
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 

Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre 
Møtested: Teams (grunnet stengt E6 – uvær) 
Dato: 28.03.2022 
Tidspunkt: 10:00 - 13:30 

 

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 
Aud Hove Medlem IFK 
Gry Sletta Medlem LESJA 
Carl Johansen Medlem MRFK 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Kristin Langtjernet Medlem FOLLDAL 

   
 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Egil Eide Kristin Langtjernet FOLLDAL 
 

Merknader 

Espen Rusten og Ola Eirik Bolme, Oppsyn Statens naturoppsyn, var til stede i møtet. 
Ståle Refstie fikk permisjon fra kl. 13, etter sak 12.  
Sak 13 ble behandlet etter sak 3 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Bernhard Svendsgard nasjonalparkforvalter 
Gunhild Sem nasjonalparkforvalter 
Carl S. Bjurstedt nasjonalparkforvalter 

 

Godkjenning: 

Protokollen er bekreftet godkjent ved gjennomsyn hos leder og det valgte medlem i sak 1/2022, 
se arkivsak 2022/682 og følgende dokumenter: 

- Utsendt protokollutkast  (dok. i 2022/682 nr. 9 av 28.03.2022),  
med godkjenninger fra 

- Sidsel Rykhus (dok. i 2022/682 nr. 10 av 29.3.2022) og 
- Ola Husa Risan  (dok. i 2022/682 nr. 11 av 29.3.2022)  
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Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Arkiv- 

saksnr 

ST 1/2022 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden, valg av et 
medlem til å godkjenne protokollen 

 

ST 2/2022 Referatsaker  

RS 1/2022  Dovre NP - Fokstugu LVO - skjøtselsplan for Kongevegen / 
Pilegrimsleden - referat fra møte i prosjektgruppa, 13.01.22 

2021/6459 

RS 2/2022  Utbetaling av tilskudd - verdiskaping basert på naturarven - Kari Marie 
Jenstad 

2022/1592 

RS 3/2022  Årsrapport tjenestesalg 2021 NVS til nasjonalparkstyrene 2019/3019 

RS 4/2022  Årsrapport 2020 for tjenestesalg - informasjonsarbeid for Dovrefjell 
nasjonalparkstyre og Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 

2019/3019 

RS 5/2022  Årsrapport 2021 - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP 2020/12518 

RS 6/2022  Søknad - status som nasjonalparkkommune og aktør under 
merkevaren Norges nasjonalparker 

2021/12403 

RS 7/2022  Klage på vedtak - Knutshø LVO - Flåman NR - dispensasjon - 
motorferdsel - 2022 - 2025 - snødekt mark - tilsyn av seter og utkjøring 
av saltstein - Stig Roger Nilsen 

2021/11998 

RS 8/2022  Klage på vedtak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - dispensasjon - 2021 - 
2022 - kjøring med hundespann - Tommy Fagerli 

2021/10577 

RS 9/2022  Merknader til søknader fra Nordveggen og Kari Marie Jenstad - 
verdiskaping basert på naturarven 

2022/1592 

RS 10/2022  Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - dispensasjon - 
motorferdsel - 2022 - 2025 - snødekt mark - transport til hytte - 
Snøfjellstjønnvegen 642 - Jens Erik Bjerke 

2022/1697 

ST 3/2022 Delegerte vedtak  

DS 1/2022 Delegert sak - Knutshø LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2022 - 
2025 - snødekt mark - transport til seter - Orkeldalsvegen 677 - Helge 
Aleksander Smeby Sæther 

2021/11617 

DS 2/2022 Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Kongsvoll 
LVO - 2022 - 2025 - snødekt mark - Dovrevegen 2800 Stølådalen - 
Tord Bretten 

2021/12565 

DS 3/2022 Delegert sak - Knutshø LVO - snødekt mark - utkjøring av saltstein - 
Kvitstenhøa beitelag - Knut Ryhaug 

2022/1525 

DS 4/2022 Delegert sak - tillatelse 2022 - 2025 - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
snødekt mark - transport i forbindelse med vedlikehold av hytte - 
Snøfjellstjønnvegen 999 - Martin Lund Øien 

2021/4557 

DS 5/2022 Delegert sak - Knutshø LVO - snødekt mark - transport til seter - 
Orkeldalsvegen 677 - Helge Aleksander Smeby Sæther 

