
 

 
Møteprotokoll 

 
Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre 
Møtested: Kinosalen, Hjerkinnhus, Hjerkinn 
Dato: 05.10.2020 
Tidspunkt: 10:00 – 14:40 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 

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

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Carl Johansen Medlem MRFK 
Ståle Refstie Medlem SUNNDAL 
Ola Engen Medlem TYNSET 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 

Randi Walderhaug Frisvoll Carl Johansen MRFK 
 

Merknader 

• Prosjektleder Asgeir Meland og informasjonsmedarbeider  
Martine Haarstad var til stede og orienterte i sak 45. 

• Naturoppsyn SNO Ola Erik Bolme, Arne Johs Mortensen og Espen Rusten var til stede og 
orienterte i sak 54. 

• Randi Walderhaug Frisvoll deltok via Teams 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

Lars Børve Nasjonalparkforvalter 
Carl S. Bjurstedt Nasjonalparkforvalter 

 

Godkjenning: 
Protokollen er bekreftet godkjent ved gjennomsyn hos leder og det valgte medlem i 
sak 42/2020, se arkivsak 2019/20417 og følgende dokumenter: 

- Utsendt protokollutkast  (dok. i 2019/20417 nr. 36 av 6.10.2020),  
med godkjenninger fra 

- Sisel Pauline Rykhus  (dok. i 2019/20417 nr. 37 av 12.10.2020) og 
- Ola Husa Risan  (dok. i 2019/20417 nr. 38 av 12.10.2020)  
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Saksliste 

Utvalgssaksnr Innhold Arkivsaksnr 
ST 42/2020 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden, valg av et 

medlem til å godkjenne protokollen 
 

ST 43/2020 
Referatsaker 

 

RS 10/2020 Uttalelse til varsel om omgjøring - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP -  
barmark - Snøfjelltjønnsvegen 844 Tverrfjellet - Odd Fiske 

2019/10587 

RS11/2020 Varsel om mulig omgjøring av vedtak - barmark -  Tverrfjellet 
2020 - Snøfjellstjønnvegen 844 - Oppdal - Odd Fiske 

2019/10587 

ST 44/2020 
Delegerte vedtak 

 

51/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - Dovrefjell-
Sunndalsfjella NP - Transport med bil på Snøheimvegen, 
Haukbergetvegen og på kjøresporene til Einøvlingsvatnet - 
27.06.-25.07.2020 - Ronny Tennfjord AS 

2020/6728 

52/2020 Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Forlengelse av 
dispensasjoner for kjøring til hytter ved Tverrfjellet - 
Sommersesongen 20120 

2019/1498 

53/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - Bruk av 
sykler på Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen - Villreinjakta 2020 
- Hans Olav Arnekleiv 

2020/8837 

54/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Åmotsdalen LVO - bar mark - 
utkjøring av saltstein - Åmotsdalen beitelag 

2020/73 

55/2020 Dispensasjon- Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - terrestrisk 
naturovervåkning TOV - rypetaksering - Norsk institutt for 
naturforskning NINA 

2020/6584 

56/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
Hjerkinn LVO m/ BV -  2020-2023 - organisert ferdsel / guiding - 
Dovrefjell Adventures (DOVREFJELL OPPLEVELSER OG 
UTLEIE AS) 

2020/7116 

57/2020 Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkinn LVO m/ 
BV - 2020-2023 - organisert ferdsel / guiding - VR FOTO KNUT 
INGE RØSTAD 

2020/7076 

58/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
Hjerkinn LVO m/ BV - 2020-2023 - organisert ferdsel / guiding - 
Dovre og Lesja Aktiv AS 

2020/1793 

59/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - Dovrefjell-
Sunndalsfjella NP - Transport med biler på Snøheimvegen, 
Haukbergetvegen og på kjøresporene til Einøvlingsvatnet - 
22.06.-26.07.2020 - Dovre fjellstyre 

2020/6352 

60/2020 Delegert sak - Tillatelse - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
Lavtflyging under 300 meter over bakken i forbindelse med 
fotografering av fostringsflokker av villrein - Juni-august i 2020-
2024 - NINA 

2020/6491 

61/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
Hjerkinn LVO m/ BV - organisert ferdsel / guiding - Furuhaugli 
Turisthytter AS 

2020/7230 
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62/2020 Delegert sak - Dispensasjon -Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
Hjerkinn LVO m/ BV- organisert ferdsel med hest / guiding - 
HJERKINN FJELLSTUE & FJELLRIDNING AS 

2020/7238 

63/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
Hjerkinn LVO m/ BV - organisert ferdsel / guiding - MOUNTAIN 
EXPERIENCE Terje Rian 

2020/7243 

64/2020 Delegert vedtak - dispensasjon - Åmotan-Grøvudalen LVO - 
helikopter - Grøvudalshytta - Kristiansund og Nordmøre 
turistforening KNT 

2019/3122 

65/2020 Delegert sak - Tillatelse - Knutshø LVO - Transport med bil og 
traktor til seter på Staesvollen - 2020-2023 - Hege og Torkjel 
Brendryen 

