
 
 

 

Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre 
Møtested: Dombås 
Dato: 05.12.2022 
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 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Carl Johansen Medlem MRFK 
Kristin Langtjernet Medlem FOLLDAL 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Egil Eide Kristin Langtjernet FOLLDAL 

 
Merknader: 
Aud Hove, Ståle Refstie og Ola Eirik Bolme deltok via Teams. 
 

 
Øvrige frammøtte: 
Bernhard Svendsgard og Carl S. Bjurstedt, nasjonalparkforvaltere 
Espen Rusten og Ola Eirik Bolme (sistnevnte på Teams), naturoppsyn SNO 

 

Godkjenning: 
Protokollen er bekreftet godkjent ved gjennomsyn hos leder og det valgte medlem i 
sak 38/2022, se arkivsak 2022/682 og følgende dokumenter: 
- Utsendt protokollutkast  (dok. i 2022/682 nr. 26 av 6.12.2022),  

med godkjenninger fra 
- Sidsel Rykhus (dok. i 2022/682 nr. 28 av 6.12.2022) og 
- Ola Husa Risan  (dok. i 2022/682 nr. 29 av 12.12.2022)  
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

ST 38/2022 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden, 
valg av et medlem til å godkjenne protokollen 

  

ST 39/2022 Referatsaker   
RS 13/2022 Ny vararepresentanter i Dovrefjell nasjonalparkstyre  2019/19767 

ST 40/2022 Delegerte vedtak   
DS 116/2022 Delegert vedtak - Dalsida LVO - dispensasjon - barmark - 

nedhenting av 5 kyr - Anne Evensen Torsgård 
 2022/11092 

DS 117/2022 Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP 
2022 - organisert ferdsel - Explora Project v/ Anaïs Eyraud 

 2022/5225 

 Saker til behandling   

ST 41/2022 Klage - Eikesdalsvatnet LVO - dispensasjon - 
riving og oppsetting av nytt naust - Ryssdalsvatnet 
- Liavegen 133 gbnr 87/1 - Robin Holmes 

 2022/2343 

ST 42/2022 Sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn LVO - Kongsvoll 
informasjons- og startpunkt, forprosjekt 

 2022/6214 

ST 43/2022 Forvaltningsplan - oppsummering av innspill til 
oppstartsmelding/prosjektplan 

 2022/2847 

ST 44/2022 Sak - Budsjett og bestilling 
("bestillingsdialog")Dovrefjekk nasjonalparkstyre - 
2023 

 2022/11378 

ST 45/2022 Møteplan 2023  2022/682 
ST 46/2022 Sak - Saker til orientering - Dovrefjell 

nasjonalparkstyre - møte 05.12.2022 
 2021/9589 

 
 
 
  



 

 

ST 38/2022 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 - 05.12.2022  

Behandling i møtet 
Tid til forberedelse ble fastsatt til 3,0 timer. 
Til å godkjenne protokollen ble Sidsel Rykhus foreslått 

Vedtak 
Som innstillingen, med Sidsel Rykhus til å underskrive protokollen 

- enstemmig 
 

ST 39/2022 Referatsaker 

Forvalters innstilling 
Dovrefjell nasjonalparkstyre tar referatsak 13/2022 til etterretning.  
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Behandling i møtet 
Ingen merknader. 

Vedtak 
Som innstillingen, 

- enstemmig. 
 



 

 

ST 40/2022 Delegerte vedtak 
DS 116/2022 Delegert vedtak - Dalsida LVO - dispensasjon - barmark - nedhenting av 5 kyr - 

Anne Evensen Torsgård  
DS 117/2022 Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP 2022 - organisert 

ferdsel - Explora Project v/ Anaïs Eyraud  

Forvalters innstilling 
Dovrefjell nasjonalparkstyre tar refererte delegerte saker 116-117/2022 til etterretning.  
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Behandling i møtet 
Ingen merknader. 

Vedtak 
Som innstillingen, 

- enstemmig. 
 
 

ST 41/2022 Klage - Eikesdalsvatnet LVO - dispensasjon - 
riving og oppsetting av nytt naust - Ryssdalsvatnet - 
Liavegen 133 gbnr 87/1 - Robin Holmes 

Innstilling fra forvalter 
Klagen fra Robin Holmes på vedtak i Dovrefjell nasjonaparkstyres sak 21/2022 ang vilkår 7 
avslås, jf. forvalters vurdering. 
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Behandling 
Ingen merknader. 