2021/11617 

DS 6/2022 Delegert sak - Knutshø LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2022 - 
2025 - snødekt mark - transport til seter på Storvollen gbnr 230/1/82 - 
Kakelldalen - Sverre Oddløkken 

2021/12144 

DS 7/2022 Delegert sak - Knutshø LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2022 - 
barmark - tilsyn og vedlikehold av utleiehytte - Elgsjøhytta - 
Vinstradalsvegen 1772 - Oppdal Jæger og Fiskarlag 

2022/804 
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Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Arkiv- 

saksnr 

DS 8/2022 Delegert sak - Knutshø LVO - snødekt mark - transport til bu ved 
Depltjønnan - Tommy Kristoffersen 

2022/1131 

DS 9/2022 Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - snødekt mark - transport 
til hytte - Dovrevegen 3684 - Ivar Håker 

2021/12953 

DS 10/2022 Delegert sak - dispensasjon / fornying - Drivdalen LVO - 2022 - 
motorferdsel snødekt mark - gbnr 58/1 - Vårstigen 245 Søgarssætra - 
Oppdal - Ola Husa Risan 

2020/11629 

DS 11/2022 Delegert sak - dispensasjon  - Åmotan-Grøvudalen LVO - snødekt 
mark - Prestsetra gbnr 37/1 - Bjørg Hoås og Lars Bredesen 

2021/878 

DS 12/2022 Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - dispensasjon - 2021 - 
kjøring med hundespann - Tor Jørgen og Oddbjørg Bøe 

2021/10005 

DS 13/2022 Delegert sak -Tillatelse - 2022 - 2025 - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
snødekt mark - transport av brensel og proviant - Snøfjellstjønnvegen 
572 - Øystein Storholm 

2021/4558 

DS 14/2022 Delegert sak - Knutshø LVO - snødekt mark - transport til Gløtlægret - 
Halvard Brennodden 

2022/78 

DS 15/2022 Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - dispensasjon - 
motorferdsel - 2022 - barmark - feltarbeid - GLORIA - NTNU - institutt 
for biologi 

2021/12476 

DS 16/2022 Delegert sak - Knutshø LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2022 - 
2025 - snødekt mark - utkjøring av saltstein - Marsjøålia beitelag 

2022/1247 

DS 17/2022 Delegert sak - Knutshø LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2022 - 
2025 - snødekt mark - transport til hytte - Vinstradalsvegen 1871 - 
Einar Bjerke Hoel 

2022/1535 

DS 18/2022 Delegert sak - Dalsida LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2022 - 
2026 - snødekt mark - preparering av Fjelløypa på Bjorli - Bjorli Lesja 
Løypelag SA 

2022/1585 

DS 19/2022 Delegert sak - Knutshø LVO - Flåman NR - dispensasjon - 
motorferdsel - 2022 - 2025 - snødekt mark - transport til seter på 
Borkhussætra og bu ved Sandtjønna - Torleif Borkhus 

2021/12257 

DS 20/2022 Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - dispensasjon - 
motorferdsel - 2022 - snødekt mark - bytte vinduer på hytte - 
Kaldvellglupen - Håvard Nordheim 

2022/1534 

DS 21/2022 Delegert sak - Knutshø LVO - Flåman NR - dispensasjon - 
motorferdsel - 2022 - 2025 - snødekt mark - utkjøring av saltstein - 
Digerkampen beitelag 

2021/12259 

DS 22/2022 Delegert sak - Knutshø LVO - Flåman NR - dispensasjon - 
motorferdsel - 2022 - 2025 - snødekt mark - transport til hytte på 
Flåman - Sverre Eide 

2021/11997 

DS 23/2022 Delegert sak - Knutshø LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2022 - 
2025 - snødekt mark - transport til Beitrustsetra - Roar Wang 

2021/12413 

DS 24/2022 Delegert sak - Knutshø LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2022 - 
snødekt mark - leting etter sau - Driva sankelag 

2021/13065 

DS 25/2022 Delegert sak - Knutshø LVO - snødekt mark - leting etter sau - Lars 
Hevle 

2022/87 

DS 26/2022 Delegert sak - dispensasjon - Åmotdalen - Grøvudalen LVO - 2022 - 
2025 snødekt mark - transport til Veggasætra - Kim Veggen 

2022/1302 
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Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Arkiv- 

saksnr 

DS 27/2022 Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Åmotsdalen LVO - 
dispensasjon - motorferdsel - 2021 - 2025 - snødekt mark - transport 
for restaurering - Gottesvegen 108 og 110 - Ivar Håker 

