
 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Nasjonalparkstyret for Forollhogna 
Møtested: , Nettmøte via Teams 
Dato: 14.06.2021 
Tidspunkt: 10:00 

 
 
 
Eventuelt forfall må meldes snarest til nasjonalparkforvalter på tlf.  eller epost.   
Vararepresentanter får innkalling til møtet etter nærmere beskjed. 
 
 
Vel møtt til nettmøte! 
 
 
Eli Grete Nisja 
Nasjonalparkforvalter  
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Styresak

ST 12/2021 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste, og valg av 
styremedlem til godkjenning av protokoll

ST 13/2021 Referatsaker



 
 
Vår dato Vår referanse 
26.04.2021 21/102-24      /  

 

 

 
OS KOMMUNE 
Landbruk 
Landbruk   

Vår saksbehandler: Arkivkode: Deres referanse 
Berit Siksjø, tlf. 966 26 320 V08  

Adresse E-postadresse: Telefon  Bankgiro Foretaksregisteret 
Rytrøa 14 
2550 OS i Ø 

postmottak@os.kommune.n
o 

62 47 03 00  4280 17 18129 NO 943 464 723 MVA 

 
  
Innlandet fylkeskommune  
Nasjonalparkstyret for Forollhogna 
Statsforvalteren i Innlandet 
 
  

  
  
   

  

 
 

M E L D I N G   O M   V E D T A K 
 

UTVALGTE KULTURLANDSKAP - RULLERING AV OMRÅDEPLAN  
  
 
Kommunestyret  behandlet  i møte 22.04.2021 sak 19/21  
 
Følgende vedtak ble fattet: 
 
Os kommune tar innspillene fra Nasjonalparkstyret for Forollhogna og Innlandet 
fylkeskommune til etterretning.  
 
Områdeplanen for det utvalgte kulturlandskapet Vangrøftdalen og Kjurrudalen vedtas slik 
den foreligger og med følgende forutsetninger: 

1) Os kommune anbefaler at en av nasjonalparkforvalterne for Forollhogna sitter som 
representant i arbeidsgruppa, på lik linje med statsforvalteren og fylkeskommunen. 

2) Det lages en kortversjon av områdeplanen med en beskrivelse av området, hvilke 
verdier det representerer og hovedprioriteringer.  

3) Strømprosjektet nedbetales med minimum kr 500 000,- per år inntil det er nedbetalt. 

Statusplanen gjelder for 10 år. Tiltaksplanen gjelder for 4 år. Administrasjonen utarbeider 
årlige retningslinjer i samråd med arbeidsgruppa. 
 
 
 
Med hilsen 
OS KOMMUNE 
 
Berit Siksjø 
landbrukskonsulent  

  
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur 
 
Vedlegg: Samlet saksfremstilling 
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Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra den dag vedtaket ble gjort kjent for deg/dere ved mottak 
av denne henvendelsen. Eventuell klage sendes skriftlig til Os kommune, Rytrøa 14, 2550 Os i 
Østerdalen,  inneholdende klagebegrunnelse og/eller andre opplysninger som kan ha betydning 
for endret saksutfall.  
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Avgjørelse i klagesak - avslag på oppføring av nytt seterfjøs 
på Larstuvollen i Øyungen landskapsvernområde i Holtålen 
kommune 

Miljødirektoratet stadfester vedtaket fra Nasjonalparkstyret for Forollhogna. Vi 
ønsker å forhindre en utvikling som ikke ivaretar seterbebyggelsen som er 
vernet i Øyungen landskapsvernområde. Vi tar ikke din klage til følge. 

Vi viser til klage 1. oktober 2020 på Nasjonalparkstyret for Forollhogna sitt vedtak 14. september 
2020 hvor søknad om oppføring av nytt seterfjøs på Larstuvollen innenfor Øyungen 
landskapsvernområde avslås. Nasjonalparkstyret for Forollhogna oversendte klagesaken til 
Miljødirektoratet i brev av 13. oktober 2020. 
 
Sakens bakgrunn 
I brev 26. august 2018 er det søkt om riving av et eldre seterfjøs og oppføring av nytt seterfjøs på 
samme sted på Larstuvoll seter ved Øyungen i Holtålen kommune, gnr./bnr. 16/1. Nytt seterfjøs 
planlegges oppført i reisverk med samme størrelse som det gamle eksisterende fjøset, ca. 58. m² 
BYA. Eksisterende fjøs er preget av sterkt forfall og det krever mye å sette dette i stand. 
Restaurering/istandsetting vurderes derfor ikke å være mulig lenger.  
 
Det er tidligere søkt om restaurering av eksisterende seterfjøs, og fasadeendring med innsetting av 
vinduer samt kledning med tømmermannspanel, for å ta vare på fjøset for fremtiden og bruke det 
til lagring av ved og utstyr. Saken ble liggende noe hos Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) før 
den ble oversendt nasjonalparkstyret. I brev fra nasjonalparkforvalter i 2012 ble det vist til at 
restaurering og istandsetting uten fasadeendring er i tråd med verneformålet. Søknaden ble sendt 
til uttalelse til fylkeskommunen og fjellstyret. Sør-Trøndelag fylkeskommune anbefalte i 2013 
istandsetting av setefjøset med mulighet for å sette inn noen vinduer. Søknaden ble ikke behandlet 
i Ålen fjellstyre før i juni 2018. Fjellstyret tilrådde istandsetting innenfor rammene anbefalt av 
fylkeskommunen. I august 2018 ble det søkt om riving og oppføring av nytt seterfjøs, da forfallet nå 
er kommet for langt og restaurering vil være uforholdsmessig kostbart.  
 
 

Liv K Næsgaard Trønnes 
Per Sivles Veg 33 
7071 Trondheim 

 
 
Trondheim, 22.03.2021 

 

Nasjonalparkstyrets ref.: 
2019/5708 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2020/13724 

Saksbehandler: 
Kari Nybø Dahl 
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Det nye seterfjøset som søkes om skal ha samme størrelse som det gamle. Seterfjøset skal reises 
med utvendig kledning med tømmerpanel, plasstøpt grunnmur, store vinduer og en raftehøyde på 
2.40 meter. 

Nasjonalparkstyret avslo søknaden i vedtak av 5. desember 2019. Avslaget er begrunnet i at 
eksisterende seterfjøs har verneverdi og fortrinnsvis bør istandsettes eller sikres. Nasjonalparkstyret 
vektlegger kulturmyndighetens uttalelser, og styret anbefaler foreløpig sikring slik at seterfjøset 
kan tas vare på som et verdifullt kulturminne. Videre vises til at søker ikke har behov for nytt fjøs i 
dag, da gården og setra ikke er i drift. Dersom driften gjenopptas, kan man vurdere behovet for 
oppføring av nytt fjøs. Dette bør i så fall ses i sammenheng med status for eksisterende fjøs og 
muligheten for å ta vare på dette som kulturminne og samtidig utnytte dette i næringssammenheng. 
Nasjonalparkstyret mener behovet for uthusareal best kan dekkes gjennom særskilt søknad om 

Figur 2: Bilde fra søknaden av 26. august 2018

Figur 1: Bilder av eksisterende seterfjøs fra styrevedtak av 29. november 2019
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oppføring av et mindre uthus i tilknytning til seterstua. Styret viser til at de vil være positive til en 
slik søknad innenfor forvaltningsplanens retningslinjer for slik bebyggelse.  
 
Trøndelag fylkeskommune frarådet riving og anbefalte sikring av bygget, ettersom seterfjøset har 
høy verneverdi på grunn at byggets alder og autensitet. De antar at konstruksjonen er fra 1880 med 
tømmer som er gjenbrukt. De påpeker at det er færre og færre seterbygninger fra denne perioden 
som er bevart. Det ble beskrevet at tilstanden til fjøset er kritisk og at bygget behøver umiddelbar 
sikring. 
 
Vedtaket ble påklaget i brev av 30. desember 2019. Det vises til at forfallet er kommet så langt at 
en restaurering vil være uforholdsmessig kostbart og arbeidsomt. Nasjonalparkstyret ba Holtålen 
kommune om avklaring om verneverdien til seterfjøset og om mulighetene for restaurering i brev av 
17. april 2020. Kommunen svarte i brev av 12. juni 2020. Gjennomgang av fjøsbygninger i 
statsallmenningen kan tyde på at fjøset på Larstuvollen har noe større areal enn gjennomsnittet. I 
allmenningen synes det å være en overvekt av fjøs som er en blanding av lafte- og 
bindingsverkkonstruksjon, men det vil også kunne finnes tilsvarende fjøs der hele konstruksjonen er 
i laft. Det foreligger ikke en egen kulturminneplan i kommunen. 
 
I nytt vedtak av 14. september 2020 tillot nasjonalparkstyret riving av seterfjøset. Etter befaring 
har styret vektlagt at forfallet på bygningen er kommet langt, og fjøset er i dag ikke en del av et 
helhetlig setermiljø. Klagen tas til følge på dette punktet. Nasjonalparkstyret opprettholdt avslaget 
om oppføring av nytt seterfjøs. Styret mente det ikke framkom nye opplysninger i klagen som 
støttet opp under behovet for et nytt fjøs. Avslaget opprettholdes med samme begrunnelse som 
tidligere.   
 
Klagens innhold  
I ny klage vises det til at det er fornuftig at styret har gitt adgang til riving da forfallet har kommet 
langt både på grunn av alder og på grunn av lang saksbehandlingstid. Avslaget på søknaden om 
oppføring av nytt seterfjøs påklages. Det vises til at den lange saksbehandlingstiden har ført til at 
restaurering er umulig/kostbart. Videre vises det til at det er feil at gården ikke er i drift, det har 
vært og er fortsatt kontinuerlig bruk av dyrka mark på gården i form av siloslått og beiting. Det er 
heller ikke riktig at det er seterstuer på Larstuvollen, den sist oppsatte bygningen tilhører Nesgård, 
gnr./bnr. 17/1 og brukes som hytte. Det vises til en sak på en setervoll på Elgsjømoen hvor et 
seterfjøs ble tillatt brukt som hytte. Seterstuen som er oppsatt i Nesgård brukes også som en hytte, 
og det sies at det må være likhet for loven. Det er positivt at styret mener behovet for uthusareal 
kan dekkes ved uthus i tilknytning til seterstue, men det kan også stilles spørsmål ved om dette er 
en del av et helhetlig setermiljø.  
 
Nasjonalparkstyrets vurderinger 
I vedtaket vises til at søknader om oppføring av nye fjøs bør være knyttet til behov i 
landbruksdrifta, alternativt for å gjenskape et helhetlig bygningsmiljø (uten å rive eksisterende 
bygg), fortrinnsvis knyttet til setre i drift.  
 
Beliggenheten til fjøset i forhold til seterstua gjør det ikke naturlig å føre opp et nytt bygg for dette 
formålet så langt unna selve seterstua. Behovet for uthus bør søkes dekt gjennom oppføring av 
separat uthus i tilknytning til seterstua, slik både naboseteren og hytte har. Gjennom 
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forvaltningsplanen for landskapsvernområdet er det åpnet for oppføring av uthus inntil 20 m2 BYA. 
Det er derfor ikke nødvendig å rive fjøset for å fylle behovet.  
 
Nasjonalparkstyret åpner for tillatelser som gjenskaper et helhetlig bygningsmiljø uten å rive 
eksisterende bygninger. De viser til at det tidligere er gitt tillatelse til å oppføre nytt seterfjøs som 
erstatning for eldre fjøs på Bornesset i landskapsvernområdet for å gjenskape noe av det gamle 
setermiljøet. I tillatelsen ble det stilt krav om at nytt fjøs skulle oppføres i tråd med det gamle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rettslig grunnlag  
Øyungen landskapsvernområde ble vedtatt ved kgl.res. 21. desember 2001. Formålet med vernet er 
å ta vare på et særpreget natur- og kulturlandskap med tilhørende planteliv, der seterlandskapet 
med seterbebyggelse, setervoller og kulturminner utgjør en vesentlig del av landskapets egenart, se 
verneforskriften § 2. Området er vernet mot alle inngrep eller tiltak som vesentlig kan endre eller 
virke inn på landskapets art eller karakter, slik som for eksempel oppføring av bygninger eller riving 
av gamle seterbygninger, se verneforskriften § 3 nr.1.  
 
Verneforskriften § 5 åpner for unntak fra vernebestemmelsene etter søknad dersom det ikke strider 
mot formålet med vernet og særlige grunner taler for det. Bestemmelsen åpner blant annet for å gi 
tillatelse til:   

 Oppføring av nødvendige nye bygninger for jordbruksformål som er knyttet til seterdrift og 
beitebruk. 

 Ombygging og restaurering av eksisterende bygninger for jordbruksformål eller med tanke 
på bruksendringer 

 Tilbygg til eksisterende bygninger 

Figur 1 Trønnes er eier av gnr/bnr. 16/1. Nummer 94 er seterstuen. Imellom 
seterstuen og seterfjøset ligger gnr/bnr. 300/1/128, som tidligere var en 
seterstue originalt tilhørende seterfjøset til Trønnes. I dag har 300/1/128 
brukstillatelse som fritidsbolig.
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 Riving av eksisterende seterbebyggelse. 
 
Oppføring av nye bygninger som ikke er knyttet til noen av disse bestemmelsene, må vurderes etter 
naturmangfoldloven § 48. Forvaltningsmyndigheten kan med hjemmel i denne bestemmelsen gjøre 
unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke 
verneverdiene nevneverdig.  
 
Miljødirektoratets vurderinger 
Klageinstansen kan prøve alle sider av saken, og kan treffe nytt vedtak i saken eller oppheve 
vedtaket og sende saken tilbake til underinstansen til helt eller delvis ny behandling, se 
forvaltningsloven § 34.  
 
Larstuvollen ligger i Holtålen kommune innenfor Øyungen landskapsvernområde. Det er rundt 50 
setrer i området. Seterfjøset på Larstuvollen er fra 1878. Setring med kyr har ikke vært utøvd på 
Larstu siden 1957, mens sauehold vedvarte til 1972. Det eksisterende gamle fjøset er uten vinduer, 
og fasademessige endringer er tenkt gjennomført ved at det innsettes vinduer. Det vises i 
opprinnelig søknad til at konkrete planer for bruk i fremtida er vanskelig å forutsi, men i nær 
fremtid er aktuell bruk lagringsplass for ved og utstyr mm. Dersom seterdrift/husdyrhold ville bli 
aktuelt, må et restaurert fjøs kunne brukes.  
 
I et landskapsvernområde hvor kulturminner kan prege landskapet og er en del av verneformålet, vil 
uttalelser fra kulturminnemyndighetene ofte ha betydning for skjønnsutøvingen ved behandlingen 
av en dispensasjonssøknad. Forvaltningsmyndigheten for verneområdet må uansett selvstendig 
vurdere søknader ut fra verneforskriften og verneformålet for det enkelte landskapsvernområde. 
 
Kulturminnemyndigheten har vurdert byggets verneverdi, og er positiv til istandsettingsarbeider. 
Det vises til at arbeidene bør skje på en slik måte at bygningen først og fremst repareres. Det er 
også vurdert at det fra et antikvarisk ståsted kan forsvares å sette inn vinduer i seterfjøset, selv om 
det ikke har vært lysåpninger her fra før. I uttalelse i 2018 stiller Ålen fjellstyre seg positiv til 
søknaden om restaurering, men viser til at dersom dette ikke lenger lar seg gjennomføre må saken 
behandles på nytt dersom det er aktuelt å sette opp et nybygg i stedet. Fjellstyret har i ny 
vurdering også stilt seg positiv til søknad om nytt seterfjøs på samme tomt som det gamle om det 
eksisterende rives. I ny vurdering fra kulturminnemyndighetene i 2019 vises det til at seterfjøset på 
Larstuvoll har høy verneverdi som kulturminne, men at tilstanden for bygningen er kritisk på grunn 
av manglende vedlikehold, og at fjøset behøver umiddelbar sikring hvis tømmerkassen skal kunne 
reddes på sikt. Det vises til at bevaring og alternative tiltak vil basere seg på valg av bruk og at et 
landbruksformål ikke er synliggjort i søknaden. Kulturminnemyndigheten frarår riving av et 
bevaringsverdig kulturminne og anbefaler sikring. Det vises videre til at det er mulighet for å søke 
om midler til tiltak forutsatt at faghåndverker har utarbeidet kostnadsoverslag. Det anbefales 
sikring slik at seterfjøset kan forbli en del av det lokale kulturlandskapet. Riktig bruksformål vil 
være at setertradisjonen gjenopptas og fjøset brukes til sitt opprinnelige formål.   
 
Kulturminner er en viktig del av landskapets egenart i Øyungen landskapsvernområde, og dermed en 
del av verneformålet, se verneforskriftens § 2. Kulturmyndighetens vurdering er dermed av stor 
betydning for skjønnsutøvelsen ved behandling av søknader som berører verdifulle bygninger. Vi ser 
imidlertid at bygningens tilstand nå er så dårlig at det vil være vanskelig å få gjennomført en 
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restaurering. Verneforskriften åpner for vedlikehold av eksisterende bygninger, men 
forvaltningsmyndigheten kan ikke pålegge grunneiere å restaurere bygninger i 
landskapsvernområdet. Nasjonalparkstyret har gitt tillatelse til riving. Dette er ikke påklaget, og 
Miljødirektoratet finner ikke grunnlag for å omgjøre denne tillatelsen. Selv om det ut fra 
kulturminnehensyn er ønskelig å bevare bygningen, vil dette kreve et omfattende arbeid.  
 
Når det gjelder søknaden om nytt seterfjøs, er det ingen av alternativene i forskriftens § 5 som er 
aktuelle. Det fremkommer ikke opplysninger som tilsier at du behøver et seterfjøs av hensyn til 
seterdrift eller beitebruk.  
 
Forvaltningsmyndigheten kan gi dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 første ledd, første 
alternativ. I dette tilfellet må to minstevilkår være oppfylt: at tiltaket ikke strir mot 
vernevedtakets formål og ikke påvirker verneverdiene nevneverdig. Dersom lovens vilkår er oppfylt, 
gjøres en skjønnsmessig vurdering av om dispensasjon skal gis, ut fra behovet for tiltaket og 
påvirkningen på verneverdiene.  
 
Naturmangfoldloven § 48 er en snever dispensasjonsbestemmelse. Bestemmelsen tar sikte på de 
tilfellene man ikke forutså ved oppretting av verneområdet. Tiltakene som kan tillates i Øyungen 
landskapsvernområde er vurdert i verneplanprosessen i forbindelse med utarbeidelse av 
verneforskriften. Bevaring av seterlandskapet skal primært skje gjennom bevaring av eksisterende 
bygninger hvor disse utgjør en helhetlig og opprinnelig sammenheng i seterlandskapet. 
Forvaltningsplanen for landskapsvernområdet åpner for å at det kan tillates oppføring av uthus på 
inntil 20 m² for å dekke lagringsbehov mv.  
 
Miljødirektoratet er enig i nasjonalparkstyrets vurdering av at oppføring av et nytt seterfjøs bør 
være knyttet til behov i landbruksdrifta, og at nybygg som følge av behov for lagringsplass bør 
begrense seg til uthus som vurdert i forvaltningsplanen.  
 
Nye bygninger vil kunne påvirke landskapet i området, og vil skape en uheldig presedens i 
landskapsvernområdet. Eksisterende seterfjøs har verdi som kulturminne, noe den omsøkte 
seterbygningen ikke vil ha. Den vil derfor ikke gjenopprette seterlandskapet. En eventuell tillatelse 
vil legge til rette for en utvikling med flere bygninger i landskapsvernområdet, bygninger som i 
realiteten kan benyttes til fritidsboliger. Etter nasjonalparkstyrets vurdering kan det vurderes å 
tillate nye fjøs for å gjenskape et helhetlig bygningsmiljø, fortrinnsvis knyttet til setre i drift. Dette 
er tillatt et annet sted i landskapsvernområdet.  
 
Hver søknad må vurderes konkret utfra det omkringliggende setermiljøet, verneverdien til 
eksisterende bygg i området og behovet søker har. Selv om enkelte setre nå benyttes til fritidsbolig, 
føres en streng praksis på nye bygninger. Nasjonalparkstyret vurderer at beliggenheten til fjøset i 
forhold til seterstua ikke gjør det naturlig å føre opp et bygg for lagringsformål så langt unna 
seterstua. I noen tilfeller har nasjonalparkstyret imøtekommet private behov der dette kan skje ved 
hjelp av tilbygg eller oppføring av uthus til eksisterende bygninger. Miljødirektoratet finner ikke 
grunnlag for å overprøve styrets vurdering av søknaden om oppføring av nytt seterfjøs.  
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Det er samtidig viktig at nasjonalparkstyret forhindrer at setermiljøet gradvis får karakter av 
fritidsbebyggelse ved at eksisterende seterbebyggelse kan endres i slik stor grad at det i realiteten 
tilsvarer en hytte eller får karakter av å være en ny bebyggelse. Nasjonalparkstyret viser til at 
behovet for uthusareal kan dekke ved særskilt søknad om dette, og viser til at styret vil være 
positive til en slik søknad.  
 
Vedtak 
Klagen tas ikke til følge. Miljødirektoratet stadfester Nasjonalparkstyret sitt vedtak datert 14. 
september 2020, jf. forvaltningsloven § 34 fjerde ledd. Vedtaket er fattet med hjemmel i 
naturmangfoldloven § 48, jf. verneforskriften for Øyungen landskapsvernområde.  
 
Miljødirektoratet sitt vedtak er endelig og kan ikke påklages, se forvaltningsloven § 28 tredje ledd. 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Knut Fossum  Tone Lise Alstad Eid  
seksjonsleder seniorrådgiver 
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   
 
 
Kopi til: 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna     
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Postadresse: Postboks 5672, Torgarden, 7485 Trondheim | Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo|
Besøksadresser Statens naturoppsyns lokalkontorer: Se www.naturoppsyn.no

Utbetaling av tilskudd - Tiltak Vingelen
Nasjonalparklandsby 2021

Takk for søknaden fra 15.01.2021 med referansenummer 21S53431 om tilskudd på kr 235 000. Vi har
behandlet søknaden og gir med dette et tilskudd på kr 120 000. Tiltaket som gis tilskudd er "Tiltak
Vingelen Nasjonalparklandsby 2021 ".

Begrunnelsen for vedtaket er:
Miljødirektoratet har på grunn av begrensete budsjettrammer og mange gode søknader ikke klart å
prioritere fullt tilskudd til denne søknaden i år, og har besluttet å gi tilskudd til tiltak 1 og 2 i
søknaden, "Skilt" og "Jubileumsmarkering Bunåva".

Tiltakene vil øke de besøkendes opplevelsesverdi og muligheten til å lære om naturen rundt
nasjonalparklandsbyen. Dette er tiltak som kan bidra til økt verdiskaping i nasjonalparklandsbyen,
og som kan gi langsiktig positiv effekt for både natur, næringsutvikling og lokalsamfunn.

Disse tiltakene er innenfor formålet med ordningen og gis tilskudd med hjemmel i "Forskrift om
tilskudd til verdiskaping basert på naturarven" §2 bokstav b.

Ved tiltak 1 "Skilt" forventes det at retningslinjene i designmanualen for merkevaren "Norges
nasjonalparker" benyttes til informasjon som omhandler nasjonalparklandsbyen og tilbudene i
nasjonalparklandsbyen. Informasjon om Forollhogna skal utarbeides i samarbeid med
nasjonalparkstyret. Informasjonen bør settes opp på cortenstål og skilles fysisk fra øvrig informasjon
på plassen. Ta gjerne kontakt med merkevaregruppen i Miljødirektoratet på
merkevare@miljodir.no, som gjerne bistår med hjelp og råd under planlegging og gjennomføring av
tiltaket.