Vedtak 
Som innstillingen, 
- enstemmig 
 



 

 

ST 42/2022 Sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn LVO - Kongsvoll informasjons- 
og startpunkt, forprosjekt 

Innstilling fra forvalter 
1.Dovrefjell nasjonalparkstyre gir sin tilslutning til forprosjektet og går inn for at det 

gjennomføres, fortrinnsvis etter alternativ 1, som er det som gir minst konflikt med 
verneverdier og dyrket mark. 

2.Nasjonalparkstyret ber forvalterne framme søknad om finansiering til å utarbeide 
hovedprosjekt i 2023, med sikte på gjennomføring i 2024. 

3.Forvaltere i samråd med styreleder har fullmakt til å godkjenne endelig prosjektplan ut fra 
endringsønsker fra styret i møtet og eventuelle omforente endringer i prosjektgruppemøte 
6.12.2022. 

4.Nasjonalparkstyret ber øvrige involverte statlige aktører bidra til at prosjektet kan 
gjennomføres på best mulig måte. 
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Behandling 

Nasjonalparkstyret vedtok enstemmig innstillingen fra Marit Bjerkås. 

Vedtak 
Som innstillingen, med endring som foreslått fra Marit Bjerkås 
- enstemmig. 
Vedtakets pkt 4 ble dermed slik: 
Nasjonalparkstyret forventer at øvrige involverte statlige aktører bidra til at prosjektet kan 
gjennomføres på best mulig måte mht trafikksikkerhet, tilgjengelighet, verneverdier og 
dyrkamark. 
 

Forslag fra Marit 
Bjerkås til nytt pkt. 4 

Nasjonalparkstyret forventer at øvrige involverte statlige aktører 
bidra til at prosjektet kan gjennomføres på best mulig måte mht 
trafikksikkerhet, tilgjengelighet, verneverdier og dyrkamark. 



 

 

ST 43/2022 Forvaltningsplan - oppsummering av innspill til 
oppstartsmelding/prosjektplan 

Innstilling fra forvalter 
Prosjektplan for rullering av forvaltningsplan for verneområdene på Dovrefjell vedtas med de 
endringene som er nevnt under vurderingen. 
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Behandling 
Styret blir invitert til et arbeidsmøte om forvaltningsplanen første halvår 2023. 

Vedtak 
Som innstillingen, 
- enstemmig 
 
 

ST 44/2022 Sak - Budsjett og bestilling 
("bestillingsdialog")Dovrefjell nasjonalparkstyre - 2023 

Innstilling fra forvalter 
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir sin tilslutning til at forvalterne søker om tiltaksmidler og midler til 
styrets drift i tråd med søknadsgrunnlaget (vedlegg 1), videre slutter styret seg til ressursønsket 
om SNO-aktivitet i vedlegg 2. 

Leder sammen med forvaltere får fullmakt til å sette opp prioritering av enkelttiltak ut fra det 
som kom fram i møtet og til å endre budsjettet om nødvendig, fram til søknadsfristen.. 

Dovrefjell nasjonalparkstyre ber Dovre-Rondane nasjonalparkstyre støtte søknad om midler til 
informasjonsrådgiver. Forvalterne blir enige om hvilket av styrene som fremmer dette. 
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Behandling 
Ingen merknader. 

Vedtak 
Som innstillingen, 
- enstemmig 
 
 



 

 

ST 45/2022 Møteplan 2023 

Innstilling fra forvalter 
Møteplan som vist i tabell under vurdering godkjennes. Eventuelle endringer i 
styrebehandlingen legges inn i tabellen uten ytterligere vedtak.  
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Behandling 
Ingen merknader. 

Vedtak 
Som innstillingen, 
- enstemmig 
 
 

ST 46/2022 Sak - Saker til orientering - Dovrefjell 
nasjonalparkstyre - møte 05.12.2022 

Innstilling fra forvalter 
Det ble orientert om / drøftet følgende saker: 

1.Arbeidet med brukerundersøkelsen 
2.Arbeidet med oppfølging av besøksstrategien 
3.Virksomheten til Statens naturoppsyn Dovrefjell 

Dovrefjell nasjonalparkstyre tok sakene til orientering. 
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Behandling 
Vi har også hatt to besøk fra  andre nasjonalparkstyrer - Kvænangsbotn NP-styre / Halti 
NP-senter  og Ånderdalen / Stabbursdalen NP-styrer der disse har fått orientering om 
hvordan vi arbeider, vår tilrettelegging / besøksforvaltning og virksomheten ved 
villreinsenteret. 

Vedtak 
Som innstillingen, 
- enstemmig 
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