2021/4006 

DS 28/2022 Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - snødekt 
mark - transport til hytte - Trøasætervegen 582 - Lars Westlye 

2021/11785 

DS 29/2022 Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkinn LVO m/ BV - 
helikopter - snødekt mark - transport til Reinheim selvbetjeningshytte - 
DNT Oslo og Omegn 

2020/13765 

DS 30/2022 Delegert sak - Avslag - Knutshø LVO - snødekt mark - transport til 
hytte i Gissingerdalen - Håggåvegen 91 - Andreas Loe 

2021/12399 

DS 31/2022 Delegert sak - Hjerkinn / Kongsvoll / Drivdalen LVO - dispensasjon - 
motorferdsel - 2022 - 2025 - snødekt mark - transport til hytte 
Vårstigen 199 - Jon Ø. Nestavoll 

2021/11618 

DS 32/2022 Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - snødekt 
mark - transport til Finnbua ved Grytholet - Dovrevegen 3700 - Nils M. 
Sæterbø 

2021/12126 

DS 33/2022 Delegert sak - Knutshø LVO - snødekt mark - utkjøring av saltstein - 
Marsjødrifta Beitelag 

2022/2772 

DS 34/2022 Delegert sak - Knutshø LVO - snødekt mark - transport til og fra 
Lågisetra i forbindelse med sanking av sau - Stig Henrik Brennodden 

2022/2771 

DS 35/2022 Delegert sak - Dalsida LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2022 - 
2025 - snødekt mark - transport til Kvithøhytta - Ylsbotnen - Hans Riise 

2022/3084 

DS 36/2022 Delegert sak - Knutshø LVO - Flåman NR - dispensasjon - 
motorferdsel - 2022 - snødekt mark - transport til hytte ved Elgsjøen - 
Åge Klokkerhaug 

2022/1610 

DS 37/2022 Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 2022 - 
2025 - snødekt mark - Snøfjellstjønnvegen 702 - Bjørn Steinar Smeby 

2022/1482 

DS 38/2022 Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - dispensasjon - 
motorferdsel - 2022 - 2025 - snødekt mark - Snøfjellstjønnvegen 806 
Pilbua Åmotsdalsryggen - Halvor Hoel 

2022/559 

DS 39/2022 Delegert sak - Hjerkinn LVO m/ BV - barmark - transport i forbindelse 
med nødvendig drift og vedlikehold - Viewpoint Snøhetta - Tverrfjellet - 
Norsk Villreinsenter Nord 

2022/2145 

DS 40/2022 Delegert sak - Knutshø LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2022 - 
2025 - snødekt mark - utkjøring av saltstein - Sletthø Beitelag 

2022/2430 
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Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Arkiv- 

saksnr 

 
Saker til behandling 

 

ST 4/2022 Saker til orientering - Dovrefjell nasjonalparkstyre - møte 
28.03.2022 

2021/9589 

ST 5/2022 Fordeling av tildelte midler fra Miljødirektoratet 2022 2021/11915 

ST 6/2022 Arbeid for å få videreført ressurs for informasjonsarbeid 2019/3019 

ST 7/2022 Forvaltningsplan Dovrefjellområdet - oppstart 2022/2847 

ST 8/2022 Dispensasjon - Knutshø LVO - restaurering av Olabu - Folldal - 
gbnr 230/1/173 - Astri Normann - Aslak Kristiansen 

2021/11970 

ST 9/2022 Fokstugu LVO - dispensasjon - 2022 - 2023 - etablering av 
utsiktsplattform - Storhusranden rasteplass - Statsforvalteren i 
Innlandet 

2022/3140 

ST 10/2022 Dalsida LVO - dispensasjon - riving av eksisterende bu - 
oppføring av ny hytte og uthus gbnr 57/3 - Motterudholet - 
Margith og Magne Sveen 

2021/12326 

ST 11/2022 Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - dispensasjon - påbygg og 
fasadeendring - Karistu gbnr 121/1 - Raubergstela - Sunndal 
fjellstyre 

2022/449 

ST 12/2022 Fokstugu LVO - Hjerkinn/Kongsvoll/Drivdalen LVO - 
restaureringstiltak - motorferdsel - skilting langs Gamle 
Kongeveg 

2021/1290 

ST 13/2022 Torbudalen BVO - dispensasjon - ombygging av bekkeinntak i 
Skarvdalselva - Aura Kraftverk - Statkraft Energi AS 

2021/452 

ST 14/2022 Dalsida LVO - dispensasjon - oppføring av tilbygg til naustbu - 
Miutjønn gbnr 156/1/125 - Kari Bentdal - Vegard Gundersen 

2021/13091 
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ST 1/2022 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 - 28.03.2022  

Ut fra vedtektene for styret skal leder sammen med et medlem godkjenne protokollen. 
Videre skal fastsettes antall timer til forberedelse (ikke vedtak). 

