
 

 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre 
Møtested: Kinosalen, Hjerkinnhus, Hjerkinn 
Dato: 08.06.2020 
Tidspunkt: 10:00 – 17:00 

 

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 
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 

Kristin Langtjernet Medlem Folldal 
Aud Hove Medlem IFK 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 

Egil Eide Kristin Langtjernet Folldal 
Svein Håvar Korshavn Aud Hove IFK 

 
Merknader 

• Fra Statens naturoppsyn møtte Espen Rusten og Ola Eirik Bolme 
• Under sak 30 deltok prosjektleder besøksstrategi Asgeir Meland og 

informasjonsmedarbeider Martine Hårstad 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

Carl S. Bjurstedt nasjonalparkforvalter 
Lars Børve nasjonalparkforvalter 
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Godkjenning: 
Protokollen er bekreftet godkjent ved gjennomsyn hos leder og det valgte medlem i sak 1/2020, 
se sak 4/2020 i nasjonalparkstyret 18.3.2020, arkivsak 2019/20417-14, og følgende 
dokumenter: 

- Utsendt protokollutkast  (dok. i 2019/20417 nr. 25 av 9.6.2020),  
med godkjenninger fra 

- Sidsel Pauline Rykhus  (dok. i 2019/20417 nr. 27 av 11.6.2020) og 
- Ola Husa Risan  (dok. i 2019/20417 nr. 26 av 11.6.2020)  
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

ST 27/2020 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden, valg 
av et medlem til å godkjenne protokollen 

  

ST 28/2020 
Referatsaker 

  

RS 7/2020  Omgjøring av dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP 
- Oppføring av bygninger i Vesllie på Hjerkinn 

 2018/830 

RS 8/2020  Tilbakemelding fra Dovrefjell nasjonalparkstyre - 
Kjentmannstur med snøskutere på Dovrefjell 18.04.2020 
- Dombås, Brennhaug og Lesja Røde Kors Hjelpekorps 

 2019/18694 

RS 9/2020  Hjerkinn/Kongsvoll/Drivdalen LVO - Inngrep i Driva sør 
for Nestavollan 

 2020/6198 

ST 29/2020 
Delegerte vedtak 

  

 Referat delegertsak   
DS 47/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Jora LVO - Kjøring med bil 

til hytte på Nysetra - 30.05.-01.06.2020 - Toril Oddny 
Rykhus 

 2020/5300 

DS 48/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - 
Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Transport med bil på 
Snøheimvegen, Haukbergetvegen og kjøresporene til 
Einøvlingsvatnet - 13.07.-26.07.2020 - Torbjørn Moen 

 2020/5311 

DS 49/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - 
Kjøring med biler på Snøheimvegen i forbindelse med 
kjentmannstur til Snøhetta - 13.06.2020 - Dombås, 
Brennhaug og Lesja Røde Kors Hjelpekorps 

 2019/18694 

DS 50/2020 Delegert sak - Tillatelse - Jora LVO - Dovrefjell-
Sunndalsfjella NP - Transport av materialer og utstyr 
m.m. med helikopter fra Skamsdalssetrene til Mjogsjøen - 
2020 - Arild Killi 

 2020/4163 
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Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

Saker til behandling 
ST 30/2020 Besøksstrategi for Dovrefjell - orientering om 

innhold og tiltak 
Vedlegget 
u.off. § 14 

2019/9703 

ST 31/2020 Søknad fra Sigurd Hoelsbrekken, Lillehammer, om 
endringer i tillatelse til å rive tilbygg til hytte på 
Nordsetrene i Fokstugu landskapsvernområde, og 
sette opp nytt og større tilbygg og uthus 

 2018/841 

ST 32/2020 Søknad fra Stein Fosshaug Herzog, Oslo, om å 
sette opp nytt aggregathus ved hytte på Øvre 
Reindøl i Jora landskapsvernområde 

 2020/6034 

ST 33/2020 Søknad fra Stian Otnes, Vang på Hedmarken, om å 
rive tilbygg til seterstue på Borkhussætra i Knutshø 
landskapsvernområde og sette opp nytt tilbygg med 
samme størrelse og utseende 

 2020/5044 

ST 34/2020 Søknad fra Marit og Arild Rolstad, Lesja, om å rive 
gammelt kokhus og sette opp nytt og større kokhus 
på seter på Gardsenden i Fokstugu 
landskapvernområde 

 2020/6295 

ST 35/2020 Søknad om å grave kanal til tidligere vannkant ved 
Einøvlingsvatnet for båtopptrekk 

 2020/6353 

ST 36/2020 Forslag til mindre endringer av vernegrensene for 
Jora landskapsvernområde, Fokstugu 
landskapsvernområde Hjerkinn 
landskapsvernområde med biotopvern og Dovrefjell-
Sunndalsfjella nasjonalpark 

 2019/4286 

ST 37/2020 Klage fra Fylkesmannen i Trøndelag på 
dispensasjon for utkjøring av saltstein på snødekt 
mark 

