
 

 

Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre 
Møtested: Hjerkinn 
Dato: 05.10.2022 
Tidspunkt: 10:00 - 14:00 

 

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 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Carl Johansen Medlem MRFK 
Aud Hove Medlem IFK 
Kristin Langtjernet Medlem FOLLDAL 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Egil Eide Kristin Langtjernet FOLLDAL 
 

Merknader: 

Ståle Refstie deltok via Teams 
 

Øvrige frammøtte: 

Navn Rolle 

Bernhard Svendsgard Nasjonalparkforvalter 
Gunhild Sem Nasjonalparkforvalter 
Carl S: Bjurstedt Nasjonalparkforvalter 
Espen Rusten Naturoppsyn SNO 
Ola Eirik Bolme Naturoppsyn SNO 

Godkjenning: 

Protokollen er bekreftet godkjent ved gjennomsyn hos leder og det valgte medlem i sak X/2021, 
se arkivsak 2022/682 og følgende dokumenter: 

- Utsendt protokollutkast  (dok. i 2022/682 nr. 19 av 10.10.2022),  
med godkjenninger fra 

- Sidsel Rykhus (dok. i 2022/682 nr. 20 av 10.10.2022) og 
- Ola Husa Risan  (dok. i 2022/682 nr. 21 av 10.10.2022)  
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Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Arkiv- 

saksnr 

ST 26/2022 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden, valg av et 
medlem til å godkjenne protokollen 

 

ST 27/2022 Referatsaker  

RS 11/2022 Avslutning av sak - Knutshø LVO - utbedring av sti opp Storskæra i 
Almannberget - Oppdalstrappa - Oppdalstrappas venner 

2021/3833 

RS 12/2022 Svar - Ikke søknadspliktig - Dalsida LVO - garnkasse ved Djuptjønne - 
Jørn Audun Svendsgard 

2022/8112 

ST 28/2022 Delegerte vedtak  

DR 67/2021  Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - barmark - byggeplass 
Halvferre - Snøfjellstjønnvegen 796 - Bjørn Steinar Smeby 

2022/5589 

DR 68/2021  Delegert sak- Hjerkinn LVO m/ BV - Fokstugu LVO - transport langs 
Vålåsjøhøvegen til Grisungen - Endre Amundgård 

2022/3696 

DR 69/2021  Delegert sak - Hjerkinn LVO m/BV - Fokstugu LVO - bar mark - 
Vålåsjøhøvegen mellom Hjerkinn og Grisungvatna - Tore Amundgård - 
Anne Elisabeth Sønstebø 

2022/5243 

DR 70/2021  Delegert sak - Åmotan-Grøvudalen LVO - barmark - Prestsetra Nedre 
Grødalen gbnr 37/1 - Bjørg Hoås - Lars Bredesen 

2022/6602 

DR 71/2021  Delegert sak - Fokstua LVO - dispensasjon - ny adkomst til seterkve - 
gbnr. 22/4 - Joramo Bygdealmenning v/ Berit Hoelsbrekken 

2021/12003 

DR 72/2021  Enkel søknad Reinsvassbu - Eikesdalsvatnet LVO - DNT Romsdal 2022/6647 

DR 73/2021  Søknad - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - uke 26 - barmark - overvåking 
av rovfugl og våtmarksfugl - Miljøfaglig utredning 

2022/6542 

DR 74/2021  Søknad - Hjerkinn LVO m/ BV - Fokstugu LVO - barmark - transport på 
Vålåsjøhøvegen mellom Hjerkinn og Grisungvatna - Marit Rolstad 

2022/1702 

DR 75/2021  Søknad om ekstraturer - Hjerkinn LVO m/ BV - Fokstugu LVO - 
barmark - kjøring på Vålåsjøhøvegen til Grisungen - oppføring av ny 
bu - Bjørn og Snefrid Ødegård 

2022/3081 

DR 76/2021  Delegert sak - dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - barmark - kjøring 
med skyttelbuss på Snøheimvegen mellom Hjerkinn og Snøheim 
turisthytte - DNT Oslo og Omegn 

2021/12361 

DR 77/2021  Søknad - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - sykling langs Snøheimvegen 
og Vålåsjøvegen i forbindelse med reinsjakt - Stine Forseth Nikolaisen 