For mer informasjon om merkevaren "Norges nasjonalparker", se
https://designmanual.norgesnasjonalparker.no/. Der angis krav til design, kvalitet og materialbruk
på informasjonsmateriell og annet utviklet under merkevaren.

Utbetalingen:

Dato Beskrivelse Beløp

Tolga kommune
Kommunehuset
2540 TOLGA Trondheim, 10.03.2021

Deres ref.:
21S53431
Kjersti Ane Bredesen

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2021/1285
21010189

Saksbehandler:
Kim Daniel Hansen
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11.03.2021 Tilskudd til "Tiltak Vingelen Nasjonalparklandsby 2021" 120 000

Vi utbetaler tilskuddet til konto 1885 06 01514 med betalingsreferanse 2021/1285-10032021.

Vi stiller følgende krav til rapportering:

Leveranse Beskrivelse Frist

Sluttrapport Sluttrapport 14.01.2022

Rapportering skjer i elektronisk søknadssenter.

Gi oss umiddelbar beskjed, dersom forutsetningene for å gjennomføre tiltaket endres vesentlig eller
faller bort (teknisk/faglig, økonomisk eller framdriftsmessig).

Viktig å vite
Vær oppmerksom på at Miljødirektoratet og/eller Riksrevisjonen kan kontrollere om tilskuddet er
brukt i samsvar med forutsetningene. Vær også oppmerksom på at vi helt eller delvis kan kreve at
du/dere betaler tilbake tilskuddet, dersom midlene ikke er brukt i tråd med forutsetningene, eller
at forutsetningene faller bort.

Husk å oppbevare regnskapsbilag knyttet til gjennomføringen av tiltaket i tråd med generelle regler
om oppbevaring av bilag i bokføringsloven.

Klage
Du kan klage på vedtaket til Klima- og miljødepartementet innen tre uker fra mottakelse av dette
brevet, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Eventuelle klager sendes til Miljødirektoratet, jf.
forvaltningsloven § 32. Alle parter har som hovedregel rett til å se sakens dokumenter.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

Knut Fossum Kim Daniel Hansen
seksjonsleder saksbehandler

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.

Kopi:
Nasjonalparkstyret for Forollhogna sftlpost@statsforvalteren.no
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Gloi islandshestforening:   

Rapport fra ridetur i Forolhogna 6. – 9. august 2020. 
 

Turen ble gjennomført som planlagt. (Se beskrivelse i søknad a.d. 16.7.20, sign. Dina Lie) 

Antall deltagere: 9-10 ryttere og tilsvarende antall hester, inklusive guider og ledere. Både hester og ryttere er 
vante med turridning, i god form og godt og fornuftig utstyrt. Vante hester er meget flinke til å lese terrenget 
og fote seg selv. Drevne ryttere har også god vurderingsevne, er løsningsorienterte til ulike problemstillinger og 
gjøremål som dukker opp underveis.  

Torsdag kl 18.00 var det oppmøte ved Storbekkøya museumsseter og servering av rømmegrøt og spekemat i 
Leirfurbu. Vi hadde fått henvist teltplass på Storbekkøya og beite for hestene av Ståle Solem. Biler og hengere 
parkerte vi på parkeringsplassen som avtalt. 

Fredag var første ridedag, og turen gikk langs pilegrimsleden fra museumssetra til Synnerdalen. Vi hadde en 
lang matpause ved nordsida av Svarttjønna, der hester og folk fikk rikelig tid til å spise og hvile. Vi hadde med 
batteridrevet innhegning til hestene, slik at de fikk beite nede ved vannet. 

Lørdag red vi opp Bjønndalen, krysset over Rundfjellet til Søndre Budalstjønna, hvor vi hadde pause ved bua, og 
hestene fikk beite. Retur via stien ned Tverrelvdalen tilbake til Synnerdalen. 

Søndag red vi opp Bjønndalen igjen, vestover mot Dølbukammen og nordover Slettfjellet. Matpause i en 
bekkdal øst for Halstjønna. Turen videre gikk over Kalddalsfjellet, og fulgte stien østover ned til Råvollen. Siste 
etappe gikk langs veien nordover tilbake til museumssetra.  

Overnatting fredag og lørdag var i telt ved Hognarasten i Synnerdalen, der vi brukte bålplassen til matlaging og 
kveldskos. Middagsmat både fredag og lørdag ble levert av Fumo. Vi kjørte mat og utstyr inn i Synnerdalen med 
bil og henger før vi startet sørover pilgrimsstien fredag. Hestene gjerdet vi inn på anvist beite i Synnerdalen, 
etter avtale med eiere av Bakkvollen. 

Konklusjon: 

Forolhogna nasjonalpark og landskapsvernområder er et fantastisk flott landskap å oppleve fra hesteryggen. 
Med trygge stødige hester, turvante ryttere og ansvarsfulle turledere, det hele godt organisert gjennom den 
lokale islandshestforeningen Gloi, ligger alt til rette for en minnerik opplevelse av natur og kultur i villreinens 
rike.  

Takk for oss!  

Takk til fjellstyrene i Budal og Soknedal, samt Forolhogna nasjonalparkstyre for velvillig behandling av vår 
søknad om gjennomføring av organisert ridetur i Forolhogna nasjonalpark. Vi håper å komme tilbake med 
spørsmål om ny tur i 2021. 

 

Budalen, 24.8.2020 

Hilsen   Dina Ingeborg Lie, på vegne av Gloi islandshestforening 

adr.: Plassen, Buabakkan 119, 7298 Budalen (e-post: dina.lie@gauldalen.no) 
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Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Arbeidsutvalg for nasjonalparkstyret Forollhogna 
Møtested: Nettmøte vis Teams 
Dato: 19.05.2021 
Tidspunkt: 17:00 -19:30 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Sivert Moen Leder  MIDTRE GAULDAL  
Tone Hagen Styremedlem TYNSET 
Runa Finborud Styremedlem OS I ØSTERDALEN 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Astrid Alice Haug Nasjonalparkforvalter Forollhogna 
Eli Grete Nisja Nasjonalparkforvalter Forollhogna 

 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i 
møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 

 
Sivert Moen 

Leder 
Bekreftet godkjent 

21.05.2021 
 

 
Runa Finborud 
styremedlem 

Bekreftet godkjent 
21.05.2021 

 

 
Tone Hagen  

styremedlem 
Bekreftet godkjent 

21.05.2021 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

AU 6/2021 Forollhogna nasjonalpark - søknad om 
gjennomføring av ruteanalyser og uttak 
av plantemateriale - NINA 

 2021/4672 

AU 7/2021 Vangrøftdalen og Kjurrudalen 
landskapsvernområde - tilrettelegging for 
skjøtsel av slåtter i Nørstenget, 
Såttåhaugen 

 2021/5231 

AU 8/2021 Forollhogna nasjonalpark - søknad om 
barmarkskjøring med Terrengen for 
transport av funksjonshemmet person 

 2021/4135 

  
 
 
Saker til drøfting 

 
 
  

 
Arkiv- 
saksnr 

 Byggesak seterstue i Øyungen 
landskapsvernområde 

Forberedes 
styret  

2020/11940 

 Fradeling av seter  
 

Høringsuttalelse 
fra AU, ref. styre  

2021/4834 

 Søknad om bruksendring fra fritid til 
landbruk 
 

Administrativ 
høringsuttalelse, 

ref. styre 

2021/3321 

 Søknad om tilrettelegging av rasteplass  Administrativ 
behandling, 

ref. styre 

2020/11054 

 Søknad om generell forlengelse av 
kjøretid fra 15.april til 1.mai 

Administrativ 
behandling,  

ref. styre 

2019/4631 

 Søknad fra NGU - disp. for lavtflyging 
(70 m) midten av juni t.o.m. juli 2021 for 
geofysiske målinger  

Administrativ 
behandling,  

ref. styre 

2021/5218 

  
Orienteringer 

  

 Kort gjennomgang og prioriteringer av arbeidsoppgaver for 
sommeren/høsten: 

- Tjenestekjøp for ferdigstilling av innfallsporter 
- Ingen arrangementer i forbindelse med 20 år vern av Forollhogna. 
- Oppstart av arbeidet med revisjon av forvaltningsplaner forskyves 

til senhøst/vinter i påvente av tiltredelse av ny forvalter i løpet av 
høsten  
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 Rutiner ved ferieavvikling 
- Saksbehandler hos Statsforvalteren er stedfortreder for 

nasjonalparkforvalter i ferieukene. Styreleder, evt. øvrige 
styremedlemmer i AU kan kontaktes ved behov. 

 Møte i nasjonalparkstyret 14.juni 
- Stor sannsynligheten for at også dette blir et nettmøte, men vi 

avventer smittesituasjonen og gjeldene regler. 
- Sakslisten så langt: 

Klagesaken – barmarkskjøring til Hiåsjøen 
3-4 «byggesaker» 

 Nye nettsider 
- «Besøks-sidene» er snart klare, og vi håper på en publisering til 

sommeren!  
- «Styresidene» ble publiserte 19.mai. Oppdatert med 

møteinnkallinger og protokoller, styret, vedtekter, samt 
verneområdene. Sidene oppdateres etter hvert.  

 Kart til brosjyren 
- Det ble presentert ti kartutsnitt for AU – med og uten tettstedene 

Støren og Tynset, og kartutsnittet som dekker Støren og Tynset er 
det som er ønskelig. 
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AU 6/2021 Forollhogna nasjonalpark - søknad om gjennomføring av 
ruteanalyser og uttak av plantemateriale - NINA 2021/4672 

Nasjonalparkforvalters forslag til vedtak: 

Arbeidsutvalget for nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Norsk institutt for naturforsking 
(NINA) dispensasjon fra hhv. § 3 pkt. 1.1 og pkt. 2.1 i forskrift for Forollhogna nasjonalpark, 
og § 3 pkt. 1 i forskrift for Magnilldalen-Busjødalen landskapsvernområde og forskrift for 
Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde for merking av ruteanalyser og innsamling 
av små mengder plantematerialer i forbindelse med overvåkningsprogrammet 
Arealrepresentativt naturovervåkning (ANO).  
 
Vilkår: 

1. Tillatelsen gjelder for perioden 1. august 2021 t.o.m. 30. september 2025. 
2. Tillatelsen gjelder for nedsetting av 36 aluminiums-rør fordelt på 18 punkter pr flate 

i tråd med kartet som følger søknaden. Kartet inngår i vedtaket. 
3. Tillatelsen gjelder også for å kunne ta ut mindre deler av planter som er nødvendig 

for gjennomføring av prosjektet.  
4. Det er i midlertidig svært viktig at aluminiums-rørene settes så dypt at de ikke kan 

skade verken beitedyr eller dyrelivet ellers.   
5. Berørte grunneiere og kommuner skal varsles før feltarbeidet iverksettes. 
6. Når overvåkningsprogrammet er avsluttet skal alt feltmateriell fjernes fra 

fastrutene, og rapport om avsluttet feltarbeid inkl. opprydding skal sendes 
nasjonalparkstyret innen utgangen av 2025.    

7. Registering av arter skal legges inn i databasen Artsobservasjoner/Artskart slik at ny 
artskunnskap blir gjort tilgjengelig for både forvaltning og allmenheten. 

 
Hjemmel: 
Vedtaket er gjort med hjemmel i Naturmangfoldloven, § 48. 
 
Begrunnelse: 
Feltundersøkelsene inngår i et nasjonalt overvåkningsprosjekt etter oppdrag gitt av 
Miljødirektoratet, og prosjektet vil bidra til å øke kunnskapsgrunnlag både for området 
lokalt gjennom artsregistreringer og på langsiktige kunne følge endringer i norsk natur. 
Prosjektet må absolutt kunne sies å være av stor faglig og forvaltningsmessig interesse.  
Det settes vilkår i tillatelsen som skal sikre hensynet til naturmiljøet og lokale interesser. 
Samlet sett vurderes feltundersøkelsene inkl. merkingene av fastruter å være forholdvis 
små «tekniske installasjoner» som ikke vil kunne påvirke verneverdiene i noen grad og 
heller ikke stride mot verneformålet for noen av verneområdene.   

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for nasjonalparkstyret Forollhogna - 19.05.2021  
 
 
Behandling 
 
Nasjonalparkforvalters innstilling ble enstemmig vedtatt (3-0) 
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Vedtak 
Arbeidsutvalget for nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Norsk institutt for naturforsking 
(NINA) dispensasjon fra hhv. § 3 pkt. 1.1 og pkt. 2.1 i forskrift for Forollhogna nasjonalpark, 
og § 3 pkt. 1 i forskrift for Magnilldalen-Busjødalen landskapsvernområde og forskrift for 
Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde for merking av ruteanalyser og innsamling 
av små mengder plantematerialer i forbindelse med overvåkningsprogrammet 
Arealrepresentativt naturovervåkning (ANO).  
 
Vilkår: 

8. Tillatelsen gjelder for perioden 1. august 2021 t.o.m. 30. september 2025. 
9. Tillatelsen gjelder for nedsetting av 36 aluminiums-rør fordelt på 18 punkter 

pr flate i tråd med kartet som følger søknaden. Kartet inngår i vedtaket. 
10. Tillatelsen gjelder også for å kunne ta ut mindre deler av planter som er 

nødvendig for gjennomføring av prosjektet.  
11. Det er i midlertidig svært viktig at aluminiums-rørene settes så dypt at de 

ikke kan skade verken beitedyr eller dyrelivet ellers.   
12. Berørte grunneiere og kommuner skal varsles før feltarbeidet iverksettes. 
13. Når overvåkningsprogrammet er avsluttet skal alt feltmateriell fjernes fra 

fastrutene, og rapport om avsluttet feltarbeid inkl. opprydding skal sendes 
nasjonalparkstyret innen utgangen av 2025.    

14. Registering av arter skal legges inn i databasen Artsobservasjoner/Artskart 
slik at ny artskunnskap blir gjort tilgjengelig for både forvaltning og 
allmenheten. 

 
Hjemmel: 
Vedtaket er gjort med hjemmel i Naturmangfoldloven, § 48. 
 
Begrunnelse: 
Feltundersøkelsene inngår i et nasjonalt overvåkningsprosjekt etter oppdrag gitt av 
Miljødirektoratet, og prosjektet vil bidra til å øke kunnskapsgrunnlag både for området 
lokalt gjennom artsregistreringer og på langsiktige kunne følge endringer i norsk natur. 
Prosjektet må absolutt kunne sies å være av stor faglig og forvaltningsmessig interesse.  
Det settes vilkår i tillatelsen som skal sikre hensynet til naturmiljøet og lokale interesser. 
Samlet sett vurderes feltundersøkelsene inkl. merkingene av fastruter å være forholdvis 
små «tekniske installasjoner» som ikke vil kunne påvirke verneverdiene i noen grad og 
heller ikke stride mot verneformålet for noen av verneområdene.   
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AU 7/2021 Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde - 
tilrettelegging for skjøtsel av slåtter i Nørstenget, Såttåhaugen 2021/5231 

 

Innstilling til vedtak: 

Nasjonalparkstyret for Forollhogna ved arbeidsutvalget gir nasjonalparkstyret som 
tiltakshaver, dispensasjon fra § 3 i verneforskriften for Vangrøftdalen og Kjurrudalen 
landskapsvernområde for følgende tiltak: 
 
Gjennomføring av nødvendige tilretteleggingstiltak for å muliggjøre adkomst med 
maskinelt utstyr som omsøkt for skjøtsel av prioriterte slåtteområder i Nørstenget, 
Såttåhaugen setergrend.  
 
Det gis tillatelse til følgende tiltak (jf kart i saksutredning): 
 Planering med lett gravemaskin fra punkt 1-2 jf. kartskisse, samt på noen utsatte 

steder mellom punkt 4 til punkt 6 for å lette adkomst med slåtteutstyr til prioriterte 
slåtteareal 

 Noe klopp-legging mellom punkt 2-4, og 5-6 for å lette adkomst fram til 
skjøtselsområdene.  
 

Vilkår: 
Alt arbeid skal utføres skånsomt av hensyn til terreng og vegetasjon. Tiltak skal begrenses 
til det som er strengt nødvendig for å komme fram med slåtteutstyr som angitt i søknad.  
Områder som det foretas lett planering på skal gro naturlig til med stedegen vegetasjon.  
 
Hjemmel og begrunnelse: Naturmangfoldloven §48, 1.ledd.  
Det legges vekt på at tiltakene skal utføres skånsomt og begrenses til det som er 
nødvendig for å få frem slåtteutstyret til de aktuelle slåtteområdene. Områder som det 
foretas lett planering på skal naturlig gro igjen med stedegen vegetasjon. Tiltakene vil 
bidra til at man får utført nødvendig skjøtsel av slåttemark/slåttemyr som prioriterte 
naturtyper.   
 
Nasjonalparkstyret er ansvarlig for at tiltakene blir utført så skånsomt som mulig, og vil 
sørge for at dette blir fulgt opp følge opp i forhold til utførende entreprenør. 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder vil bli benyttet. Tiltakene vil ikke være i strid 
med verneformålet, og vil ikke påvirke verneverdiene negativt.  
 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for nasjonalparkstyret Forollhogna - 19.05.2021  
 
 
Behandling 
 
Runa Finborud (Os) ba om å få protokollført følgende: 
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Arbeidsutvalget (AU) for Forollhogna ønsker en vurdering av sin habilitet i forhold til behandling 
av søknaden jf. forvaltningslovens §6 om habilitet. Dette med bakgrunn i at arbeidsutvalget 
representerer Nasjonalparkstyret for Forollhogna som formell søker og tiltakshaver. 
 
Innstilling til vedtak med protokolltilførsel fra Runa Finborud ble enstemmig vedtatt (3-0) 
 
20.05.2021: Miljødirektoratet ved jurist Hege Langeland har bekreftet pr. e-post følgende: 
«Styret kan gi tillatelse til seg selv for slike tilretteleggingstiltak. SNO kan kjøre etter 
oppsynsloven i forbindelse med skjøtselstiltaket og trenger ikke egen tillatelse etter 
motorferdselloven».  Svaret føres inn i arkivsaken.  

 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna ved arbeidsutvalget gir nasjonalparkstyret som 
tiltakshaver, dispensasjon fra § 3 i verneforskriften for Vangrøftdalen og Kjurrudalen 
landskapsvernområde for følgende tiltak: 
 
Gjennomføring av nødvendige tilretteleggingstiltak for å muliggjøre adkomst med 
maskinelt utstyr som omsøkt for skjøtsel av prioriterte slåtteområder i Nørstenget, 
Såttåhaugen setergrend.  
 
Det gis tillatelse til følgende tiltak (jf kart i saksutredning): 
 Planering med lett gravemaskin fra punkt 1-2 jf. kartskisse, samt på noen 

utsatte steder mellom punkt 4 til punkt 6 for å lette adkomst med 
slåtteutstyr til prioriterte slåtteareal 

 Noe klopp-legging mellom punkt 2-4, og 5-6 for å lette adkomst fram til 
skjøtselsområdene.  
 

Vilkår: 
Alt arbeid skal utføres skånsomt av hensyn til terreng og vegetasjon. Tiltak skal begrenses 
til det som er strengt nødvendig for å komme fram med slåtteutstyr som angitt i søknad.  
Områder som det foretas lett planering på skal gro naturlig til med stedegen vegetasjon.  
 
Hjemmel og begrunnelse: Naturmangfoldloven §48, 1.ledd.  
Det legges vekt på at tiltakene skal utføres skånsomt og begrenses til det som er 
nødvendig for å få frem slåtteutstyret til de aktuelle slåtteområdene. Områder som det 
foretas lett planering på skal naturlig gro igjen med stedegen vegetasjon. Tiltakene vil 
bidra til at man får utført nødvendig skjøtsel av slåttemark/slåttemyr som prioriterte 
naturtyper.   
 
Nasjonalparkstyret er ansvarlig for at tiltakene blir utført så skånsomt som mulig, og vil 
sørge for at dette blir fulgt opp følge opp i forhold til utførende entreprenør. 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder vil bli benyttet. Tiltakene vil ikke være i strid 
med verneformålet, og vil ikke påvirke verneverdiene negativt.   
 
Protokolltilførsel: Arbeidsutvalget (AU) for Forollhogna ønsker en vurdering av sin habilitet i 
forhold til behandling av søknaden jf. forvaltningslovens §6 om habilitet. Dette med bakgrunn i 
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at arbeidsutvalget representerer Nasjonalparkstyret for Forollhogna som formell søker og 
tiltakshaver. 
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AU 8/2021 Forollhogna nasjonalpark - søknad om barmarkskjøring med 
Terrengen for transport av funksjonshemmet person 2021/4135 

 

Nasjonalparkforvalters forslag til vedtak: 

Arbeidsutvalget for nasjonalparkstyret for Forollhogna avslår søknaden fra Sigrid Heggvold 
Døvik og Oddvar Døvik om dispensasjon for bruk av firehjuling av type «Terrengen» for 
transport av funksjonshemmet person i området inn til Hiåsjøen innenfor Forollhogna 
nasjonalpark, 
 
Hjemmel 
Vedtaket er hjemlet i Forskrift for Forollhogna nasjonalpark, § 3 punkt 5.1 om forbud mot 
motorferdsel. Søknaden er behandlet som en dispensasjon fra verneforskriften og er 
vurdert etter § 48 i naturmangfoldloven (NML).  
 
Saken behandles av arbeidsutvalget (AU) for nasjonalparkstyret i tråd med 
delegeringsreglementet av 15.06.2020, kap. 4.4.1 
 
Begrunnelse 
All motorisert ferdsel til lands og til vanns i nasjonalparken er i utgangspunktet forbudt, og 
det er derfor et overordnet mål å holde omfanget av motorisert ferdsel i nasjonalparken 
på et absolutt minimum og begrense den til det strengt nødvendige. Det vil ikke kunne gis 
dispensasjoner til turkjøring dvs. kjøring for rekreasjon. Dette gjelder også for brukere 
som har funksjonshemming.  
En tillatelse til bruk av firehjuling av type «Terrengen» for transport av funksjonshemmet 
innenfor nasjonalparken vil kunne gi grunnlag for tilsvarende søknader innenfor både 
Forollhogna nasjonalpark og andre verneområder med tilsvarende vernebestemmelser, 
og vil dermed kunne skape en presedensvirkning.   
 
Det vil være i strid med verneformålet å gi tillatelse til denne type barmarkskjøring, og vil 
etter hvert også kunne påvirke verneverdiene i området. Vilkårene for dispensasjon etter 
NML § 48 er ikke oppfylte, og søknaden må derfor avslås. 
  

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for nasjonalparkstyret Forollhogna - 19.05.2021  
 
Behandling 
 
Nasjonalparkforvalters innstilling ble enstemmig vedtatt (3-0) 
 

Vedtak 

Arbeidsutvalget for nasjonalparkstyret for Forollhogna avslår søknaden fra Sigrid Heggvold 
Døvik og Oddvar Døvik om dispensasjon for bruk av firehjuling av type «Terrengen» for 

27



transport av funksjonshemmet person i området inn til Hiåsjøen innenfor Forollhogna 
nasjonalpark, 
 
Hjemmel 
Vedtaket er hjemlet i Forskrift for Forollhogna nasjonalpark, § 3 punkt 5.1 om forbud mot 
motorferdsel. Søknaden er behandlet som en dispensasjon fra verneforskriften og er 
vurdert etter § 48 i naturmangfoldloven (NML).  
 