 2020/359 

ST 38/2020 Klager fra Fylkesmannen i Innlandet og Innlandet 
fylkeskommune på dispensasjon til Jon Nørstebø, 
Lesja, til å skifte ut ei bu med nyere og større bu på 
seter på Gardsenden i Fokstugu 
landskapsvernområde 

 2019/17585 

ST 39/2020 Klager fra Fylkesmannen i Innlandet og Innlandet 
fylkeskommune på dispensasjon til Snefrid og Bjørn 
Ødegård, Lesja, til å sette opp kokhus på seter på 
Gardsenden i Fokstugu landskapsvernområde 

 2019/16192 

ST 40/2020 Fjellhagen på Kongsvoll, Kongsvold Fjeldstue  2020/6382 
ST 41/2020 Saker til orientering - møte i Dovrefjell 

nasjonalparkstyre 08.06.2020 - Tilleggssak 
 2020/5397 
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ST 27/2020 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden, 
valg av et medlem til å godkjenne protokollen 
Forvalters innstilling 
Møteinnkalling og sakliste ble godkjent. 
Til å godkjenne protokollen ble valgt NN 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 08.06.2020  

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

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

- enstemmig. 

 

ST 28/2020 Referatsaker 
Forvalters innstilling 
Dovrefjell nasjonalparkstyre tar referatsakene 7-9/2020 til etterretning. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 08.06.2020  

Behandling i møtet 
Forvalter Børve orienterte kort om RS 7/2020. Forvalter Bjurstedt orienterte kort om RS 9/2020. 

Vedtak 
Som innstillingen,  

- enstemmig. 
Saker til referat 
RS 7/2020 Omgjøring av dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Oppføring av bygninger i Vesllie 

på Hjerkinn 2018/830 

RS 8/2020 Tilbakemelding fra Dovrefjell nasjonalparkstyre - Kjentmannstur med snøskutere på 
Dovrefjell 18.04.2020 - Dombås, Brennhaug og Lesja Røde Kors Hjelpekorps 2019/18694 

RS 9/2020 Hjerkinn/Kongsvoll/Drivdalen LVO - Inngrep i Driva sør for Nestavollan 2020/6198 
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ST 29/2020 Delegerte vedtak 
Forvalters innstilling 
Dovrefjell nasjonalparkstyre tar refererte delegerte saker 47-50/2020 til etterretning. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 08.06.2020  

Behandling i møtet 
Ingen merknader. 

Vedtak 
Som innstillingen,  

- enstemmig. 
Referat delegertsak 

47/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Jora LVO - Kjøring med bil til hytte på Nysetra - 30.05.-
01.06.2020 - Toril Oddny Rykhus 2020/5300  

48/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Transport 
med bil på Snøheimvegen, Haukbergetvegen og kjøresporene til Einøvlingsvatnet - 13.07.-
26.07.2020 - Torbjørn Moen 2020/5311  

49/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - Kjøring med biler på Snøheimvegen i 
forbindelse med kjentmannstur til Snøhetta - 13.06.2020 - Dombås, Brennhaug og Lesja Røde 
Kors Hjelpekorps 2019/18694  

50/2020 Delegert sak - Tillatelse - Jora LVO - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Transport av materialer og 
utstyr m.m. med helikopter fra Skamsdalssetrene til Mjogsjøen - 2020 - Arild Killi 2020/4163  

 

ST 30/2020 Besøksstrategi for Dovrefjell - orientering om 
innhold og tiltak 
Innstilling fra forvalter 
Dovrefjell nasjonalparkstyre er enig i retning og detaljeringsgrad i det forelagte utkast til 
besøksstrategi. Utkastet kan etter supplering og ferdiggjøring oversendes Miljødirektoratet for 
faglig godkjenning og offentliggjøres som grunnlag for diskusjon med og innspill fra berørte 
parter. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 08.06.2020  

Behandling i møtet 
Guri Ruste tok opp spørsmålet om sin habilitet i og med hun driver en reiselivsbedrift i området. 
Nasjonalparkstyret fant henne habil - enstemmig. 
Prosjektleder for arbeidet med besøksstrategi, Asgeir Meland, orienterte om arbeidet med 
besøksstrategi og det framlagte utkast. 

Merknader 
Besøksstrategien kan synes noe restriktiv, ønsker mer vekt på muligheter, utvid siste 1/2del 
noe. 
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Savnes: Grøa som knutepunkt for Dovrefjell + Trollheimen, Aursjøvegen mangler. Mer vekt på 
bruk av kulturlandskapene i randsonene. Voldsom visjon. Kan leses som at det er 
besøksstrategien som skal berge villreinen.  
Løfte Kongevegen / Pilegrimsleden mer? 
Informasjonsplanen blir svært avgjørende. 
Det er viktig at viktig at verneverdier og spesielt villrein ligger i bunnen. 
Samordning med Rondane ble etterspurt – eks Tour de Dovre som er uproblematisk for oss 
men kanskje en utfordring for Rondane-Dovre. 

Vedtak 
Som innstillingen, der i tillegg merknader for møtet innpasses i dokumentet. 