2022/7919 

DR 78/2021  Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
dispensasjon - motorisert ferdsel - barmark - 2022 - transport av ved, 
utstyr og materialer - Snøfjelltjønnvegen 853 - Gunnlaug Sæther 

2022/5526 

DR 79/2021  Oversender søknad - Åmotan-Grøvudalen LVO - helikopter - transport 
til bru i Geitådalen - Kristiansund og Nordmøre Turistforening 

2022/9304 

DR 80/2021  Delegert sak - Hjerkinn LVO m/BV - barmark - Snøheim - Bo 
Bergendal 

2022/7154 

DR 81/2021  Delegert sak- Hjerkinn LVO m biotopvern - transport på 
Snøheimvegen - henting av sau - vedlikehold - Haukberget - Håkon 
Furuhovde 

2022/5809 

DR 82/2021  Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - barmark - 
Snøfjellstjønnvegen 546 - Roar Ekle 

2022/6398 
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DR 83/2021  Delegert sak - dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - barmark - 2022-25 
- Snøheimvegen - drift av Reinheim selvbetjeningshytte - DNT Oslo og 
Omegn 

2021/12691 

DR 84/2021  Delegert sak - dispensasjon - Søknad om ekstra busser til 260822 - 
Hjerkinn LVO m/ BV - barmark - kjøring med skyttelbuss på 
Snøheimvegen mellom Hjerkinn og Snøheim turisthytte - DNT Oslo og 
Omegn 

2021/12361 

DR 85/2021  Delegert vedtak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
motorisert ferdsel - barmark - 2022 - Stakabekkbu - 
Snøfjellstjønnvegen 481 - Halvor Rolfsjord 

2022/1125 

DR 86/2021  Delegert sak - Knutshø LVO - dispensasjon - snødekt mark - 
minigraver med gummibelter - utbedring av grøft ved naust i Fundin - 
Arnfinn Lauritzen 

2022/6529 

DR 87/2021  Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - motorisert 
ferdsel -barmark - 2022 - Snøfjellstjønnvegen 844 - Ane Ingvild Støen 

2022/6395 

DR 88/2021  Hjerkinn LVO m/ BV - dispensasjon - 2022 - sykkel - villreinjakta - 
Snøheimvegen - Vålåsjøhøvegen - Helge Hatlevoll 

2022/8452 

DR 89/2021  Delegert sak - Knutshø LVO - barmark - transport av utstyr og 
personell - innmåling av steinalderboplasser - Orkedalsvegen inn til 
aalbusetra gbnr 356/1 - Trøndelag fylkeskommune 

2022/5533 

DR 90/2021  Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP 2022 - 
organisert ferdsel - Explora Project v/Anaïs Eyraud 

2022/5225 

DR 91/2021  Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - helikopter - 
Drivavassdraget - NINA - Norsk institutt for naturforskning 

2022/8438 

DR 92/2021  Delegert vedtak - dispensasjon - Dalsida LVO - helikopter - sommer 
2022 - frakt av nybygg - Kari Bentdal - Vegard Gundersen 

2022/6859 

DR 93/2021  Søknad - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - helikopter - transport av 
materialer - Tjønnglupvegen 873 gbnr 356/1/46 Hans Snøve - Arnt 
Gulaker 

2022/5536 

DR 94/2021  Søknad DovrefjellSunndalsfjella NP dispensasjon 2022 sykling langs 
Snøheimvegen i forbindelse med reinsjakt Lars Einar Ekren 

2022/7809 

DR 95/2021  Søknad - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - barmark - sykkel - 
Snøheimvegen - Kjell Tore Israelsen 

2022/6093 

DR 96/2021  Delegert vedtak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkinn LVO m/ BV - 
dispensasjon - 2022 - drone - fotografering for arrangement - Thomas 
Eckhoff 

2022/8133 

DR 97/2021  Søknad - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - filming av moskus med drone - 
Russell Barnett BBC Natural History Unit 

2022/5812 

DR 98/2021  Søknad om tillatelse til bruk av sykkel under villreinjakt 2022/7744 

DR 99/2021  Søknad - Torbudalen BVO - motorbåt på Reinsvatnet - Sunndal 
fjellstyre 

2022/7784 

DR 100/2021  Tillatelse- bruk av Snøheimsbussen fra Hjerkinn til Svånålegeret - av- 
og påstigning ved Kollbekkbrua 