Saken behandles av arbeidsutvalget (AU) for nasjonalparkstyret i tråd med 
delegeringsreglementet av 15.06.2020, kap. 4.4.1 
 
Begrunnelse 
All motorisert ferdsel til lands og til vanns i nasjonalparken er i utgangspunktet forbudt, og 
det er derfor et overordnet mål å holde omfanget av motorisert ferdsel i nasjonalparken 
på et absolutt minimum og begrense den til det strengt nødvendige. Det vil ikke kunne gis 
dispensasjoner til turkjøring dvs. kjøring for rekreasjon. Dette gjelder også for brukere 
som har funksjonshemming.  
En tillatelse til bruk av firehjuling av type «Terrengen» for transport av funksjonshemmet 
innenfor nasjonalparken vil kunne gi grunnlag for tilsvarende søknader innenfor både 
Forollhogna nasjonalpark og andre verneområder med tilsvarende vernebestemmelser, 
og vil dermed kunne skape en presedensvirkning.   
 
Det vil være i strid med verneformålet å gi tillatelse til denne type barmarkskjøring, og vil 
etter hvert også kunne påvirke verneverdiene i området. Vilkårene for dispensasjon etter 
NML § 48 er ikke oppfylte, og søknaden må derfor avslås. 
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Nasjonalpark Forollhogna  
  
  

Besøksadresse 
Veksthuset 
Tollef Bredals vei 13 
7374 Røros 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 
E- post: sftlpost@statsforvalteren.no 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte: +47 41 33 07 95 / 
+47 73 19 91 96 
fmtlegn@statsforvalteren.no 

   

Svein Fløttum 
Ramnåsveien 259 
7387 Singsås 
   

 

Saksbehandler Eli Grete Nisja Vår ref. 2019/4631-0 432.3 Deres ref.  Dato 25.05.2021 

 

Forollhogna nasjonalpark - svar vedrørende søknad om 
endring av dato for kjøring med snøscooter. 

Vi viser til din søknad av 13.april 2021 hvor du søker om generell endring av siste dato 
for bruk av snøscooter på dine eiendommer innenfor Forollhogna nasjonalpark fra 
15.april til 1.mai. Du søkte samtidig også om å få forlenget tidsperioden for i år for din 
kjøretillatelen gitt i vårt delegerte vedtak 3/2020, og med bakgrunn i vinterens vær- og 
føreforhold ble det gitt en forlengesle av din kjøretillatelse fram t.o.m 25.april 2021, jf. 
vårt brev av 14.04.2021.   
 
Alle tillatelser for bruk av snøscooter som blir gitt innenfor Forollhogna nasjnalpark få 
den generelle sluttdatoen 15.april som ett av vilkårene, og i følge forvaltningsplanen vil 
kjøring etter den datoen ikke kunne ikke påregnes. Dersom det oppstår spesielle 
situasjoner som vanskelige vær- og føreforhold tidligere på vinteren, eller andre særlige 
situasjoner som gjøre at transport ikke kan utføres innenfor den gitte tidsrammen, kan 
det gis dispensasjon til kjøring etter 15.april. Dette er forhold som må vurderes i de 
konkrete tilfellene, og du fikk også i år etter søknad  en forlengelse av din kjøretillatelse.   
15.april som siste kjøredato i Forollhogna nasjonalpark er fastsatt gjennom prosessen 
med utarbeidelse av forvaltningsplanen for nasjonalparken. Dersom det skal foretas 
endringer av retningslinjer o.l. i forvaltningsplanen, krever det en større prosess der 
berørte parter som andre private grunneiere, fjellstyrer, villreinnemnd, villreinutvalg, 
kommuner m.fl. må gis anledning til å uttale seg, osv.  
 
Når det gjelder din søknad om generell tillalteslse for bruk av snøscooter fram til 1.mai 
innenfor nasjonalparken er dette altså en sak av prinsippell karakter som ikke kan tas 
som en enkeltsøknad, men som først vil være aktuelt å vurdere i forbindelse med 
revisjon av forvaltningsplanen. 
Dersom det oppstår en situasjon enten neste år eller senere år hvor du ikke får 
gjennomført ditt transportoppdrag i tråd med din kjøretillatelse innen 15.april, kan du 
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sende en søknad hvor du redegjør for hvorfor du har behov for å forlenge kjøringtiden 
etter 15.april.  
 
Til orientering startet kalvingen hos villreinen i Forollhogna alt rundt 25.april, og det er  
av hensyn til både villrein og annet dyre- og fulgeliv at det ikke er ønskelig med 
motorisert ferdsel i fjellet etter 15.april. 
 
Arbeidsutvalget for nasjonalparkstyret for Forollhogna ble den 19.mai orientert om 
saken. Videre vil dette svaret bli referert for  nasjonalparkstyret. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Eli Grete Nisja 
nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
 
Kopi til: 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Midtre Gauldal kommune Rørosveien 11 7290 STØREN 
Statsforvalteren i Innlandet Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 
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Avsender: Holtålen kommune
Bakkavegen 1
7380 Ålen

li I liIllllll lilili llll 111111111111111
168087-59-161

Nasjonalparkstyret for Forollhogna
v/Astrid Haug
Postboks 2600
7734 STEINKJER

oOTTATT
+4 M4 207\

Steink e

Revisjon av kommuneplanens arealdel  -  2. gangs behandling

Vedlagt følger dokument fra Holtålen kommune.
Informasjon: Digital post fra Holtå len kommune

Holtålen kommune har startet et prosj ekt med å sende ut posten digitalt. Dette er i tråd med regjeringens
digitaliseringsprogram - om digita l kommunikasj on som førstevalg i samhandlingen mellom det
offentlige og innbygger og næringsliv.

Med SvarUt kan kommuner, fylkeskomm uner og andre offentlige virksomheter ekspedere utgående post
digitalt, slik at innbyggere som har valgt Digipost eller e-Boks som postkasse får posten her, mens øvrige
innbyggere og virksomhetene får posten i Altinn.

Posten vil bli distribuert til mottakerens meldingsboks i Altinn dersom vi har registrert ditt fødsels- eller
organisasj onsnummer.
-Privatpersoner som har aktivert meld ingstj enesten i https://www.altinn.no, og lagt inn mobilnummer og
e-postadresse, vil bli varslet via sms og e-post om at dokumentet kan leses i «Min meldingsboks».
-Bedrifter/organisasj oner kan Iese dokumentet elektronisk i «Min meldingsboks» på
https://www.altinn.no via rollen «Kommunale tj enester». Varsel sendes til registrert
e-postadresse .

Dokument som ikke er åpnet i Altinn innen 2 døgn etter at det er tilgjengelig i meldingsboksen, blir
skrevet ut og sendt via Posten.

Digitalt forstevalg - veien raskere, enklere og sikrere samhandling med Holtålen kommune.
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Vår saksbehandler:
Plan- og milj øsjef Steinar Elven, tlf. 95894783

Vår dato
10.05.2021

Vår referanse
17 /779-66 L10

Deres dato Deres referanse

Til
Det kongelige kommunal- og
moderniseringsdepartement

Postboks 8112 Dep

0032 OSLO

M E L D I N G O M V E D T A K

Revisjon av kommuneplanens arealdel - 2. gangs behandling

Kommunestyret  behandlet i møte  05.05.2021  sak  13/21.  Følgende vedtak ble fattet:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens $ 11-15 vedtar Holtålen kommune

kommuneplanens bestemmelser og retn ingslinj er 2021-2033. med t ilhørende

planbeskrivelse.
Tilhørende plankart er ikke revidert .

Med hilsen
HOLTÅLEN KOMMUNE

Steinar Elven
Plan- og miljøsjef

Kopi til:
Saemiedigkie Sameting et, Avjovargeaidnu 50 , 9730 KARASJOK
Statens vegvesen, Region midt Fylkeshuset, 6404 MOLDE
Statskog SF, Postboks 63 Sentrum , 7801 NAMSOS
NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Midt-Norge Trekanten, 7075 TILLER
Velforeningene i Øyungen hytteområde og Hersjøen hytteområde, v/Anders Hegseth, Per Arne
Holthe og Inger Johanne Haugen Lunderengshaugen 28, 7380 ALEN
Trøndelag Fylkeskommune, Fylkets hus Postboks 2560, 7735 STEINKJER

Adresse E-postadresse: Telefon Telefax Bankgiro Foretaksregisteret
7380 ÅLEN epost@holtalen.kommune.no 72 41 76 00 72 41 76 18  4355 05 10058  NO 937697767 MVA
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2
Hessjøen Hytteforening, cio Inger Johanne Haugen Skjetnemarkvegen 38B, 7081
SJETNEMARKA
Fylkesmannen I Innlandet, Villreinnemnda for Forollhogna Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER
Fylkesmannen I Trøndelag, Postboks 2600 , 7734 STEINKJER
Nasjonalparkstyret for Forollhogna, v/Astrid Haug Postboks 2600, 7734 STEINKJER
Forsvarsbygg, Postboks 3955 Leangen , 7443 TRONDHEIM
Riast- og Hyllingen reinbeitedistrikt, v/ lnge Even Danielsen Postboks 236, 7361 RØROS

Vedlegg:  Samlet saksframstilling, planbeskrivelse, bestemmelser og retningslinjer

Plankart kan sees på https://www.kommunekart.com/
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SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Arkivsak: 17/779

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Saksbehandler: Steinar Elven Arkiv: L 10
Saksnr.: Utvalg
27/21 Formannskapet
13/21 Kommunestyret

Møtedato
23.03.2021
05.05.2021

Vedlegg:
Vedlegg 1 -Innspill fra Eidet bonde- og smbr ukerl ag

Vedlegg 2 - Innspill fra Fjells tyrene i Holtalen

Vedlegg 3 - Innspil l fra øyungen 3 velforening

Vedlegg 4 -Innspill fra Haldis st enmo og Egil Wik

Vedlegg 5 - Innspill fra Hesjogruva AS v/Gudbrand Rognes

Vedlegg 6 - Innspill fra Hilde Vårhus og Bjørn Magnar Vik

Vedlegg 7 - Innsp ill fra Hegseth hyttegrend v/Geir Ingebri gtsvoll

Vedlegg 8 - Innspill fra Ole Jacob Sollie

Vedlegg 9 - Innspill fra Sametinget

Vedlegg 10 - Innspi ll fra NVE

Vedlegg 11 - Innspill fra Novola hyttegrend

Vedlegg 12 - Inns pi ll fra Alen bondelag / Jan Moen

Vedlegg 13 -Innspill fra styret i Alen beitelag

Vedlegg 14 - Inns pill fra Rune By Trøen

Vedlegg 15 - Inns pill fra Fylkesmannen i Innlandet, Villreinnemnda

Vedlegg 16 - Innspil l fra Hesjøvegen vegforening

Vedlegg 17 - Inns p i ll fra Forsvarsbygg

Vedlegg 18 - Inns pill fra Trøndelag fylkeskommune

Vedlegg 19 - Innspi ll fra Gaebri en Sijt e

Vedlegg 20 - Inns pill fra st atsforvalteren i Trøndelag

Vedlegg 21 - Inns p i ll fra Nasjonalparkstyret i Forollhogna

Vedlegg 22 - Holtalen kommune - Kommunepl anens arealdel 2021 - 2033

Vedlegg 23 - Kommuneplanens arealdel - Planbe skri velse
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Saksopplysninger:
Med bakgrunn i drøft inger rundt innsigelser fra Statsforvalt eren (Fylkesmannen) samt

sit uasj onen rundt covid-19, har arbeidet drat t ut i t id. Planprogrammet ble vedtat t den

24.10.2017 og et ter høringen ble det ble mot tat t 6 ut talelser t il programmet .

Formannskapet vedt ok i møte den 17.09.2019 sak 110/ 19 a legge forslaget ut t il høring og

offent lig ettersyn. Innen fr isten var det mot tat t 21 utt alelser t il planforslaget og som

inneholder bl.a. 5 innsigelser fra Statsforvalteren (Fylkesmannen).

Formålet med det te revisjonsarbeidet har vaert a gi arealplanen mer tydelige og t reffsikre

bestemmelser og ret ningslinjer som er i samsvar med både dagens krav og de erfaringene en

har med gjeldende plan. Det er ut ført noen små j usteringer i kart med bakgrunn i nye krav
og hensynt at t merknader som er påpekt i ut talelsene. Da denne revisj onen ikke omfatt er

kartgrunnlaget , er det ikke inntat t noen nye arealformål eller utst rekning av disse.

Arbeidet har vært ut ført av en arbeidsgruppe bestående av to polit iske representant er (valgt

av kommunestyret i sak 69/ 17 den 06.06.2017) og fi re representant er fra administ rasjonen.

Plankontoret har vært sekretariat med ansvar for a utarbeide plandokumentene.

Bestemmelser og retningslinjer

HVA ER NYTT?

LNF-spredt

I vår gjeldende kommuneplan er selve hoveddalføret, Hessdalen og Aunegrenda avsat t som

ett LNF-spredt omrade. Bet ingelsen for det te formålet er at bebyggelsens omfa ng og

lokalisering er nærmere angitt i arealplanen. I foreliggende planforslag har man delt LNF-

spredt i 7 soner; Haltdalen nord, Haltdalen, Aunegrenda, Ålen nord, Hessdalen, Ålen sent rum

og Ålen sør. Innenfor disse sonene er det angit t omfanget av fr it idsboliger, boliger og evt .

næringsbebyggelse som kan bygges i planperioden (tabell er vist i dokumentet bestemmelser

og retningslinj er pkt. 3.4.3). Nar man bruker form alet LNF-spre dt bebyggelse gir det

kommunen mulighet ti l a legge t il rett e for f .eks. enkelt boliger t il eksisterende grender ut en

at en går gj ennom en dispensasjonsbehandling. Maks BRA innen LNF-spredt vil være 250 m?

BRA for fr it idsbebyggelse.
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Eksempel på sone LNFsp6:

LN F sp6

$i nl a nd

Generelle bestemmelser

Kommunen har flere eldre reguleringsplaner og disposisj onsplaner som på mange måter

gjenspeiler t idsepoken de ble vedtat t . For at en i størst mulig grad skal unngå

dispensasjonsbehandlinger innen disse feltene har man nedfelt følgende bestemmelse:

Pkt.1.1 Kommuneplanens arealdel skal gj elde f oran vedtat te

disposisj onsplaner/ reguleringsplaner ved motstrid.
Her er det flere unntak der reguleringsplanene skal gjelde foran kommuneplanens arealdel.

Disse er opplistet under  1. Generelle bestemmelser og retningslinj er pkt. 1.1.  samt under  pkt.

3.1.2.  Her ligger også maks arealstørrelser (BRA) for de forskjellige områdene.

Ret ningslinjer

I det te planforslaget ligger det inne nye ret ningslinj er som t idligere ikke har vært nedfelt . Det

er innført ret ningslinj e for gjerding og bruksendring fra fr it idsbolig t il bolig. De mest

omfat tende ret ningslinjene omhandler dispensasjonsbehandling og er beskrevet som R1 -

R8.
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Vurdering:
Holt ålen kommune har forut sat t at plankart et fra 2012 blir videreført ut en nye arealformål

der revisjonsarbeidet kun omhandler planbest emmelsene og ret ningslinjene. I arbeidet har

det vært viktig ase på de føringer som ligger i de nasjonale og regionale planene.

Erfaringene med den eksist erende arealplanen er at den er for lit e konkret på flere områder

og at den åpner for t olkningsproblemer som igjen kan skape uforut sigbare behandlinger. En

har i det t e arbeidet prøvd å komme fram t il best emmelser som er entydige og presise og

ut formet ret ningslinjer for de områder som erfa ringsmessig har flest

dispensasj onsbehandlinger.

Det er lagt inn hensynssoner for flom og ras som ikke lå inne i kart et fra før. Dett e er

redigeringsmessige endringer ut en reell betydning for arealbruken i områdene. Det samme

gjelder arealformål bruk og vern av sj ø og vassdrag som er t egnet inn. Best emmelsene er

videreført , men med nye best emmelser som inkluderer forbud mot bekkelukking og

endringer i byggegrense. Det er videre innlemmet planbest emmelser som gjør kommunen

bedre rust et ti l amot e et endret klima. På denne måt en ønsker kommunen ahindre eller

avdempe alvorlige ut fordringer som skader nat ur, infrast rukt ur og bygninger og t ap av

dyrkbart land og nat urmangfold.

Kommunen har videre i sine vurderinger lagt st or vekt på at spredt bebyggelse kan gi økt

at t rakt ivit et og derigjennom økt boset t ing som st imulerer t il posit iv utvikling i et område

som ellers har lit e ut byggingspress. Vikt ige krit erier for det t e valget er abidra t il at målene

for lokalsamf unnsutvikling kan nås og fraflytt ing kan unngås. Det vises ellers t il 1. gangs

saksframlegg.

Utt alelser/ merknader:

Eidet bonde og småbrukerlag v/ Geir lngebrigtsvoll

Det bes om at området merket F25 t as ut av planen. Det t e gjelder området mellom Hessj øen

og Øyungen som er avsatt t il framt idig fr it idsbebyggelse.

Kommunens kommentar:

Dett e t as t il ett erret ning og t as ut av planen. Området t ilbakeføres til LNF-omrade.

Fjellstyrene i Holtålen

Følgende vedtak ble fat t et i fj ellstyret :

1. - Reguleri ngsplanen for Damtj nna nr.87 er ikke t at t med i kart et .

- Leda len nat urreservat t as inn i oversikt en over verneområder pkt . 4.4.1

- I området F25 er det t ot ale ant allet hyt t et omt er allerede fordelt

2. Posit iv t il best emmelser for inngj erding av fr it idshyt t er, men med t ilføyelse t il pkt . 3.1.2 -

på statsallmenning gj elder, i tillegg til kommunale regler, egne retningslinj er f or oppf øring av

gj erder rundt f ritidshyt ter.
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3. Oppføring av naust og t ilsyn/ gjet erbuer med følgende t ilføyelse t il pkt . 3.4.1 - på

statsallmenning gj elder, i t illegg til kommunale regler, egne retningslinj er f or oppf øring av

naust og tilsyn/ gj eterbuer.

4. AIie statsallmenninger er gj ennom sin stat us og funksj on automat isk betegnet som

vikt ig eller svært vikt ige fr iluft sområder. Dett e må komme fram i pkt . 3.4.1.

5. Det gjøres videre oppmerksom på at det arbeides med forskjellige t ilt ak innen

statsallmenningene.

Kommunens kommentar:

De t ilføyelser som anmerkes under 4.4.1, 3.2.1, 3.1.2 og 3.4.1 tas t il et terret ning og tas inn i

bestemmelsene og ret ningslinjene.

Når det gj elder F25 vil området som ligger som framt idig fr it idsbebyggelse og som ikke er

ut bygd t as ut av planen og t ilbakeføres som LNF.

Tiltakene som det arbeides med tas t il orientering og vil bli akt ualisert så snart

planene/ t ilt akene blir konkret isert .

Øyungen 3 velforening v/ Anders Hegset h

Har ingen merknader t il planforslaget .

Haldis Stenvold og Egil W ik (hytteeiere)

Takker for god informasjon fra kommunen.

Hessjøgruva as v/ Gudbrand Rognes

Hessjøgruva as ber om at arealplanen utformes slik at ut nytt elsen av malmressursene i

området blir muliggjort uten yt terligere reguleringsendringer. Ellers så vises det t il
mineralnæringens betydning for Norge gjennom både nasjonale føringer og regionale

planer. Det vises også t il Hessjgr u vas ret tigh etsomrade hvor det er påvist betydelige

malmressurser med kobber og sink.

Kommunens kommentar:

Hessjøfeltet er vist i kart et med formål råst offutvinning og medtat t som bestemmelse under

pkt . 3.1.3. Her er det sat t krav om at drift ikke kan set tes i gang før det foreligger en

reguleringsplan. Mye av det te vil måt te reguleres av vernebestemmelsene for Forollhogna.

Engesvollen gård v/ Hilde Vårhus og Bjørn M . Vik

Engsvollen gård ber om at området F25 tas ut av planen og erstat tes av LNF-omrade.

Kommunens kommentarer:

Det vises t il forgående kommentarer der området F25 som ikke er ut bygd tas ut og erst at tes

med LNF.
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Hegset h hyt tegrend v/ Geir lngebrigtsvoll

Det bes om at kommuneplanens arealplan gjelder foran reguleringsplanen for Hegset h

hyttegrend. Det te begrunnes med at arealet for tomtene kan bli noe mer ut nyt tet og mer i

samsvar med andre hyt teområder.

Kommunens kommentar:

Dette tas t il et terret ning og gjøres om i dokumentet .

Ole Jacob Sollie

Som beitebruker i omradet Hessje n/ yungen bes det om at området F25 tas ut av planen.

Kommunens kommentar:

Området F25 er påpekt fra flere og som før nevnt blir det te tat t ut fra planen og t ilbakeført

som LNF.

Samet inget

Det vises t il kult urminneloven og at ved t ilt ak må en det avklares i forhold t il samiske

kult urminner før en evt . ut bygging kan gjennomføres. Det forut set tes at kommunen har

dialog og samarbeid med reindrift en.

Kommunens kommentarer:

Utt alelsen tas t il orientering og en vil et terkomme dialogen med reindrift en.

Norges vassdrags- og energidirektorat NVE

Det mangler en generell bestemmelse som ivaretar flomfaren også utenfor flomsonekart for

Ålen sent rum. For a ls e det te anbefa ler NVE at bestemmelser som ivaretar flomfaren og

vannveier generelt , flytt es t il 3.5  bruk og vern av sj ø og vassdrag med tilhørende strandsone.

Det er også viktig a oppr e t tholde hensynssone flomfare i Ålen, med t ilhørende

bestemmelser. Dett e er en kart legging som kan benyttes direkte i byggesak, det vil derfor

kunne være hensiktsmessig a henvise t il den konkrete rapporten.

Kommunen burde også omtale NVE's aktsomhetskart for flom.

Kommunens kommentarer:

Merknadene tas t il et terret ning og ti lfoyer/ gjores om i dokumentet .

Novola hyttegrend

Følgende merknader er git t :

Vikt ig at planområdet er to-delt med forskjellige bestemmelser for feste- og selveiertomter.

Novola hyt tegrend må legges inn under unntak i pkt . 1.1.

Under pkt . 6.1.2. i planbeskrivelsen burde det stå under nåværende fr it idsbebyggelse ikke

avsatt t il.

Det st illes spørsmål rundt LNF Rl vedrørende tomt estørrelse og dens begrensning på  1  t il 2

mål.

Begrensningen på 350 m2 under R2 vil være for lite når man medregner næringsareal som

inkludert .
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4. avsnit t under planforutset ning og plangrep st illes det spørsmål om teksten er for bastant .

Ved evt . brann vil denne formuleringen hindre evt . modernisering/ ut forming.

Kommunens kommentarer:

Novola hyt tegrend legges inn under pkt . 1.1 - unnt ak der reguleringsplanen gj elder foran

kommuneplanens arealdel.

Når det gjelder tomtest ørrelser und er R1, sa omhandler det te ret ningslinjer som skal

vurderes i dispensasjonsbehandlinger sammen med andre vilkår. Tomtestørrelsen er derfor

bare et t av flere krit erier som vurderes. Det kan derfor i enkelte saker medføre at

tomtestørrelsen overst iger den arealbegrensningen som her er omt alt .

R2 omhandler boligeiendommer og ikke næringsarealer.

Det vises t il  planbeskrivelsens  4.-  Planf orutsetninger og plangrep fj erde avsnit t  og st iller

spørsmål om t eksten er for bastant ?

Det er i denne omgang bare bestemmelsene og ret ningslinj ene som revideres og dermed

avset tes ingen nye arealer i plankart et .

Ålen bondelag v/ Jan Moen

Bondelaget ber om at området F25 tas ut av planen.

Kommunens kommentar:

Som før beskrevet tas F25 ut av planen og t ilbakeføres t il LNF. Innspillet tas derfor t il

ett erret ning.

Styret i Ålen beitelag v/ Jr a nd Bakas Gjersvold

Området mellom Hessjøvegen og Slet tælet F25 bes tat t ut av planen.