- enstemmig.  

 

ST 31/2020 Søknad fra Sigurd Hoelsbrekken, Lillehammer, 
om endringer i tillatelse til å rive tilbygg til hytte på 
Nordsetrene i Fokstugu landskapsvernområde, og sette opp 
nytt og større tilbygg og uthus 
Forslag til vedtak – innstilling 
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir, Sigurd Hoelsbrekken, Lillehammer, dispensasjon til følgende 
tiltak som har blitt satt i gang og er utført, og som det er søkt om: 
- Oppgrusing av daværende kjørespor med et lag med grus. 
- Midlertidig lagring / plassering av eksisterende laftekasse. 
- Gravearbeid som er utført for å støpe ny plate og bygge ny grunnmur. 
- Midlertidig lagring av masser på som er tatt ut i forbindelse med støpning av ny plate og 
oppsetting av ny grunnmur. 
- Utført graving av grøft for legging av strømkabel. 
- Utført støping av plate som har blitt plassert slik at hytta (laftekassa) og tilbygget flyttes 
parallelt med eiendomsgrensa 2,5 m mot syd-øst, i forhold til opprinnelig plassering av hytta. 

- Utført riving av gammelt uthus. 

Dovrefjell nasjonalparkstyre gir også Sigurd Hoelsbrekken dispensasjon til å sette i gang og 
utføre følgende planlagte tiltak og endringer som det er søkt om: 
- Oppføring av grunnmur til laftekasse og planlagt tilbygg. 
- Tilbakeføring av massene som er midlertidig lagret, når arbeidene med støpt plate og 
grunnmur er ferdig. 
- Laftekasse settes opp på grunnmuren når den er ferdig. 
- Oppsetting av planlagt tilbygg på grunnmuren. 

- Oppsetting av nytt uthus på 9,6 m2 (bebygd areal) i nærheten av laftekassa og det nye 
tilbygget, men utenfor sikringssonen for kulturminnene. 

Dovrefjell nasjonalparkstyre gir ikke dispensasjon til oppføring av garasje 

Dispensasjonene gis med følgende vilkår 
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- Grunnmuren for laftekassa og tilbygget bygges slik at høyde fra terreng til murkrone blir ca. 
15 cm, og grunnmuren bygges/forblendes med skifer. 

- Det nye uthuset må plasseres der det gamle uthuset sto tidligere eller et annet egnet sted 
utenfor sikringssonen for kulturminnene. 

- Det nye uthuset tilpasses terrenget der det settes opp, slik at topp murkrone blir liggende 
15-20 cm over gjennomsnittsnivå på terrenget rundt uthuset. 

- Terrenget rundt laftekasse, tilbygg og uthus gjenskapes så tett opp til opprinnelig terreng 
som mulig. Det såes til med egnet type gress. 

- Laftekassa kles med utvendig panel og det nye tilbygget og uthuset bygges i samsvar med 
tradisjonell byggeskikk i området.  

- Bygningene skal mest mulig underordne seg naturpreget i området når det gjelder 
materialbruk og fargevirkning. Det skal brukes materialer og farger som ikke skiller seg ut 
fra omgivelsene og andre bygninger i området. 

- Laftekasse kles utvendig med samme panel som tilbygget, og hytte, nytt tilbygg og uthus 
tilpasses hverandre mht. materialvalg og farge. På takene skal det brukes torv eller 
materialer som ikke skiller seg for mye ut fra omgivelsene. 

- Tilbakeføring av terreng og vegetasjon fullføres med en gang etter at arbeidene med 
laftekassa, tilbygget og uthuset er ferdig. Berørte kulturminner skal tilbakeføres til 
opprinnelig tilstand så godt det lar seg gjøre. 

- Areal som benyttes til mellomlagring av masse, tilbakeføres til den stand arealene hadde 
før de ble tatt i bruk til mellomlagring. 

- Materialrester som er rent treverk kan kappes opp til ved som kan brukes på stedet. Andre 
materialrester skal fraktes ut av verneområdet og tas hånd om på forsvarlig måte. 

- Kjøresporene som ble gruset opp, skal gro igjen slik at de kan se ut som kjørespor igjen. 

Dispensasjonen er gitt med hjemmel i naturmangfoldloven § 48, 1. ledd, og vilkårene er fastsatt 
med grunnlag i vanlig praksis innenfor forvaltningsretten. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 08.06.2020  

Behandling i møtet 
Saken ble innledet med befaring på byggetomten. Forvalter Børve og SNO-oppsyn Rusten 
orienterte. 
Det ble diskutert om søknaden burde avslås og at styret i stedet burde henvise til opprinnelig 
tillatelse. 
Sidsel Pauline Rykhus framsatte følgende forslag: 

Nasjonalparkstyret uttrykker stor misnøye med prosessen, men går inn for innstillingen 
med følgende tillegg: 

• Mønehøyde på hytte og tilbygg kan ikke være mer enn 5 meter over gjennomsnittlig 
terreng.  