2020/6359 

66/2020 Delegert sak - Utvidet tillatelse - Hjerkinn LVO m/ BV - Dovrefjell-
Sunndalsfjella NP- Transport med bil på Snøheimvegen og 
Haukbergetvegen og på kjøresporene til Einøvlingsvatnet - 
27.06.-25.07.2020 - Ronny Tennfjord AS 

2020/6728 

67/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
innsamling av planter og sopp til vitenskapelige formål - Norsk 
lavforening 

2020/6365 

68/2020 Delegert sak - Tillatelse - Dalsida LVO - Transport med 
snøskuter til bu ved Vangsvatnet - 2021-2024 - Lesja Jeger- og 
fiskerforening 

2020/4735 

69/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
Hjerkinn LVO m/ BV - organisert ferdsel / guiding - 
MOSKUSSTUGU 

2020/7159 

70/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
Hjerkinn LVO m/ BV - organisert ferdsel / guiding - Magalaupe 
Camping ANJA IVARENG MOENE 

2020/7242 

71/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
Hjerkinn LVO m/ BV - Dispensasjon - 2020-2023 - organisert 
ferdsel / guiding - Dovrefjellguidene /Amble AS 

2020/7140 

72/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Torbudalen biotopvernområde - 
motorbåt - Reinsvatnet - John Ivar Smistad 

2020/3125 

73/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
Hjerkinn LVO m/ BV - organisert ferdsel / guiding - Wild Photo 
Norway AS 

2020/7227 

74/2020 Delegert sak - Dispensasjon  - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
dispensasjon - motorferdsel hytte Snøfjellstjønnvegen 704 - Ole 
og Torbjørn Orkelbog 

2020/5656 

75/2020 Delegert sak - Tillatelse - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Flytting 
av Dovre fjellstyres naust nærmere vannkanten på 
Einøvlingsvatnet - Forsvarsbygg 

2020/7196 

76/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
Hjerkinn LVO m/ BV - organisert ferdsel / guiding - SAVANNAH 
AS 

2020/7245 

77/2020 Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
Motorferdsel bar mark - Snøfjellstjønnvegen 796 Tverrfjellet - 
Bjørn Smeby 

2020/2823 

78/2020 Delegert sak - Tillatelse - Hjerkinn LVO m/ BV - Fokstugu LVO - 
Transport med bil på Vålåsjøhøvegen i forbindelse med 
byggearbeider på egen bu ved Korpehaugan - 2020-2021 - Bjørn 
Steinar Smeby 

2019/13686 
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79/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - Dovrefjell-
Sunndalsfjella NP - Transport med bil på Snøheimvegen og 
Haukbergetvegen og på kjøresporene til Einøvlingsvatnet - 
13.07. -26.07.2020 - Lars Einar Ekren 

2020/7637 

80/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - Bruk av 
sykkel for oppsyn på Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen i 
villreinjakta i 2020 - Dovre fjellstyre 

2020/7270 

81/2020 Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - bar 
mark - materialer for nybygg - Tjønnglupvegen 873 - Hans 
Snøve - Arnt Gulaker 

2019/19648 

82/2020 Delegert sak - Tillatelse - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
Transport med snøskuter til bu ved Lesjøen - 2021-2024 - Lesja 
Jeger- og fiskerforening 

2020/4694 

83/2020 Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
Hjerkinn LVO m/ BV - organisert ferdsel / guiding - Østlandet 
guide & fritid Anders Enberget 

2020/7072 

84/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - Bruk av 
sykler på Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen i villreinjakta - 2020 
- Hallgeir Vingen 

2020/8846 

85/2020 Delegert sak - Dovrefjell-Sundalsfjella np -Drone - 2020 - drone - 
Åmotdalshytte - Kristiansund og Nordmøre turistforening KNT 

2020/2986 

86/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - Kjøring med 
biler på Snøheimvegen mellom Hjerkinn og Snøheim i 
forbindelse med erstatningsskjønn - en dag i uke 39 2020 - KLD 

2020/10061 

87/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
Hjerkinn LVO m/ BV - Transport med bil på Snøheimvegen, 
Haukbergetvegen og kjøresporene til Einøvlingsvatnet - 07.08.-
09.08.2020 - Ola Ekren 

2020/8648 

88/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Dalsida LVO - Transport  med 
traktor til og fra Lynningen seter - 2020-2022 - Jan Olav 
Thorsplass 

2020/8968 

89/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - Bruk av 
sykkel på Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen - villreinjakta i 
2020 - Asbjørn Amble 

2020/8925 

90/2020 Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - Dovrefjell-Sunndalsfjella 
NP - barmark - storviltjakt - Hans Hovde 

2020/9798 

91/2020 Delegert sak - Tillatelse - Hjerkinn LVO m/ BV - Fokstugu LVO - 
Transport med bil på Vålåsjøhøvegen til hytte ved Grisungvatna 
- 2020-2023 - Ola Rolstad 

