
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 

Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre 
Møtested: Oppdal turisthotell, Oppdal 
Dato: 07.12.2020 
Tidspunkt: 10:00-14:30 

 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ola Husa Risan Leder OPPDAL 
Sidsel Pauline Rykhus Nestleder MOLDE 
Ståle Refstie Medlem SUNNDAL 
Per Egil Solli-Mork Medlem RAUMA 
Ola Engen Medlem TYNSET 
Guri Ruste Medlem DOVRE 
Kristin Langtjernet Medlem FOLLDAL 
Aud Hove Medlem IFK 
Gry Sletta Medlem LESJA 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Carl Johansen Medlem MRFK 
Marit Bjerkås Medlem TLFK 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Ingvill Dalseg Marit Bjerkås TLFK 

 
Merknader 

Sidsel Rykhus og Guru Ruste deltok via Teams 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Lars Børve Nasjonalparkforvalter 
Carl S. Bjurstedt Nasjonalparkforvalter 
Videre møtte  
Arne Johs Mortensen 
Ola Eirik Bolme 
Espen Rusten 

Naturoppsyn SNO 

 
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. 50 av 7.12.2020),  
med godkjenninger fra 

- Sidsel Rykhus  (dok. i 2019/20417 nr. 51 av 7.12.2020) og 
- Ola Husa Risan  (dok. i 2019/20417 nr. 52 av 10.12.2020)   
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Saksliste 

Utvalgssaksnr Innhold Arkivsaksnr 
ST 55/2020 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden, valg av et 

medlem til å godkjenne protokollen 
 

ST 56/2020 Referatsaker  
RS 12/2020  Underretning til klager - ulovlig dronefilming 2020/4945 

RS 13/2020  Endelig vedtak i Miljødirektoratet - Klage - Fokstugu LVO - 
Dispensasjon til Snefrid og Bjørn Ødegård til å sette opp kokhus 
på seter på Gardsenden - Fylkesmannen i Innlandet 

2019/16192 

RS 14/2020  Uttalelse - Dalsida LVO - Oppstart av planarbeid og forslag til 
planprogram for områderegulering på Bjorli - Norconsult AS 

2020/10812 

RS 15/2020  Besøksstrategi med kommunikasjonsplan for verneområdene på 
Dovrefjell, godkjenning før høring 

2019/9703 

RS 16/2020  Samarbeidsavtale mellom DNT og Fylkesmannen i Innlandet om 
ut.no 
- Se orienteringssaker 66/2020 

2019/9703 

RS 17/2020  Søknad - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - dispensasjon - riving av 
uthus / fjøs - Åmotsdalsvegene 850 - gbnr 68/1 - Oppdal - Ola 
Vammervold 
- Se orienteringssaker 66/2020 

2020/12148 

ST 57/2020 Delegerte vedtak  
DS 97/2020 Delegert sak - Tillatelse - Åmotan-Grøvudalen LVO - frakting av 

diesel fra vernegrensa - utbedring skutertrase / sti i Geitådalen - 
Torbudalen hytteeierforening 

2020/3253 

DS 98/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Hjerkinn/Kongsvoll/Drivdalen LVO - 
barmark - telehytte Grønbakken nord - Bane NOR / Nødnett 

2020/10465 

DS 99/2020 Delegert sak - Dispensasjon - Åmotan-Grøvudalen LVO - 
motorferdsel - 2021 - 2024 - snødekt mark - 37/2 Storsetra - 
Endre Atle Hoås 

2020/921 

DS 100/2020 Delegert sak -tillatelse - Åmotan-Grøvudalen LVO - Transport 
snødekt mark - Dindalsvegen 1304 v/ Veggasetra - Terje Husby 

2020/3614 
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Saker til behandling 

 

ST 58/2020 Forslag til møteplan for Dovrefjell nasjonalparkstyre i 2021 2020/13000 
ST 59/2020 Forslag til budsjett for Dovrefjell nasjonalparkstyre i 2021 2020/12518 
ST 60/2020 Søknad fra Dovre fjellstyre om tiltaksmidler til å bygge bruer 

over elvene Stridåe og Svåne ved Svånålegeret i Dovrefjell-
Sunndalsfjella nasjonalpark 