Beitelaget aksepterer forslaget om inngjerding av fr it idseiendommer på 40% og mener at

gjerder som kan t illates må være av t reverk. Gjerder av stålt råd/ net t ing samt elekt riske
gjerder ikke må t illates. Vikt ig i denne forbindelse er å føre t ilsyn slik at oppførte gjerder er i

t råd med regelverket .

Størrelsen på t ilsyns og gjeterbuer bør være 35 m2 •

Kommunes kommentarer:

Det vises t il andre kommentarer når det gjelder F25 og merknaden tas derfor t il et terret ning.

Når det gjelder gj erding, så vil det bli t ilføyd i bestemmelsen 3.1.2 de ret ningslinjene som

foreligger omkring gjerder på statsallmenning.

Størrelsen på t ilsyns og gjeterbuer oppret t holdes som foreslåt t .

Rune By Trøen

Reguleringsplanen for Hegset h hytt egrend foreslås tat t ut som unntak slik at kommunens

arealplan gjelder foran reguleringsplanen.

Kommunens kommentarer:

Merknaden tas t il etterret ning og gjøres om i dokumentet .
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Villreinnemda for Forollhogna

Villreinnemda slutt er seg t il de konklusjoner og vurderinger som er gjort av Fylkesmannen i

Trøndelag. Det oppfordres t il at kommunen endrer planen slik at den tar t ilst rekkelig hensyn

t il villreinen i Forollhogna og følger opp vedtaket av regional plan.

Kommunens kommentarer:
Merknaden tas t il orientering og påpeker at kommunen er godt kjent med de føringer som

ligger i regional plan.

Hersjv egen vegforen ing v/ Annar Dragmyrhaug

Grustaket for Hersjv egen er anmerket på feil plass og må legges lenger øst slik som det er

vedtat t i Ålen fj ellst yre.

Kommunens kommentarer:
Merknaden tas t il et terret ning og gjøres om i plankartet .

Forsvarsbygg

Forsvarsbygg fremmer følgende innsigelse t il planforslaget :

Avgrensningen av arealformålet for Forsvaret må t ilpasses reguleringsplanen og

skytefeltgrenser vist på offent lige kart

Hensynssone «faresone-sone for militær virksomhet » må tas inn

For øvrig anmerkes det at reguleringsplanen for Haltdalen motorsportsenter ikke er listet

opp som ett av unnt akene i bestemmelsens punkt 1.1. Det st illes spørsmål rundt formålet i

reguleringsplanen t il motorsportsenteret der det vil være st rid med arealformålet Forsvaret .

Kommunens kommentarer:
Innsigelsene som fremmes vil bli et terkommet og tas inn i planen. Når det gjeler

formålsproblemat ikken, så vil dett e være et spørsmål på reguleringsplannivå.

Trøndelag fylkeskommune

Fylkesutvalgets vedt ak:

1. Fylkeskommunen støt ter hensikt en med aredusere dispensasjoner med agjore

føringene tydelige.

2. Byggegrensen t il fylkesveg må endres fra 25 t il 50 met er fra midten av Fv30 i t råd

med fylkeskommunens Veg-st rategi.

3. Holtålen er rik på kult urminner og kult urminneplanen bør oppdateres fort løpende.

4. Råstoffutvinning i Hessjofeltet (3.1.3) vil komme i konflikt med fangstanlegg i

dalbunnen langs Kjolja. Det te må hensyntas i reguleringsarbeidet .

5. Ret ningslinj ene for bevaring av kult urmiljø anbefa les delt i t o; en for hensynssone

bevaring av gruvedrift sanlegg og en for bevaring av setermiljø/ seterbebyggelse.

6. Under generelle bestemmelser og ret ningslinj er i kap.  1  bør følgende inngå:

Ved all saksbehandling som angår arealbruk, skal hensynet til kulturminner og
kulturmiljø ivaretas ved å benytte data f ra den nasjonale ku/turminnedatabasen
Askeladden. Det nasjonale ku/turminnebasen Askeladden gir en oppdatert status f or
kjente registrerte automatisk f redete kulturminner i kommunen.
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Kulturminner f ra f ør ref ormasjonen {1537} er automatisk f redet etter
kulturminneloven. Det samme gjelder en sikringssone på 5 meter regnet f ra
kulturminnets ytterkant.

7. AIie reguleringsplaner må sendes fylkeskommunen som høringsinstans for

behandling og utt alelse.

8. Det anbefa les en utarbeidelse av st i- og løypeplan for a redusere event uelle

konfl ikter.

9. Bestemmelsene og ret ningslinjene bør j usteres slik at de er i t råd med ret ningslinjene

t il Regional plan for Forollhogna villreinområde.

Pkt . 2 utgjør en innsigelse t il planen da bestemmelsen er i st rid med fylkeskommunens

Veg-st rategi.

Kommunens kommentarer:
Innsigelsen under pkt . 2 t as t il følge og forandres i bestemmelsen 2.2. Videre medtas

forslaget t il bestemmelser og ret ningslinj er under pkt . 6.

Når det gj elder st i- og løypeplan er denne under utarbeidelse og ellers tas merknadene

t il orientering.

Gåebrien sijte

Gåebrien sij t e er skept isk t il økningen på fr it idsbebyggelse fra 150 kvm t il 250 kvm og

et terlyser konsekvenser av dett e. Det kommer ikke fram hvor det blir ti llat t a bygge ny

fr it idsbebyggelse innen LNFsp.

De oppfordrer kommunen a fjerne ret ningslinj en omkring inngjerding på grunna av at

det t e beslaglegger store arealer. Det foreslås at inngjerding av hyt tet omter i

utgangspunktet ikke er t illatt .

Pkt . 3.4.1 og 3.4.2 Når det gjelder t ilsyns-/ gjet erbuer og skogshusvære bør det i t illegg
stå at bygget skal fjernes om det ikke blir brukt et ter formålene.

Ved t ilret telegging og vedlikehold for allment fr iluft sliv innenfor LNFR - omradet, kan

det te ha stor negat iv virkning på reindrift a. Den menneskelige akt ivit eten kan økes

bet raktelig og krever at reindrift a har mulighet til a ut tale seg i forbindelse med en st i- og

lyp epla n.

R8 - Retningslinj en for behandling av søknader om t ilt ak på setervoller som benyttes

som fr it idsbebyggelse. Denne ret ningslinjen er uklar, og det bør presiseres at det gjelder

setervoller som er godkjent som fr it idsbolig. Det bør heller ikke tilla t es a gjenoppby gge

eldre seterhus eller annen bebyggelse på setervoller før det er søkt om bruksendring.

Det t e gjelder også ved riving og gjenoppbygging av seterhus i dårlig stand.

Kommunens kommentarer:
AIie de fr it idsområdene med økt kvm ligger innenfor LNFsp, dvs hoveddalføret ,

Hessdalen og Aunegrenda med noen unntak. Denne sonen er inndelt i 7 områder dvs.

lokaliseringer samt en mat rise som angir antall mulige fr it idsboliger i sonen.
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Fylkesmannen i Trøndelag

Fylkesmannen fremmet følgende innsigelser t il planforslaget :

1. Pkt . 3.4.1 og 3.4.2 som omhandler naust med hj emmel i §1-8, første ledd. En kan ikke

se at naust er nødvendig for ut øvelsen av landbruksnæringen og kan videre ha

negat ive konsekvenser for nat urmangfold, landskap og fr iluft sliv.

Kommunens kommentarer:

Det ble enighet om at delen som omhandler naust i pkt . 3.4.1 og 3.4.2 t as ut av

best emmelsene og innsigelsen ble ansett imøt ekommet .

2. Med grunnlag i manglende kunnskap om, og vurdering av, konsekvenser for blant

annet landbruk, reindrift og nat urmangfold fremmer Fylkesmannen innsigelse t il den

delen av planbest emmelsene 3.4.1, 3.4.2 og 3.4.3 som omhandler fr iluf tsliv.

Kommunens kommentarer:

Ett er nærmere vurderinger og drøft inger med fylkesmannen, ble innsigelsen frafa lt

dersom kommunen ut arbeidet en st i- og løypeplan med en beskrivelse om

rekkefølgekrav. Kommunen er allerede i gang med ut arbeidelse av en slik plan.

3. Med grunnlag av manglende kunnskap om, og vurderinger av, konsekvenser for

landbruk, reindrift og nat urmangfold fremmes det innsigelse t il planbest emmelse

3.4.3. Det ble også anmerket at en økning på 150 kvm t il 250 kvm for

fr it idsbebyggelse var betydelig og burde ut redes.

Kommunens kommentarer:

Planbest emmelsen omhandler LNF-spredt og er på mange måt er en videreføring fra

gj eldende plan. Områdene er nå delt inn i 7 soner for bl.a. akunne styre ut byggingen på

en bedre måt e sammenlignet med i dag. En økning fra 150 kvm t il 250 kvm reflekt erer på

mange måt er de krav som i dag st illes t il fr it idsboliger og at det t e kan gi en økt bruk og

posit ive effekt er for næringsliv og for utviklingen av et levende lokalsamfunn.

Det ble fra kommunen gj ennomført en konsekvensanalyse for hver av de 7 områdene

samt en ny mat rise som konkret iserer ant all og lokalisering og derett er sendt over t il

Fylkesmannen for vurdering. Det t e ble imøt ekommet av Fylkesmannen og innsigelsen

frafa lt .

4. Det fremmes innsigelse t il planen innt il det set t es krav om søknad om bruksendring

dersom set ervoller/ set erhus skal gjenoppbygges og benyt t es som fr it idsbolig i LNFR-

og hensynssone reindrift .

Kommunes kommentarer:

Her har kommunen flere ankepunkt når det gjelder det t e spørsmålet . For det først e

mener vi at der hvor set ereiendommen lovlig har vært i bruk som fr it idsbolig før

eiendommen ble avsatt til LNF-formal, vil den også anses som lovlig et terpå. Ved en
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event uell fradeling vil dett e ikke medføre noen fakt isk endring i bruken. Fradelingen vil

da anses som en formalisering av eksisterende sit uasjon. Utgangspunktet her er at

kommuneplanen kun får virkning fra vedtakst idspunktet . Bruken er uavhengig av

plantype.

Fylkesmannen frafa lt denne innsigelsen med begrunnelse av at dett e var en ret ningslinje

som ikke ville ha noen j uridisk virkning.

5. Med bakgrunn i T-2/ 16, fremme s det innsigelse t il planen innt il hensynet t il villrein er

t ilst rekkelig ivaretatt , j f . Vedtat t regional plan for Forollhognaområdet .

Kommunens kommentarer:

Dett e t as t il etterret ning og tas med i planen.

Fylkesmannen fremmer også flere faglige råd t il planforslaget som på mange måter

belyser og poengterer mange av de problemst illinger som ut talelsen generelt t ar opp.

Kommunen tar det te t il orient ering og hensyntar det te i sit t videre arbeid i

planforvalt ningen.

Nasjonalstyret for Forollhogna

Det påpekes betydningen av at kommuneplanens arealdel har bestemmelser og

ret ningslinjer som gir muligheter for astyre omfang, plassering og utforming av

bebyggelsen i LNF-områdene.

Det bes om at det tas inn generelle bestemmelser og ret ningslinjer for byggeskikk og

bygningsvern under pkt .1 med henvisning t il byggeskikkveilederen for Forollhogna med

t illiggende landskapsvernområder.
Det anbefales mer spesifiserte bestemmelser og/ eller ret ningslinj er i LNF-områdene som

ivaretar bygningsmiljø og set erlandskap.

Det henvises for øvrig t il regionale planer og temakart samt byggeskikkveilederen for

Forollhogna nasjonalpark med t illiggende landskapsvernområder.

Det poengteres at masset aket ved Meiåan krever utarbeidelse av drift splan og

godkjenning av drift splan og ut tak ett er verneforskrift en.

Kommunens kommentarer:

Når det gj elder LNF-områdene så gir de nye bestemmelsene og ret ningslinjene i langt

sterkere grad enn før, muligheten for astyre både omfang, plassering og utforming av

evt . nye t ilt ak. AIie våre saker som berører angjeldende verneområder sendes

nasjonalstyret på høring før sakene behandles i kommunen.

Når det gj elder utarbeidelse av en drift splan for masseut taket ved Meiåan, vil dette

arbeidet slut tføres i løpet av 2021.

Ellers tas ut talelsen t il orientering.
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Konklusjon
Foreliggende planforslag reflekt erer på mange måter de ut fordringer kommunen står

ovenfor i sit t arbeid med planlegging generelt og de krav og behov som en møter i sit t

daglige arbeid. Med det te forslaget har man pr vd akonkretisere bestemmelsene og fåt t

ret ningslinjer på områder som ikke før var med i planen. Det te har gjennom erfaring i

saksbehandlingen vært mangelfullt på flere områder.

Kommunen har i sine vurderinger lagt stor vekt på at spredt bebyggelse kan gi økt

att rakt ivitet og derigjennom økt boset t ing som st imulerer t il posit iv utvikling i et område

som ellers har lit e ut byggingspress. Det te gjenspeiler på mange måter dagens dist rikt s-

Norge hvor befo lkningsnedgangen bare fort set ter. Derfor har det te vært vikt ige kriterier

for abidra t il at målene for lokalsamfunnsutviklingen kan nås og fraflyt t ingen kan

unngås. En kan derfor håpe at det te planforslaget kan bidra i noen grad t il en posit iv

utvikling.

I sin imøt ekommelse av innsigelsene er også Statsforvalteren (Fylkesmannen) posit iv t il

kommunens vurderinger rundt det te, der de anser det te som en god begrunnelse.

Foreliggende planforslag t il bestemmelser og ret ningslinjer for kommuneplanens

arealdel anbefa les vedtatt .

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Med hj emmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar Holt ålen kommune

kommuneplanens bestemmelser og retningslinj er 2021-2033. med t ilhørende

planbeskrivelse.

Tilhørende plankart er ikke revidert .

Behandling/vedtak i Formannskapet den 23.03.2021 sak 27/21
Behandling
Vedtaket enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar Holtålen kommune

kommuneplanens bestemmelser og retn ingslinj er 2021-2033. med t ilhørende

planbeskrivelse.

Tilhørende plankart er ikke revidert .

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 05.05.2021 sak 13/21
Behandling
Formannskapets forslag enstemmig vedtatt .

Vedtak:
Med hj emmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar Holt ålen kommune

kommuneplanens bestemmelser og retningslinj er 2021-2033. med t ilhørende

planbeskrivelse.

Tilhørende plankart er ikke revidert .
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1 Bakgrunn for revideringen
Gjennom vedt ak av kommunal planst rat egi i 2017 ble det best emt at det skal gj ennomføres en delvis
revisj on av kommuneplanens arealdel (2011-2023) ved at planens best emmelser og ret ningslinj er
revideres.

Ut gangspunktet for revisj onen var behovet f or at ydelig gj ore følgende:

• Best emmelsene i gj eldende kommuneplan er for åpne. Det er behov for akonkret isere

bestemmelser slik at forut sigbarhet en blir god for alle part er.

• Holt ålen har mange gamle reguler ingsplaner som ikke er i samsvar med dagens krav og behov.

Kommunen opplever årlig mange søknader om dispensasjon fra både reguleringsplaner og

kommuneplanens arealdel. Den nye komm uneplanen bør derfor avklare om det er

reguleringsplanene eller kommuneplanens arealdel som skal gj elde i de t ilfellene det ikke er

samsvar mellom disse planene.

• Påbygg på eksist erende bygningsmasse - best emmelser som gir t illat elser t il dett e innt i l en viss

st ørrelse.

• Brann, rivning, gj eno ppbygging - retn ingslinj en e må si noe om hvordan man skal forholde seg t il

disse spørsmålene.

• Bebygd areal BYA/ BRA må konkret iseres i bestemmelsene.

1.1 Ut arbeidelse av planforslaget

Planforslaget er utarbeidet av en arbeidsgruppe best ående av t o po lit iske represent ant er (valgt av
kommunestyret i sak 69/ 17 den 06.06.2017}og t re represent ant er fra adm inist rasj onen:
• Bjørg Helene Skjerdingst ad, politi ker

• Hj ørdis St uedal, po lit iker

• Mari us Jermst ad, administra sj on en

• St einar Elven, administ rasjonen

• Jens Erik Trøen, administ rasj onen

Plankont oret v/ St ine M ari M åren Elverhøi og No runn E. Fossum har vært sekret ariat for

arbeidsgruppa, med ansvar for aut arb eide plandokumentene.

2 Hva er kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel skal angi hovedt rekkene i arealdisponeringen i kommunen, og gi ram mer

og bet ingelser for bruk og utforming av arealer og bygninger.

Plan- og bygningsloven (pbl} av 2008 (LOV 2008-06-27 nr. 71}er lagt t il grunn ved framst illing av

denne arealdelen. Henvisninger t i l paragrafer (§) i dett e dokument et viser t il denne loven hvis ikke

annet er oppgit t .

Formål som er brukt i plankart et og beskrevet nærmere i bestemmelsene og ret ningslinj ene følger av
pbl:
$ 11-7 nr. 1
$ 11-7 nr. 3
$ 11-7 nr. 4
$ 11-7 nr. 5
S 11-7 nr. 6
$ 11-8 a-f

Bebyggelse og anlegg

Grønnst rukt ur
Forsvaret
Landbruks-, nat ur- og fr iluft sliv samt reindrift

Bruk og vern av sjø og vassdrag med t ilhørende st randsone
Hensynssoner

VI HAR EN PLAN ... p la n k o n t o r e t

449



Hvert formål har sin fa rge, og fa rgen vises i t egnforklaringen på arealplankart et . Arealfo rmålet kan
ent en vises som nåværende (lysere nyanse) eller f ramti dige (mr kere/ skarpe re nyanse). I dett e
planforslaget er nest en al le arealformålene vist t il nåværende, da det ikke er foreslått nye
byggeområder. Unnt aket er likevel Bruk og vern av sj ø og vassdrag, et fo rmål som ikke var vist
t idligere, men som nå viser elver og sjøer med blå fa rge.

Bruk av hensynssonerf ølger av pbl § 11-8. Hensynssoner legges oppå arealformålene og er

uavhengig av formålet . En hensynssone sier noe om hvilke hensyn som må t as når området den
dekker t as i bruk og event uelt ut vikles videre. I t illegg t il de hensynssonene som var vist i gj eldende

plan (landbruk, reindrift , kult urmiljø, drikkevann og båndleggingssone ett er lov om nat urvern), er det
lagt inn flere hensynssoner for drikkevann og fa resoner fo r Ras og skredf are og Flomf are er t att inn.
De nye hensynssonene for drikkevann gjelder kommunale drikkevannsbrønner. Punkt fest et for disse
brønnene er sendt oss fra Matt ilsynet . Derett er er det lagt inn en radie på 500 met er rundt disse
punkt ene som viser hensynssonen. Faresonene for ras, skred og flom er last et ned fra www.nve.no.

Til hvert av arealformålene og hensynssonene kan det gis best emmelser og/ eller retn ingslinj er. Disse
kommer i t illegg t il nasj onale lover og forskrift er. De j uridisk bindende bestemmelsene vises i grønn
boks, mens ret ningslinj ene er skrevet i kursiv nedenfor de grønne boksene. På denne måt en er
bestemmelsene og ret ningslinj ene samlet under hvert formål.

2.1 Vikt ige begrep i kommuneplanens arealdel
Planbeskrivelsen forklarer hva som ligger t il grunn for planforslaget . Planbeskrivelsen inngår ikke i

den j uridiske delen av planen.

Plankartet viser hva de ulike arealene kan brukes t il. Hvilke områder t illat es bebygd med boliger,

næringsvirksomhet , fo rret ning, skoler og barnehager mm . og hvilke områder skal sikres t il landbruk,

nat ur og fr iluft sliv. Plankart et er j uridisk bindende.

Bestemmelsene ut fyller plankart et , og defi nerer bl.a. ut byggingens omfang og hvilke hensyn som må

t as ved byggingen. Ofte inneholder best emmelsene også regler om hva som må være på plass før

byggingen st art er. Best emmelser er j uridisk bindende.

Retningslinjer er benyttet i de t ilfe llene hvor det er behov for akonkre tisere ulike fagtemaer.

Ret ningslinj ene er ikke j uridisk bindende og gir derfor ikke direkte hj emmelsgrunnlag for

vedt ak. Innholdet er likevel vikt ig ved at kommunest yret s polit ikk og forvent ninger t il ut viklingen i

planperioden ut dypes. Ret ningslinj ene skal legges t il grunn for videre arealplanlegging og ved søknad

om t ilt ak, og vil i mange sammenhenger bli innarbeidet med ret t svirkning i et t erfølgende

reguleringsplaner.

3 Planforutsetninger

3.1 Nasjonale føringer
Både regionale og nasjonale myndighet er har mål for arealplanleggingen. Disse må legges t il grunn
for all offent lig planlegging. M ålene er nedf elt gj ennom lover, ret ningslinj er, og er ytterligere
konkret isert gj ennom egne planer og veiledere. Videre følger en kort gjennomgang av de vikt igst e
nasjonale og regionale føringene som har betydning for arealplanarbeidet i Holt ålen kommune.
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Gj eldende nasjonale forvent ninger fra 2015 skal fremme en bærekraft ig ut vikling, og det er særlige
forvent ninger knytt et opp mot følgende:

• Gode og effekt ive planprosesser

Regjeringen vekt legger raskere prosesser for planlegging av bo lig, næring og samferdsel. Samt idig
st yrker regj eringen det lokale selvst yret i planleggingen. Dett e betyr at fylkeskommunene og

kommunene får økt ansvar f or a sikre nasj onale og vikt ige regionale interesser. Gjennom bedre
samarbeid og effekt iviser ing av planarbeidet er det mulig a korte ned t idsbruken, samt idig som
vikt ige hensyn og kvalitet skrav ivaret as.

• Bærekraft ig areal- og samf unnsutvikling

For a hind re alvorlige klimaendringer, må vi i årene som kommer fo rberede oss på en langsikt ig
omst illing t il et lavut slippssamf unn. Det t e krever at vi t ar i bruk sterkere virkemidler enn vi har gjort
t il nå, og at vi sikrer effekt iv ressursut nytt else i areal- og samf unnsutviklingen. Samt idig blir det vikt ig
a legge t il rett e fo r økt verdiskapning og næringsut vikling, og innovasjon og vekst i nye og grønne
næringer. Regjeringen vil fr emheve kommunenes og fylkeskommunenes sent rale roller som

utviklingsakt ør og planmyndighet i arbeidet fo r et sikkert , vekst kraft ig og m iljø- og klimavennlig
samf unn.

• At t rakt ive og klimavennlige by- og t ett st edsområder

Boligvekst en i byene og t et t st edene fører t il press på arealer og infrast rukt ur, og gir utfordringer for
t rafi kkavvikling, helse og milj ø. Samt idig gir veksten mulighet er ti l a fi nne nye løsninger fo r
byutvikling, næringsut vikling og t ransport . Regjeringen er oppt att av et godt samarbeid med

fylkeskommunene og kommunene om a fa ned klimagassut slippene, og a skape velf ungerende byer
og t et t st eder for næringsliv og befolkning. God planlegging er avgjørende for a sikr e effekt iv

arealbruk, et miljøvennlig t ransport syst em, t ilst rekkelig bo ligbygging, sunne og t rygge omgivelser og
gode levekår for alle.

3.2 Regionale føringer
For Holt ålen gj elder bl.a. f ølgende regionale planer:

• Trondelagsplanen 2019-2030
Trøndelagsplanen er fylket s overordnede plan, som gir mål og st rat egisk ret ning for ut viklingen på
sent rale samf unnsområder. Trøndelagsplanen utt rykker hvo r v i vil at Trøndelag skal være i 2030.