• Veien som er opparbeidet skal tilbakeføres til kjørespor, dvs. grus fjernes og det 
etableres ny grasvekst utenom hjulspor i bredde for personbil. 
Dette erstatter første strekpunkt i forslag til vedtak og siste strekpunkt i vilkår. 

Forvalter Lars Børve satte fram følgende tilleggsforslag til innstillingen: 

• Det tillates ikke grunnmurer eller andre murflater med større gjennomsnittlig høyde over 
ferdig planert gjennomsnittlig terreng enn 1 meter. 

Carl Johansen satte fram følgende alternative forslag til innstillingen: 
Dovrefjell Nasjonalparkstyre opprettholder i sak 31/2020 dispensasjon tilsvarende 
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opprinnelig vedtak, sak 43/2017 i nasjonalparkstyret (arkivsaksnummer 2017/3877). Alle 
foretatte og planlagte inngrep som bryter med opprinnelig disposisjonsvedtak, skal 
reverseres for utbyggers regning, og landskap inkludert kulturminner skal tilbakeføres så 
langt dette er mulig. 

Det ble først stemt over å ta tillegg fra Rykhus og Børve inn i innstillingen. Dette ble enstemmig 
vedtatt. 
Forslaget fra Johansen ble så satt opp mot innstilingen og fikk to stemmer, mot 9 for 
innstillingen med tillegg. 

Vedtak 
Som innstillingen, med tillegg fra Rykhus og Børve: 

- vedtatt med 9 stemmer, mot 2 for forslag fra Johansen.  
Vedtaket ble dermed slik: 
Dovrefjell nasjonalparkstyre uttrykker stor misnøye med prosessen i denne saken. 
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir, Sigurd Hoelsbrekken, Lillehammer, dispensasjon til følgende 
tiltak som har blitt satt i gang og er utført, og som det er søkt om: 

- Midlertidig lagring / plassering av eksisterende laftekasse. 
- Gravearbeid som er utført for å støpe ny plate og bygge ny grunnmur. 
- Midlertidig lagring av masser på som er tatt ut i forbindelse med støpning av ny plate og 

oppsetting av ny grunnmur. 
- Utført graving av grøft for legging av strømkabel. 
- Utført støping av plate som har blitt plassert slik at hytta (laftekassa) og tilbygget flyttes 

parallelt med eiendomsgrensa 2,5 m mot syd-øst, i forhold til opprinnelig plassering av 
hytta. 

- Utført riving av gammelt uthus. 
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir også Sigurd Hoelsbrekken dispensasjon til å sette i gang og 
utføre følgende planlagte tiltak og endringer som det er søkt om: 

- Oppføring av grunnmur til laftekasse og planlagt tilbygg. 
- Tilbakeføring av massene som er midlertidig lagret, når arbeidene med støpt plate og 

grunnmur er ferdig. 
- Laftekasse settes opp på grunnmuren når den er ferdig. 
- Oppsetting av planlagt tilbygg på grunnmuren. 
- Oppsetting av nytt uthus på 9,6 m2 (bebygd areal) i nærheten av laftekassa og det nye 

tilbygget, men utenfor sikringssonen for kulturminnene. 
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir ikke dispensasjon til oppføring av garasje. 

Dispensasjonene gis med følgende vilkår 
- Grunnmuren for laftekassa og tilbygget bygges slik at minste høyde fra ferdig planert 

gjennomsnittlig terreng til murkrone, blir ca. 15 cm. 
- Grunnmurer eller andre murflater skal ikke ha større gjennomsnittlig høyde over ferdig 

planert gjennomsnittlig terreng enn 1 meter, og grunnmuren bygges/forblendes med 
skifer. 

- Mønehøyde på hytte og tilbygg skal ikke være mer enn 5 meter over ferdig planert 
gjennomsnittlig terreng. 

- Det nye uthuset må plasseres der det gamle uthuset sto tidligere eller et annet egnet 
sted utenfor sikringssonen for kulturminnene. 
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- Det nye uthuset tilpasses terrenget der det settes opp, slik at topp murkrone blir 
liggende 15-20 cm over gjennomsnittsnivå på terrenget rundt uthuset. 

- Terrenget rundt laftekasse, tilbygg og uthus gjenskapes så tett opp til opprinnelig 
terreng som mulig. Det såes til med egnet type gress. 

- Laftekassa kles med utvendig panel og det nye tilbygget og uthuset bygges i samsvar 
med tradisjonell byggeskikk i området.  

- Bygningene skal mest mulig underordne seg naturpreget i området når det gjelder 
materialbruk og fargevirkning. Det skal brukes materialer og farger som ikke skiller seg 
ut fra omgivelsene og andre bygninger i området. 

- Laftekasse kles utvendig med samme panel som tilbygget, og hytte, nytt tilbygg og 
uthus tilpasses hverandre mht. materialvalg og farge. På takene skal det brukes torv 
eller materialer som ikke skiller seg for mye ut fra omgivelsene. 

- Tilbakeføring av terreng og vegetasjon fullføres med en gang etter at arbeidene med 
laftekassa, tilbygget og uthuset er ferdig. Berørte kulturminner skal tilbakeføres til 
opprinnelig tilstand så godt det lar seg gjøre. 