2020/12518 

ST 61/2020 Merket sykkelsti over Store Børsjøhø i Knutshø 
landskapsvernområde 

2020/10248 

ST 62/2020 Søknad om oppføring av bru over Grynna ved Storsetra i 
Åmotan-Grøvudalen LVO 

2020/9945 

ST 63/2020 Søknad om punktutbetringar på køyresporet til Grøvudalen - 
fornying av tillatelse frå 2015 og nye punkt 

2020/9831 

ST 64/2020 Søknad fra Femundløpet AS, Røros, om ny hundeløpstrasé 
forbi Vesl-Børsjøen i Knutshø landskapsvernområde i 2020-
2025 

2020/10221 

ST 65/2020 Søknad om organisert ferdsel og motorisert ferdsel snødekt 
mark for UK Royal marines -søker HV-11 - Dovrefjell-
Sunndalsfjella NP, Dalsida og Jora LVO 

2020/11407 

ST 66/2020 Saker til orientering - møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 
05.12.2020 

2020/5397 

 
 

ST 55/2020 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden, 
valg av et medlem til å godkjenne protokollen 
Ut fra vedtektene for styret skal leder sammen med et medlem godkjenne protokollen. 
Videre skal fastsettes antall timer til forberedelse (ikke vedtak). 

Forvalters innstilling 
Møteinnkalling og sakliste ble godkjent. 
Til å godkjenne protokollen ble valgt NN. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 07.12.2020  

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

Vedtak 
Som innstillingen, med Sidsel Rykhus til å godkjenne protokollen 

- enstemmig. 
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ST 56/2020 Referatsaker 
Forvalters innstilling 
Dovrefjell nasjonalparkstyre tar referatsakene 12-17 2020 til etterretning.  

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 07.12.2020  

Behandling i møtet 
(Omtale av referatsakene finnes under orienteringssakene der det er relevant.) 
Ståle Refstie foreslå å utsette høringsfristen til 15.2. av hensyn til kommunestyrebehandling. 
Styret var enig i dette. 
Det kreves ikke byggteknisk vurdering av fjøset på Vammervollsætra  

Vedtak 
Som innstillingen,  

- enstemmig. 
 

ST 57/2020 Delegerte vedtak 
Forvalters innstilling 
Dovrefjell nasjonalparkstyre tar refererte delegerte saker 97-100/2020 til etterretning.  

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 07.12.2020  

Behandling i møtet 
Kristin Langtjernet tok opp informasjonspunktet på Brattbakken. 

Vedtak 
Som innstillingen,  

- enstemmig. 
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ST 58/2020 Forslag til møteplan for Dovrefjell 
nasjonalparkstyre i 2021 
Forslag til vedtak – innstilling 
Møteplan for Dovrefjell nasjonalparkstyre i 2021 er: 
Uke 6:  08.02. AU-møte 
Uke 12: 22.03. Styremøte Evt. uke 15: 12.04. Styremøte 
Uke 19: 10.05. AU-møte 
Uke 25: 21.06. og ev. 22.06. Styremøte og evt. befaring 
Uke 33: 16.08. AU-møte 
Uke 40: 04.10. Styremøte 
Uke 44: 01.11. AU-møte 
Uke 50: 13.12. Styremøte 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 07.12.2020  

Behandling i møtet 
Det er ønskelig med styremøter rundt i kommunene. 
Det blir et webinar 16.2.2021 i stedet for nasjonalparkkonferansen 16. og 17.2. 

Vedtak 
Som innstillingen,  

- enstemmig.  
 

ST 59/2020 Forslag til budsjett for Dovrefjell 
nasjonalparkstyre i 2021 
Forslag til vedtak – innstilling 
Dovrefjell nasjonalparkstyre godkjenner forslagene til budsjett for 2021 for drift sekretariat, 
styret og andre utgifter, med de endringene som nasjonalparkstyret ble enige om på møtet. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 07.12.2020  

Behandling i møtet 
Ola Husa Risan foreslo å ta en befaring til annet verneområdestyre med tema besøksstrategi, 
forslag Jotunheimen. Styreposten økes til kr 500 000,- for å dekke dette. 

Vedtak 
Som innstillingen, med økning av styreposten til 500 000. 