Visj onen for Trøndelag, Vi skaper his torie, sier at ambisj onene er st ore. Det vi skaper og ut v ikler i t ida
framover skal bli st ående og gi varige, posit ive spor. Trøndelagsplanen har valgt følgende
innsat sområder:

o Bolyst og livskvalit et
o Kompet anse, verdiskaping og nat urressurser
o Regionale t yngdepunkt og kommunikasj oner
o I t illegg har planen flere gj ennomgående t ema, som livskraft ige dist r ikt er, fo lkehelse og klima,

milj ø og det grønne skift et . Bærekraft er en overordnet føring.

• Regional st rat egi for arealbruk
Dokument et omfatt er arealpolit iske prinsipper relat ert t il by/ t ett st ed, kyst områder og
innland/ fj ellomrader. Strat egien danner et grunnlag for dialog om arealbruken med t anke på raskere
planprosesser og en langsikt ig og fo rut sigbar arealforvalt ning.

• Regionalpolit isk arealst rat egi for f elles fj ellområder i Sør-Trøndelag og Hedmark

Den regionalpolit iske arealst rat egien er et polit isk st yringsdokument som gir hovedprinsipper og
ret ningslinj er for arealbruk- og forvalt ning i fj ell- og fj ellnære områder. Dokumentet utgjør en
sammenfat ning av regionale føringer basert på vedt ak i fylkest ingene i Hedmark og Sør-Trøndelag.
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• Regional plan Forollhogna villreinområde

Planarbeidet har vært et samarbeid mellom fylkeskommunene og er en del av et nasj onalt program
± f or en helhet lig forvaltn ing av fjel lomrader som er spesielt vikt ige f or vil lreinen s framtid i Norge.

g-
M ålet med planen er både å ivaret a villreinens leveområder og behov for ut vikling av lokalsamf unna i
området .

• Regional plan for Røros bergst ad og Circumferensen
UNESCO godkj ent e i j uli 2010 søknaden om utvidelse av verdensarvområdet rundt Røros bergstad. I

t ilknyt ning t il ut videlsen ble det ut arbeidet en Regional plan fo r Røros bergst ad og Circumferensen -
kult urarv som ressurs for verdiskaping og ut vikling. Planarbeidet er gj ennomført i samarbeid med
Hedmark f ylkeskommune.

• Regional vannforvalt ningsplan for vannregion Trøndelag 2016 - 2021

Planen omt aler hva som er milj ømålet fo r hver vannforekomst i Trøndelag, og foreslår hvordan vi må
arbeide fram t il 2021 for a oppn a eller opprett ho lde det te målet . Den oppgaven skal alle som berører
vann ut øve i f ellesskap.

Fellesnevnere for disse regionale planene er bevaring og ut vikling av regionens kvalit et er som

bost ed, bevare verdif ulle fj el lområder, nat ur, kult urminner og kult urlandskap, og a legge t il rett e for
næringsut vikling basert på lokale ressurser.

3.3 Forholdet t il kommuneplanens samfunnsdel og andre lokale føringer
Kommuneplanens samf unnsdel, vedt att i 2007, viser kommunens målset ninger for generell

samf unnsut vikling med st rat egier f or a oppn a d isse målene. Samfunnsdelen gir føringer for

kommuneplanens arealdel, og motsatt . Det er vikti g a ha en god sammenheng mellom

samfunnsdelen og arealdelen, slik at arealdisponeringen sees i sammenheng med prior it eringene

som blir gj ort i samf unnsdelen.

Kommnuneplanens samf unnsdelen fra 2007 og arealplankart et fra 2012 er lagt t il grunn for

ut arbeidelsen av nye best emmelser og ret ningslinj er t il arealplankartet .

Næringsplanen for Holt ålen kommune ble vedt att i 2016. Den best år av flere st rat egier og t iltak

innenfor de t re målområdene landbruk og primærnæring, indust riell produksjon og ent reprenørskap

og handel, servicenæring og t urisme. Når det gjelder arealut vikling er st rat egiene blant anne t a legge

t il rett e fo r nydyrking, ha fokus på sent rums- og st edsutvikling, øke t ilgj engelig næringsareal, økt

ut nyt t ing av malmressurser, øke ant all fr it idsboliger og helårs caravancamping og øke bevisst het

rundt Cirkumferensen og kult urarv. Holt ålen kommunes vurdering er at det er t ilst rekkelige areal

t ilgj engelig for akunne imøt ekomme behovet i næringsplanen. Likevel er næringsplanen lagt t il

grunn for vurderingen av best emmelsene og ret ningslinj ene i planforslaget.

3.4 Planprogram
Planprogrammet for arbeidet med kommuneplanens arealdel ble fast satt av formannskapet sak

117/ 17 den 24.10.2017.

Ut drag fra planprogrammet :

•  Planarbeidet
Utgangspunktet f or a t Holtålen komm une nå ønsker å revidere komm uneplanens arealdel er behovet
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f or å tydeliggjøre planens bestemm elser og retningslinjer. Komm unen erf arer at de gjeldende
bestemm elsene til komm uneplanens arealdel er f or lite detalj erte, noe som har f ørt til mange
søknader om dispensasjon f ra planen.
•  Plankart
Holtålen kom m une f orutsetter at plankartet, og derm ed uts trekningen av de ulike area/f orm ål og
hensynssoner videref øres uten endringer.

•  Bestemm e/ser og retningslinjer
Det er behov f or å revidere bestemm elsene ut f ra erf aringene m an har f ått med bruk av planen.
Holtalen kom m une onsker a se p a m uligheten f or a differensier e bestemmelsene f or byggeomrader i
s tørre grad enn i dag. Det betyr at ulike byggeom råder kan f å egne bestem m elser som er m er
tilpasset områdenes behov og interesser.

4 Planforutsetninger og plangrep
Holt ålen kommune hadde pr 2018 2 028 innbyggere og med bakgrunn i ssb sine

befolkni ngsprognoser (middelalt ernat ivet er lagt t il grunn M M M M ) en forventet befolkningsutvikling

på 9 % fram t il 2040 (Trøndelag i tall). I f ølge St at ist isk sent ralbyrå

(www .ssb.no/ kommunefakt a/ holt alen) var det 1115 eneboliger og 28 leilighet er i kommunen pr. 4.

kvartal 2018. 41% av befolkningen bodde i 2017 på landbrukseiendommer.

Dagens bosett ingsmønst er langs dalbunnen er preget av gårdsbebyggelse og spredt ut bygging med

mer t ett - og spredt bygde boligfe lt og næringsbebyggelse i t ilknyt ning t il t ett st edsområdene Ålen og

Halt dalen.

Holt ålen kommunes hovedst rat egi er først og fremst at hovedt yngden av all bolig- og

næringsut bygging skal skj e i t ett st edene Ålen og Halt dalen der det er et ablert sosial og t eknisk

infrast rukt ur . Det te er også en posit iv st rat egi for milj ø, klima og bærekraft .

Med bakgrunn i plankart et t il kommuneplanens arealdel 2011-2023, har Holt ålen kommune vurdert

det slik at det er avsatt nok areal t il v idere boligbygging, fr it idsbebyggelse, næring og sent rumsformål

i regulert e områder. Det bet yr at det ikke er lagt inn framt idige områder fo r disse fo rmålene.

4.1 Bolig
Det er avsatt 10 19 daa t il boligformål i kommuneplanen. Av disse er 333 daa ikke regulert og i lit en

grad bebygd.

Tabellen under viser hvor mange regulert e bo ligtomt er som fi nnes i komm unen, hvor mange av disse

som er bebygd og hv ilken boligt omt reserve som fi nnes. Tabellen viser at Holt ålen kommune tot alt

sett har en t omt ereserve pa 70 boligtomt er pr. mai 2019. Disse er fordelt mellom områdene

Halt dalen nord, Halt dalen, Aunegren da, Alen nord, Ålen sent rum og Ålen sør. Disse sj u områdene

t ilsvarer inndelingen av LNFspr e dt (LNFsp 1-7) i plankart et .
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Hal tdalen Halt dalen Aunegrenda Ålen Nord Hessdalen Ålen 7Alen sor

nord (LNFsp 2) (LNFsp 3) (LNFsp 4) (LNFsp 5) sentrum (LNFsp 7)

(LNFsp 1) (LNFsp 6)

Ant. 0 82 17 19 8 114 5

reguler te

tom ter til

bolig

Ant. 0 57 1 10 5 98 4

bebygde

boliger som

er regulert

Ledige 0 25 16 9 3 16 1

reguler te

tom ter

Tabell 1. Viser komm unens tom tereserver f or boligbebygge/se innenf or de ulike grendene

4.2 Frit idsboliger
Det er avsatt 15 633 daa t il formål fr it idsbebyggelsei kommuneplanen. Av disse er 7 340 daa ikke

regulert og bebygd.

I følge St at ist isk sent ralbyrå (www .ssb.no/ kommunefa kt a/ holt alen) hadde kommunen 1127 hytter pr

4. kvart al 2018. Dett e t allet innbefatt er hyt t er, sommerhus, helårsbolig- og våningshus som blir

benyttet t il fr it idsbolig.

Tabellen under viser hvor mange t omt er som er regulert t il fr it idsformål i kommunen, hvor mange av

disse som er bebygd og hvilken t omt ereserve som finnes. Tabellen viser at Holt ålen kommune t ot alt

sett har en t omt ereserve for fr it idsbebyggelse på 366 pr . mai 2019. Disse er fordelt mellom

områdene Halt dalen nord, Halt dalen, Aunegrenda, Ålen nord, Ålen sent rum og Ålen sør.

Haltdalen Hal tdalen Aunegrenda Ålen Nord Hessdalen Ålen 7 Alen sor

nord (LNFsp2) (LNFsp3} (LNFsp4) (LNFsp5) sentrum (LNFsp 7)

(LNFsp1) (LNFsp6)

Ant. 27 21 55 5 276 103 204

regulert e

tom ter t il

f ri tid

Ant. 8 7 19 0 174 19 98

bebygde

fr iti d s-

eiendomm er

som er

reguler t

Ledige 19 14 36 5 102 84 106

reguler t e

tom ter

Tabell 2. Viser komm unens tom tereserver f or f ri t idsbebygge/se innenf or de ulike grendene

VI HAR EN PLAN... pla n k o n t ore t

9
54



Kommuneplanens st rat egi har vaert a legge t il ret t e for ny fr it idsbebyggelse på en slik måt e at det gir

mulighet for næringsmessige r ingvirkninger. Det innebærer at t omt ene må være at t rakt ive, lett

t ilgj engelige og ha et visst ant allsmessig omfang. Samt idig er det n skelig a priorit ere områder som

har t ekniske inngrep fra t idligere for aspare uberørt nat ur i størst m ulig grad og dermed sikre

nat urkvalit et ene i kom munen for fr amt ida. Områder som er valgt ut for bygget ilt ak bør ha høy

ut nyt t ingsgrad. Dett e bidrar t il aspare uberørt e områder.

Det er lagt ut et variert t ilbud av hytt er i forhold t il plassering og st andard. Det st ore flert allet vi l

likevel bli liggende sent rumsnært og ha høg st andard.

4.3 Næring
Det er avsatt 7 555 daa t il næringsformål i kommuneplanen. Av disse er 215 daa ikke regulert og

bebygd.

4.4 Sent rumsformål
Det er avsatt 66 daa t il sent rumsformål i kom muneplanen. Av disse er 20 daa ikke regulert og

bebygd.

Innenfor formålet  sentrumsf ormål  t illat es bo lig, næring, t j enest eyt ing, forret ning og kont or.

4.5 LNF-areal der spre dt friti ds-, bolig - og næringsbebyggelse kan tilla tes (LNF-sp)
I kommuneplanens arealdel 2011-2023 er det satt av områder t il LNF - spre dt fr it ids- og

næringsbebyggelse eller annen bebyggelse. Det ble i forbindelse med dett e arbeidet oppdaget at

spredt boligbebyggelse (LNFsp) ikke har vært en del av arealplankart et 2011-2023. Komm unen har i

god t ro gitt t illat else t il bygging som gjelder boligbygging innenfor fo rmålsområdet . Fra 2012 t il 2018

har det blitt gitt t illat else t il f ølgende bebyggelse innenfor de ulike spredt omradesonene:

LNFsp 1 LNFsp 2 LNFsp 3 LNFsp 4 LNFsp 5 LNFsp 6 LNFsp  7

Hal tdalen Hal tdalen Aunegrenda Alen Hessdalen Alen Alen sor

nord Nord sen trum

Nye 3 3 2 8 1

bol iger

Nye 1 2

hyt ter

Tabell 3. Viser hvor kom m unen har hatt bolig og f ritidsboligbygging innenf or f orm ålet LNF-spredt bolig, f ritids
og næ ringsbebygge/se.

I snit t utgjør dett e i underkant av 2,5 bolig / ar og 0,5 hyt t er/ ar innenfor LNFsp-omra dene.

Kommunen ønsker også i fra mti da alegge t il ret t e fo r at de som n sker abosett e seg i kommunen

skal ha fl ere bomulig het er avelge mellom, deriblant områder for LNF - spre dt boligbebyggelse.

Holt ålen kommune mener dett e st yrker Holt ålens att rakt ivit et som boset t ingskommune.

I arealplane n 2011-2023 var det ikke angitt krit erier for fo rmål, omfa ng og lokalisering i

arealbest emmelsene for formålet LNF - spre dt bolig -, fritid s- og næringsbebyggelse eller annen

bebyggelse. En del av arealplanarbeidet har derfor vaert at ydelig gj ore og avgrense mulighet ene for
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spredt ut bygging i t råd med kravene i plan- og bygningsloven for å sikre at vikt ige kvalit et er som

f ulldyrka mark, dyrkbar mark, vikt ige nat urt yper og rekreasjons- og fr iluft sområder ikke går t apt .

Holt ålen kommune mener at en innst ramming i best emmelsene er en fo rbedring for å ivaret a

forut sigbarhet og bærekraft . Kommunen kan ikke se at en innlemmelse av spredt boligbebyggelse vil

medf øre negat ive konsekvenser utover den arealbruk som best emmelsene åpner opp for i dag. Tvert

imot mener Holt ålen kommune at best emmelsene, slik de nå er ut formet , vil legge t il rett e for en

ønsket ut vikling i t råd med andre overordnede st yringsdokument i kommunen, der det er pekt på at

befolkning er grunnlaget for komm unens drift .

Planforslaget legger ikke t il rett e for ny ut bygging i områder som er ut satt for erosj on, skred eller

flom ut over om råder som allerede er vurdert i t idligere planperioder. Holt ålen kommune legger

dermed følgende t il grunn for behandling av t ilt ak og reguleringsplaner i planper ioden: om forholdet

t il nat urfare ikke er t ilst rekkelig avklart i overordna plan, blir plan- og bygningslovens §§ 28-1 og 29-5

om t rygg byggegrunn og vern av liv og mat erielle verdier lagt t il grunn. Før t ilt ak blir godkjent må

området t ilfr edsst ille de ulike sikkerhet sklasser for nat urpåkjenninger i teknisk forskrift . Det er i

forbindelse med dett e gjort endringer på arealplankartet , da hensynssoner med akt som het skart fo r

skred og fl om ikke lå inne på plankartet fra før. Vi mener dett e er redigeringsmessige endringer ut en

reell betydning for arealbruken i områdene.

Det samme gjelder arealformål bruk og vern av sjø og vassdrag som nå er t egnet inn på

arealplankart et . Best emmelsene er i st or grad videreført , men nye best emmelser inkluderer forbud

mot bekkelukking og endr inger i byggegrenser.

Videre er det et mål for Holt alen aforberede og t ilpasse seg t il et endra klima med mer ekst remvær.

Holt ålen vil derfor innlemme planbest emmelser som gjør kommunen bedre rust et ti l amote et

endret klima. På den måt en ønsker kommunen å hindre eller avdempe alvorlige utfordringer som

skader på nat ur, infrast ruktur og bygninger og t ap av dyrkbart land og nat urmangfold.

5 Endringer i planen

5.1 Hvilke endringer er gjort i planforslagets bestemmelser og ret ningslinjer
Det er gjort flere redaksjonelle endr inger av plandokument ene sammenlignet med kommuneplanens

arealdel 2011-2023. Planbest emmelsene og ret ningslinj ene er samlet under hvert arealfo rmål. Flere

best emmelser er flytt et fra bestemm elser til area/f ormål t il generelle bestemmelser. I t illegg har

enkelt e best emmelser blitt endre t il ret ningslinj er og omvent . Byggeskikkveilederen, som var en

vesent lig del av ret ningslinj ene t il arealpl an 2011-2023, er nå t att ut. Det er også ut arbeidet helt nye

bestemmelser og ret ningslinj er.

Det er gjort følgende endringer:

• Generelle best emmelser

o Forho ldet t il eksist erende planer - Nye bestemmelser

o Krav t il regulerin gsplan - Eksist eren de + nye best emmelser og ret ningslinj er

o Utby ggingsavt aler - Nye best emmelser

o Vannforsyning og avlop - Eksist erende best emmelser som er flytt et fra byggeformål +
nye bestemmelser

o Rekkef l g ekrav - Nye bestemmelser
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o Byggegrenser - Nye best emmelser

o Parkeri ng - Eksist erende best emmelser som er fl ytt et fr a byggeformål + nye

best emmelser og ret ningslinj er

o Krav t il milj kvalit et - Nye best emmelser og ret n ingslinj er

• Best emmelser t il arealformål

o Boligbeby ggelse - Eksist erende best emmelser flytt et t il generelle best emmelse + nye

bestemmelser

o Frit idsbeby ggelse - Eksist eren de best em melser fl ytt et t il generelle best emmelse + nye

best emmelser og ret ningslinj er

o Ne ringsbeby ggelse - Eksist ere nde best emmelser flyttet t il generelle best em melse + nye

bestemmelser

o ldrett sanlegg - Nye bestem meler

• Grønnst rukt ur

o Kombinert grnn stru kt urform al - Nye ret ningslinj er

• Forsvaret

o Skytefelt / øvingsområde - Best emmelse endret t il ret ningslinj e

• Landbruks-, nat ur og fr iluft sområder samt reindrift

o LNFR-omrader (Forko rt et LNFR) - Delvis videref øring av eksist erende best em melser +

nye best emmelser og ret ningslinj er. Noen eksist erende ret ningslinjene er flyt t et hit fr a

hensynssone reindrift .

o LNF-omrader (Forko rt et LNF) - Delvis viderefør ing av eksisterende best emmelser + nye

bestemmelser og ret ningslinj er

o LNF-spredt bolig - fr it ids- og næringsbebyggelse (Forkort et LNFsp) - Delvis viderefør ing av

eksist erende best emmelser + nye best emmelser og ret ningslinj er

• Bruk og vern av sj ø og vassdrag - Eksist eren de + nye best emmelser

• Hensynssoner

o Faresoner Ras og skredfa re, f lomfa re) - Nye best emmelser

o Sikringssoner (nedslagsfelt drikkevan n) - Nye best emmelser

o Hensynssone Landbruk - Nye ret ningslinj er

o Hensynssone reindrift - Delvis videreførings av eksist erende, noen ret ningslinj er er

flyt t et t il fo rmålet LNFR + nye ret ningslinj er

o Bevaring kult urmilj - Delvis videreføring av eksist erende ret ningslinj er + nye

ret ningslinj er

o Båndlagt e områder (nat urmangfo ldloven) - Nye ret ningslinj er

5.2 Hvilke endringer er gjort i plankartet
Holt ålen kommune har fo rut satt at plankart et 2011-2023 blir videreført . Med bakgrunn i det t e er det

ikke lagt inn noen nye byggeområder, men det er gj ort noen t ekniske endringer i plankart et :

• Områder vist t il fr amt idig fo rmål i planen 2011-2023 er endre t il nåværende formål.

• Hensynssoner for akt som het sområder for flom og skred er lagt inn.

• Arealformål bruk og vern av sjø og vassdrag er lagt inn i plankart et da dett e manglet . I plan 2011-

2023 var det kun best emmelser, ut en at disse var knytt et t il plankartet .

•  LNF-om rader f or spredt bolig -, frit ids- eller næ ringsbebygge/se er delt inn i mindre områder

LNFsp 1-7. Avgre nsingen st yrer ant allet nye bo liger og fr it idsboliger som t illat es bygd innenfor de

ulike om rådene.
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6 Pia nforslaget
Plankartet viser arealformål definert i fargekode og en SOSl-kode. Arealformålene viser hva ulike
områder kan brukes t il. For enkelt e arealer er det i t illegg vist hensynssoner hvor spesielle hensyn
skal ivaret as. Arealformålene skiller mellom eksist erende og framt idige områder. De eksist erende er
en videref øring fra planer som er vedt att t idligere. Eksist erende områder er vist med en lys
fargenyanse, mens framt idige er vist med en st erkere fargenyanse.

De områdene som i arealplanen 2011-2023 var vist t il framt idig formål, er nå endret t il nåværende.
Det er ingen områder for framt idig byggeformål i dett e planforslaget. Men det er lagt inn framt idig
formål for  bruk og vern av sj ø og vassdrag  på elver og innsj øer.

Tabellen under viser arealformål og hensynssoner som er angitt i plankart et :

Formål SOS/-
kode

Bebyggelse og anlegg:
Boligbebyggelse 1110

Frit idsbebyggelse 1120

Sent rumsformål 1130

Forret ninger 1150

Offent lig eller privat tj enest eyt ing 1160
g
0»
0 Frit ids- og t urist formål 1170,.__
0

"'"co
N
"' Råst offut vinning 1200"'"I,.__
[;:
'l'

5 Næringsbebyggelse 1300
"'C!
<'l
<!/
"' Idrett sanlegg 1400O>
d

"'g
co
;;;
« Kombinert bebyggelse og anlegg 1800"'O>
<'l,
"'

Grønnstruktur
Kombinert grønnst rukt urformål 3800

Militærformål
Skytefelt/ ving somrade 4020

Landbruk, natur og friluftsliv, samt
reindrift
LNFR-areal for nødv. t iltak for landbruk og 5100
gårdst ilknyt tet næring og reindrift

Nåværende

a • C

II

Framtidig
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LNF-areal for nødv. t ilt ak for landbruk og 5100
gårdst ilknyt t et næring
LNF-areal der spredt friti ds-, bolig- og 5200
næringsbebyggelse kan t illat es

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med
tilhørende strandsone

Soner med særlig angitte hensyn
Faresone (ras og skredfa re, flomfa re) 310-320 / I /II I
Sikringssone (nedslagsfelt drikkevann) 110 I I I
Hensynssone (Landbruk, reindrift og 510, 520 V/ / / Ikult urmiljø) og 570
Båndleggingssone (ett er lov om 720 1I I I I 1 1nat urmiljø)

6.1 Bebyggelse og anlegg

6.1.1 Boligbebyggelse
Planforslaget viser fo rmålet nåverende boligbebyggelse for folgende regul ert e områder:

Haltdalen: Gammelgården, Grøt skole, Jordmorbakken boligfelt, Petra n museum, Prest egården

boligf elt , Ram lo boligfe lt og Yset moan.