2019/10940 

DR 101/2021  Delegert vedtak - dispensasjon- Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 2022 - 
barmark - helikopter - Snøfjellstjønnvegen 796 - Bjørn Steinar Smeby 

2021/12665 

DR 102/2021  Søknad - Hjerkinn LVO m/BV - Knutshø LVO - dispensasjon - 2022 - 
organisert ferdsel - Grønbakken - Kolla - Sylvain Dussans 

2022/8802 

DR 103/2021  Delegert sak - dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - Fokstugu LVO - 
barmark - transport av utstyr på Vålåsjøhøvegen mellom Hjerkinn og 
Grisungvatna - John Magne Skaalgaard 

2022/8216 
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DR 104/2021  Søknad - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - bruk av sykkel på 
Snøheimvegen - Grisungvannene - villreinjakt - Ola Holen 

2022/6541 

DR 105/2021  Delegert sak - dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - Fokstugu LVO - 
barmark - transport på Vålåsjøhøvegen - gbnr 156/1/356 - Thomas 
Kronberget 

2022/7148 

DR 106/2021  Delegert vedtak - dispensasjon- Åmotsdalen LVO - barmark - ATV - 
rydding av kjørespor etter snøras - Tronda-Hammerbekken 
Grunneierlag 

2022/6086 

DR 107/2021  Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - sykling langs 
Snøheimvegen og Vålåsjøvegen i forbindelse med reinsjakt - Arnekleiv 

2022/8136 

DR 108/2021  Søknad - Hjerkinn LVO m/ BV - sykkel - villreinjakta - Snøheimvegen - 
Vålåsjøhøvegen - Stein Arne Lilleengen 

2022/8152 

DR 109/2021  Søknad om motorferdsel inn til Grissungvatni 2022/8173 

DR 110/2021  Søknad om helikoptertransport til utbedring av bruer i Stroplsjødalen 2020/13765 

DR 111/2021  Søknad - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - sykling langs Snøheimvegen i 
forbindelse med reinsjakt - Rune Israelsen 

2022/6171 

DR 112/2021  Søknad - Sykling Vålåsjøvegen og Snøheimvegen - Hjerkinn LVO 
BVO - Asbjørn Amble 

2022/7722 

DR 113/2021  Søknad om løyve til å bruke sykkel i villreinjakta 2022/8132 

DR 114/2021  Delegert vedtak - dispensasjon - Hjerkinn LVO og Fokstugu LVO - 
motorferdsel - transport av materialer til hytte - 2022/23 - barmark - 
Grisungvatnet - Emil Nørstebø 

2022/7324 

DR 115/2021  Tillatelse til å kjøre på Snøheimvegen - relokalisering av radioutstyr for 
utbedring av nødnett på Snøheim 

2022/8450 

 
Saker til behandling 

 

ST 29/2022 Knutshø LVO - dispensasjon - 2022 - oppføring av utedo - 
Borkhussætra gbnr 230/1 - Stian Otnes 

2022/8973 

ST 30/2022 Søknad - Fokstugu LVO - dispensasjon - bygging av uthus på 
fritidseiendom - gbnr 2/3/6 i Dovre kommune - Mattis Mikkelsen 

2022/8330 

ST 31/2022 Knutshø LVO - dispensasjon - masseuttak - Tanglægervegen - 
Oppdal - Arleif Fiskvik 

2022/8021 

ST 32/2022 Sak - Drivdalen / Kongsvoll / Drivdalen LVO - sikringstiltak 
(fangvoll) mot steinskred langs E6 ved Gammalholet - Statens 
vegvesen 

2021/10113 

ST 33/2022 Sak - endret delegering av myndighet etter naturmangfoldloven 
til nasjonalparkstyret 

2021/1186 

ST 34/2022 Sak - mulig overtredelsesgebyr - brudd på vilkår ifbm kjøring av 
ekstrabusser på Snøheimvegen på Dovrefjell 

2022/9440 

ST 35/2022 Sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - tillatelse - riving og 
oppføring av hytte gbnr 358/1/3 - Snøfjellstjønnvegen 229 - Tore 
Lauritzen 

2022/7405 

ST 36/2022 Sak - Henvendelse om ferdselsregulering gjennom forskrift for 
Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark 

2022/9378 

ST 37/2022 Sak - Saker til orientering - Dovrefjell nasjonalparkstyre - møte 
05.10.2022 

2021/9589 
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ST 26/2022 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 - 05.10.2022  

Behandling 

Sidsel Rykhus ble foreslått til å godkjenne protokollen.  
Tid til forberedelse ble satt til 3 timer. 