Behandling i møtet 

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

Vedtak 

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

ST 2/2022 Referatsaker 

Forvalters innstilling 

Dovrefjell nasjonalparkstyre tar referatsakene 1-10/2022 til etterretning.  

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 28.03.2022  

Behandling i møtet 

Feilført delegert sak flyttes. Refererte saker blir da 1-9. 

Vedtak 

Som innstillingen,  
- enstemmig. 
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ST 3/2022 Delegerte vedtak 

Forvalters innstilling 

Dovrefjell nasjonalparkstyre tar refererte delegerte saker 1-40/2022 til etterretning.  

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 28.03.2022  

Behandling i møtet 

Feilført sak fra referatsaker legges til. Refererte delegerte vedtak blir da 1-41 

Vedtak 

Som innstillingen,  
- enstemmig. 

ST 4/2022 Saker til orientering - Dovrefjell nasjonalparkstyre 
- møte 28.03.2022 

Innstilling fra forvalter 

Det ble orientert om / drøftet følgende saker: 
1. Virksomheten til Statens naturoppsyn Dovrefjell 

2. Orientering studietur Lom 

3. Orientering om rådgivende utvalg 

4. Orientering brukerundersøkelse 

5. Orientering motorferdsel Torbudalen 

Styret tok sakene til orientering. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 28.03.2022  

Behandling i møtet 

Ingen merknader. 

Vedtak 

Som innstillingen,  
- enstemmig.  
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ST 5/2022 Fordeling av tildelte midler fra Miljødirektoratet 
2022 

Innstilling fra forvalter 

Dovrefjell nasjonalparkstyre fordeler tildelte midler fra Miljødirektoratet slik: 

Tiltak ifølge prioritering i besøksstrategien  
(Midler til tiltak i verneområder kap 1420 post 31 2NV031) 

 

Innfallsport Kongsvoll (forprosjekt) 150 000 

Snøheim 40 000 

Vengedalen/ Romsdalseggen  
2 plakatoppsett v/ start Romsdalseggen Info + kartplakat 

100 000 

Storrhusranden 40 000 

Elgtårn Storrhusranden 50 000 

Car-Walk  Tingsvaet  30 000 

Åmotan/ Sunndalsporten 2 plakatoppsett v/ Sunndalsporten Info + kartplakat 
Her kan også være aktuelt med tilsvarende på 3 plasser til (ca 100' per plass): Jenstad / 
Hallen / Vangshaugen 

100 000 

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

50 000 

Forsterke Moskusstien som opplevelse og kanaliserende tiltak. 10 000 

Kampanjer og samarbeid med relevante aktører 30 000 

 

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

Forvalter 0,6 stilling - "Revisjon forvaltningsplan" 600 000 

Besøksrettet nettside som styrer besøkende mot attraksjoner, opplevelser og 
kommersielle tilbydere i randsonen til verneområdene. Herunder bidra til at flere 
moskusturister benytter guide. 

30 000 

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

50 000 

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

25 000 

Møtevirksomhet ifm besøksstrategi (reiseliv, moskus m.m.) 50 000 

Reiser mm. ifm oppfølging BS 20 000 

Reisevirksomhet FVP 25 000 

 

Nasjonalparkstyret (kap 1420 post 21  2NV013)  

Møtegodtgjørelse 250 000 

Reisegodtjøring 75 000 

Styresamling - besøksstrategi 40 000 

Abonnementer m.v. 5 000 

Kontingenter m.v. 10 000 

Rådgivende utvalg, reise 20 000 

 
Forvalterne gis fullmakt til nødvendige endringer og søknader om tilleggsmidler gjennom året. 
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Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 28.03.2022  

Behandling i møtet 

Ingen merknader. 

Vedtak 

Som innstillingen,  
- enstemmig.  