2020/8598 

92/2020 Dispensasjon- Torbudalen BVO - motorbåt - Reinsvatnet - Jan 
Oddbjørn Kolmann Johnsen 

2020/7881 

93/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/BV - Bruk av 
sykler på Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen - Villreinjakta 2020 
- Magnus Korsvold 

2020/8828 

94/2020 Delegert vedtak - dispensasjon - Åmotan-Grøvudalen LVO - 
helikopter - Grøvudalshytta oktober 2020 - Kristiansund og 
Nordmøre turistforening KNT 

2019/3122 

95/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV bruk av 
sykkel på Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen - Villreinjakta 2020 
- Gunnar Bentdal 

2020/8831 
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96/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - Bruk av 
sykkel på Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen - villreinjakta 2020 

- Øistein Aspehol 

 

Saker til behandling 
ST 45/2020 Sak - Besøksstrategi Dovrefjell - godkjenning av 

høringsutkast 
 

ST 46/2020 Søknad om dispensasjon for rekonstruksjon av seterfjøs 
på Åkersetra i Åmotan-Grøvudalen LVO 

 

ST 47/2020 Søknad fra Torgeir Engelund, Oslo, om å bygge anneks til 
hytte ved Hesthove i Fokstugu landskapsvernområde 

 

ST 48/2020 Søknad fra Reindøl beitelag, Lesja, om å sette opp 
sankekve for sau ved Baklihaugen / Reindølsvegen i Jora 
landskapsvernområde 

 

ST 49/2020 Sak - Åmotan-Grøvudalen LVO - dispensasjon - 
motorferdsel - 2020 - 2021 - barmark - Stortæla 4 -  
transport med traktor - Lars A Furu 

 

ST 50/2020 Klage fra Fylkesmannen i Innlandet på tillatelse til Bjørn 
Smeby til transport med bil på Vålåsjøhøvegen i Hjerkinn 
landskapsvernområde med biotopvern og Fokstugu 
landskapsvernområde i forbindelse med byggearbeider på 
egen bu ved Korpehaugan i 2020-2021 

 

ST 51/2020 Klage fra Fylkesmannen i Innlandet og Fylkesmannen i 
Trøndelag på tillatelse til Hege og Torkjel Brendryen, 
Dalholen, til transport med bil og traktor til seter på 
Staesvollen i Knutshø landskapsvernområde i 2020-2023 

 

ST 52/2020 Sak - Klagebehandling - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
dispensasjon - motorferdsel 2020 - 2022 - hytte 
Snøfjellstjønnvegen 704 

 

ST 53/2020 Sak - Klagebehandling - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
dispensasjon - motorferdsel 2020 - barmark - traktor - 
Tjønnglupvegen 873 - Fylkesmannen i Trøndelag 

 

ST 54/2020 Saker til orientering - møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 
05.10.2020 
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ST 42/2020 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden, 
valg av et medlem til å godkjenne protokollen 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 05.10.2020  
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 

Behandling i møtet 
Tid til forberedelse ble fastsatt til 5,0 timer. 
Til å godkjenne protokollen ble Sidsel Pauline Rykhus foreslått 

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

- enstemmig. 
 

ST 43/2020 Referatsaker 
Følgende saker ble referert 

RS 10/2020 Uttalelse til varsel om omgjøring - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP -  barmark - 
Snøfjelltjønnsvegen 844 Tverrfjellet - Odd Fiske 

RS 11/2020 Varsel om mulig omgjøring av vedtak - barmark -  Tverrfjellet 2020 - 
Snøfjellstjønnvegen 844 - Oppdal - Odd Fiske 

Forvalters innstilling 
Dovrefjell nasjonalparkstyre tar referatsakene 10 og 11/2020 til etterretning.  

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 05.10.2020  
Behandling i møtet 
Forvalter redegjorde for kopling til delegert sak 52 og til sak 52 og 53. Fylkesmannen i 
Trøndelag har av Miljødirektoratet fått i oppdrag å se gjennom / skjerpe inn praktiseringen av 
motorferdsel i utmark i kommunene. Dette har da ført til at de har opphevet kommunale vedtak 
der vi har gitt tillatelse og påklaget våre vedtak i samme saker. 

Vedtak 
Som innstillingen,  

- enstemmig. 
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ST 44/2020 Delegerte vedtak 
Følgende delegerte vedtak ble referert: 
51/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 

Transport med bil på Snøheimvegen, Haukbergetvegen og på kjøresporene til 
Einøvlingsvatnet - 27.06.-25.07.2020 - Ronny Tennfjord AS 

52/2020 Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Forlengelse av dispensasjoner for kjøring til 
hytter ved Tverrfjellet - Sommersesongen 20120 

53/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - Bruk av sykler på Vålåsjøhøvegen og 
Snøheimvegen - Villreinjakta 2020 - Hans Olav Arnekleiv 

54/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Åmotsdalen LVO - bar mark - utkjøring av saltstein - 
Åmotsdalen beitelag 