Vedtak 

Enstemmig som innstillingen med Sidsel Rykhus til å godkjenne protokollen. 
 

ST 27/2022 Referatsaker 

Saker til referat 

RS 11/2022 Avslutning av sak - Knutshø LVO - utbedring av sti opp Storskæra i Allmannberget - 
Oppdalstrappa - Oppdalstrappas venner 

RS 12/2022 Svar - Ikke søknadspliktig - Dalsida LVO - garnkasse ved Djuptjønne - Jørn Audun 
Svendsgard 

Forvalters innstilling 

Dovrefjell nasjonalparkstyre tar referatsakene 11-12/2022 til etterretning 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 05.10.2022  

Behandling 

Enighet om at garnkasser er aktuelt i forvaltningsplanen 

Vedtak 

Som innstillingen 
- enstemmig 

ST 28/2022 Delegerte vedtak 

Delegerte saker til referat 

DR 67/2021  Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - barmark - byggeplass Halvferre - 
Snøfjellstjønnvegen 796 - Bjørn Steinar Smeby 

DR 68/2021  Delegert sak- Hjerkinn LVO m/ BV - Fokstugu LVO - transport langs Vålåsjøhøvegen 
til Grisungen - Endre Amundgård 

DR 69/2021  Delegert sak - Hjerkinn LVO m/BV - Fokstugu LVO - bar mark - Vålåsjøhøvegen 
mellom Hjerkinn og Grisungvatna - Tore Amundgård - Anne Elisabeth Sønstebø 

DR 70/2021  Delegert sak - Åmotan-Grøvudalen LVO - barmark - Prestsetra Nedre Grødalen gbnr 
37/1 - Bjørg Hoås - Lars Bredesen 
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DR 71/2021  Delegert sak - Fokstua LVO - dispensasjon - ny adkomst til seterkve - gbnr. 22/4 - 
Joramo Bygdealmenning v/ Berit Hoelsbrekken 

DR 72/2021  Enkel søknad Reinsvassbu - Eikesdalsvatnet LVO - DNT Romsdal 

DR 73/2021  Søknad - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - uke 26 - barmark - overvåking av rovfugl og 
våtmarksfugl - Miljøfaglig utredning 

DR 74/2021  Søknad - Hjerkinn LVO m/ BV - Fokstugu LVO - barmark - transport på 
Vålåsjøhøvegen mellom Hjerkinn og Grisungvatna - Marit Rolstad 

DR 75/2021  Søknad om ekstraturer - Hjerkinn LVO m/ BV - Fokstugu LVO - barmark - kjøring på 
Vålåsjøhøvegen til Grisungen - oppføring av ny bu - Bjørn og Snefrid Ødegård 

DR 76/2021  Delegert sak - dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - barmark - kjøring med skyttelbuss 
på Snøheimvegen mellom Hjerkinn og Snøheim turisthytte - DNT Oslo og Omegn 

DR 77/2021  Søknad - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - sykling langs Snøheimvegen og Vålåsjøvegen 
i forbindelse med reinsjakt - Stine Forseth Nikolaisen 

DR 78/2021  Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - dispensasjon - motorisert 
ferdsel - barmark - 2022 - transport av ved, utstyr og materialer - Snøfjelltjønnvegen 
853 - Gunnlaug Sæther 

DR 79/2021  Oversender søknad - Åmotan-Grøvudalen LVO - helikopter - transport til bru i 
Geitådalen - Kristiansund og Nordmøre Turistforening 

DR 80/2021  Delegert sak - Hjerkinn LVO m/BV - barmark - Snøheim - Bo Bergendal 

DR 81/2021  Delegert sak- Hjerkinn LVO m biotopvern - transport på Snøheimvegen - henting av 
sau - vedlikehold - Haukberget - Håkon Furuhovde 

DR 82/2021  Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - barmark - 
Snøfjellstjønnvegen 546 - Roar Ekle 

DR 83/2021  Delegert sak - dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - barmark - 2022-25 - 
Snøheimvegen - drift av Reinheim selvbetjeningshytte - DNT Oslo og Omegn 