 

ST 6/2022 Arbeid for å få videreført ressurs for informasjons-
arbeid 

Innstilling fra forvaltere 

Dovrefjell og Rondane-Dovre nasjonalparkstyrer mener erfaringene fra prosjektet for 
informasjon om nasjonalparkene Rondane, Dovre og Dovrefjell-Sunndalsfjella viser at det er et 
stort behov for en dedikert og informasjonsfagkyndig person til å drive informasjonsarbeid og 
kontakt mot reiselivet.  
Styrene mener det er nødvendig med en fast stillingsressurs i 100 pst. til dette arbeidet og vil 
oppfordre bevilgende myndigheter til å sørge for at dette kommer på plass i statsbudsjettet for 
2023. 
Som alternativ er en styrking av Norsk villreinsenter slik at det kan betjene nasjonalparkstyrene 
med tjenester på området, men styrene mener dette er et dårligere alternativ. 
Styrene viser til at Miljødirektoratet da iNasjonalparker ble nedlagt, stilte styrene i utsikt at 
midlene til dette besøkssenteret ville bli tilgjengelige for vårt informasjonsarbeid gjennom et nytt 
besøkssenter. Dette har man senere trukket tilbake. Vi mener dette nå må rettes opp, men da 
heller gjennom en ny stilling.. 
Styreledere og forvaltere får fullmakt til å arbeide videre inn mot overordna myndigheter. 
Styremedlemmer og vara- oppfordres til å bruke sine kontakter for å fremme disse 
synspunktene. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 28.03.2022  

Behandling i møtet 

Vi sammen med Rondane-Dovre NPS må snarest råd få til et møte med politisk ledelse i KLD 
om saken. 

Vedtak 

Som innstillingen,  
- enstemmig.  
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ST 7/2022 Forvaltningsplan Dovrefjellområdet - oppstart 

Innstilling fra forvalter 

Høringsutkast for «Prosjektplan for forvaltningsplanarbeidet for Dovrefjellområdet» godkjennes 
og sendes til berørte parter for uttalelse . 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 28.03.2022  

Behandling i møtet 

Ingen merknader. 

Vedtak 

Som innstillingen,  
- enstemmig.  

 

ST 8/2022 Dispensasjon - Knutshø LVO - restaurering av 
Olabu - Folldal - gbnr 230/1/173 - Astri Normann - Aslak 
Kristiansen 

Innstilling fra forvalter 

Dovrefjell nasjonalparkstyre vedtar: 
1. Søknad fra Astri Normann og Aslak Kristiansen om fasadeendringer (heving av bua 

på inntil 15 cm og ny dørplassering) godkjennes. 
2. Funksjonsendringen til at bua skal stå åpen for allmenn bruk godkjennes ikke, jf 

forvalters vurdering. Bua må holdes avstengt i de periodene de ikke brukes av 
eierne. 

3. Riving og nybygg godkjennes ikke. 

 
Ordinært vedlikehold er ikke søknadspliktig, jf. forvalters vurdering.  
 
Det blir satt slike vilkår: 

1. Overskytende materialer leveres til godkjent mottak/bruk utenfor Knutshø 
landskapsvernområde. Rent trevirke kan brukes til ved på stedet. 

2. Til kledning av fasader skal det brukes tre som materiale. 
3. Fargebruk som ikke bryter med omgivelsene, i en halvmørk brunfarget skala, skal 

brukes. 
4. Frist for gjennomføring blir satt til 28.03.2025. 
5. Bilder fra fire kanter av bua, etter at vedlikeholdsarbeider og fasadeendring er 

gjennomført, sendes nasjonalparkstyret når tiltaket er avsluttet. 

 
Vedtaket hjemles i verneforskrift for Knutshø landskapsvernområde, §§ 2 og 3.1.1-3, samt 
forvaltningsplanen for de store verneområdene på Dovrefjell. 
 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 28.03.2022  

Behandling i møtet 

Forvalter refererte e-post fra Folldal fjellstyre, mottatt i dag. Fjellstyret er mot at riving og 
nybygg tillates, og foreslår flytting. 



Møte 28.3.2022 
 

Side 11 av 17 
 

Vedtak 

Som innstillingen,  
- enstemmig.  

 

ST 9/2022 Fokstugu LVO - dispensasjon - 2022 - 2023 - etablering av 
utsiktsplattform - Storhusranden rasteplass - Statsforvalteren i 
Innlandet 

Innstilling fra forvalter 

Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Statsforvalteren i Innlandet tillatelse til oppføring av 
utsiktsplattform ved Storrhusranden rasteplass som omsøkt.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 første ledd og med bakgrunn i 
forvalters vurdering. 
 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 28.03.2022  

Behandling i møtet 

Ingen merknader. 