55/2020 Dispensasjon- Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - terrestrisk naturovervåkning TOV - 
rypetaksering - Norsk institutt for naturforskning NINA 

56/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkinn LVO m/ BV -  2020-
2023 - organisert ferdsel / guiding - Dovrefjell Adventures (DOVREFJELL OPPLEVELSER 
OG UTLEIE AS) 

57/2020 Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkinn LVO m/ BV - 2020-2023 - organisert 
ferdsel / guiding - VR FOTO KNUT INGE RØSTAD 

58/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkinn LVO m/ BV - 2020-
2023 - organisert ferdsel / guiding - Dovre og Lesja Aktiv AS 

59/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
Transport med biler på Snøheimvegen, Haukbergetvegen og på kjøresporene til 
Einøvlingsvatnet - 22.06.-26.07.2020 - Dovre fjellstyre 

60/2020 Delegert sak - Tillatelse - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Lavtflyging under 300 meter over 
bakken i forbindelse med fotografering av fostringsflokker av villrein - Juni-august i 2020-
2024 - NINA 

61/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkinn LVO m/ BV - 
organisert ferdsel / guiding - Furuhaugli Turisthytter AS 

62/2020 Delegert sak - Dispensasjon -Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkinn LVO m/ BV- organisert 
ferdsel med hest / guiding - HJERKINN FJELLSTUE & FJELLRIDNING AS 

63/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkinn LVO m/ BV - 
organisert ferdsel / guiding - MOUNTAIN EXPERIENCE Terje Rian 

64/2020 Delegert vedtak - dispensasjon - Åmotan-Grøvudalen LVO - helikopter - Grøvudalshytta - 
Kristiansund og Nordmøre turistforening KNT 

65/2020 Delegert sak - Tillatelse - Knutshø LVO - Transport med bil og traktor til seter på 
Staesvollen - 2020-2023 - Hege og Torkjel Brendryen 

66/2020 Delegert sak - Utvidet tillatelse - Hjerkinn LVO m/ BV - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP- 
Transport med bil på Snøheimvegen og Haukbergetvegen og på kjøresporene til 
Einøvlingsvatnet - 27.06.-25.07.2020 - Ronny Tennfjord AS 

67/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - innsamling av planter og sopp 
til vitenskapelige formål - Norsk lavforening 

68/2020 Delegert sak - Tillatelse - Dalsida LVO - Transport med snøskuter til bu ved Vangsvatnet - 
2021-2024 - Lesja Jeger- og fiskerforening 

69/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkinn LVO m/ BV - 
organisert ferdsel / guiding - MOSKUSSTUGU 

70/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkinn LVO m/ BV - 
organisert ferdsel / guiding - Magalaupe Camping ANJA IVARENG MOENE 
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71/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkinn LVO m/ BV - 
Dispensasjon - 2020-2023 - organisert ferdsel / guiding - Dovrefjellguidene /Amble AS 

72/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Torbudalen biotopvernområde - motorbåt - Reinsvatnet - 
John Ivar Smistad 

73/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkinn LVO m/ BV - 
organisert ferdsel / guiding - Wild Photo Norway AS 

74/2020 Delegert sak - Dispensasjon  - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - dispensasjon - motorferdsel 
hytte Snøfjellstjønnvegen 704 - Ole og Torbjørn Orkelbog 

75/2020 Delegert sak - Tillatelse - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Flytting av Dovre fjellstyres naust 
nærmere vannkanten på Einøvlingsvatnet - Forsvarsbygg 

76/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkinn LVO m/ BV - 
organisert ferdsel / guiding - SAVANNAH AS 

77/2020 Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Motorferdsel bar mark - 
Snøfjellstjønnvegen 796 Tverrfjellet - Bjørn Smeby 

78/2020 Delegert sak - Tillatelse - Hjerkinn LVO m/ BV - Fokstugu LVO - Transport med bil på 
Vålåsjøhøvegen i forbindelse med byggearbeider på egen bu ved Korpehaugan - 2020-
2021 - Bjørn Steinar Smeby 

79/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
Transport med bil på Snøheimvegen og Haukbergetvegen og på kjøresporene til 
Einøvlingsvatnet - 13.07. -26.07.2020 - Lars Einar Ekren 

80/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - Bruk av sykkel for oppsyn på 
Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen i villreinjakta i 2020 - Dovre fjellstyre 

81/2020 Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - bar mark - materialer for 
nybygg - Tjønnglupvegen 873 - Hans Snøve - Arnt Gulaker 

82/2020 Delegert sak - Tillatelse - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Transport med snøskuter til bu ved 
Lesjøen - 2021-2024 - Lesja Jeger- og fiskerforening 

83/2020 Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkinn LVO m/ BV - 
organisert ferdsel / guiding - Østlandet guide & fritid Anders Enberget 

84/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - Bruk av sykler på Vålåsjøhøvegen og 
Snøheimvegen i villreinjakta - 2020 - Hallgeir Vingen 

85/2020 Delegert sak - Dovrefjell-Sundalsfjella np -Drone - 2020 - drone - Åmotdalshytte - 
Kristiansund og Nordmøre turistforening KNT 