DR 84/2021  Delegert sak - dispensasjon - Søknad om ekstra busser til 260822 - Hjerkinn LVO m/ 
BV - barmark - kjøring med skyttelbuss på Snøheimvegen mellom Hjerkinn og 
Snøheim turisthytte - DNT Oslo og Omegn 

DR 85/2021  Delegert vedtak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - motorisert ferdsel - 
barmark - 2022 - Stakabekkbu - Snøfjellstjønnvegen 481 - Halvor Rolfsjord 

DR 86/2021  Delegert sak - Knutshø LVO - dispensasjon - snødekt mark - minigraver med 
gummibelter - utbedring av grøft ved naust i Fundin - Arnfinn Lauritzen 

DR 87/2021  Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - motorisert ferdsel -
barmark - 2022 - Snøfjellstjønnvegen 844 - Ane Ingvild Støen 

DR 88/2021  Hjerkinn LVO m/ BV - dispensasjon - 2022 - sykkel - villreinjakta - Snøheimvegen - 
Vålåsjøhøvegen - Helge Hatlevoll 

DR 89/2021  Delegert sak - Knutshø LVO - barmark - transport av utstyr og personell - innmåling av 
steinalderboplasser - Orkedalsvegen inn til aalbusetra gbnr 356/1 - Trøndelag 
fylkeskommune 

DR 90/2021  Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP 2022 - organisert ferdsel - 
Explora Project v/Anaïs Eyraud 

DR 91/2021  Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - helikopter - Drivavassdraget - NINA - 
Norsk institutt for naturforskning 

DR 92/2021  Delegert vedtak - dispensasjon - Dalsida LVO - helikopter - sommer 2022 - frakt av 
nybygg - Kari Bentdal - Vegard Gundersen 

DR 93/2021  Søknad - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - helikopter - transport av materialer - 
Tjønnglupvegen 873 gbnr 356/1/46 Hans Snøve - Arnt Gulaker 
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DR 94/2021  Søknad DovrefjellSunndalsfjella NP dispensasjon 2022 sykling langs Snøheimvegen i 
forbindelse med reinsjakt Lars Einar Ekren 

DR 95/2021  Søknad - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - barmark - sykkel - Snøheimvegen - Kjell Tore 
Israelsen 

DR 96/2021  Delegert vedtak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkinn LVO m/ BV - dispensasjon - 
2022 - drone - fotografering for arrangement - Thomas Eckhoff 

DR 97/2021  Søknad - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - filming av moskus med drone - Russell Barnett 
BBC Natural History Unit 

DR 98/2021  Søknad om tillatelse til bruk av sykkel under villreinjakt 

DR 99/2021  Søknad - Torbudalen BVO - motorbåt på Reinsvatnet - Sunndal fjellstyre 

DR 100/2021  Tillatelse- bruk av Snøheimsbussen fra Hjerkinn til Svånålegeret - av- og påstigning 
ved Kollbekkbrua 

DR 101/2021  Delegert vedtak - dispensasjon- Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 2022 - barmark - 
helikopter - Snøfjellstjønnvegen 796 - Bjørn Steinar Smeby 

DR 102/2021  Søknad - Hjerkinn LVO m/BV - Knutshø LVO - dispensasjon - 2022 - organisert 
ferdsel - Grønbakken - Kolla - Sylvain Dussans 

DR 103/2021  Delegert sak - dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - Fokstugu LVO - barmark - 
transport av utstyr på Vålåsjøhøvegen mellom Hjerkinn og Grisungvatna - John 
Magne Skaalgaard 

DR 104/2021  Søknad - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - bruk av sykkel på Snøheimvegen - 
Grisungvannene - villreinjakt - Ola Holen 

DR 105/2021  Delegert sak - dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - Fokstugu LVO - barmark - 
transport på Vålåsjøhøvegen - gbnr 156/1/356 - Thomas Kronberget 

DR 106/2021  Delegert vedtak - dispensasjon- Åmotsdalen LVO - barmark - ATV - rydding av 
kjørespor etter snøras - Tronda-Hammerbekken Grunneierlag 

DR 107/2021  Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - sykling langs Snøheimvegen og 
Vålåsjøvegen i forbindelse med reinsjakt - Arnekleiv 

DR 108/2021  Søknad - Hjerkinn LVO m/ BV - sykkel - villreinjakta - Snøheimvegen - 
Vålåsjøhøvegen - Stein Arne Lilleengen 