- Areal som benyttes til mellomlagring av masse, tilbakeføres til den stand arealene 
hadde før de ble tatt i bruk til mellomlagring. 

- Materialrester som er rent treverk kan kappes opp til ved som kan brukes på stedet. 
Andre materialrester skal fraktes ut av verneområdet og tas hånd om på forsvarlig måte. 

- Veien som er opparbeidet skal tilbakeføres til kjørespor, dvs. grus fjernes og det 
etableres ny grasvekst utenom hjulspor i bredde for personbil. 

Dispensasjonen er gitt med hjemmel i naturmangfoldloven § 48, 1. ledd, og vilkårene er fastsatt 
med grunnlag i vanlig praksis innenfor forvaltningsretten. 

 

ST 32/2020 Søknad fra Stein Fosshaug Herzog, Oslo, om å 
sette opp nytt aggregathus ved hytte på Øvre Reindøl i Jora 
landskapsvernområde 
Forslag til vedtak – innstilling 
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Stein Fosshaug Herzog, Oslo, dispensasjon til å sette opp nytt 
aggregathus på 1,7x1,7 m (2,89 m2 bebygd areal), ved hytte på Øvre Reindøl i Jora 
landskapsvernområde. 
Hytta ligger i Dalsida statsallmenning, og har gnr. 156, bnr. 1, fnr. 218 i Lesja kommune. 
Dispensasjonen begrunnes med at oppsetting av Aggregathuset vil medføre en forholdsvis liten 
endring i forhold til nåværende arealbruk i Jora landskapsvernområde. Denne endringen er 
sannsynligvis ikke i strid med verneformålet for landskapsvernområdet, og vil påvirke 
verneverdiene forholdsvis lite. 
Det tas forbehold om nødvendige tillatelser fra Lesja fjellstyre og Statskog. 
Vilkår: 

- Tomta der aggregathuset skal stå, skal ikke tilføres masser for å heve tomta mer enn 
nødvendig. 

- Aggregathuset skal settes opp i samsvar med opplysningene i søknaden og i denne 
saken, og i samsvar med kart og tegninger vedlagt søknaden. 

- Tiltaket skal gjennomføres i tråd med tradisjonell byggeskikk i området. Det skal nyttes 
materialer og farger som ikke skiller seg ut fra omgivelsene. 



Protokoll møte 8.6.2020 

Side 11 av 18 
 

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

Dispensasjonen er gitt med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 1. ledd, og vilkårene er fastsatt 
med grunnlag i vanlig praksis innenfor forvaltningsretten. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 08.06.2020  

Behandling i møtet 
Ingen merknader. 

Vedtak 
Som innstillingen,  

- enstemmig.  

 

ST 33/2020 Søknad fra Stian Otnes, Vang på Hedmarken, om 
å rive tilbygg til seterstue på Borkhussætra i Knutshø 
landskapsvernområde og sette opp nytt tilbygg med samme 
størrelse og utseende 
Forslag til vedtak - innstilling 
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Stian Otnes, Vang på Hedmarken, tillatelse til å rive tilbygg på 
3,0x7,0 meter til seterstue på Borkhussætra i Knutshø landskapsvernområde, og sette opp nytt 
tilbygg med samme størrelse og utseende. 
Setra ligger i Folldal statsallmenning, har GID 230/1/139 i Folldal kommune, og har adresse 
Setaldalen 650. Det tas forbehold om nødvendige tillatelser fra Folldal fjellstyre og Statskog. 
Vilkår: 

- Tilbygget skal settes opp i samsvar med tradisjonell byggeskikk i området. Det skal 
brukes materialer og farger som ikke skiller seg ut fra omgivelsene. 

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

 
Tillatelsen er gitt med hjemmel i verneforskriften for Knutshø landskapsvern-område, § 3 pkt. 
1.3 c og f, og med grunnlag i forvaltningsplanen for verneområdene på Dovrefjell. Vilkårene er 
fastsatt med grunnlag i vanlig praksis innenfor forvaltningsretten. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 08.06.2020  

Behandling i møtet 
Ingen merknader. 

Vedtak 
Som innstillingen,  

- enstemmig.  
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ST 34/2020 Søknad fra Marit og Arild Rolstad, Lesja, om å 
rive gammelt kokhus og sette opp nytt og større kokhus på 
seter på Gardsenden i Fokstugu landskapvernområde 
Forslag til vedtak – innstilling 
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Marit og Arild Rolstad, Lesja, tillatelse til å rive gammelt kokhus 
på 12 m2, og sette opp nytt og større kokhus på 5,5x3,6 m (19,8 m2 bebygd areal) på setra til 
Søre Rolstad på Gardsenden i Fokstugu landskapsvernområde. 
Vilkår: 

- Det nye kokhuset skal settes opp 6 m øst for det gamle kokhuset, på tomt der det har 
stått et hus tidligere. 