86/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - Kjøring med biler på Snøheimvegen 
mellom Hjerkinn og Snøheim i forbindelse med erstatningsskjønn - en dag i uke 39 2020 - 
KLD 

87/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkinn LVO m/ BV - 
Transport med bil på Snøheimvegen, Haukbergetvegen og kjøresporene til 
Einøvlingsvatnet - 07.08.-09.08.2020 - Ola Ekren 

88/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Dalsida LVO - Transport  med traktor til og fra Lynningen 
seter - 2020-2022 - Jan Olav Thorsplass 

89/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - Bruk av sykkel på Vålåsjøhøvegen og 
Snøheimvegen - villreinjakta i 2020 - Asbjørn Amble 

90/2020 Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - barmark - storviltjakt - 
Hans Hovde 

91/2020 Delegert sak - Tillatelse - Hjerkinn LVO m/ BV - Fokstugu LVO - Transport med bil på 
Vålåsjøhøvegen til hytte ved Grisungvatna - 2020-2023 - Ola Rolstad 

92/2020 Dispensasjon- Torbudalen BVO - motorbåt - Reinsvatnet - Jan Oddbjørn Kolmann Johnsen 

93/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/BV - Bruk av sykler på Vålåsjøhøvegen og 
Snøheimvegen - Villreinjakta 2020 - Magnus Korsvold 
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94/2020 Delegert vedtak - dispensasjon - Åmotan-Grøvudalen LVO - helikopter - Grøvudalshytta 
oktober 2020 - Kristiansund og Nordmøre turistforening KNT 

95/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV bruk av sykkel på Vålåsjøhøvegen og 
Snøheimvegen - Villreinjakta 2020 - Gunnar Bentdal 

96/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - Bruk av sykkel på Vålåsjøhøvegen og 
Snøheimvegen - villreinjakta 2020 - Øistein Aspehol 

Forvalters innstilling 
Dovrefjell nasjonalparkstyre tar refererte delegerte saker 52-96/2020 til etterretning.  

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 05.10.2020  

Behandling i møtet 
Ingen merknader. 

Vedtak 
Som innstillingen,  

- enstemmig. 
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ST 45/2020 Sak - Besøksstrategi Dovrefjell - godkjenning av 
høringsutkast 
Innstilling fra forvalter 
Dovrefjell nasjonalparkstyre godkjenner de framlagte utkast til besøksstrategi og 
informasjonsplan for verneområdene i Dovrefjell datert 29.9.2020 for oversending til 
godkjenning i Miljødirektoratet før høring og utsending på høring. 
Nasjonalparkstyret aksepterer at det gjøres ikke-substansielle endringer i høringsdokumentene 
som følge av gjenstående arbeid med forankring. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 05.10.2020  
Behandling i møtet 
Prosjektleder Asgeir Meland orienterte om besøksstrategien. 
Informasjonsmedarbeider Martine Hårstad orienterte om informasjonsplanen 
Forslag fra Ola Husa Risan:  
Foreslått tiltak «Samle og redusere ferdsel i Stroplsjødalen og vurdere behovet for nedlegging 
av stier» formuleres slik:  
«Stisystemet i Stroplsjødalen vurderes ut fra et samlet kunnskapsgrunnlag med tanke på å 
samle og redusere ferdselen gjennom revisjon av stisystemet og andre tiltak.» 
«Tiltakspunkt om dialog om å stenge turisthytter i vintersesongen tas ut.»  
Det strider mot det endrede punktet over og et senere punkt om å analysere behovet for dette, 
behovsvurdering må skje først. 
Forslag fra Marit Bjerkås til endret siste avsnitt:  
«Nasjonalparkstyret aksepterer at det gjøres endringer i høringsdokumentene som følge av 
gjenstående arbeid med forankring, og gir arbeidsutvalget fullmakt til å godkjenne disse 
endringene.» 
«Styret ønsker involvering i prosessene videre og ser det viktig med lokal forankring.» 

Vedtak 
Som innstillingen med endringsforslagene fra Marit Bjerkås og Ola Husa Risan,  

- enstemmig.  
Vedtaket blir dermed slik: 
Dovrefjell nasjonalparkstyre godkjenner de framlagte utkast til besøksstrategi og 
informasjonsplan for verneområdene i Dovrefjell datert 29.9.2020 for oversending til 
godkjenning i Miljødirektoratet før høring og utsending på høring. 
Foreslått tiltak «Samle og redusere ferdsel i Stroplsjødalen og vurdere behovet for nedlegging 
av stier» formuleres slik:  
«Stisystemet i Stroplsjødalen vurderes ut fra et samlet kunnskapsgrunnlag med tanke på å 
samle og redusere ferdselen gjennom revisjon av stisystemet og andre tiltak.» 
Tiltakspunkt om dialog om å stenge turisthytter i vintersesongen tas ut. 
Nasjonalparkstyret aksepterer at det gjøres endringer i høringsdokumentene som følge av 
gjenstående arbeid med forankring, og gir arbeidsutvalget fullmakt til å godkjenne disse 
endringene. 
Styret ønsker involvering i prosessene videre og ser det viktig med lokal forankring. 
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ST 46/2020 Søknad om dispensasjon for rekonstruksjon av 
seterfjøs på Åkersetra i Åmotan-Grøvudalen LVO 
Innstilling fra Forvalter 
1) Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Erik Bredesen tillatelse til å rekonstruere gammelt seterfjøs 