DR 109/2021  Søknad om motorferdsel inn til Grissungvatni 

DR 110/2021  Søknad om helikoptertransport til utbedring av bruer i Stroplsjødalen 

DR 111/2021  Søknad - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - sykling langs Snøheimvegen i forbindelse med 
reinsjakt - Rune Israelsen 

DR 112/2021  Søknad - Sykling Vålåsjøvegen og Snøheimvegen - Hjerkinn LVO BVO - Asbjørn 
Amble 

DR 113/2021  Søknad om løyve til å bruke sykkel i villreinjakta 

DR 114/2021  Delegert vedtak - dispensasjon - Hjerkinn LVO og Fokstugu LVO - motorferdsel - 
transport av materialer til hytte - 2022/23 - barmark - Grisungvatnet - Emil Nørstebø 

DR 115/2021  Tillatelse til å kjøre på Snøheimvegen - relokalisering av radioutstyr for utbedring av 
nødnett på Snøheim 

Forvalters innstilling 

Dovrefjell nasjonalparkstyre tar delegertsakene 67-115/2022 til etterretning. 
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Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 05.10.2022  

Behandling 

Ingen merknader. 

Vedtak 

Som innstillingen 
- enstemmig 

 

ST 29/2022 Knutshø LVO - dispensasjon - 2022 - oppføring 
av utedo - Borkhussætra gbnr 230/1 - Stian Otnes 

Innstilling fra forvalter 

Med hjemmel i naturmangfoldlovens §48 får Stian Otnes tillatelse til oppføring av ny utedo på 

ny tomt på eiendommen 230/1-139 i Folldal kommune. 

Det blir satt slike vilkår: 

1.Grad av utnytting for ny utedo blir satt til: BYA 1,5 m2, det vil si 1,2m x 1,2m utvendige 

mål, i samsvar med nedenforstående bilde. 

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 23.12.2025. 

5.Bilder av bygget på ny plass fra fire kanter sendes nasjonalparkstyret når tiltaket er 

avsluttet 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 05.10.2022  

Behandling 

Ingen merknader. 

Vedtak 

Som innstillingen 
- enstemmig 
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ST 30/2022 Søknad - Fokstugu LVO - dispensasjon - bygging 
av uthus på fritidseiendom - gbnr 2/3/6 i Dovre kommune - 
Mattis Mikkelsen 

Innstilling fra forvalter 

Mattis Mikkelsen får tillatelse til oppføring av uthus på eiendommen gnr 2/3-6 i Fokstugu 

landskapsvernområde i Dovre kommune. 

Det blir satt slike vilkår: 

1.Grad av utnytting for nytt uthus blir satt til: BYA 10 m2, det vil si 3m x 3,3m utvendige 

mål, med maksimal mønehøyde 2,75 m. 

2.Taket skal tekkes med torv. 

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

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

brukes. 

5.Frist for gjennomføring blir satt til 23.12.2025. 

6.Bilder av bygget på ny plass fra fire kanter sendes nasjonalparkstyret når tiltaket er 

avsluttet. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 05.10.2022  

Behandling 

Ingen merknader. 

Vedtak 

Som innstillingen 
- enstemmig 
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ST 31/2022 Knutshø LVO - dispensasjon - masseuttak - 
Tanglægervegen - Oppdal - Arleif Fiskvik 

Innstilling fra forvalter 

Arleif Fiskvik får tillatelse til uttak av inntil 200 m3 masse fra eksisterende massetak ved krysset 

mellom Bekkelegervegen og Tanglegervegen, jf naturmangfoldloven § 48. 

Vilkår: 

1.Kanter og bunn av massetaket skal pusses til og jevnes etter endt uttak. 

2.I etterkant av uttaket skal søker oversende bilder fra ferdig pusset massetak til Dovrefjell 

nasjonalparkstyre. 

3.Tiltaket skal være ferdigstilt innen 01.10.2024. 

 Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 05.10.2022  

Behandling 

Grustak må vurderes nærmere i forvaltningsplan, både plassering og retningslinjer for uttak 

Vedtak 

Som innstillingen 
- enstemmig 
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ST 32/2022 Sak - Drivdalen / Kongsvoll / Drivdalen LVO - 
sikringstiltak (fangvoll) mot steinskred langs E6 ved 
Gammalholet - Statens vegvesen 

Innstilling fra forvalter 

1.Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Statens vegvesen dispensasjon til å etablere en om lag 235 

m lang og inntil 5 m høy fangvoll mot E6 ved Gammalholet som beskrevet i søknad av 

5.5.2022. Dispensasjonen omfatter også nødvendig motorisert ferdsel for å gjennomføre 

tiltaket. 

