradisjonell byggeskikk i 
området, og i samsvar med målene på den nye bua og det nye naustet som er opplyst 
om i denne saken. Det skal brukes materialer og farger som ikke skiller seg ut fra 
omgivelsene. 

- Rent treverk 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 naturmangfoldloven § 48, og vilkårene er fastsatt med 
grunnlag i vanlig praksis innenfor forvaltningsretten. 
 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 11.05.2020  

Behandling i møtet 
Gry sletta ba styret vurdere hennes habilitet, da hun er partseier i Grisungen sameie 
(sameiet eier fiskeretten i vatna her). Styret fant at hun ikke er inhabil i saken. 

Vedtak 
Som innstillingen,  

- enstemmig. 



Møte i nasjonalparkstyret 11.5.2020 - protokoll 
 

Side 14 av 18 
 

ST 22/2020 Søknad fra Terje Thorsteinsen, Lesja, om 
transport med ATV til hytte ved Gåsbu i Dalsida 
landskapsvernområde i 2020 
Forslag til vedtak – innstilling fra forvalter 
 
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir ikke Terje Thorsteinsen, Lesja, dispensasjon til transport av 
proviant og utstyr med ATV til hytte ved Gåsbu i Dalsida landskapsvernområde i 2020. 
 
Avslaget begrunnes med at kjøresporene mellom grensa for Dalsida landskapsvernområde og 
hytta til Terje Thorstensen er i ferd med å gro igjen, og at det kan være forholdsvis fuktig langs 
kjøresporene. Det er bl.a. noe myr og andre bløte partier. Kjøring med ATV kan føre til nye 
kjøreskader som det kan ta lang tid før de gror igjen. 
 
En dispensasjon til transport med ATV til denne hytta i Dalsida landskapsvernområde, kan 
også gi presedens for å åpne for økt transport med ATV o.l. til hytter som ikke ligger ved veg på 
Dalsida i Lesja og evt. andre steder. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i naturmangfoldloven § 48, 1 ledd, og med grunnlag i 
forvaltningsplanen for verneområdene på Dovrefjell. 
 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 11.05.2020  

Behandling i møtet 
Ingen merknader. 

Vedtak 
Som innstillingen,  

- enstemmig. 

 



Møte i nasjonalparkstyret 11.5.2020 - protokoll 
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ST 23/2020 Sak -behandling av klage fra Fylkesmannen i 
Trøndelag - feil hjemmel - Riving og nyoppbygging av 
Halvfærre - Snøfjellstjønnvegen 796 
Innstilling fra forvalter 
1. Dovrefjell nasjonalparkstyre gir dispensasjon til å rive og bygge nytt på Snøfjellstjønnvegen 

796 som omsøkt i søknad av 10.8.2018 fra Lesja og Dovre byggconsult med seinere 
endringer.  

2. Følgende vilkår gjelder:  
a. Maksimale yttermål: L=7,70 m, B=2,90 m dvs. BYA 22,3 m2. Rafthøyde (underkant 

bunnsvill - overkant toppsvill) maks 220 cm. Takvinkel ikke brattere enn 30 grader. 
b. Hytta skal legges så langt ned i terrenget som mulig, laveste del av fundamentet skal 

ikke være høyere enn 20 cm.  
Søker må påregne at disse målene blir kontrollert i ettertid. 

c. Bua kan vris 90 grader i forhold til dagens og skal da trekkes lengst mulig inn på platået 
den står på.  

d. Torv fra ny tomt skal brukes til å revegetere den gamle. 
e. Utvendig kledning med kantet stående panel av tilnærmet samme dimensjon som 

dagens. Eventuell farge som er tilpasset fjellet – grå / brun. Ikke omramninger i 
kontrastfarge. 

f. Matt takkledning som går inn i omgivelsene – tretak, shingel, takpapp e.l. Importert torv 
er ikke tillatt.  

g. Avfall fra riving av gammel bu og utedo skal bringes til godkjent mottak. Rent trevirke 
kan kappes opp og brukes til ved.  

h. Etter ferdigstillelse skal nasjonalparkstyret ha oversendt fire bilder av hytta, et fra hver 
side.  