på Åkerssetra i Åmotan-Grøvudalen landskapsvernområde på følgende vilkår: 
a)  Fjøset gjenoppbygges som angitt i søknad med vegger av naturstein fra stedet; lafta 

trekanter i gavlene, sperretak på bukker og solide takbord, torvtak. Torvtak kan legges 
med papp og plast eller lignende på takbord, ellers skal tradisjonelle materialer og 
metoder nyttes. 

b) Det kan ikke nytes taktorv fraktet inn utenfra. Uttak av torv er søknadspliktig. Forvalter 
delegeres myndighet til å avgjøre en søknad om dette og å sette vilkår. 

c) Byggets mål i samsvar med tegninger i søknad – grunnflate ca. 11,8 X 5,9 m (BYA ca 
70 m2), vegghøyde opp til raft ca. 1,80 m, mønehøyde ca. 4 m dvs. takvinkel ca. 
30 grader. 

d) Kapp fra byggingen kan brukes til ved, øvrig bygningsavfall skal fraktes til godkjent 
avfallsmottak og leveres der. 

2) Vedtaket et fattet med hjemmel i forskrift for Åmotan-Grøvudalen landskapsvernområde, 
§ 3, punkt 1.3.a). 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 05.10.2020  
Behandling i møtet 
Ingen merknader. 

Vedtak 
Som innstillingen,  

- enstemmig.  
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ST 47/2020 Søknad fra Torgeir Engelund, Oslo, om å bygge 
anneks til hytte ved Hesthove i Fokstugu landskapsvernområde 
Forslag til vedtak – innstilling 
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Torgeir Engelund, Oslo, dispensasjon til å sette opp et anneks 
på 5,16x5,82 m, dvs. 30 m2 BYA, til hytte på 54,0 m2 BYA og uthus på 11,3 m2 BYA i 
Fokstugu landskapsvernområde, slik at bebygd areal blir 95,3 m2 til sammen. 
Hytta har gnr. 2, bnr. 43 i Dovre kommune og adresse Trondheimsvegen 1261. 
Dispensasjonen begrunnes med at oppsetting av et anneks på 30 m2 på planlagt tomt i 
nærheten av den nåværende hytta og uthuset, vil medføre en forholdsvis liten endring i forhold 
til nåværende arealbruk i Fokstugu landskapsvernområde. Denne endringen er sannsynligvis 
ikke i strid med verneformålet for landskapsvernområdet, og vil påvirke verneverdiene 
forholdsvis lite. 
Vilkår: 

- Grunnarbeider skal reduseres til et minimum og gjøres så skånsomt som mulig. 
- Dersom tiltaket skulle vise seg å kreve større terrenginngrep på selve byggetomta eller 

for å få framført ferdigbygg, materialer eller annet nødvendig utstyr, skal 
kulturminnemyndighetene i Innlandet fylkeskommune kontaktes så snart som mulig slik 
at forholdet til kulturminner kan avklares. 

- Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner 
som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene 
eller deres sikringssoner på fem meter, jf. lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest 
sendes til kulturminnemyndighetene i Innlandet fylkeskommune slik at 
vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan 
gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. 

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

- Byggearbeidene skal gjøres 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 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 - 05.10.2020  
Behandling i møtet 
Ingen merknader. 

Vedtak 
Som innstillingen,  

- enstemmig.  
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ST 48/2020 Søknad fra Reindøl beitelag, Lesja, om å sette 
opp sankekve for sau ved Baklihaugen / Reindølsvegen i 
Jora landskapsvernområde 

Forslag til vedtak – innstilling 
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Reindøl beitelag v/ Per Nørstebø, Lesja, tillatelse til å sette opp 
sankekve for sau ved Baklihaugen / Reindølsvegen i Jora landskapsvernområde. 
Sankekvea kan ha en inngjerding på ca. 20 x 20 m og 50-100 m ledegjerder. 
Vilkår: 

- Bruk av piggtråd er ikke tillatt 
- Det skal ryddes opp i material- og gjerderester etter oppsetting av sankekvea, og 

material- og gjerderestene skal fraktes ut av landskapsvernområdet. 
- Grinder skal står åpne når sankekvea ikke er i bruk 

Vedtaket er fattet med hjemmel i verneforskriften Jora landskapsvernområde, § jf. § 3 pkt. 1.3 j, 
og vilkårene er fastsatt med grunnlag i vanlig praksis innenfor forvaltningsretten. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 05.10.2020  
Behandling i møtet 
Ingen merknader. 