Aungrenda:

Ålen nord:

Hessdalen:

Hovmyråsen nybyggerfelt og Rya boligfe lt

St ensli boligfe lt

Eavollen boligfelt

Ålen sent rum: Jensåsvollen boligfelt , Langeland nordre, Lunderengshaugen, Nora 1, Sakslia ,

Svart håggån boligfelt , Ålen t ett st ed og Ålen vest Ill

I t illegg viser planen nåværende boligbebyggelse for områder som ikke er regulerte:

Aunegrenda: Sagbekken

Haltdalen: Grøt sfætt a og Moen

Ålen Nord: Rønningslia

Ålen sent rum: Skansen, Nora, 2 områder i t ilknyt ning t il Svart håggån og Renbygda

6.1.2 Fritidsbebygge/se
Planforslaget viser formalet ndverende fritid sbyggelse for følgende regulert e områder:

Halt dalen nord: Gildset li, Laut åa hytteområde og Nyhaugen hytteområde
Halt dalen: Lermælbakken hyttefelt og Trøan hyttefelt
Aungrenda:
Ålen nord:
Hessdalen:

Ålen sent rum:

Heksem-Bjr g an set ersameie
Rognvollen hyttefe lt
Bekken-Jenshaugen, Borr en -Lit j fjelle t hytt eomrade, Engesvollen hyttefelt , Fjellheim
hytteomrade, Grt adal hytteomra de, Hegset h hytt egrend, Hessjøen hytteområde og
y ungen hytteomrade
Ålen sent rum-Lidarende og Asset hytt efe lt
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Ålen sør: Bjorga hytt efelt , Buvollen hytt eområde, Grønlivollen, Holla hytteomrade, Malaset ra,
Nesvold hyttegrend, Råen hytt rfelt , St igran hytteområde og Vedbekken hytteområde.
Holla og Bredtj onna samt deler av Ålen hytt egrend

+ ±,
}Si o mr der(a vsatt)ti l form al fritid sbeby ggelse er navn satt:

Halt dalen nord: F1 - F4 og F30

Halt dalen: F32 og F33
Aunegrenda: FS
Ålen nord : F7

Hessdalen:
Ålen sent rum:

Ålen sør:

F6, F8 - F10, F25, F26, F29, F31 og F35

F12, F24, F34, F40
F11, F13-F15, F17-F23, F28, F36-F38

6.1.3 Sentrumsf ormål

Formålet innbefat t er bolig, næring, t j enest eyt ing, forret ning og kont or.

Tre områder i Ålen sent rum er avsat t t il sent rumsformål.

6.1.4 Forretninger

Vi fi nner dett e fo rmålet i Halt dalen sent rum og i Alan sent rum.

6.1.5 Offentlig og privat tjenesteyting

Skoler, barnehager, inst it usj oner og bygninger t il offent lig administ rasj on er vist t il dett e formålet .

Disse fi nner vi i Halt dalen sent rum og Ålen sent rum.

6.1.6 Råstoffutvinning

Planforslaget viser sj u områder for råst of f ut vinning. Ett område ved M eiålia, ett ved Hessj øen og ett

ved Ruskåsen, Elvebakken og Nordre Rønningen i Halt dalen. Masseutt ak Meialia ligger innenfor

Øyungen landskapsvernområde og best år av hauger med ablasj onsmorene og et mindre område

med breelvavsatt mat eriale. For utt ak t il vedlikeholdsmasse for set ervegen er 70.000 m 3 anslått som

ut nytt bar lokal ressurs.

I t illegg er det båndlagt et område med t anke på senere regulering t il gruvedrift i Hessjøfe lt et.

6.1.7 Næringsbebygge/se

Holt ålen kommune har valgt a konsent rere nyet ableringer t il Rønningan indust riområde i Haltdalen. I

t illegg er et område ved Eidet vist t il næringsformål/mott aksst asj on for avfall. Halt dalen kurs- og

øvingssent er er også vist t il næringsformål.

6.1.8 Idrettsanlegg

Idret t sanlegg og alpinløyper er vist t il dett e formålet .

Området fo r fot ballbanen på Kirkhusmoen, skianlegg på Holla og rulleskiløypa i Halt dalen er vist t il

dett e formålet .

6.1.9 Kombinert bebyggelse og anlegg

Areal i t ilknyt ning t il næringsformål ved M oan i Halt dalen.
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6.2 Grøntst rukt ur

6.2.1 Kombinert grønns truktur

Formålet kombinert grønnst rukt ur er brukt ved Hov sko le. Området er mye brukt i underv isningen.

6.3 Militærformål

6.3.1 Skytef elt/ øvingsområde

Formålet er vist i t ilknyt ning t il Halt dalen kurs- og øvingssent er.

6.4 Landbruks-, nat ur og fr iluft sformål samt reindrift (LNFR)

6.4.1 LNFR-areal f or nødv. tiltak f or landbruk og gårdstilkny ttet næ ring og reindrift

Formålet er brukt for alle LNF -omraden e nord og øst fo r Gaula. I t illegg t il landbruk og gårdst ilknytt et

næring er det også t amreindr ift i deler av dett e området .

6.4.2 LNF-areal f or nodvu. tiltakf or landbruk og gårdstilkny ttet næ ring

Formålet er brukt om alle LNF-omradene pa sør og vest siden av Gaula.

6.4.3 LNF-areal der spredt fritids-, bolig- og næ ringsbebygge/se kan tillates

Formålet er vist i dalbunnene hele vegen langs Gaula, opp t il Aunegrenda og innover Hessdalen.

6.5 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med t ilhørende st randsone
Formålet er brukt på alle vann og vassdrag vist i kart basen NS0.

6.6 Soner med særlig angitt e hensyn

6.6.1 Faresone

Hensynssone ras, skred og fl om er vist i kart et med rød skravur i plankartet . Datamat erialet t ilsvarer

akt somhet ssonene i NVE sine dat abaser fo r ras, skred og flom .

6.6.2 Sikringssone

Sikringsgsone drikkevann er vist med sort skravur i plankartet for følgende områder:

Halt dalen kommunale vannverk og Aungrenda Kommunale vannverk.

Renssj øen og Rognsasjen priv at e vannverk.

6.6.3 Hensynssone landbruk

Det er lagt inn hensynssoner for landbruk/ ku lt urlandskap for a 0okebevisst het en rundt byggeskikken i

dalføret , for a ivareta byggeskikk/ ut byggingsmønst er og for a bevare bygdenes særpreg.

Gjelder områdene Graft åsen og Bjørgan.

6.6.4 Hensynssone reindrift

Drivings- og fl ytteleier samt områder def inert som vårbeit e I/ kalvingsland er vist som hensynssone

reindrift . Det t e er defi nert som minimumsfakt orer fo r reindrift a i Holt ålen.

Det er knytt et ret ningslinj er t il hensynssonen om at det fort r innsvis ikke skal gis dispensasjoner fra

kommuneplanen innenf or hensyn ssonen e, at t ilrett elegging av f erdsel skal kanaliseres utenom

hensynssonene og at mange inngrep og akt iv it et er innenfor hensynssonene vil medføre negat ive

konsekvenser for reindrift a.
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Det er st ore områder for reindr ift også ut enom hensynssonen. Disse er avsatt ti l LNFR-omrader. Det

er slik at også disse områdene har et st reng dispensasj onspraksis i likhet med alle and re LNF-

områder.

6.6.5 Hensynssone kulturmiljø

Det er lagt inn hensynssoner rundt de vikt igst e kult urminnene i fo rbindelse med bergverksdrift en.

St ore deler av Holt ålen er innenfo r Circumfe rensen som nå er innlemmet i UNESCOs verdensarv.

Gjelder gammel gruvedrift i M ugg, Kjoli, Leset og Killingdalen.

I Gauldalen er hensynssonenes form al a bevare et visst enhet lig preg på

setermilj øet/ set erbebyggelsen.

Gj elder set ermilj øene i Syosen og Gauldalen.

6.6.6 Bandleggingssone etter lov om naturmiljø

Holtålen har f ølgende naturvernområder:
Natur vernområde Foro/lhogna nasj onalpark {H720_ 1}

Natur vernområde Bredmyra naturreservat (H720_ 2)

Natur vernområde Lokbekken naturreservat (H720_3)

Natur vernområde Drøyda/en naturreservat (H720_ 4)

Natur vernområde Leda/en landskapsvernomrdde (H720_ 5)

Naturområde Fordalen landskapsvernområde {H720_ 6}

Naturvernområde Elvåsen naturreservat {H720_ 7}

Naturvernområde Øyungen landskapsvernområde {H720_8}

Natur vernområde Dragåsvollan naturreservat (H720_9)

I t illegg viser plankartet en sone for båndlegging i påvent e av vedt ak ett er plan- og bygningsloven:

Hensynssone 710 Hessj øen gruvefe lt
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1. GENERELLE BESTEM M ELSER OG RETNINGSLINJER
(PBL § 11-9 nr. 1)

Bestemmelser er vist i grønne bokser og retningslinjene er vist i kursiv tekst .

1.1 Forholdet t il eksist erende planer

Best emmelser og ret ningslinjer t il kommuneplanens arealdel 2019 opphever og erst at t er

best emmelser og ret ningslinjer t il kommuneplanens arealdel 2011-2023.

Kommuneplanens arealdel skal gjelde foran vedt at t e disposisj onsplaner/ reguleringsplaner

ved motst rid.

Unnt ak: Følgende reguleringsplaner skal gjelde foran kommuneplanens arealdel:

Plannavn Planid Paskrift i kartet

Asset hytt eområde 5026-0088 F24

Grøt ådal hyt t eområde 5026-0056 F29

Laut åa hyt t eområde 5026-0092 F30

Ålen hyt tegrend felt A og B 5026-0069 F34

Nesvold hyt t egrend 5026-0099 F38

Borre n-Litj fj elle t hyt t e om råde 5026-0108 F25

Fjellheim hytt egrend 5026-0091 F10

Novola hytt egrend 5026-0071 F36

Målåset ra hyt tefelt 5026-0061 F14

Råen hyt t efelt 5026-0084 F22

Mot ors po rt se nt e ret 5026-0101

1.2 Krav om reguleringsplan
(PBL §§ 11-9 nr. 1 og 11-10 nr. 1)

For alle områder for bebyggelse og anlegg er det krav t il reguleringsplan før t ilt ak ett er plan
og bygni ngsloven $ 1-6 kan skje.

Unnt att fra plankravet er t ilt ak et t er pb l $ 20-4 a, b, c, og e, 0g $ 20-5 pa allerede ut bygde
bolig- og fr it idseiendommer, samt t ilt ak som kun omfat t er riving.

Tilt ak med maksimalt 4 nye boenhet er i områder vist med formål nåværende

boligbebyggelse krever ikke ut arbeiding av reguleringsplan dersom volum og form

t ilpasses omkringliggende bebyggelse og forholdet t il t ransport net t , fa re, st øy, miljø og

øvrige bestemmelser ivaret as. Bebyggelsen må benytt e seg av eksist erende t ekniske

infrast rukt ur (vei, vann og avlop) .

I LNF Og LNF(R)-omrader der spredt ut bygging kan t illat es, er det krav t il reguleringsplan
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før t ilt ak ett er plan- og bygningsloven $ 1-6 kan skje, der det oppføres en gruppebebyggelse
med 4 eller flere boliger eller fr it idsboliger.

Ved fortett ing skal ny bebyggelse innpasses bestående st rukt ur og underordnes

best ående bygninger når det gjelder bygningshøyde, -volum og grad av ut nyt t ing. Ny

bebyggelse skal benytte eksist erende infrast ruktur.

Ved all saksbehandling som angår arealbruk, skal hensynet t il kulturminner og kulturmiljø

ivaretas ved abenytte data fra den nasjonale kult urminnedatabasen Askeladden.

Kult urminner fra før reform asjonen (1537) er automat isk fredet et ter kult urminneloven.

Det samme gjelder en sikringssone på 5 meter regnet fra kult urminnets yt terkant .

Klima og energi

Konsekvenser f or klima og energi skal synliggj øres og vurderes i alle saker og være tema ved oppstart
og gj ennomf øring av alt planarbeid.

Folkehelse

Tiltak som beskytter mot risikof aktorer, motvirker sosiale helsef orskj eller og som har en posit iv
virkning på f olkehelsen skal vekt legges. I de t ilf eller det ikke er mulig å unngå negative virkninger skal
det gj ennomf øres avbøtende t iltak.

1.3 Utbyggingsavtaler
(PBL 5 11-9 nr. 2 jf. 5$ 17-2 0g 17-3)

I forbindelse med plan- og bygget ilt ak kan kommunen kreve at det inngås

ut byggingsavtale om fordeling av ansvar og kost nader for ut bygging av nødvendig

infrast rukt ur.

1.4 Krav om nærmere angitte løsninger for teknisk infrast rukt ur
(PBL§ 11-9 nr. 3)

1.4.1 Vannforsyning og avløp

Ved regulering av ny ut bygging kreves plan for håndtering av vann, avløp og overvann

hvor det framgår hvordan vannforsyning, sanitært avløp og overvann skal løses. Ved krav

om overvannshåndtering skal gjeldende klimapåslag (fra NVE) legges t il grunn. Plan for

vann- og avløpsløsninger skal være utarbeides før slut t behandling av reguleringsplan.

Kommunens Dokument Avløpshåndtering skal legges t il grunn ved ut bygging.
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1.5 Rekkefølgekrav
(PBL $ 11-9 nr. 4)

Tekniske anlegg og vikt ige samfunnsmessige forhold som vann- og avløp, energiforsyning,

vei og at komst skal være et ablert før det blir git t brukst illatelse.

1.6 Byggegrenser
(PBL § 11-9 nr. 5)

Langs kommunale veier t illat es ikke t ilt ak som kan hindre opplag av snø eller vedlikehold av

veien innenfor en avstand av minimum 2 meter fra yt re veikant eller regulert veikant .

Tilt ak skal ikke plasseres slik at sikt en i veikryss blir redusert .

Byggegrenser for fylkesvei utenfor områder som omfatt es av reguleringsplan framgår av

tabellen under:

Fylkesveg Byggegrense
Fv 30 50 m
Øvrige fylkesveger 15 m

1.7 Parkering
(PBL § 11-9 nr. 5)

Parkeringsbehovet skal enten dekkes gj ennom fellesløsninger eller på egen t omt .

Følgende norm legges t il grunn:

Kategori Grunnlag per Bil Sykkel
Bolig Boenhet 2 Min 2

Kontor, tj enest eyt ing 100 m2 BRA Min 1 M in 1
Forretning 100 m2 BRA Min 2 Min 1
Indust ri og lager 100 m2 BRA Min 0,3

Ved fellesløsninger skal behovet for antall parkeringsplasser vurderes særskilt .

For publikumsrett ede virksomheter skal minimum 10 % av parkeringsplassene reserveres

for mennesker med nedsat t funksjonsevne.

Sykkelparkering kan anlegges i kj eller, på terreng eller i f elles bod. Virksomheter skal f ortrinnsvis ha
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let t tilgj engelige sykkelplasser f or besøkende nær inngangspart iet og under tak.

1.8 Krav til milj kv alit et
(PBL § 11-9 nr. 6)

Overvann, herunder drensvann, skal i størst mulig grad infilt reres, fordr yes eller på

annen måte håndt eres lokalt for a unnga skader i området . I boligfelt skal overvann føres

bort i egen overvannsledning t il egnet sted. Overvann skal ikke føres inn pa avlps -

/ spillvannsledning.

Ved utarbeiding av reguleringsplaner eller prosjektering av byggeprosj ekt skal håndtering

av overvann beskrives og omtales særskilt . Tilst rekkelig areal for lokal

overvannshåndtering må sikres.

Lukking av bekker, samt oppfylling og inngrep som vesent lig endrer forholdene i
kantvegetasjonen langs vassdrag og i de områdene som oppfat tes som en del av
vassdragsnat uren, skal ikke t illates.

Dersom reguleringsplan berører et lukka vassdrag, skal det vurderes om vassdraget skal gj enåpnes.
Ved sanering og nyanlegg f or overvann bør det dimensj oneres med sikkerhetsmargin i f orhold til
klimaendringer.

Overvannst ilt ak bør planlegges som bruks- og opplevelseselement er i ut earealer.

2. BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL

2.1 Bebyggelse og anlegg
(PBL § 11-7 nr. 1 og § 11-10)

2.1.1 Boligbebyggelse

Nåværende l i
Maks %-BYA = 30%.

I områder avsat t t il nåværende boligbebyggelse kan det et ter søknad t illates etablert

let tere næringsvirksomhet på bebygd tomt på innt il 20 % av boligens BRA jf . pbl § 11-9,

pkt . 5. Næringsvirksomheten må ikke være t il miljøbelast ning eller annen ulempe for

omgivelsene, og forutset tes a ve re av midlert idig og/ eller småskala karakter. Parkering og

at komst må ivaretas på t ilfredsst illende måte.
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2.1.2 Frit idsbebyggelse

Nåværende I

Maks BRA er 150 m2

Anneks eller ut hus skal ikke overst ige 30 m2

Tomta t illates bebygd med maksimalt 3 bygg

Frit idsbebyggelse skal plasseres minst 20 m fra t urst ier vist i kart base N50, merka eller
avtalefestede st ier, preparerte skiløyper samt råk og rekst er fra dal t il fjells
Turdrag må beskrives og fremgå av reguleringsplan

For områdene Fl og F21 gj elder f ølgene:

Maks BRA er 120 m2

For områdene F6, F7, F11, F12, F13, F28, F31, F32, F33, F37 og F40 gj elder f ølgende:

Maks BRA er 250 m2

For området F15 (Haen/ Gr nnlivollen) gj elder f ølgende:

Maks BRA er 150 m2 • Ev anneks eller ut hus skal ikke overst ige 30 m2 •

Det skal ikke etableres nye enheter utover det som ligger i reguleringsplan eller

disposisjonsplan.

Mønehøgde maksimalt 5,5 m over gjennomsnitt lig ferdig planert terreng. Det forutset tes

minst mulig planering.

Takvinkel skal være mellom 22 og 27 grader

For området F17 og F19 gj elder f ølgende:

Maks BRA er 120 m2

Det skal ikke etableres nye hytt er innenfor disse områdene.

Retningslinjer f or gj erding

Sum av bebygd og inngj erdet areal skal maksim alt utgjøre 40 % av tom tearealet, dette skal avklares i

f orbindelse med reguleringsplanen. På statsallmenning gjelder, i tillegg til kom munale regler, egne

retningslinjer f or oppf øring av gjerder rundt f ritidshytter.

Gj erder skal vedlikeholdes på en slik måte at de ikke utgjør en f elle eller f are f or beitedyr eller vilt. Det

er eiers ansvar å vedlikeholde gj erdet. Gjerder som ikke blir vedlikehold og som kan væ re f arlig f or

f olk og dyr skal fj ernes. Komm unen kan fjerne slike gj erder f or eiers regning.

Retningslinjer f or behandling av dispensasjonssøknad om midlertidig bruksendring fra frit idsbolig
til bolig

En m idlertidig bruksendring f ra f ritidsbolig til bolig vil utløse krav om søknad etter pbl $ 20-1 bokstav

d. I tillegg vil det i de f les te tilfellene kreve dispensasjon f ra pb/ § 19-2 og 3 f ra area/f ormålet.
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For at kommunen skal kunne vurdere å gi dispensasj on skal f ølgende minimumskrav være ivaretatt :

•  Søknaden skal være utarbeides av f oretak som oppf yller krav t il ansvarsret t f or søknad,

prosj ektering og utf ørelse. Ev selvbygger med relevant kompetanse kan også godkj ennes t il det te.

•  Frit idsboligen skal ha, eller kunne oppnå t ilf redsstillende/ godkj ent vann- og avløpsløsninger.

•  Adkomsten skal være vinterbrøytet.

•  Med søknad må det vedlegges en vurdering av bygningens egnethet og tilstand f or å kunne

oppnå dagens krav til bolig. Ev dispensasj on f ra tekniske krav i henhold  til  pbl, Tek 17 skal

konkretiseres og synliggj øres i søknaden.

•  I dispensasj onen må det legges vekt på hensynet til å kunne utøve kommunale tj enester som

blant annet helse-/ omsorgstj enester og skoleskyss.

•  Bruksendring kan gis midlert idig til nåværende eier av f ritidsboligen. Eier må melde f lytt ing til

eiendommen som er bruksendret. Bruksendringen opphører ved eierskifte, eiers død eller etter

ønske f ra eieren.

•  Byggesaksgebyrer og dispensasj onsbehandling f aktureres etter gj eldende gebyrregulativ.

•  Når bruksendringen er innvilget f aktureres kommunale avgif ter etter kommunens regulativ f or

boliger.

2.1.3 Råstoffutvinning

Nvaerende

I områder for grus-/massetak og steinbrudd som vist på planen, skal det foreligge vedtatt

reguleringsplan før nyanlegg eller utvidelse kan iverkset tes. Det te gjelder for massetak der

den tot ale utt aksmengden blir mer enn 10 000 m 3• Reguleringsplanen skal fastsett e

overflat eareal som kan t illates ut nyt tet . Det skal videre gis bestemmelser om t ilbakeføring

og terrengbehandling etter utt aksslut t . For ut tak under 10 000 m3 er det ikke nødvendig

med reguleringsplan, men det skal ved søknaden vedlegges plan for utt ak t ilbakeføring og

terrengbehandling.

Hessjøfeltet ligger innenfor Forollhogna nasjonalpark. En event uell prøveboring og drift vil

reguleres av vernebestemmelsene. I Hessjøfeltet kan drift ikke set tes i gang før det

foreligger reguleringsplan.
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2.1.4 Næringsbebyggelse

N+veren de

Minimum %-BY A = 60 %
Minimum 10 % av t omtearealet skal opparbeides som grønt areal.

2.1.5 Idrett sanlegg

Nåværende

Bygg og anlegg som har direkte t ilknyt ning t il formålet kan et ter søknad t illates med
hjemmel i kommuneplanen.

2.2 Grønnst rukt ur
(PBL 5 11-7 nr. 3 0g 5 11-10)

2.2.1 Kombinerte grønnst rukturformål

Nåværende I

Areal tilknyttet Hov skole:
Områdene skal ha et grønt preg. Træ r og annen vegetasjon som etter kommunens skjønn er viktig f or
rekreasjon og lek eller naturmangf old skal tas vare på. Skjøtsel og pleie av grønnstruktur er tillatt.

Naturområdene skal f orvaltes ut f ra naturverdier. Friområdene skal f orvaltes med hensyn til at
allmennheten skal benytte seg av dem til f riluft sliv og rekreasj on.

2.3 Forsvaret
(PBL § 11-7 nr. 4 og § 11-11)

2.3.1 Skytefelt/ ving somra de

Nåværende I

Det kan tillates utvidet/ endret bruk av Haltdalen kurs- og øvingssenter med tilhørende anlegg.
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2.4 Landbruks-, nat ur og fr iluft sområder samt reindrift (LNF( R)-omrader)
(PBL 5 11-7 nr. 5 0g $ 11-11)

LNF(R)-omradene er i planbest emmelsene og plankart et delt inn i t re kat egorier:

• Landbruks-, nat ur og fr iluftsområder samt reindri ft - forkort et LNFR

• Landbruks-, nat ur og fri luft somra der - forkor t et LNF

• Landbruks-, nat ur og fr iluftsområder hvor det t illat es spredt bolig- fr it ids- og næringsbebyggelse

- forkortet LNFsp

2.4.1 LNFR, areal for nødvendige t ilt ak for landbruk og reindrift og gårdst ilknyttet

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag

r=I _= N=å=væ= re=n=de= =1

I LNFR-omrader till ates nødvendige t ilt ak for landbruk og gårdst ilknyt tet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag, samt nødvendig t ilt ak for reindrift . For landbruk vil det i
praksis si t radisjonell landbruksdrift med t illeggsnæring j f . veileder H-2401 Garden som
ressurs. Dett e gjelder også fradeling t il slike formål.

Tilsyns-/ gjeterbu og skogshusvære
Tils yns-/ gjeterbu og skogshusvære kan t illates oppført med bruksareal innt il 30 m? .
Gesimshøyden skal ikke være over 2,5 m og mønehøyden innt il 3,5 m. Maksimal
fundament høyde 0,5 m. Salt akets hellningsvinkel skal være mellom 15 og 25 grader.
På statsallmenning gjelder, i t illegg t il kommunale regler, egne ret ningslinjer for oppføring
Av t ilsyn/ gjet erbuer.
Møneret ningen skal følge terrengkoten. Behovet for slike husværer skal dokumenteres.
Bebyggelsen skal ikke lokaliseres t il snaufjell eller andre visuelt utsatt e steder. Tilt aket skal
ikke redusere allmennhetens mulighet for fr i ferdsel.