3. Vedtaket er gjort etter naturmangfoldloven § 48 jf. § 11 i forskrift for Dovrefjell-Sunndals-
fjella nasjonalpark.. 

4. Klage fra Fylkesmannen i Trøndelag er med dette etterkommet. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 11.05.2020  

Behandling i møtet 
Ingen merknader. 

Vedtak 
Som innstillingen,  

- enstemmig. 



Møte i nasjonalparkstyret 11.5.2020 - protokoll 
 

Side 16 av 18 
 

ST 24/2020 Klage fra Ola Rolstad, Lesja, på dispensasjon til 
Dovre fjellstyre til å etablere ei kombinert tilsyns-, sanke- og 
oppsynsbu og et uthus i Vesllie i Dovrefjell-Sunndalsfjella 
nasjonalpark 
Forslag til vedtak – Innstilling fra forvalter 
 
Dovrefjell nasjonalparkstyre viser til klage fra Ola Rolstad, Lesja, 05.01.2020 på vedtak i sak nr. 
050-2019 på møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 09.12.2019, der nasjonalparkstyret ga Dovre 
fjellstyre dispensasjon til å etablere ei kombinert tilsyns-, sanke- og oppsynsbu og et uthus i 
Vesllie i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. 
 
Klagen fra Ola Rolstad har et uavklart privatrettslig utgangspunkt, og på grunn av den uavklarte 
privatrettslige siden av saken, er det usikkert om Ola Rolstad er part og har rettslig 
klageinteresse i denne saken. 
 
I klagen 05.01.2020 går Ola Rolstad ut fra at Dovrefjell nasjonalparkstyre i vedtaket i sak 050-
2019, 09.12.2019, har gitt Dovre fjellstyre dispensasjon til å overta en eller to av de nåværende 
seterhusene i Vesllie som tilsyns-, sanke- og oppsynsbu og uthus. Det er ikke riktig, og en 
viktig forutsetning for realitetsbehandling av klagen er derfor ikke tilstede. 
 
Dovrefjell nasjonalparkstyre har i vedtaket bare anbefalt Klima- og miljødepartementet å la en 
eller to av seterhusene i Vesllie bli stående som tilsyns-, sanke- og oppsynsbu og uthus, og 
anbefalt at Dovre fjellstyre kan overta dette huset / disse husene fra Forsvarsbygg. Denne 
anbefalingen er en uttalelse til Klima- og miljødepartementet, og gir ikke Dovre fjellstyre noen 
rettigheter i forhold til noen av seterhusene i Vesllie. 
 
Ola Rolstad ber i klagen 05.01.2020 om at vedtaket i Dovrefjell nasjonalparkstyre 09.12.2019 
blir opphevet og behandlingen utsatt til Klima- og miljødepartementet har tatt stilling til om 
setrene skal bevares, og hvilken modell som skal velges for bruk og vedlikehold av 
seteranlegget. 
 
Disse spørsmålene ble avgjort av klima- og miljøministeren 10.03.2019, og det offentligrettslige 
grunnlaget for klagen fra Ola Rolstad er derfor ikke lenger tilstede. 
 
Dovrefjell nasjonalparkstyre ser derfor ikke at det er privatrettslig og offentligrettslig grunnlag for 
at nasjonalparkstyret skal behandle klagen fra Ola Rolstad. 
 
Dovrefjell nasjonalparkstyre avviser derfor klagen fra Ola Rolstad. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven, § 33, 2. ledd. 
 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 11.05.2020  

Behandling i møtet 
Gry Sletta ba styret vurdere hennes habilitet da hun er samboer med klager. Styret fant 
henne inhabil og hun fratrådte behandlingen av saken. 