2.Følgende vilkår gjelder: 

a.Motorisert ferdsel skal holdes innenfor det område som fysisk berøres av tiltaket, samt de 

to midlertidige adkomstveiene. 

b.Vegetasjonsmasser skal fjernes fra berørt område før videre arbeid, lagres mest mulig 

skånsomt og brukes til naturlig revegetering, slik beskrevet i søknaden. Lagring skal så 

langt mulig skje på ikke-vegetert areal, f.eks. rasteplassen og i Grimsdalssvingen. 

c.De to adkomstveiene legges på fiberduk og fjernes med minst mulig skade på 

underliggende vegetasjon når arbeidet er avsluttet. 

d.Tiltakshaver må påse at planen i søknaden blir fulgt og at gjennomførende entreprenør 

overholder vilkårene her og ikke gjør inngrep utenfor angitt område. 

e.Kulvert gjennom Kongevegen skal bygges antikvarisk korrekt i samarbeid med 

Kongevegprosjektet og kulturvernmyndigheten. 

f.Det må sikres at fotgjengertrafikk langs Kongevegen og Pilegrimsleden kan foregå 

gjennom anleggsperioden. Pilegrimsleden må reetableres på tilfredsstillende vis i 

samarbeid med Pilegrimssenter Dovrefjell. 

g.Forekomst av kort trollskjegg og praktoransjelav i berørt område skal kartlegges før 

anleggsstart. Om disse forekommer i eller nær området, skal de hensyntas så langt 

mulig. Om de forekommer i berørt område, skal tiltakshaver sørge for 

etterundersøkelser for å kartlegge effekten av tiltaket på disse. 

3.Vedtaket er gjort etter naturmangfoldloven § 48. 

 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 05.10.2022  

Forslag  

Ola Husa Risan h. Nasjonalparkstyret ber Vegvesenet etablere  samarbeid med 
beitelaget om å ta ivare sankekve i området. 

 

Behandling 

Forslag fra Ola Husa Risan medtas som merknad, ikke del av vedtaket . 
 

Vedtak 

Som innstillingen  
- enstemmig 
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ST 33/2022 Sak - endret delegering av myndighet etter 
naturmangfoldloven til nasjonalparkstyret 

Innstilling fra forvalter 

Dovrefjell nasjonalparkstyre reviderer sitt delegeringsreglement i tråd med brev fra 

Miljødirektoratet av 29.4.2022.  

Revisjonshistorikken får tilføyelsen «revisjon 5.10.2022 sak XX/2022» der saksnummer (XX) 

fylles inn fra protokollen. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 05.10.2022  

Behandling 

Ingen merknader. 

Vedtak 

Som innstillingen 
- enstemmig 
 

ST 34/2022 Sak - mulig overtredelsesgebyr - brudd på vilkår 
ifbm kjøring av ekstrabusser på Snøheimvegen på Dovrefjell 

Innstilling fra forvalter 

Styret vedtar at saken vedrørende overtredelsesgebyr oversendes Miljødirektoratet for videre 

behandling.  

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 05.10.2022  

Behandling 

Ingen merknader. 

Vedtak 

Som innstillingen 
- enstemmig 
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ST 35/2022 Sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - tillatelse - 
riving og oppføring av hytte gbnr 358/1/3 - 
Snøfjellstjønnvegen 229 - Tore Lauritzen 

Innstilling fra forvalter 

1.Dovrefjell nasjonalparkstyre gir tillatelse til å rive og bygge nytt på Snøfjellstjønnvegen 

229 med enkelte justeringer fra det som står omsøkt i søknad av 15.07.2022 fra Tore 

Lauritzen.  

2.Følgende vilkår gjelder 

a.Maksimale yttermål: BYA 30m2. Nye tekniske tegninger skal godkjennes av forvalter. 