Vedtak 
Som innstillingen,  

- enstemmig. ST 49/2020 Sak - Åmotan-Grøvudalen LVO - 
dispensasjon - motorferdsel - 2020 - 2021 - barmark - 
Stortæla 4 -  transport med traktor - Lars A Furu 

Innstilling fra forvalter 
1. Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Lars A Furu dispensasjon for inntil ti traktorturer fra 

parkeringsplassen på Stortæla etter godkjent kjørespor og videre på spor etter kjøring forbi 
Stortæla 2 og videre langs stien fram til Stortæla 4 barmarkssesongen 2020 og 2021. 

2. Standard vilkår som gitt av administrasjonen skal følges, det skal ikke kjøres når terrenget 
er bløtt. 

3. Vedtaket er gjort etter naturmangfoldloven § 48. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 05.10.2020  
Behandling i møtet 
Ingen merknader. 

Vedtak 
Som innstillingen,  

- enstemmig.   
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ST 50/2020 Klage fra Fylkesmannen i Innlandet på tillatelse 
til Bjørn Smeby til transport med bil på Vålåsjøhøvegen i 
Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern og Fokstugu 
landskapsvernområde i forbindelse med byggearbeider på 
egen bu ved Korpehaugan i 2020-2021 
Forslag til vedtak – innstilling 
Dovrefjell nasjonalparkstyre endrer vedtaket i delegert sak nr. 073-2020 slik at det bare gjelder 
for 2020. Vedtaket blir dermed slik: 
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Bjørn Steinar Smeby Trondheim, tillatelse til transport av 
materialer, verktøy og utstyr med bil på Vålåsjøhøvegen i Hjerkinn landskapsvernområde med 
biotopvern og Fokstugu landskapsvernområde, i forbindelse med byggearbeider på egen bu, 
Hindbue, ved Korpehaugan i 2020. Kjørerute er Hjerkinn – veienden ved Grisungvatna. Det gis 
tillatelse til inntil 10 turer (tur-retur) i 2020. Transportene skal foregå mellom 01.06. og 31.10., 
unntatt i villreinjakta. 
Vilkår: 

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

- Tillatelsen gjelder ikke i villreinjakta. 
- Kjøring på Vålåsjøhøvegen etter 1. november skal unngås. 
- Kjøring skal foregå iht. Forsvarsbyggs ferdselsrestriksjonskart i 2020, og hvis det er 

behov for transport når og der det er ferdselsrestriksjoner, må transporten avtales med 
Forsvarsbygg i forkant. 

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

- Kjøretillatelse skal være med når kjøring foregår, og kjørebok skal føres. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i verneforskriften for Hjerkinn landskapsvernområde § 9, 3. 
ledd, pkt. d og med grunnlag i utkast til forvaltningsplan for vern av tidligere Hjerkinn skytefelt, 
og forvaltningsplanen for verneområdene på Dovrefjell. Vilkårene er fastsatt med grunnlag i 
vanlig praksis innenfor forvaltningsretten. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 05.10.2020  
Behandling i møtet 
Ingen merknader. 

Vedtak 
Som innstillingen,  

- enstemmig.  
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ST 51/2020 Klage fra Fylkesmannen i Innlandet og 
Fylkesmannen i Trøndelag på tillatelse til Hege og Torkjel 
Brendryen, Dalholen, til transport med bil og traktor til seter 
på Staesvollen i Knutshø landskapsvernområde i 2020-2023 
Forslag til vedtak – innstilling 
Dovrefjell nasjonalparkstyre endrer vedtaket i delegert sak nr. 074-2020 slik at tillatelsen i 
vedtaket utvides til også å gjelde tillatelse til kjøring til Staesvollen i forbindelse med tilsyn av 
husdyr på beite, og at tillatelsen til inntil 10 turer pr. år. i 2020-2023 opprettholdes. Det nye 
vedtaket blir dermed slik: 
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Hege og Torkjel Brendryen, Dalholen, tillatelse til transport av 
materialer og utstyr med bil og traktor til egen seter på Staesvollen i Knutshø 
landskapsvernområde, og tillatelse til kjøring til Staesvollen i forbindelse med tilsyn av husdyr 
på beite, fra 15.06. til 15.10. i 2020-2023. Det gis tillatelse til inntil 10 turer (tur-retur) pr. år. 
Kjørerute er kjøresporene mellom Setalsjølia / Såtålia og Staesvollen. 
Transport av materialer og vedlikehold av klopper og seterhus, bør kombineres med tilsyn av 
husdyr på beite. 
Vilkår: 
- Kjøringen skal foregå på en hensynsfull måte. Det skal tas hensyn til villrein og  
  annet  dyreliv i nærheten av kjøresporet. Vegetasjonen skal ikke påføres unødige  
  skader. 
- Eventuell veiledning som forvaltningsmyndigheten, SNO eller fjelloppsynet gir for å  
  ivareta  verneformålet, skal følges. 
- Kjøretillatelse skal være med under transportene, og kjørebok skal føres. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i verneforskriften for Knutshø landskapsvernområde, jf. § 3 pkt. 
5.3 e, og med grunnlag i forvaltningsplanen for verneområdene på Dovrefjell. Vilkårene er 
fastsatt med grunnlag i vanlig praksis innenfor forvaltningsretten.  
 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 05.10.2020  
Behandling i møtet 
Ingen merknader. 