- enstemmig.  
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ST 60/2020 Søknad fra Dovre fjellstyre om tiltaksmidler til å 
bygge bruer over elvene Stridåe og Svåne ved Svånålegeret i 
Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark 

Forslag til vedtak – innstilling 
Dovrefjell nasjonalparkstyre viser til søknad fra Dovre fjellstyre 16.11.2020 om 983.200 kr. (eks 
mva) i tiltaksmidler til å bygge nye bruer over Stridåe og Svåne ved Svånålegeret i Dovrefjell-
Sunndalsfjella nasjonalpark i 2021. 
Dovrefjell nasjonalparkstyre vil gjennom Elektronisk søknadssenter i Miljødirektoratet melde inn 
behov for tilstrekkelig midler fra post 1420.31 Tiltak i verneområder, til bygging av nye bruer 
over Stridåe og Svåne ved Svånålegeret i 2021. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 07.12.2020  

Behandling i møtet 
Ingen merknader. 

Vedtak 
Som innstillingen,  

- enstemmig.  
 

ST 61/2020 Merket sykkelsti over Store Børsjøhø i Knutshø 
landskapsvernområde 

Forslag til vedtak – innstilling 
Dovrefjell nasjonalparkstyre oppfordrer Savalens Venner å fjerne merkingen av sykkelstien 
mellom veien ved Finnhaugan og det gamle gruveområdet på Store Børsjøhø, en strekning på 
ca. 1 km, i Knutshø landskapsvernområde. 
Merkingen består av et skilt ved veien ved Finnhaugan med tekst "Rødalsrunden 22,7 km" og 
et skilt som står etter ca. 1 km. Mellom disse skiltene er det merket med rød maling på steiner 
og trestammer, totalt 6 punkter. 
Dersom Savalens Venner ikke gir beskjed til Dovrefjell nasjonalparkstyre om at Savalens 
Venner vil fjerne merkingen av sykkelstien frivillig, varsler Dovrefjell nasjonalparkstyre med 
dette at nasjonalparkstyret vil vurdere å gi Savalens Venner pålegg om å fjerne merkingen av 
sykkelstien. 
Bakgrunnen for at Dovrefjell nasjonalparkstyre vil vurdere pålegg om retting og det rettslige 
grunnlaget for det, går fram av saksutredningen i denne saken. Frist for gjennomføring av et 
eventuelt pålegg om retting, kan bli 1. juli 2021. 
Dersom Savalens Venner ikke gjennomfører et eventuelt pålegg om retting innen den gitte 
fristen, kan Dovrefjell nasjonalparkstyre be Statens naturoppsyn foreta rettingen (dvs. direkte 
gjennomføring). Dovrefjell nasjonalparkstyre kan da kreve at Savalens Venner dekker utgiftene 
til rettingen. 
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Savalens Venner frist på en (1) måned til å uttale seg i saken. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i naturmangfoldloven § 69 og forvaltningsloven § 16. 
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Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 07.12.2020  

Behandling i møtet 
Ingen merknader. 

Vedtak 
Som innstillingen,  

- enstemmig.  
 

ST 62/2020 Søknad om oppføring av bru over Grynna ved 
Storsetra i Åmotan-Grøvudalen LVO 
Innstilling fra forvalter 
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir dispensasjon til Espen Bakk til å bygge ny bru over Grynna ved 
Storsetra i Grødalen, på disse vilkår: 
1. Plassering og utførelse skal være som angitt i saksopplysningene. 
2. Gammel bru skal fjernes. Rent treverk kan nyttes til ved, øvrige materialer skal 

transporteres ut av området og til godkjent avfallsmottak. 
Vedtaket er gjort etter lov om naturens mangfold § 48, jf. § 77. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 07.12.2020  

Behandling i møtet 
Ingen merknader. 

Vedtak 
Som innstillingen,  

- enstemmig.  
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ST 63/2020 Søknad om punktutbetringar på køyresporet til 
Grøvudalen - fornying av tillatelse frå 2015 og nye punkt 
Tilråding frå forvaltar 
1. Dovrefjell nasjonalparkstyre gjev Grøvudalen Grunneierlag og Stiftelsen Gammelsetra 

dispensasjon til å køyre inn til Gammelsetra i Grøvudalen etter køyresporet Grudalsvegen 
C og ut att med to gravemaskinar med ei breidd som høver med sporet. 