Se «vurderinger» for utfyllende kommentarer.  

b.Mål på rafthøyde er 2,1 m og mønehøyde 3,2m 

c.Hytte skal gjenoppføres på samme sted som eksisterende hytte. Eksisterende 

uthus/vedbod rives og innlemmes i ny hytte.   

d.Utvendig kledning med kantet stående panel av tilnærmet samme dimensjon som 

dagens. Eventuell farge som er tilpasset fjellet – grå eller brun. Ikke omramminger i 

kontrastfarge 

e.Matt takkledning som går inn i omgivelsene – tretak, shingel, takpapp el.l. Importert 

torv er ikke tillatt 

f.Avfall fra riving av hytte og utedo/vedbod skal bringes til godkjent mottak. Rent trevirke 

kan kappes opp og brukes til ved.  

g.Etter ferdigstillelse skal nasjonalparkstyret oversendes fire bilder av hytta, et bilde fra 

hver side av hytta 

h.Tiltaket skal være fullført innen 05.10.2025 

3.Det gis ikke tillatelse til å brenne trevirke innenfor nasjonalparken. Rent virke kan hogges 

opp og benyttes som ved på hytta.   

4.Det kan ikke påregnes tillatelse til barmarkstransport fram til hytta fra godkjent kjørespor, 

jf. verneforskriftens § 9.  

5.Vedtaket er gjort etter forskrift for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark § 3, 4 ledd 

b) og c)  

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 05.10.2022  

Forslag 

Ola Husa Risan Mønehøyde endres til 3,2 meter og rafthøyde tilsvarende. 

Behandling 

Søker har endret tegninger slik at BYA kommer innenfor det innstillingen legger opp til. 

Vedtak 

Som innstillingen med endringsforslag fra Ola Husa Risan 
- enstemmig 
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ST 36/2022 Sak - Henvendelse om ferdselsregulering 
gjennom forskrift for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark 

Innstilling fra forvalter 

Brev vedrørende henvendelse om ferdselsregulering gjennom forskrift for Dovrefjell-

Sunndalsfjella nasjonalpark godkjennes og sendes til Miljødirektoratet og Klima- og 

miljødepartementet for behandling.  

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 05.10.2022  

Behandling 

Tiltak må sees i sammenheng med forvaltningsplanrevisjonen og krever en bred involvering. 
Allmennhetens rett til fri ferdsel må stå sterkt, men nasjonalparkstyret trenger å få en 
gjennomgang av mulige verktøy for å håndtere en ferdsel som skaper problemer for 
verneverdiene. Lokal forvaltning må styre eventuelle ferdselsreguleringer.  

Brevet underskrives av styreleder. 

Vedtak 

Som innstillingen 
- enstemmig 
 

 
ST 37/2022 Sak - Saker til orientering - Dovrefjell 
nasjonalparkstyre - møte 05.10.2022 

Innstilling fra forvalter 

Det ble orientert om / drøftet følgende saker: 

1.Arbeidet med forvaltningsplanen 

2.Arbeidet med brukerundersøkelsen 

3.Arbeidet med oppfølging av besøksstrategien 

4.Virksomheten til Statens naturoppsyn Dovrefjell 

Dovrefjell nasjonalparkstyre tok sakene til orientering. 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 05.10.2022  

Behandling 

I tillegg til de meldte sakene orienterte Asgeir Meland om søknad om forprosjekt "Forpliktende 
samarbeid mellom reiseliv og verneområdeforvaltningen" og Svendsgard om situasjonen for 
informasjonsrådgiverstillingen. 

Befaring "Motterudholet" ble tatt opp. Klagesaksbefaring, med tiltakshaver, kommune (ordfører 
og kommunedirektør), Miljødirektoratet (saksbehandler og jurist) og nasjonalparkstyret 
(nestleder og de tre forvalterne). 
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Vedtak 

Som innstillingen, med tillegg om orientering fra Asgeir Meland, Bernhard Svendsgard og om 
befaring Motterudholet. 
- enstemmig. 

Vedtaket ble dermed slik: 

Det ble orientert om / drøftet følgende saker: 

1. Arbeidet med forvaltningsplanen 

2. Arbeidet med brukerundersøkelsen 

3. Arbeidet med oppfølging av besøksstrategien 

4. Virksomheten til Statens naturoppsyn Dovrefjell 

5. Forprosjekt "Forpliktende samarbeid mellom reiseliv og verneområdeforvaltningen" 

6. Situasjonen for informasjonsrådgiverstillingen 

7. Klagesaksbefaring ifm. klage, avslag på byggesøknad i Motterudholet 

Dovrefjell nasjonalparkstyre tok sakene til orientering. 
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