- Det nye kokhuset skal laftes i 6-toms tømmer og ha småruta vindu, og torv på taket. 
- Det nye kokhuset skal bygges i samsvar med tradisjonell byggeskikk i området, og det 

skal 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 setra. Andre 

materialrester unntatt naturstein, skal fraktes ut av verneområdet og tas hånd om på 
forsvarlig måte. 

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

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 08.06.2020  

Behandling i møtet 
Ingen merknader. 

Vedtak 
Som innstillingen,  

- enstemmig.  

 

ST 35/2020 Søknad om å grave kanal til tidligere vannkant 
ved Einøvlingsvatnet for båtopptrekk 
Innstilling fra forvalter 
Dovrefjell nasjonalparkstyret gir Ola Ekren dispensasjon til: 
1) Å belte en gravemaskin fra kjøresporets slutt ved dammen til nedenfor Einøvlingsvegen 

554 på følgende vilkår: 
a) Det skal kjøres i reguleringssonen eller ute i vannet. 
b) Terrengskader som følge av kjøringen skal utbedres på retur. 

2) Å grave en kanal av ca. 10 meters lengde og 2 meters bredde fra gammel strandlinje (HRV) 
til ny strandlinje, i tilstrekkelig dybde til å dra båten inn på følgende vilkår: 
a) Utgravde masser legges i reguleringssonen og plasseres så inngrepet blir minst mulig 

synlig. De kan også legges under vann ute i vannet. 
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3) 1) og 2) over er bestemt i medhold av naturmangfoldloven § 48 jf. verneforskriften § 11. 
4) Videre gir nasjonalparkstyret Ekren tillatelse etter verneforskriften § 3 j) til å legge opp båt 

som tidligere, på vilkår som i utkast til forvaltningsplan, med unntak av at tillatelsen gjøres 
permanent. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 08.06.2020  

Behandling i møtet 
Epost med flyfoto av området og merknader fra Forsvarsbygg var sendt ut til medlemmene 5.6. 
Eposten sier at det vanskelig lar seg belte med gravemaskin fram til den aktuelle hytta uten at 
det blir vesentlige kjøreskader. 
Det ble bemerket at det ville bli 30-40 m3 masse fra en kanal, plassering av disse vil fort bli 
skjemmende. 
Carl Johansen fremmet forslag om å avvise søknaden. 
Marit Bjerkås fremmet følgende alternative innstilling: 

Styret ber forvalter innhente mer informasjon angående tiltaket. Saken behandles videre i 
arbeidsutvalget. 
Styret legger vekt på å unngå vesentlige naturinngrep. Det anbefales fortrinnsvis å tilpasse 
et område nærmere ny vannkant.  

Innstillingen ble forkastet – enstemmig. 
Forslag fra Bjerkås ble satt opp mot forslag fra Johansen og vedtatt mot en stemme. 

Vedtak 
Som forslag fra Bjerkås,  

- med 10 stemmer.  
Vedtaket ble dermed slik: 
Styret ber forvalter innhente mer informasjon angående tiltaket. Saken behandles videre i 
arbeidsutvalget. 
Styret legger vekt på å unngå vesentlige naturinngrep. Det anbefales fortrinnsvis å tilpasse et 
område nærmere ny vannkant.  

 

ST 36/2020 Forslag til mindre endringer av vernegrensene 
for Jora landskapsvernområde, Fokstugu 
landskapsvernområde Hjerkinn landskapsvernområde med 
biotopvern og Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark 
Forslag til vedtak – innstilling 
Dovrefjell nasjonalparkstyre anbefaler at forslagene til endringer i vernegrensene i denne 
saken, følges opp videre av Fylkesmannen i Innlandet, Miljødirektoratet og Nord-Gudbrandsdal 
jordskifterett. 
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Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 08.06.2020  

Behandling i møtet 
Ingen merknader. 

Vedtak 
Som innstillingen,  

- enstemmig.  

 
 

ST 37/2020 Klage fra Fylkesmannen i Trøndelag på 
dispensasjon for utkjøring av saltstein på snødekt mark 
Innstilling fra forvalter 
Dovrefjell nasjonalparkstyre avviser klagen fra Fylkesmannen i Trøndelag på vedtak i delegert 
sak 18/2020 med følgende begrunnelse:  

• Klagen gjelder to skjønnsmessige forhold – om antall turer skal angis i tillatelsen og antall 
år tillatelsen skal gjelde. Dette er opp til forvaltningsmyndighetens skjønn og er dermed ikke 
gjenstand for klage, med mindre klager påviser at verneformål eller verneverdier er 
skadelidende. Slik skade er ikke en del av begrunnelsen for klagen. 

• Videre gjelder klagen definisjon av antall turer, noe som er falt ut av tillatelsen ved en 
forglemmelse. Nasjonalparkstyret mene dette er en bagatell som forutsettes rettet opp i 
senere kjørebevis resten av perioden tillatelsen gjelder og at dette faller under grensen for 
hva det er naturlig å klage på. 