Vedtak 
Som innstillingen,  

- enstemmig.  
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ST 52/2020 Sak - Klagebehandling - Dovrefjell-Sunndalsfjella 
NP - dispensasjon - motorferdsel 2020 - 2022 - hytte 
Snøfjellstjønnvegen 704 

Innstilling fra forvalter 
Dovrefjell nasjonalparkstyre avviser klagen på vedtak i delegert sak 67/20 fra Fylkesmannen i 
Trøndelag.  
Vedtaket er gjort ut fra den rammen forskrift for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark gir og ut 
fra de behovsvurderinger som ligger i forvaltningsplanen og en vurdering av tilleggsbehov i den 
konkrete saken. Å kreve konkret behovsvurdering i den enkelte sak for det antall turer 
forvaltningsplanen åpner for med konkret vurdering av sesong for transporten i hver sak slik 
Fylkesmannen mener er korrekt blir et brudd med de forutsetninger som ligger til grunn for 
forskrift og forvaltningsplan. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 05.10.2020  
Behandling i møtet 
Ingen merknader. 

Vedtak 
Som innstillingen,  

- enstemmig.  
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ST 53/2020 Sak - Klagebehandling - Dovrefjell-Sunndalsfjella 
NP - dispensasjon - motorferdsel 2020 - barmark - traktor - 
Tjønnglupvegen 873 - Fylkesmannen i Trøndelag 

Innstilling fra forvalter 
1. Dovrefjell nasjonalparkstyre avviser klagen fra Fylkesmannen i Trøndelag på vedtak i 

delegert sak 70/20 fra Fylkesmannen i Trøndelag.  
2. Nasjonalparkstyret mener ut fra en helhetlig vurdering opp mot verneformålet der det er tatt 

hensyn til landskap, friluftsliv, biologisk mangfold generelt og villrein spesielt, at dette er den 
beste løsning for å dekke et større transportbehov. Styret mener klager legger for stor vekt 
på landskapets egenart vurdert mot andre deler av verneformålet. 

3. Nasjonalparkstyret viser videre til at Fylkesmannen har kjent til praksis og har hatt ni 
tidligere vedtak gjennom åtte år som kunne ha vært påklaget, uten å gjøre dette. Styret 
viser videre til vedtak i styresak 24-2017 24.4.2017 Ny verneplan for Dovrefjell-
Sunndalsfjella nasjonalpark og utredningen i sak 47/2019. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 05.10.2020  
Behandling i møtet 
Ingen merknader. 

Vedtak 
Som innstillingen,  

- enstemmig.  
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ST 54/2020 Saker til orientering - møte i Dovrefjell 
nasjonalparkstyre 05.10.2020 
Innstilling fra forvalter 
Det ble orientert om / drøftet følgende saker: 
1. Virksomheten til Statens naturoppsyn i sommer 
Saken ble tatt til orientering. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 05.10.2020  
Behandling i møtet 
1. Naturoppsyn SNO Ola Erik Bolme, Arne Johs Mortensen og Espen Rusten orienterte. 

Blant annet ble orientert om merking av sykkerute i Knutshø LVO i strid med avslag og 
kontroll med organisert ferdsel, oppsyn med gitte dispensasjoner til bygging, motorferdsel 
mv. 
SNO pekte på at omfanget av lovlige tiltak og aktiviteter er en større trussel mot 
verneverdiene enn de ulovlige. 
Ingen merknader. 

2. Forvalter Bjurstedt orienterte om at anmeldelse av droneflyging i nasjonalparken var avgjort 
med et vedtatt forelegg på kr. 8 000,-  
Imidlertid ligger filmen fortsatt ute. Styret ba forvalter se på muligheten for å få den fjernet. 

3. Sidsel Rykhus ba styret be forvalterne utarbeide en sak der styret ber om bedre 
mobildekning i verneområdene, spesielt Dalsida. Styret sluttet seg til dette. 

4. Ola Husa Risan orienterte om markering av at Hjerkinn skytefelt er ferdig tilbakeført og 
overført fra militær bruk til sivil bruk og vern. Han uttrykte misnøye over at 
Nasjonalparkstyret som nå skal forvalte området, ikke var gitt noen rolle i arrangementet. 

5. Risan orienterte videre om forsøk må å få til møte med klima- og miljøministeren om 
fjellhagen på Kongsvoll da ministeren overnattet på Kongsvold Fjeldstue før 
skytefeltmarkeringen. Anmodningen ble avslått med henvisning til at ministeren alt var 
fullbooket. Det arbeides videre med saken. 

Vedtak 
Som innstillingen, med endring av «Saken» til «Sakene» 

- enstemmig.  
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