Tilrettelegging for friluft sliv
Det t illat es enkel t ilret telegging og vedlikehold for allment fr iluft sliv innenfor alle LNF(R) -
formål med underformål. Eksempel på enkel t ilrett elegging er st ier, skiløyper, klopper,
broer og leir- og rasteplasser. Kommune og grunneier må kontaktes før t ilrett eleggingen
kan bli ut ført .

For omradet R16 (sommerboliger reindrift) gjelder følgene:
Maks BRA 150 m
Begrepet boligt omt er i denne sammenheng et punkt feste i samsvar med Reindriftsloven.
Innenfor hvert tomt t illates:
• 1 sommerbolig
• 1 ut hus, maksimal grunnflat e 35 m?
• 1 anneks, maksimal grunnflate 35 m?
Bebyggelsen kan oppføres i 1 et asje. Høyden på grunnmur/ pilarer må ikke overst ige 0,6 m,
og gesimshøyden må ikke være over 3 m.
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Før ut bygging tar t il skal ut byggeren rekvirere kart forret ning. Kommunen foretar
innmåling og endelig boligplassering. Ingen støpe eller byggearbeider må igangsettes før
dett e er utført .

Sommerparkering skal løses på hver enkelt t omt . Det er ikke vinterbrøytet at komst t il

området .

Tilrettelegging f or f riluft sliv

Det t illates enkel t ilrett elegging og vedlikehold for allment fr iluft sliv innenfor alle LNFsp-

formål med underformål. Eksempel på enkel t ilrett elegging er st ier, skiløyper, klopper,

broer og leir- og rast eplasser. Kommune og grunneier må kontaktes før t ilrett eleggingen

blir utført .

Det er ikke vinterbrøytet vei t il R16. Sommerparkering løses på hver enkelt tomt.

Begrepet tomt brukt under R16 viser til punktf este i samsvar med reindriftsloven.

Retningslinjer f or disp ensasjonsbehandling
Ved vurdering av  om  vilkårene f or dispensasj on er oppf ylt, legger Holtålen kommune f ølgende
kriterier til grunn f or behandling av søknader  om  dispensasj on:

R1
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Generelle retningslinjer for saksbehandling av disp ensasjonssaker

Ved f radeling av tomter t il f ritidsf ormål i LNFR  -  området eller tillegg til eksisterende slike
eiendommer, skal totalt tomtestørrelse normalt ikke overskride 1000 m2•

Ved f radeling av eksisterende bebyggelse som f eks. gardsbebyggelse med tun, kan en naturlig
avgrensning av tomten avvike f ra 2000 m2• Det kan settes vilkår om beliggenhet, avgrensning,
byggeskikk, landskapstilpasning og bruk av gj erder .

Tiltak skal ikke berøre viktige områder f or biologisk mangf old jf naturmangf oldloven $ 7 jf. $5$8-
12.

Tiltak skal ikke berøre dyrket mark jf Jordloven $$ 1 og 9.
Bygging kan ikke skj e i områder som er utsat t f or f lom og skred. Det kan stilles krav  om  nærmere
utredning av reell f are i f orbindelse med byggesøknad.
Tiltakene skal undersøkes i f orhold t il kulturmin neloven $ 9.

Ved brann/ naturskade t illates det d set te opp tilsvarende bygg med samme f ormål .

Retningslinjer f or behandling av dispensasjonssøknad om tiltak på eksisterende bebygde

eiendommer i LNF
For eksisterende boligeiendommer innenf or LNF- områder skal grad av utnyt ting pr. eiendom være
maksimalt %-BYA = 25%, men totalt bebygd areal skal ikke overst ige 350 m2 f or noen eiendom,
parkeringsareol inkludert.

R3 Retningslinjer f or behandling av disp ensasjonssøknad om f radeling av bebygd areal til

boligf ormål i LNF

Bebygde tomter kan være gårdstun eller kårbolig gårdsbruk. Ved behandling av søknad om

dispensasj on f or f radeling av bebygde eiendommer til boligf ormål, skal minimum f ølgende kriterier

vurderes i t illegg t il kri teriene i R1:

• Om  j ord- og skogbruksarealene kan selges som tilleggsj ord t il annen landbrukseiendom
(bruksrasj onalisering).
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R4 Retningslinjer for behandling av dispensasjonssøknad om fradeling av ubebygd areal til

boligf ormål i LNF

Ved behandling av søknad om dispensasj on f or f radeling av ubebygde tomter til boligf ormål, skal

minimum f ølgende kriteriene vurderes i t illegg til kriteriene i R1:

•  Tomta eller adkomstveg t il tomta skal ikke berøre dyrka mark og heller ikke vanskeliggj øre drift en
av landbruksarealene i området.

•  Tomta skal ikke være lokalisert i byggef orbudssonene (f lom) langs vassdrag.

•  Avkjo rselstill atelse fra off ent lig veg skal være git t.
•  Tomta skal ha t ilgang til vann med tilf redsstillende vannkvalitet. Vann og avløp skal være sikret i

henhold til VA-norm samt lokal f orskrift f or utslipp av avløpsvann som ikke overstiger 50
personekvivalenter (pe).

•  Forholdet til støy skal være avklart, jf. gj eldende retningslinj er f or behandling av støy i
arealplanleggingen.

RS Retningslinjer f or behandling av dispensasjonssøknad om tiltak p å eksisterende bebygde
f ritidseiendommer i LNFR

Ved behandling av søknad om dispensasj on f or tiltak på eksisterende bebygde f rit idseiendommer,

skal minimum f ølgende kriterier vurderes i tillegg t il kriteriene i R1:

•  Fritidsboligen skal ha en klar lengderetning som f ølger høydekotene og ha hovedmøneretning
som f ølger byggets lengderetning.

•  Bygningen bør ha tradisj onelt saltak tekket med mørkt, matt materiale og takvinkel mellom 18
og 35 grader.

•  Maksimal mønehøyde bør ikke overstige 6 meter målt f ra planert terrengs gj ennomsnit tsnivå.

•  Gj ennomsnit t lig synlig grunnmurhøyde ved f erdig p lanert terreng skal ikke overstige 0,5 meter.
•  Opprinnelig terreng bør ikke endres mer enn 1,5 meter.
•  Maksimal utnyt telsesgrad git t i m?-  BYA bør ikke overstige 150 m, f ordelt på maksimalt 3

bygninger. Anneks, uthus eller garasj e skal ikke overst ige 30 m 2 f or hver bygning, alt medregnet i
eiendommens t illat te bebygde areal.

•  Terrasser skal ikke bygges mer enn 1 m over terreng på høyeste punkt.

R6 Retningslinjer f or behandling av dispensasjonssøknad om fradeling av bebygd areal til

f ritidsf ormål i LNFR

Ved behandling av søknad om dispensasj on f or f radeling t il f ritidsf ormål, skal som minimum f ølgende

kriterier vurderes i t illegg t il kriteriene i R1:

• Om  j ord- og skogbruksarealene kan selges som t illeggsj ord til annen landbrukseiendom
(bruksrasj onalisering).

•  Det må dokumenteres at det ikke er behov f or landbruksbebyggelsen i f ramtidig landbruksdrift.
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Rl Retningslinjer f or behandling av dispensasjonssøknad om t iltak p å eksisterende ubebygde

f ritidseiendommer i LNFR

Ved behandling av søknad om dispensasj on f or t iltak på eksisterende ubebygde tomter til

f rit idsf ormål, skal som minimum f ølgende kriterier vurderes i t illegg t il kriteriene i Rl :

•  Det skal være dokumentert f ra søker at tomta er f radelt og tinglyst som selvstendig byggetomt
(ikke tilleggsareal) f or f ritidsbolig.

•  Før bygging blir godkj ent, skal byggetomta enten være sikret lovlig adkomst til veg som er åpen
f or alminnelig f erdsel eller ved t inglyst dokument eller på annen måte være sikret vegf orbindelse
som kommunen godtar som t ilf redsstillende jf PBL $ 27-4. Avkjorsel f ra off ent lig veg må være
godkj ent av vedkommende vegmyndighet.

•  Tomta skal ikke være lokalisert i byggef orbudssone langs vassdrag.

•  Tomta skal ha sikret vannrett med t ilgang til vann med t ilf redsstillende vannkvalitet. Vann og
avløp skal være sikret i samsvar med VA-norm.

•  For t iltak på ubebygde tomter t il f rit idsboligf ormål skal kriterier i RS legges t il grunn.

RB Retningslinjer f or behandling av søknader om tiltak på se tervoller som benyttes som
f ritidsbebygge/se

Generelt er det viktig å opprettholde bygningenes opprinnelig særpreg og bevaring av setervollen
som en del av kulturmilj øet. Gj enoppbygging av eldre seterhus og annen bebyggelse på setervoller er
i utgangspunktet t illat t så lenge den eksisterende bygningsmassen er i en slik stand at den kan
restaureres. Reparasj oner, vedlikehold og utvidelser kan tillates så langt Seterhusets totale bruksareal
skal ikke overst ige 120 m2 BRA  .

Hvis seterhuset er i svært dårlig stand, og bygningen ikke har bevaringsverdi i henhold til
Byggesaksf orskrift ens $19-3, kan rivning og gj enoppbygging vurderes tillat.

2.4.2 LNF, areal for nødvendige t iltak for landbruk og gårdst ilknyttet næringsvirksomhet

basert på gårdens ressursgrunnlag

1r.=1 = N=a=· v=æ=r=e=n=de= ,

I LNF-omra der tilla t es nødvendige t ilt ak for landbruk og gårdst ilknytt et næringsvirksomhet

basert på gårdens ressursgrunnlag. Det vil i praksis si t radisj onell landbruksdrift med

t illeggsnæring j f . veile der H-2401 Garden som ressurs. Dett e gjelder også fradeling t il slike

formål.

Tilsyns-/ gjeterbu og skogshusvære
Tilsyns-/ gj eterbu og skogshusvære kan t illates oppført med bruksareal innt il 30 m 2 •

Gesimshøyden skal ikke være over 2,5 m og mønehøyden innt il 3,5 m. Fundament høyden
innt il 0,5 m. Saltakets hellningsvinkel skal være mellom 15 og 25 grader. Møneret ningen ska
følge terrengkoten. Behovet for slike husværer skal dokument eres. Bebyggelsen skal ikke
lokaliseres t il snaufj ell eller andre visuelt utsat te steder. Tilt aket skal ikke redusere
allmennhetens mulighet for fr i ferdsel.
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Tilrettelegging f or f riluftsliv

Det t illates enkel t ilrett elegging og vedlikehold for allment fr iluft sliv innenfor alle

LNF -formål med underformål. Eksempel på enkel t ilrett elegging er st ier, skiløyper,

klopper, broer og leir- og rasteplasser. Kommune og grunneier må kont aktes før

t ilret teleggingen blir ut ført .

Retningslinjer f or dispensasjonsbehandling

Ved vurdering av om vilkårene f or dispensasjon er oppf ylt, legger Holtålen kom m une f ølgende
kriterier til grunn f or behandling av søknader om dispensasjon:

Rl Generelle re tningslinjer f or saksbehandling av dispensasjonssaker

•  Ved f radeling av tom ter til bolig- eller f ritidsf orm ål i LNF  -  området eller tillegg til eksisterende
slike eiendommer, skal totalt tom testørrelse norm alt ikke overskride 2000 m1 f or boligtom ter og
1000 m1 f or hyttetom ter.

•  Ved f radeling av eksisterende bebyggelse som f eks. gardsbebyggelse m ed tun, kan en naturlig
avgrensning av tom ten avvike f ra 2000 m?. Det kan settes vilkår om beliggenhet, avgrensning,
byggeskikk, landskapstilpasning og bruk av gj erder.
Ved f radeling av tom t til boligf ormål kan inntil 5000 m 1 godkjennes f radelt når sæ rlige behov
tilsier det.
Tiltak skal ikke berøre viktige områder f or biologisk mangf old jf naturmangf oldloven § 7jf §§ 8-
12.
Tiltak skal ikke berøre dyrke t m ark jf Jordloven 9$ 1 og 9 .
Bygging kan ikke skj e i områder som er utsatt f or f lom og skred. Det kan stilles krav om næ rm ere
utredning av reell f are i f orbindelse m ed byggesøknad.
Tiltakene skal undersøkes i f orhold til kulturm in neloven $  9.
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R2 Retningslinjer f or behandling av dispensasjonssøknad om t iltak på eksisterende bebygde

eiendommer i LNF
For eksisterende boligeiendommer innenf or LNF- områder skal grad av utnytting pr. eiendom være
maksimalt %-BYA = 25%, men totalt bebygd areal skal ikke overstige 350 m2 f or noen eiendom,
parkeringsareol inkludert.

R3 Retningslinjer f or behandling av dispensasjonssøknad om f radeling av bebygd areal til

boligf ormål i LNF

Bebygde tomter kan være gårdstun eller kårbolig gårdsbruk. Ved behandling av søknad om

dispensasj on f or f radeling av bebygde eiendommer t il boligf ormål, skal minimum f ølgende kriterier

vurderes i tillegg til kriteriene i Rl :

• Om  j ord- og skogbruksarealene kan selges som t illeggsj ord til annen landbrukseiendom
(bruksrasj onalisering).

R4 Retningslinjer f or behandling av dispensasjonssøknad om fradeling av ubebygd areal til
boligf ormål i LNF

Ved behandling av søknad om dispensasj on f or f radeling av ubebygde tomter til boligf ormål, skal

minimum f ølgende kriteriene vurderes i t illegg til kriteriene i Rl :

•  Tomta eller adkomstveg t il tomta skal ikke berøre dyrka mark og heller ikke vanskeliggj øre driften
av landbruksarealene i området.

•  Tomta skal ikke være lokalisert i byggef orbudssonene (f lom) langs vassdrag.

•  Avkjorselstillatelse fra off ent lig veg skal være git t.
•  Tomta skal ha tilgang t il vann med t ilf redsstillende vannkvalitet. Vann og avløp skal være sikret i

henhold til VA-norm samt lokal f orskrift f or utslipp av avløpsvann som ikke overstiger 50
personekvivalenter (pe).

•  Forholdet til støy skal være avklart, jf gj eldende retningslinj er f or behandling av støy i
arealplanleggingen.

RS Retningslinjer f or behandling av dispensasjonssøknad om t iltak p å eksisterende bebygde
f ritidseiendommer i LNF

Ved behandling av søknad om dispensasj on f or tiltak på eksisterende bebygde f rit idseiendommer,

skal minimum f ølgende kriterier vurderes i tillegg til kriteriene i Rl :

•  Fritidsboligen skal ha en klar lengderetning som f ølger høydekotene og ha hovedmøneretning
som f ølger byggets lengderetning.

•  Bygningen bør ha tradisj onelt saltak tekket med mørkt, matt materiale og takvinkel mellom 18
og 35 grader.

•  Maksimal mønehøyde bør ikke overstige 6 meter målt f ra planert terrengs gj ennomsnit tsnivå.
•  Gj ennomsnit tlig synlig grunnmurhøyde ved f erdig planert terreng skal ikke overst ige 0,5 meter.
•  Opprinnelig terreng bør ikke endres mer enn 1,5 meter.
•  Maksimal utnyt telsesgrad git t i m?- BYA bør ikke overstige 150 m, f ordelt på maksimalt 3

bygninger. Anneks, uthus eller garasj e skal ikke overst ige 30 m?f or hver bygning, alt medregnet i
eiendommens t illat te bebygde areal.

R6 Retningslinjer f or behandling av dispensasjonssøknad om fradeling av bebygd areal til
f ritidsformål i LNF

Ved behandling av søknad om dispensasj on f or f radeling t il f ritidsf ormål, skal som minimum f ølgende

kriterier vurderes i tillegg t il kriteriene i Rl :

VI HAR EN PLAN  .. . p la n k o n t o r e t

79



17

• Om j ord- og skogbruksarealene kan selges som t illeggsj ord t il annen landbrukseiendom
(bruksrasj onalisering).

•  Det må dokumenteres at det ikke er behov f or landbruksbebyggelsen i f ram tidig landbruksdrift.

R7 Retnin gslinjer for behandling av dispensasjonssøknad om tiltak på eksisterende ubebygde bolig-
og f ritidseiendommer i LNF

Ved behandling av søknad om dispensasj on f or t iltak på eksisterende ubebygde tomter t il bolig- og

f rit idsf ormål, skal som minimum f ølgende kriterier vurderes i t illegg t il kri teriene i Rl :

•  Det skal være dokumenter t f ra søker at tom ta er f radelt og t inglyst som selvstendig byggetomt
(ikke t illeggsareal) f or bolig eller f rit idsbolig.

•  Før bygging blir godkj ent, skal byggetomta enten være sikret lovlig adkomst t il veg som er åpen
f or a/minnelig f erdsel eller ved tinglyst dokument eller på annen måte være sikret vegf orbinde/se
som kommunen godtar som tilf redsstillende jf. PBL $ 27-4. Avkj orsel f ra offentlig veg må være
godkj ent av vedkommende vegmyndighet.

•  Tomta skal ikke være lokaliser t i byggef orbudssone langs vassdrag.

•  Tomta skal ha sikret vannret t med tilgang t il vann med t ilf redsstil/ende vannkvalitet. Vann og
avløp skal være sikret i samsvar med VA-norm.

•  For t iltak på ubebygde tomter t il f ri t idsboligf ormål skal kriterier i  RS  legges t il grunn.

RB Retningslinjer for behandling av søknader om tiltak på setervoller som benyttes som
fritidsbebygge/se

Generelt er det viktig å oppret tholde bygningenes opprinnelig særpreg og bevaring av setervollen

som en del av kul turmilj øet. Gj enoppbygging av eldre seterhus og annen bebyggelse på setervoller er
i utgangspunktet t illat t så lenge den eksisterende bygningsmassen er i en slik stand at den kan
restaureres. Reparasj oner, vedlikehold og utvidelser kan tillates så langt Seterhusets totale bruksareal
skal ikke overstige 120 m2 BRA  .

Hvis seterhuset er i svært dårlig stand, og bygningen ikke har bevaringsverdi i henhold t il

Byggesaksf orskrif tens §19-3, kan rivning og gj enoppbygging vurderes t illat.

VI HAR EN PLAN  .. . p la n k o n t o r e t

80



18

2.4.3 LNFsp - omrader for spre dt bolig -, friti ds- eller næringsbebyggelse

Nåværende I

I områder som er vist på plankart et med felt navn LNFsp for spredt bolig-, friti ds eller

næringsbebyggelse, kan det t illates et fastsat t antall nye enheter t il angitt formål. Disse

følges av t abellen under:

Område LNFsp Bebyggelsestype M erknader

1 t il 7 Frit idsboliger ant . Boliger ant . Næring

Halt dalen nord 4 2 -

Halt dalen 3 3 1 Utvidelse av

eksist erende

næringsområde

kan vurderes

Aunegrenda 4 2 -

Ålen nord 2 4 -

Hessdalen 3 3 -

Ålen sent rum - 5 1 Utvidelse av

eksist erende

næringsområde

kan vurderes

Alen sor 4 3 -

SUM 20 22

Følgende vilkår må oppfylles før fradeling av tomter og bygging kan skje:

• Ny bebyggelse skal lokaliseres slik at det ikke gir drift s- og miljømessige ulemper for

landbruksdrift i området .

• Bygging på dyrket mark t illates ikke. Det samme gjelder i utgangspunkt et arealer som

er regist rert som dyrkbar jord, men det kan gjøres en landbruksfaglig vurdering av

arealenes egnet het t il oppdyrking.

• Ved etablering av nye tomter skal det søkes å få klare, nat urlige eiendomsgrenser, god

arrondering og t ilst rekkelig med areal for utendørs opphold.

• Bebyggelsen skal plasseres minst 20 m fra t urst ier vist i kart base N50, merka eller
avt alefestede st ier, preparerte skiløyper samt rekster fra dal t il fjells

• Tomta t illates bebygd med maksimalt 3 bygg

• Avkjørselst illatelse fra offent lig veg skal være git t .

• Tomt og bebyggelse skal ikke lokaliseres i aktsom hetsområder for nat urfa rer.

Unntak: områder som et ter fagkyndig vurdering ikke er utsat t for nat urfa rer.

• Forholdet t il støy skal være avklart , j f . gjeldende ret ningslinj er for behandling av støy i

arealplanleggingen.

• Bebyggelsen skal lokaliseres slik at den ikke kommer i konfl ikt med kult urminner og

kult urlandskap.
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• Bebyggelsen må ha t ilfredsst illende vann- og avløpssystem, j f . Dokument

Avløpshåndtering. Tilknyt ningsplikten t il offent lig vann og avløp gj elder også for

fr it idsbebyggelse.

• Boligeiendommer: grad av ut nyt t ing pr. eiendom maksimal %- BYA = 30 %. Totalt

bruksareal (BRA) skal ikke overst ige 350 m2 for noen eiendom.

• Frit idsbolig: maksimalt 250 m? BRA. Maksimal mønehøyde 6 meter. Ev anneks eller

ut hus skal ikke overst ige 30 m2

Fritak f or søknad

Garasjer, ut hus og lignende på innt il SO m 2 kan føres opp og rives på bebygd boligeiendom

i områder for LNF-spredt utby gging uten søknad med hj emmel i SAK 10 § 4-1 j f . plan- og

bygningsloven $ 20-3 f r s te ledd. Garasjene må plasseres i t ilknyt ning t il eksisterende

bebyggelse og (gards-)t un og ikke komme i konflikt med dyrka eller dyrkbar mark,

kult urminner, verdifulle nat urtyper, fr iluft sområder, st ier og t urløyper.
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2.5 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med t ilhørende st randsone
(pbl §§ 11-7 nr. 6 og 11-11)

Framt idig

Lukking av bekker, samt oppfyllinger og inngrep som vesent lig endrer forholdene i

kantvegetasj onen langs vannst rengen og i de områdene som oppfat tes som en del av

vassdragsnat uren, er forbudt .

Gaula er vernet i verneplan 3 med verneinteresser mht nat urv it enskap, kult ur-, vilt -, fiske-

og fr iluft sint eresser. " Flerbruksplan for Gaula" gir ret ningslinjer for vassdragets nære

omgivelser og skal være ret ningsgivende for planlegging og saksbehandling i området .

Søknadsplikt ige t ilt ak et ter plan- og bygningsloven skal ikke finne sted før området inngår i

reguleringsplan.

For vann og vassdrag som vises i kart base N50 er byggegrensen 50 meter. For vann og

vassdrag som er vist med st rek, er byggegrensen 30 meter. Det te gjelder ikke dersom

annet følger av t idligere vedt att reguleringsplan eller bebyggelsesplan.

For st randsonene langs Elgsjen , y ungen, Hessjøen, Haen, Gulhaen, Riasten, Stor-

Øvlingen, Store- og Lille Nålsjø er det forbud mot bygging av fr it idsbebyggelse, herunder

vesent lig utvidelse av slik bebyggelse, i en avstand av 100 meter fra st randlinje målt i

horisontalplanet .

Drikkevann

Det t illates ikke t ilt ak som kan forurense drikkevannskilder.
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3. HENSYNSSONER
(pbl 5 11-8 a-f og 5 12-6)

Hensynssonene viser vikt ige int eresser som må vies spesiell oppmerksomhet og hensyntas ved

det alj regulering og saksbehandling.

3.1 Faresoner

3.1.1 Ras og skredfare ($11-8 a)

Kode H310

Områdene omfat ter soner i t råd med aktsomhetskart fra NVE. Før event uelle

reguleringsplanarbeid eller bygging kan set tes i verk i sonene skal området ut redes i

henhold t il krav i t eknisk forskrift .