Vedtak 

Som innstillingen,  
- enstemmig.  
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ST 10/2022 Dalsida LVO - dispensasjon - riving av eksisterende bu - 
oppføring av ny hytte og uthus gbnr 57/3 - Motterudholet - Margith og 
Magne Sveen 

Innstilling fra forvalter 

Dovrefjell nasjonalparkstyre vedtar: 
1. Søknad fra Margith og Magne Sveen om å få rive sin bu i Motterudholet og bygge opp 
ny bu på 18 m2 og uthus på 2 m2 avslås på bakgrunn av at tiltaket strider mot verneformålet og 
vernebestemmelsene, jf. forvalters vurdering. 
 
Vedtaket hjemles i verneforskrift for Dalsida landskapsvernområde, §§ 2 og 3.1.1. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 28.03.2022  

Behandling i møtet 

Ingen merknader. 

Vedtak 

Som innstillingen,  
- enstemmig.  

 

ST 11/2022 Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - dispensasjon - 
påbygg og fasadeendring - Karistu gbnr 121/1 - Raubergstela 
- Sunndal fjellstyre 

Innstilling fra forvalter 

Dovrefjell nasjonalparkstyre vedtar: 

Søknad fra Sunndal fjellstyre v/ Bjørn Sæther om å få satt opp tilbygg på 3 m2 samt mindre 
fasadeendring på fjellstyrets hytte Karistu på Raubergstela innenfor Dovrefjell/Sunndalsfjella 
nasjonalpark.  Tilbygget skal romme en utedo og lagrunsmuligheter for ved, gass og annet 
proviant. Eksisterende bu er på ca. 6 m2.  

Søknad om dispensasjon er ikke sendt Innlandet fylkeskommune og Villreinnemnda i 
Snøhetta/Knutshø på høring. Grunnlaget for at vi skal kunne behandle saken etter 
verneforskriften er ikke tilstede. Forvalter anbefaler at saken behandles delegert da denne 
saken vurderes å være av kurant karakter.  

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 28.03.2022  

Behandling i møtet 

Carl Johansen fremmet forslag om at styret skal behandle saken på nytt når uttalelsene som 
mangler er kommet inn. 
Styret la til følgende punkt i innstillingen:  
«Delegert vedtak som gir tillatelse til utvidelse, forutsetter at høringsinstansene ikke har 
motforestillinger». 
Prøvevotering for innstilling med tillegget var enstemmig. 
Carl Johansen trakk deretter sitt forslag. 
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Vedtak 

Som innstillingen, med tillegg fra styret  
- enstemmig .  

Vedtaket ble dermed slik: 

Dovrefjell nasjonalparkstyre vedtar: 

Søknad fra Sunndal fjellstyre v/ Bjørn Sæther om å få satt opp tilbygg på 3 m2 samt mindre 
fasadeendring på fjellstyrets hytte Karistu på Raubergstela innenfor Dovrefjell-Sunndalsfjella 
nasjonalpark.  Tilbygget skal romme en utedo og lagringsmuligheter for ved, gass og annet 
proviant. Eksisterende bu er på ca. 6 m2.  

Søknad om dispensasjon er ikke sendt Innlandet fylkeskommune og Villreinnemnda i 
Snøhetta/Knutshø på høring. Grunnlaget for at vi skal kunne behandle saken etter 
verneforskriften er ikke tilstede. Forvalter anbefaler at saken behandles delegert da denne 
saken vurderes å være av kurant karakter.  

Delegert vedtak som gir tillatelse til utvidelse, forutsetter at høringsinstansene ikke har 
motforestillinger. 

ST 12/2022 Fokstugu LVO - Hjerkinn/Kongsvoll/Drivdalen 
LVO - restaureringstiltak - motorferdsel - skilting langs 
Gamle Kongeveg 

Innstilling fra forvalter 

1. Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Statens vegvesen dispensasjon til å sette opp skilt som 
omsøkt ved rasteplassen på Storrhusranden i Fokstugu LVO. Skogrydding langs 
kongevegtraseen trenger ikke tillatelse herfra. 