2. Vidare får søker dispensasjon for å bruke gravemaskinar til utbetring av køyresporet på dei 
punkta som går fram av tabell over inngrepspunkt (vedlegg). Som vilkår for arbeidet gjeld: 
a. Skildringa av arbeidet og utstyret slik det er gjeng fram i møtereferat og tabell – vedlegg 

2 og 3 i saka – er ein del av vedtaket. 
b. Retningslinene i forvaltningsplanen for vedlikehald og bruk av køyrespor må følgjast. 

Ein må vise stort omsyn der ein må hente stein og grus frå terrenget langs vegen, og 
lage minst mogleg sår i terrenget. Vegetasjonsdekke skal tas forsiktig av og leggjast 
tilbake etter uttak av masser. Ein må ikkje etablere permanente masseuttak. 

c. Søkjer skal ta bilete av inngrepspunkta før og etter tiltaka og sende nasjonalparkstyret 
når arbeidet er gjort. Eventuelle sår i terrenget rundt etter uttak av masse og stein, skal 
og dokumenterast på same vis. 

d. Om maskinene gjer skade på sporet, skal dette reparerast på retur. Eventuelle slike 
tiltak kjem i tillegg til dei 10 tiltaka det er søkt om, og skal dokumenterast som over. 

3. Rapport med bilete knytt til stad for inngrep før og etter og ein kort rapport skal sendast 
nasjonalparkstyret når arbeidet er utført. 

4. Vedtaket er gjort etter naturmangfaldlova § 48 jf. § 77, jf. òg forskrift for Åmotan-
Grøvudalen landskapsvernområde § 3. 

5. Forvaltar vert delegert fullmakt til å handsame søknader om tilleggstransport (grus, 
drivstoff). 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 07.12.2020  

Behandling i møtet 
Forvalter har fått to henvendelser per telefon om saken: 

- Grøvudalen grunneierlag er søker sammen med stiftelsen og det er grunneierlaget 
som har fått midler til tiltaket.  
Rettes redaksjonelt. 

- Naturvernforbundet i MR: Vær obs på sjanse for inntransport av fremmede arter med 
anleggsmaskiner og evt. masser.  
Forvalter tar dette med som betingelse når vedtaket oversendes. 

Vedtak 
Som innstillingen,  

- enstemmig.  
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ST 64/2020 Søknad fra Femundløpet AS, Røros, om ny 
hundeløpstrasé forbi Vesl-Børsjøen i Knutshø 
landskapsvernområde i 2020-2025 

Forslag til vedtak – innstilling 
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir ikke Femundløpet AS, Røros, dispensasjon til å kjøre opp og 
preparere en ny løypetrasé for Femundløpet med snøskuter forbi Vesl-Børsjøen i Knutshø 
landskapsvernområde i tiden 22.12.2020-01.03.2025, og gir ikke dispensasjon til å bruke 
denne traséen. 
Avslaget begrunnes med at en dispensasjon for Femundløpet AS til å kjøre opp og preparere 
en ny løypetrasé for Femundløpet med snøskuter forbi Vesl-Børsjøen i Knutshø 
landskapsvernområde i tiden 22.12.2020-01.03.2025, og bruk av traséen, er i strid med den 
delen av verneformålet for Knutshø landskapsvernområde som går ut på å ta vare på 
leveområdene til villreinen, og kan legge grunnlag for en utvikling som på sikt kan skade 
villreinen. Det er derfor ikke mulig å gi dispensasjon med hjemmel i naturmangfoldloven § 48. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 1. ledd. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 07.12.2020  

Behandling i møtet 
Ingen merknader. 