Vedtak 
Som innstillingen,  

- enstemmig. 



Møte i nasjonalparkstyret 11.5.2020 - protokoll 
 

Side 17 av 18 
 

ST 25/2020 Sak - Anmeldelse (vurdering) - Dovrefjell-
Sunndalsfjella nasjonalpark - flyging med drone uten 
tillatelse 
Innstilling fra forvalter 
1. Dovrefjell nasjonalparkstyre anmelder brudd på verneforskriften for Dovrefjell-Sunndalsfjella 

nasjonalpark § 10 ved å fly drone uten tillatelse i henhold til vedlagte utkast til anmeldelse. 
2. Styret mener forholdet er et klart brudd på forskriftens vernebestemmelser, reglene er lett 

tilgjengelige og ikke minst av allmennpreventive hensyn må forholdet anmeldes. 
3. Saken unntas offentlighet jf. offentleglova § 24, 2. ledd, inntil saken er avsluttet hos politiet. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 11.05.2020  

Behandling i møtet 
Styret reagerte negativt på at de ulovlige opptakene fortsatt ligger ute, trass i at 
fotografen er gjort oppmerksom på forholdet. 

Vedtak 
Som innstillingen,  

- enstemmig. 

 



Møte i nasjonalparkstyret 11.5.2020 - protokoll 
 

Side 18 av 18 
 

ST 26/2020 Saker til orientering - møte i Dovrefjell 
nasjonalparkstyre 11.05.2020 
Innstilling fra forvalter 
Det ble informert om følgende saker: 

1. Besøksstrategi - framdrift. 
2. Informasjonsprosjektet – framdrift, ny medarbeider 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 11.05.2020  

Behandling i møtet 
1. Prosjektleder nærmer seg et utkast til drøfting i prosjektgruppen og som etter 

videre bearbeiding leggs fram for styret i junimøtet. 

2. Martine Hårstad et godt i gang i 50 % stilling for de to nasjonalparkstyrene, 
arbeid med informasjonsstrategien som del av besøksstrategien og ny, 
besøksrettet hjemmeside står sentralt nå. 

I tillegg til de to meldte saker ble følgende saker orientert om / drøftet: 

3. Rapport fra Statens naturoppsyn om uønsket kjøreatferd under kjentmannsturen 
til hjelpekorpsene i Dovre og Lesja. Bilder tatt av SNO viste det som må 
karakteriseres som tullkjøring i de indre delene av nasjonalparken. I flg. SNO var 
det kun i ytre deler av områdene det var kjørt som forutsatt, dvs. disiplinert og i 
et spor. 
Forvalter opplyste det var sendt en e-post til lederne i berørte korps der det ble 
påpekt at dette er uakseptabelt. 

• Styret var enig med SNO i at dette er helt uakseptabel atferd. 

• Styret ber om at forvalter skriver e-post / brev til de aktuelle hjelpekorpsene 
det det påpekes at styret ser alvorlig på det inntrufne og det tydeliggjøres at 
dette er helt uakseptabel kjøreadferd i verneområdene. 

4. Møtet i juni 

• Styret ønsker så sant smittevernbestemmelsene tillater det, et fysisk møte. 
Finn lokale stort nok til foreskrevet avstand, f.eks. kinosalen, Hjerkinnhus. 

• Styret ønsker befaringer. Kongevegen, byggesaker i Fokstugu LVO er 
aktuelle. 

Vedtak 
Som innstillingen, med tillegg av at det ble orientert om sakene 3 og 4 

- enstemmig. 

Vedtaket ble dermed slik: 

Det ble informert om og drøftet følgende saker: 
1. Besøksstrategi - framdrift. 
2. Informasjonsprosjektet – framdrift, ny medarbeider 
3. Uønsket kjøreatferd under kjentmannsturen til hjelpekorpsene i Dovre og Lesja. 
4. Nasjonalparkstyrets møte i juni. 
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