Nasjonalparkstyret peker på at administrasjonen må bruke uforholdsmessig mye tid på 
søknadsbehandling på bekostning av viktigere overordnede oppgaver. Fylkesmannen bør være 
tilbakeholden med å belaste administrasjonen og styret med klagesaker på bagatellmessige 
forhold. Slike ting kan tas opp uformelt og eventuelt korrigeres inn i praksis. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 08.06.2020  

Behandling i møtet 
Marit Bjerkås foreslo å ta ut siste avsnitt i innstillingen. Styret sluttet seg enstemmig til dette. 

Vedtak 
Som innstillingen, unntatt siste avsnitt 

- enstemmig.  
Vedtaket ble dermed slik: 
Dovrefjell nasjonalparkstyre avviser klagen fra Fylkesmannen i Trøndelag på vedtak i delegert 
sak 18/2020 med følgende begrunnelse:  

• Klagen gjelder to skjønnsmessige forhold – om antall turer skal angis i tillatelsen og antall 
år tillatelsen skal gjelde. Dette er opp til forvaltningsmyndighetens skjønn og er dermed ikke 
gjenstand for klage, med mindre klager påviser at verneformål eller verneverdier er 
skadelidende. Slik skade er ikke en del av begrunnelsen for klagen. 
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• Videre gjelder klagen definisjon av antall turer, noe som er falt ut av tillatelsen ved en 
forglemmelse. Nasjonalparkstyret mener dette er en bagatell som forutsettes rettet opp i 
senere kjørebevis resten av perioden tillatelsen gjelder og at dette faller under grensen for 
hva det er naturlig å klage på. 

 

ST 38/2020 Klager fra Fylkesmannen i Innlandet og Innlandet 
fylkeskommune på dispensasjon til Jon Nørstebø, Lesja, til å 
skifte ut ei bu med nyere og større bu på seter på 
Gardsenden i Fokstugu landskapsvernområde 
Forslag til vedtak – innstilling 
Dovrefjell nasjonalparkstyre viser til klage fra Fylkesmannen i Innlandet i e-post 06.04.2020 og 
begrunnelse for klagen i brev 21.04.2020, på vedtak i sak nr. 011-2020 på møte i Dovrefjell 
nasjonalparkstyre 18.03.2020, der nasjonalparkstyret ga Jon Nørstebø, Lesja, dispensasjon til 
å skifte ut ei bu med nyere og større bu på seter på Gardsenden i Fokstugu 
landskapsvernområde. 
Dovrefjell nasjonalparkstyre har vurdert klagen, og kommet fram til at: 

- Høringsuttalelsen fra Oppland fylkeskommune er tilstrekkelig vurdert. 
 

- Vedtaket strider ikke mot verneformålet om å ivareta et særpreget og vakkert natur- og 
kulturlandskap, fordi utskifting av den lille og dårlige bua på ca. 8 m2 med ei større og 
nyere bu på15,0 m2 som kles utvendig med samme panel som seterhuset og males 
eller beises i ca. samme farge, vil medføre en forholdsvis liten endring i seterlandskapet 
og i forhold til nåværende arealbruk på Gardsenden og i Fokstugu 
landskapsvernområde. 
 

- Plattingen foran ytterdøra på den «nye» bua bør kles inn, slik at takutstikkene blir like 
lange på begge endene av bua, og slik at den nye bua får en form og utsende som 
ligner på det nåværende selet på setra. 
 

- Vedtaket i nasjonalparkstyret åpner ikke for en praksis der det tillates å sette opp nye 
bygg på setrer som brukes til fritidsformål og som øker overnattingskapasiteten, uten at 
et landbruksfaglig behov er tilstede. 
 

- I dette tilfellet dreier seg om ei seter der eieren ønsker å bytte ut ei lita og dårlig bu med 
ei nyere og litt større bu, slik at seterhusene blir holdt i orden og vedlikeholdes, og slik 
at det bidrar til å ta vare på seterbebyggelsen og seterlandskapet. 
 

- Nasjonalparkstyret har ikke utarbeidet et eget seterregister for verneområdene som 
nasjonalparkstyret forvalter, og det er ikke nødvendig at nasjonalparkstyret vet hvor 
mange setrer det er i disse verneområdene og hvordan de brukes, for å kunne behandle 
enkeltsaker. 
 

- Det er lite sannsynlig at det vil komme søknader fra mange eller alle setrene som 
brukes til fritidsformål, om å øke antall sengeplasser. 
 

- I dette tilfellet dreier seg om ei seter der eieren ønsker å bytte ut ei lita og dårlig bu med 
ei nyere og litt større bu, slik at seterhusene blir holdt i orden og vedlikeholdes. Det er 
ikke mange setrer som har dette som utgangspunkt, og sannsynligheten for at det vil 
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komme mange søknader om å bytte ut gamle buer med nyere og større buer på andre 
setrer i verneområdene, er derfor liten. 

 
Dovrefjell nasjonalparkstyre tar ikke klagen fra Fylkesmannen i Innlandet til følge, og saken 
oversendes til Miljødirektoratet for videre klagebehandling 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 08.06.2020  

Behandling i møtet 
Forslag fra Carl Johansen: 

Klagen tas til følge. 
Forslaget fikk en stemme. 