Vedtak 
Som innstillingen,  

- enstemmig.  
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ST 65/2020 Søknad om organisert ferdsel og motorisert 
ferdsel snødekt mark for UK Royal Marines -søker HV-11 - 
Dovrefjell-Sunndalsfjella NP, Dalsida og Jora LVO 

Innstilling fra forvalter 
Dovrefjell nasjonalparkstyre viser til at motorisert ferdsel og annen ferdsel etter de traseer som 
er omsøkt vil kunne ha negative effekter for viktige verneverdier. Videre til at det prinsipielt ikke 
er ønskelig med militær øvingsvirksomhet i verneområdene og at slik styret oppfatter er det 
enighet mellom verne- og forsvarsmyndigheter på departementsnivå om dette. 
Ut fra dette gjør styret følgende vedtak: 
1. Søknad om rekognosering i Jora LVO og Hjerkinn LVO m/ 3 snøskutere og BV avslås. 

Hjemmel er forskrift for Jora landskapsvernområde § 3 og Hjerkinn landskapsvernområde 
med biotopvern § 9. 

2. Søknad om transport fra Hjerkinn til Grisungvatna langs eller nedenfor Vålåsjøvegen med 
inntil 3 snøskutere og evt. en BV avslås. Hjemmel er forskrift for Hjerkinn 
landskapsvernområde med biotopvern § 9. 

3. Søknad om transport fra Gåsbue til hytte ved Vangsvatnet 2 x tur/ retur med inntil 3 
snøskutere avslås. Hjemmel er forskrift for Dalsida landskapsvernområde § 3. 

4. Søknad om transport fra Aursjøhytta til hytte ved Langtjønne 2 x tur/ retur med inntil 3 
snøskutere avslås. Hjemmel er § 3 i forskrift for Dalsida landskapsvernområde og § 3 i 
forskrift for Torbudalen biotopvernområde. 

5. Søknad om transport x 2 fra Aursjøhytta og tilbake med inntil 2 snøskutere for utsetting og 
henting av depot 1-3 vest for Aursjøen avslås med hjemmel i forskrift for Dovrefjell-
Sunndalsfjella nasjonalpark § 3. 

6. Det gis tillatelse til transport x 2 (tur/ retur) langs vei til Osbu kraftverk med inntil tre 
snøskutere og to beltevogner, med hjemmel i § 3 i forskrift for Torbudalen 
biotopvernområde. 

7. Nasjonalparkstyret vurderer at fjellmarsj for 3 grupper på 5 personer ikke omfattes av 
bestemmelsene om organisert ferdsel i forskriftene for Dovrefjell nasjonalpark § 7 of 
forskrift for Hjerkinn landskapsvernområde md biotopvern § 7. 

8. Nasjonalparkstyret gir ikke tillatelse til assistanse med motorkjøretøy i verneområdene av 
personell på skimarsj. I nødstilfelle skal søker be om assistanse via ordinære sivile kanaler, 
det vil si politiets operasjonssentral.  Hjemler her blir som i punktene 1 til 5 foran. 

Dovrefjell nasjonalparkstyre vil til slutt henstille om at militærøvelser legges til områder der man 
ikke kommer i konflikt med verneområder og andre miljøvernhensyn. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 07.12.2020  

Behandling i møtet 
Ingen merknader. 

Vedtak 
Som innstillingen,  

- enstemmig.  
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ST 66/2020 Saker til orientering - møte i Dovrefjell 
nasjonalparkstyre 05.12.2020  
Innstilling fra forvalter 
Det ble orientert om / drøftet følgende saker: 

1. Samarbeidsavtale mellom DNT og Fylkesmannen om Ut.no  
2. Ny reiselivsstrategi fra regjeringen 
3. Vammervollsætra – søknad om å rive fjøs 
4. Arrondering av veisystem og parkering på Hjerkinn. 
5. Årsrapport fra Statens naturoppsyn Dovrefjell 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 07.12.2020  
Behandling i møtet 

1. Styret er enig i vurderingene så langt. 
2. Styret er enig i vurderingene så langt. 
3. Vammervollsætra: Styret er enig i riveforbud. Uenig i krav om byggteknisk vurdering. 

Raskest mulig behandling av rivesøknad i styret er ønskelig. 
4. Enig i vurderingene. Tillegg: Det trengs et tilbud til bobilcamping, struktur på 

trafikk/parkering må vurderes helhetlig. Ønsker sak. 
5. Arne Johs. Mortensen orienterte. Presentasjonen oversendes styret. Rapporten er 

oversendt tidligere og legges ut på styrets hjemmeside. 

Vedtak 
Som innstillingen,  

- enstemmig.  
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