2. Nasjonalparkstyret gir Statens vegvesen tillatelse til grøfting langs og restaurering eller 
rekonstruksjon av stikkrenner under Gamle Kongeveg sørover fra Fokstugu i Fokstugu 
LVO. Gammel kavling med kreosotimpregnerte sviller fjernes og kan erstattes med stein. 

3. Nasjonalparkstyret forlenger tillatelser gitt til Statens vegvesen i sak DNPS 16-2020 til å 
gjelde for 2022. 

4. Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Rondane-Dovre nasjonalparkstyre dispensasjon til å 
etablere informasjonspunkt som omsøkt sør for Fokstugu i Fokstugu LVO som omsøkt. Før 
endelig plassering må arealet som berøres sjekkes for rødlistearter og plassering justeres 
om det finnes arter med vurdering fra truet og oppover.  

5. Dovrefjell nasjonalparkstyre tar utleggingen av Skjøtselsplan for Kongevegen mellom 
Åteigen og Fokstugu, som Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har gjort i sin sak 1/22, til 
etterretning. 

6. Vedtaket er gjort etter forskrifter for Fokstugu landskapsvernområde, 
Hjerkinn/Kongsvoll/Drivdalen landskapsvernområde og naturmangfoldloven § 48. Detaljert 
hjemmel for delvedtakene er angitt i vurderingen for det enkelte. 
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Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 28.03.2022  

Behandling i møtet 

Ingen merknader. 

Vedtak 

Som innstillingen,  
- enstemmig.  

 

ST 13/2022 Torbudalen BVO - dispensasjon - ombygging av 
bekkeinntak i Skarvdalselva - Aura Kraftverk - Statkraft 
Energi AS 

Innstilling fra forvalter 

1. Dovrefjell nasjonalparkstyre mener at tiltaket ikke oppfyller kriteriene for nødvendighet som 
skal legges til grunn for å gi dispensasjon, og avslår derfor søknad fra Statkraft AS om å 
oppgradere inntaket i Skarvdaleselva. 

2. Vedtaket er gjort etter forskrift for Torbudalen biotopvernområde § 3.1.3, og 
naturmangfoldloven § 48 1. ledd. 
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Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 28.03.2022  

Behandling i møtet 

Ståle Refstie fremmet den alternative innstillingen (gjengitt i saksvurderingen fra forvalteren: 

1. Dovrefjell nasjonalparkstyre mener de omsøkte tiltak er nødvendige, ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, og gir Statkraft 
Energi AS dispensasjon til: 

a. Utvide eksisterende inntaksdam med et sedimentasjonsbasseng ved å sprenge ut og ta 
ut utsprengte masser. 

b. Ta ut masser fra og deponere masser på eksisterende tipp. 

c. Bygge betongterskel mellom sedimentasjons- og inntaksbasseng og modifisere 
inntaket. 

d. Oppgradering av eksisterende kjørespor med enkelt avvik til en enkel vei for 
terrenggående kjøretøy. 

e. Etablere midlertidig riggområde. 

2. Det gis tillatelse til nødvendig motorferdsel i forbindelse med arbeidene. 

3. Følgende vilkår gjelder: 

a. Tiltakene skal gjennomføres i tråd med søknad og revidert arealplan 25.8.2021. Bom 
monteres når arbeidene starter. 

b. Vegetasjonsmasser fjernes fra veitrase, plasseres på duk og brukes på veikanter og 
«midtrabatt». 

c. Deponering av sterile masser på eksisterende fylling må skje minst mulig i dagen, oppå 
fyllingen, ikke ved å tippe utfor sideskråningene. 

d. Arbeidene skal ikke starte før 1.6. Dette bør også gjelde framtidige tømminger av 
sedimentasjonsbassenget. 

e. Det må sikres at anleggsmaskiner er grundig rengjort før de ankommer slik at 
introduksjon av fremmede arter unngås. 

f. Riggområde etableres slik at permanente spor i så langt råd unngås. Installasjoner 
plasseres på midlertidige søyler, eksisterende vegetasjon beskyttes, eller legges til side 
på duk. Riggområdet ryddes fullstendig ved avslutning og sår i vegetasjon repareres så 
langt mulig, med stedlige masser. 

g. Det bør stilles krav til entreprenør og kunnskap om og erfaring med miljøvennlige 
anleggsteknikker og naturrestaurering. 

h. Personelltransport innenfor bommen skal skje til fots, om den ikke følger nødvendig 
kjøring. 

i. Kjøring før traseen opparbeides skal følge ny trase slik at det ikke blir mer synlige spor i 
terrenget utenfor traseen. 