Vedtak 
Som innstillingen,  

- mot en stemme for å ta klagen til følge.  

 

ST 39/2020 Klager fra Fylkesmannen i Innlandet og Innlandet 
fylkeskommune på dispensasjon til Snefrid og Bjørn 
Ødegård, Lesja, til å sette opp kokhus på seter på 
Gardsenden i Fokstugu landskapsvernområde 
Forslag til vedtak – innstilling 
Dovrefjell nasjonalparkstyre viser til klage fra Fylkesmannen i Innlandet i e-post 06.04.2020 og 
begrunnelse for klagen i brev 21.04.2020, på vedtak i sak nr. 010-2020 på møte i Dovrefjell 
nasjonalparkstyre 18.03.2020, der nasjonalparkstyret ga Snefrid og Bjørn Ødegård, Lesja, 
dispensasjon til å sette opp kokhus på seter på Gardsenden i Fokstugu landskapsvernområde. 
Dovrefjell nasjonalparkstyre har vurdert klagen, og kommet fram til at: 

- Høringsuttalelsen fra Oppland fylkeskommune er tilstrekkelig vurdert. 
 

-  Vedtaket strider ikke mot verneformålet om å ivareta et særpreget og vakkert natur- og 
kulturlandskap, fordi oppsetting av et «nytt» kokhus på 20,5 m2 som kles med samme 
panel som seterhuset og males eller beises i ca. samme farge, vil medføre en 
forholdsvis liten endring i seterlandskapet og i forhold til nåværende arealbruk på 
Gardsenden og i Fokstugu landskapsvernområde. 
 

- Plattingen foran ytterdøra på det «nye» kokhuset bør kles inn, slik at takutstikkene blir 
like lange på begge endene av kokhuset, og slik at kokhuset får en form og utsende 
som ligner på det nåværende selet på setra. 
 

- Vedtaket i nasjonalparkstyret åpner ikke for en praksis der det tillates å sette opp nye 
bygg på setrer som brukes til fritidsformål og som øker overnattingskapasiteten, uten at 
et landbruksfaglig behov er tilstede. 
 

- I dette tilfellet dreier seg om ei seter som eierne ønsker skal ha nødvendige seterhus 
som er i orden og godt vedlikeholdt slik at dette bidrar til å ta vare på seterbebyggelsen 
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og seterlandskapet. 
 

- Nasjonalparkstyret har ikke utarbeidet et eget seterregister for verneområdene som 
nasjonalparkstyret forvalter, og det er ikke nødvendig at nasjonalparkstyret vet hvor 
mange setrer det er i disse verneområdene og hvordan de brukes, for å kunne 
behandle enkeltsaker. 
 

- Det er lite sannsynlig at det vil komme søknader fra mange eller alle setrene som 
brukes til fritidsformål, om å øke antall sengeplasser. 
 

- I dette tilfellet dreier det seg om ei seter som har hatt kokhus tidligere der eierne ønsker 
å sette opp et kokhus igjen, fordi de ønsker at setra skal ha nødvendige seterhus. Det 
er ikke mange setrer som har dette som utgangspunkt, og sannsynligheten for at det vil 
komme mange søknader om å sette opp kokhus på andre setrer i verneområdene, er 
derfor liten. 
 

Dovrefjell nasjonalparkstyre tar ikke klagen fra Fylkesmannen i Innlandet til følge, og saken 
oversendes til Miljødirektoratet for videre klagebehandling 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 08.06.2020  

Behandling i møtet 
Forslag fra Carl Johansen: 

Klagen tas til følge. 
Forslaget fikk en stemme. 

Vedtak 
Som innstillingen,  

- mot en stemme for å ta klagen til følge.  

 

ST 40/2020 Fjellhagen på Kongsvoll, Kongsvold Fjeldstue 
Innstilling fra forvalter 
Dovrefjell nasjonalparkstyre mener at Kongsvold Fjeldstue fortsatt bør være i statlig eie for å 
sikre muligheter for et godt tilbud med informasjon om verneområdene og overnatting for de 
som går pilegrimsleden og Kongeveien. 
Fjellhagen på Kongsvoll er viktig i formidling av det biologiske mangfoldet på Dovrefjell og for 
undervisning og besøkende i verneområdene og den må sikres videre drift. 
Forvalter og leder bes arbeide videre med saken med dette utgangspunkt. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 08.06.2020  

Behandling i møtet 
Styret bemerket at fjellhagen vil være et viktig element i besøksstrategien og den er viktig for 
lokalsamfunnene. 
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Vedtak 
Som innstillingen,  

- enstemmig.  

 

ST 41/2020 Saker til orientering - møte i Dovrefjell 
nasjonalparkstyre 08.06.2020 
Innstilling fra forvalter 
Saken ble lagt fram i møtet. Orienteringene ble tatt til etterretning. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 08.06.2020  

Behandling i møtet 
Ingen merknader. 

Vedtak 
Som innstillingen,  

- enstemmig.  
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