4. Vedtaket er gjort etter forskrift for Torbudalen biotopvernområde § 3.1.3 (1.a og b) og 
naturmangfoldloven § 48 1. ledd (1.c, d og e). 
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Vedtak 

For forslaget fra Ståle Refstie 
- enstemmigVedtaket blir dermed slik: 

1. Dovrefjell nasjonalparkstyre mener de omsøkte tiltak er nødvendige, ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, og gir Statkraft 
Energi AS dispensasjon til: 

a. Utvide eksisterende inntaksdam med et sedimentasjonsbasseng ved å sprenge ut og ta 
ut utsprengte masser. 

b. Ta ut masser fra og deponere masser på eksisterende tipp. 

c. Bygge betongterskel mellom sedimentasjons- og inntaksbasseng og modifisere 
inntaket. 

d. Oppgradering av eksisterende kjørespor med enkelt avvik til en enkel vei for 
terrenggående kjøretøy. 

e. Etablere midlertidig riggområde. 

2. Det gis tillatelse til nødvendig motorferdsel i forbindelse med arbeidene. 

3. Følgende vilkår gjelder: 

a. Tiltakene skal gjennomføres i tråd med søknad og revidert arealplan 25.8.2021. Bom 
monteres når arbeidene starter. 

b. Vegetasjonsmasser fjernes fra veitrase, plasseres på duk og brukes på veikanter og 
«midtrabatt». 

c. Deponering av sterile masser på eksisterende fylling må skje minst mulig i dagen, oppå 
fyllingen, ikke ved å tippe utfor sideskråningene. 

d. Arbeidene skal ikke starte før 1.6. Dette bør også gjelde framtidige tømminger av 
sedimentasjonsbassenget. 

e. Det må sikres at anleggsmaskiner er grundig rengjort før de ankommer slik at 
introduksjon av fremmede arter unngås. 

f. Riggområde etableres slik at permanente spor i så langt råd unngås. Installasjoner 
plasseres på midlertidige søyler, eksisterende vegetasjon beskyttes, eller legges til side 
på duk. Riggområdet ryddes fullstendig ved avslutning og sår i vegetasjon repareres så 
langt mulig, med stedlige masser. 

g. Det bør stilles krav til entreprenør og kunnskap om og erfaring med miljøvennlige 
anleggsteknikker og naturrestaurering. 

h. Personelltransport innenfor bommen skal skje til fots, om den ikke følger nødvendig 
kjøring. 

i. Kjøring før traseen opparbeides skal følge ny trase slik at det ikke blir mer synlige spor i 
terrenget utenfor traseen. 

4. Vedtaket er gjort etter forskrift for Torbudalen biotopvernområde § 3.1.3 (1.a og b) og 
naturmangfoldloven § 48 1. ledd (1.c, d og e). 

 



Møte 28.3.2022 
 

Side 17 av 17 
 

ST 14/2022 Dalsida LVO - dispensasjon - oppføring av tilbygg 
til naustbu - Miutjønn gbnr 156/1/125 - Kari Bentdal - Vegard 
Gundersen 

Innstilling fra forvalter 

Dovrefjell nasjonalparkstyre vedtar: 
Søknad om dispensasjon fra Kari Bentdal og Vegard Gundersen til påbygg til naustbu på gnr. 
156 bnr. 1 fnr. 125 ved Miutjønn i Dalsida statsallmenning innenfor Dalsida 
landskapsvernområde innvilges som omsøkt. Bua er i dag på om 7,43 m2, utvendig 8,522. Med 
påbygg vil totalt innvendig areal bli på 11,20 m2, hvorav omsøkt påbygg det søkes om er på 
3,77m2.  
 
Vilkår: 

1. Til kledning av fasader skal det brukes tre som materiale. 

2. Fargebruk som ikke bryter med omgivelsene, i en halvmørk brunfarget skala, skal 
brukes. 

3. Frist for gjennomføring blir satt til 28.03.2025. 
4. Bilder av husene på ny plass fra fire kanter sendes nasjonalparkstyret når tiltaket er 

avsluttet. 

Vedtaket hjemles i verneforskrift for Dalsida landskapsvernområde, §§ 2 og 3.1.1. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 28.03.2022  

Behandling i møtet 

Ingen merknader. 

Vedtak 

Som innstillingen,  
- enstemmig.  