3.1.2 Flomfare (§11-8 a)

Kode H320

For t ilt ak som kan være flomutsatt skal det gj ennomføres flom og vannlinj eberegning i

t råd med NVE's ret ningslinj er. Nye bygninger og anlegg skal ut formes og plasseres slik at

nat urlige flomveier bevares og t ilst rekkelig sikkerhet mot oversvømmelse oppnås.

Flomutsat te vikt ige sent rumsområder omfat ter område for 200- arsflom ut fra NVE sine

flomsonekart . Før event uelle t ilt ak kan set tes i gang skal sikkerhetskrav i t eknisk forskrift

ivaretas.

3.1.3 Militær virksomhet (§11-8 a)

Kode H380
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3.2 Sikringsområder

3.2.1 Nedslagsfelt drikkevann (§11-8 a)

s

Det er ikke t illat t med t ilt ak som kan forurense drikkevannskilden.

Ved søknad om t ilt ak et ter pbl § 1-6 må t ilt akshaver kunne dokumentere at de oms kte
t ilt aket ikke kan medføre forurensning av drikkevannskilden.
De t il enhver t id gjeldende klausuleringer for drikkevannskilden gjelder.

I det øyeblikket nedslagfeltet utgår som drikkevannskilde og/ eller reservevannkilde,
inngår nedslagfeltet ikke i hensynssonen og bestemmelsen frafa ller.

3.3 Hensynssoner

3.3.1 Hensyn landbr uk ($11- 8 c)

« I
Det skal utvises særskilt varsomhet i f orhold til landbruket ved vurdering av søknader om
dispensasjoner f ra kommuneplanen innenf or hensynssonene f or landbruk.

Det skal ikke plasseres nye hyttetomter innenf or hensynssonene, men f radeling av eksisterende

f ritidsf estetomter tillates. Maksimal tomtestørrelse innenf or hensynssonen er på 1000 m2• Maks
bruksareal (BRA) f or f ritidsboliger settes til 110 m?innen hensynssonen.

3.3.2 Hensyn reindrift ($11- 8 c)

« ·

Det skal utvises særskilt varsomhet i f orhold til reindrif ta ved vurdering av søknader om
dispensasj oner f ra kommuneplanen innenf or hensynssonene f or reindrif t.

Nødvendige tiltak i f orbindelse med landbruksdrift er ikke begrenset av hensynssone reindrift .

Det skal ikke plasseres nye hyttetomter innenf or hensynssonene, men f radeling av eksisterende

f ritidsf estetomter tillates. Maksimal tomtestørrelse innenf or hensynssonen er på 1000 m2• Maks
bruksareal (BRA) f or f ritidsboliger settes til 110 m?innen hensynssonen.
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3.3.3 Bevaring kulturmiljø (§11- 8 c)

« - EA
Eventuelle tiltak innenf or hensynssone f or bevaring av kulturmiljø skal plasseres slik at kvalitetene i

landskapet og bygningsmiljøet oppret tholdes.

3.4 Båndlagte områder

3.4.1 Båndlegging etter naturmangfoldsloven (t idligere lov om naturvern ) ($11-8 d)

« s f f l i r tl
Ved behov f or tillatelse til tiltak eller aktivitet som reguleres av respektive særlover, må det også
søkes om dispensasj on f ra vernef orskrift ene. Kommunen er f orvaltningsmyndighet i f orhold til
særlovene, og søknader sendes t il kommunen som oversender søknader f or behandling/ uttale/se hos
vernemyndighet. Dette gj elder spesielt hensynet til villrein jf Vedtatt regional p lan f or Forol/hogna.

Holtålen har f ølgende naturvernområder:
Naturvernområde Forol/hogna nasj onalpark {H720_ 1}

Naturvernområde Bredmyra naturreservat {H720_2}

Naturvernområde Lokbekken naturreservat {H720_3}

Naturvernomrade Dr ydalen naturreservat (H720_4)

Naturvernomr d e Ledalen landskapsvernomrade {H720_5}

Naturområde Fordalen landskapsvernområde {H720_ 6}

Naturvernområde Elvåsen naturreservat {Hl 20_ 7}

Naturvernområde Øyungen landskapsvernområde {H720_8}

Naturvernomrade Dragasvollan naturreservat (H720_ 9}

Naturvernområde Leda/en naturreservat (H720_ 10}

3.4 .2 Båndlegging for regulering ett er pbl

Kode H7l O II I I 11iI
Sone f or båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven.
Gjelder Hessj gr u va (H710)

VI HAR EN PLAN  ... p la n k o n t o r e t
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Nasjonalpark Forollhogna  

  

  

 

Besøksadresse 

Veksthuset 

Tollef Bredals vei 13 

7374 Røros 

Postadresse 

Postboks 2600 

7734 Steinkjer 

E- post: sftlpost@statsforvalteren.no 

Kontakt 

Sentralbord: +47 74 16 80 00 

Direkte: +47 950 57 513 

E-post: fmtlaah@statsforvalteren.no 

   

Tolga kommune 
Brugata 38 
2540 Tolga 
   

 

Saksbehandler Astrid Alice Haug Vår ref. 2021/4834 Deres ref. 21/435-6 Dato 21.05.2021 

 

Londalen - Ørvilldalen landskapsvernområde - uttalelse til søknad om 
fradeling av setertun og innmark fra GID 17/4 til GID 10/38 (Tolga) 

Vi viser til brev fra Tolga kommune datert 23.04.2021, der Nasjonalparkstyret for Forollhogna gis 
mulighet for å uttale seg til søknad om fradeling av setertun med bebyggelse og dyrka mark. Den 
aktuelle setereiendommen ligger innenfor Londalen – Ørvilldalen landskapsvernområde og tilhører 
garden Røe Øvre (Stornorsa) i Vingelen, med GID 17/4 i Tolga kommune.  
 
Hovedbruket GID 17/4 ønskes solgt til nye drivere som vil fortsette i samdrifta Fjellmjølk i Vingelen 
sammen med 3 andre gardsbruk. Dyrka mark og beiteareal på garden og på setra er utleid til 
samdrifta, der det gjenstår 10 år av leiekontrakten. Setereiendommen er på 345 dekar med ca. 10 
mål innmark og 95 dekar innmarksbeite og utgjør en betydelig ressurs for garden. 
Deler av gardens setereiendom – selve setervollen med bebyggelse og innmark, ca. 22 dekar - søkes 
fradelt fra setereiendommen og hovedbruket, og søkes overført til landbrukseiendommen Lia med 
GID 10/38, som eies av søkers sønn. GID 10/38 har ingen egen landbruksdrift. Jorda under garden er 
utleid til samdrifta. Søknad om fradeling av setertun og dyrka mark på setervollen er godkjent av 
Tolga kommune etter jordloven.  
 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna v/arbeidsutvalget uttaler seg til søknaden med basis i formålet 
med vernet: «å ta vare på et særpreget og vakkert natur- og kulturlandskap, der seterlandskap med 
seterbebyggelse og setervoller, vegetasjon og kulturminner, skapt gjennom aktiv jordbruksdrift, 
utgjør en vesentlig del av landskapets egenart.»   
 
Møte i arbeidsutvalget 19.05.2021 
Søknaden ble lagt frem for drøfting i arbeidsutvalget for Forollhogna den 19.05.2021. 
Arbeidsutvalget finner det riktig å uttale seg til søknaden fordi den berører viktige prinsipper for 
forvaltningen av verneområdene, samt det forhold at styret relativt nylig (november 2019) har gitt 
tillatelse til byggetiltak på den aktuelle setervollen med bakgrunn i aktiv gardsdrift. Utdrag av 
begrunnelse i vedtak (arkivsak 2019/971):  
«Det legges vekt på at setra er i aktiv bruk til slått og beite, og at øvrige bygninger på setra er godt 
ivaretatt.  Seterstue nr. 2 skal fortsatt ha status som bygg i landbruket. Dette er særlig viktig for å 
unngå generelt press på utbygging til fritidsformål, og press på fremtidig fradeling av bygningene. 
Bygningene skal være en ressurs for landbruksvirksomhet knyttet til garden.»  
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Arbeidsutvalget gir følgende uttalelse til søknaden på vegne av Nasjonalparkstyret for Forollhogna: 
«Arbeidsutvalget viser til nylig prinsipiell uttalelse fra Nasjonalparkstyret for Forollhogna til søknad 
om deling av landbrukseiendom innenfor Magnilldalen – Busjødalen landskapsvernområde (brev av 
03.02.2021 med vedlegg). Med bakgrunn i denne uttalelsen vil arbeidsutvalget på vegne av 
nasjonalparkstyret fremheve følgende:   

 
1. Seterbygninger og setervoller bør som utgangspunkt ikke deles ifra ressursgrunnlaget rundt 

setra, som er selve grunnlaget for at setrene ligger der de er. Det er med et tradisjonelt 
beitemønster med utgangspunkt fra setra man best ivaretar verdiene i kulturlandskapet; 
seterbygninger, setervoller, beiteverdier, verdifulle naturtyper og artsmanfold. Tilgang på 
husvære for folk og dyr letter også muligheter for tilsyn av beitedyra og for høsting av ressursene 
rundt (beite, skog, jakt, utleie). Når setervoller deles fra beitegrunnlaget og skogressursene rundt 
setra vil den i større grad bli å anse som en fritidseiendom, enn som en ressurs for garden og 
videre landbruksdrift. 
 

2. Setereiendommer bør generelt bestå som en enhet og videreføres som en ressurs til gardsbruk 
som er i drift, sekundært som en del av ressursgrunnlaget for gardsbruk med fast bosetting. 
Dersom seterbebyggelsen skal deles fra hovedbruket bør det foreligge særlige grunner for dette, 
slik at fradelingen ikke fører til presedens for andre tilsvarende søknader. 
 

3. Ved behandling av søknader om deling av landbrukseiendom vil de viktigste valgene foretas 
gjennom kommunens behandling av tiltakene etter jord- og konsesjonslovens bestemmelser. 
Aktiv drift av gardsbruk og tilrettelegging for husdyr på beite i utmarka, er avgjørende for å 
ivareta verdiene i seterlandskapet.  
 

Vurdering av søknaden: 
Primært bør setereiendommen beholdes som en ressurs for hovedbruket som i dag, spesielt fordi 
dette bruket er i aktiv drift og kjøper ønsker å fortsette drifta. Tradisjonelt beitemønster ut fra setra 
vil best kunne opprettholdes ved at det er samme eier av bygninger, setervoll og ressursene rundt.  
 
Arbeidsutvalget vil samtidig fremheve at aktiv landbruksdrift med husdyrhold, er avgjørende for å 
kunne høste ressursene på setra og i utmarka. Det er derfor viktig å legge til rette for salg, 
overtagelse og fortsatt drift av hovedbruket GID 17/4.  
 
Dersom setervollen skal kunne fradeles hovedbruket, bør det være en forutsetning at denne 
eiendommen formelt slås sammen med GID 10/38 til en driftsenhet, slik at setra ikke blir en separat 
fritids- eller landbrukseiendom uten tilknytning til et gardsbruk.  
 

Med vennlig hilsen 
 

Nasjonalparkstyret for Forollhogna 
v/arbeidsutvalget 
 
Sivert Moen    Runa Finborud   Tone Hagen 
styreleder    nestleder   styremedlem 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
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Kopi:  
Statsforvalteren i Trøndelag 
Statsforvalteren i Innlandet 
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Nasjonalpark Forollhogna  
  
  

Besøksadresse 
Veksthuset 
Tollef Bredals vei 13 
7374 Røros 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 
E- post: sftlpost@statsforvalteren.no 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte: +47 950 57 51341 33 07 95 / 
+47 73 19 91 96 
fmtlaah@statsforvalteren.no 

   

Os kommune 
Rytrøa 14 
2550  OS I ØSTERDALEN 

 

Saksbehandler Astrid Alice Haug Vår ref. 2021/4495-0 432.3 Deres ref. 21/400 Dato 25.05.2021 

 

Høring av planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel for Os -
høringssvar – uttalelse fra Nasjonalparkstyret for Forollhogna 

Vi viser til høring av planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel for Os for perioden 2022 
- 2034. Det gis muligheter for innspill til alle arealformål med unntak av fritidsbebyggelse. Planen 
berører følgende områder med relevans for verneforvaltningen: Forollhogna nasjonalpark, 
Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde, og villreinens leveområder i Os. 
 
Nasjonalparkstyret vil på generelt grunnlag fremheve betydningen av at Os kommune tar et 
selvstendig ansvar for forvaltning av bygninger, kulturminneverdier, arealer og naturressurser i hele 
kommunen etter plan- og bygningslovens bestemmelser og etter ulike sektorlover. 
 
Tidligere innspill som videreføres 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna viser til tidligere uttalelser og brev fra styret med relevans for 
revisjon av kommuneplanens arealdel i Os. Disse videreføres som innspill til planprogrammet: 
 Uttalelse til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i Os, spesielt om ivaretagelse av 

verdifulle bygninger og bygningsmiljø i verneområdene gjennom utarbeiding av bestemmelser og 
retningslinjer til disse områdene som LNF-områder i kommuneplanens areadel 

 Uttalelse til oppstart av kommunedelplan for seterområdene, spesielt om innlemming av 
verneområdene i kommunedelplanen og som del av temakart for seterområdene med særskilte 
bestemmelser og retningslinjer 

 Bu-plan for buene ved Forollsjøen (vedlagt) og brev av 30.10.2019: 
 «Vi håper også at planbestemmelsene kan være retningsgivende for Os kommunes behandling 
av byggetiltak innenfor området, og aller helst tas inn som bestemmelser eller retningslinjer i 
kommuneplanens arealdel ved revidering».   

 Byggeskikkveileder for verneområdene i Forollhogna med oversendelsesbrev, der det spesielt 
fremheves behov for innarbeiding av generelle og spesielle bestemmelser om bygninger og 
byggeskikk i kommuneplanens arealdel. 

 
Seterkartlegging (punkt 1.3)  
Utdrag fra planprogram: «Det legges opp til en 3 deling av seterområdene i kommunen med egne 
retningslinjer. Setrene i de vernede områdene er ikke tatt med. Kartleggingen er presentert i et eget 
temakart og det legges opp til at setrene skal avmerkes med hensynssone 570 (bevaring 
kulturminneverdi) i plankartet til arealdelen. 
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Os kommune har ikke kartlagt og kategorisert setre som ligger i verneområder da setrene omfattes 
av bestemmelsene i verneforskriften. Kommuneplanens bestemmelser kan ikke lempe på disse 
bestemmelsene.» 
 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna ber om at forvaltning av arealer og naturressurser, bygningsmiljø, 
kulturminner og kulturmiljø innenfor Forollhogna nasjonalpark (i Os) og Vangrøftdalen og 
Kjurrudalen landskapsvernområde blir med som en del av av arbeidet med revisjon av 
kommuneplanens arealdel. Det er naturlig at disse områdene får status som LNF-områder med 
tilhørende bestemmelser og retningslinjer.  
 
Kommunen har anledning til å gi generelle bestemmelser og retningslinjer for LNF-områdene som 
gjelder hele kommunen (eks byggeskikk), og særskilte bestemmelser for utvalgte og særlig viktige 
områder (eks. utvalgte kulturlandskap) uavhengig av om områdene er vernet eller ikke. Særskilte 
bestemmelser om forvaltning av bygninger og byggeskikk i området kan og bør vurderes som en del 
av revisjonsarbeidet. Eventuelt temakart for seterområder i kommunen, som vedlegg til 
kommuneplan, bør også ta med de områdene som har status som utvalgte kulturlandskap (ikl 
verneområdene). 
 
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø (3.1.6) 
Statusen utvalgte kulturlandskap berører også områder utenfor verneområdene. Området som 
helhet har særskilt verdi – og det er naturlig at kommunens ansvar for forvaltning av hele det 
utvalgte kulturlandskapet vurderes og synliggjøres gjennom revidering av kommuneplanens arealdel.  
 
Regional plan for villrein (punkt 3.2.1) 
Kommunen har et viktig ansvar i forvaltning av villreinens leveområder, og oppfølging av regional-
plan for villrein, gjennom revisjon av kommuneplanens arealdel. Viktige tema her vil være:  
dispensasjonspraksis knyttet til byggesøknader (fritidsbruk), vegsaker og motorferdsel sommer- og 
vinter (inkl. brøyting av veger i sårbare tider for villreinen). Vi gjør oppmerksom på at ivaretagelse av 
villrein er spesifikt nevnt som en del av verneformålet i Forollhogna nasjonalpark, men ikke i 
landskapsvernområdene. Villreinens leveområde strekker seg også utenfor områdene som er vernet 
etter naturmangfoldloven. 
 
Andre innspill til planprogrammet 
Til punkt 3.6: Forskrift om vern av nasjonalparken mangler 
Byggeskikkveileder for seterdalene bør nevnes i planprogrammet 
 
Med hilsen 
 
Astrid Alice Haug 
nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
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Vedlegg: 
Plan for fiskebuer og naust i Søndre del av Forollsjøen i Os kommune 
 
 
Kopi til: 
Statsforvalteren i Trøndelag    
Innlandet fylkeskommune    
Statsforvalteren i Innlandet    
Trøndelag fylkeskommune    
Villreinnemda for Forollhogna    
Villreinutvalget for Forollhogna 
Såttåhaugen grunneierlag 
Forelsjøen fiskeforening 
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Saksbehandler Astrid Alice Haug Vår ref. 2021/5231-0 432.3 Deres ref.  Dato 28.05.2021 

 

Søknad om tillatelse til motorferdsel - bruk av lett gravemaskin for å 
muliggjøre adkomst med slåtteutstyr til prioriterte slåtteområderved 
Nørstenget, Vangrøftdalen 

Nasjonalparkstyret for Forollhogna søker om tillatelse til motorisert ferdsel - bruk av lett beltegående 
gravemaskin for fysisk tilrettelegging som muliggjør adkomst til viktige slåtteområder med 
slåtteutstyr. Tiltakene søkes gjennomført sommeren 2021, så snart som mulig, når det er farbart inn 
Vangrøftdalen, og egnede forhold på stedet.  
 
De aktuelle slåtteområdene ligger i tilknytning til Nørstenget mellom Snuddvollen og Åsvollen i 
Såttåhaugen, Vangrøftdalen. Områdene inngår i tilrettelagt kultursti i Såttåhaugen. Kulturstien er 
etablert av Såttåhaugen grunneierlag.  
 
Slåtteområdene ligger innenfor Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde. De fysiske 
tiltakene er behandlet etter verneforskriftens bestemmelser. Det vises til vedlegg.  
 
Tiltakene skal muliggjøre adkomst til områdene for slått med følgende utstyr:  

- ATV med tilhenger 
- Tohjulstraktor,  
- Slåtteutstyr, bredde ca.1,2  
- Høyvender/rive, bredde ca.2,2 m 

 
Tiltakene berører følgende eiendommer/eiere:   
GID 120/1, eier Oddbjørn Meli og GID 135/17 eier Einar Kokvoll. Tiltakene er avklart med 
grunneierne.  
 
Beskrivelse av tiltak for nødvendig adkomst 
Hele strekningen fra Snuddvollen til slåtteområde nord for slåttebua (punkt 1-6) er på ca. 590 m.  Se 
vedlagte kart. Det er behov for noe planering av terreng mellom punkt 1-2, noe planering av terreng 
på utvalgte punkter mellom punkt 4-6 for å sikre adkomst til slåtteområder. Ellers vil det bli lagt ut 
klopper på utvalgte steder.  
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Pkt Lengde, 
m 

Tiltak og vurdering 

1 – 2 130 Enkel tilrettelegging/planering av stitrasè til en bredde som sikrer fremkommelighet med 
utstyr med minst mulig inngrep i terrenget. 
Overgang ned mot elva (mot punkt 2), planering for å rette ut en bratt bakke. Jordmassene 
stammer fra nydyrking inntil stien. Noe stein. 
Tiltakene skal utføres skånsomt. Arealene er klassifisert som høgstaudeeng, og vil gro fort 
igjen med stedegen vegetasjon. Ingen kjente kulturminner i området.  

2 -3 
3-4 

205 
190  

Noe klopplegging på utsatte steder. Tiltak ses også i sammenheng med at stien langs elva er 
en del av kulturstien i området.  
Området her er også høgstaudeeng – og er en del av de arealene som er prioritert for 
skjøtsel jfr. Område 3 gjengitt i skisse fra Skjøtselsplan.  

4 -  5 41 Mulig noe enkel/mindre planering i bakke opp mot slåttenget for å få frem utstyr. Mulig 
utstyret kommer frem uten tiltak også. Vurderes på stedet. 

5 -  6 32 Fuktig område, noe planering. Klopp over fuktig område. Alle tiltak gjennomføres skånsomt.  
 
Kart over området (vedlagt).  
De prioriterte slåttene ligger 1) langs elva mellom punkt 2-4, 2) området mellom punkt 4 og 6. 3) Den 
nordligste slåtten ligger nord-øst for punkt 6 ned mot elva. 
 
Planeringsarbeider: 

1. Planering utføres med lett gravemaskin. 
2. Stedegne jordmasser nyttes,  
3. Drenering av forsumpa områder skal unngås. Det legges klopper av plank slik at en unngår 

drenering og inngrep i landskapet 
4. Stein graves ned eller nyttes i forbindelse med klopper 
5. Planerte områder skal ikke tilsåes, men stedegen vegetasjon skal få etablere seg 

 
Tiltakshaver 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna er formell tiltakshaver og søker derfor om tillatelse til motorisert 
ferdsel i utmark for gjennomføring av tilretteleggingstiltakene. Statens naturoppsyn (SNO) er innstilt 
på å prioritere ressurser for gjennomføring av skjøtsel (slått) i området på oppdrag fra 
nasjonalparkstyret. Selve skjøtselen er særskilt hjemlet i annet lovverk og trenger ikke tillatelse etter 
motorferdsellovens bestemmelser.  
For å få utført skjøtsel i år, er det viktig at de de fysiske tilretteleggingstiltakene kan bli prioritert 
gjennomført så snart som mulig. 
 
Begrunnelse for søknaden 
Forutsetningen for at Statens naturoppsyn kan påta seg skjøtsel i området er at det kan tilrettelegges 
for mer effektiv skjøtsel gjennom bruk av noe maskinelt utstyr for slått slik det gjøres i Sølendet 
naturreservat. Det vil da være aktuelt å benytte seg av maskinparken tilknyttet Sølendet og 
kompetansen knyttet til skjøtsel av dette området. Slåttemark er en trua naturtype og de aktuelle 
områdene er prioritert for videre skjøtsel, med bakgrunn i at det her har pågått skjøtsel over mange 
år, og fordi områdene er lett tilgjengelig for besøkende og inngår i en etablert kultursti. Grunneierne 
i området er positive til at skjøtselen videreføres i regi av Nasjonalparkstyret for Forollhogna, og med 
Statens naturoppsyn som ansvarlig for utføring av skjøtselen. 
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Det vises for øvrig til vedlegg. 
 
Med hilsen 
 
Astrid Alice Haug 
nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
 
Vedlegg:  
Kart over området 
Særutskrift fra behandling av tiltakene etter verneforskrift og naturmangfoldlov (AU sak 7/2021) 
 
Kopi til: 
Såttåhaugen grunneierlag    
Oddbjørn Meli    
Statsforvalteren i Innlandet    
Einar Kokvoll    
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Nasjonalpark Forollhogna  
  
  

Besøksadresse 
Veksthuset 
Tollef Bredals vei 13 
7374 Røros 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 
E- post: sftlpost@statsforvalteren.no 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte: +47 41 33 07 95 / 
+47 73 19 91 96 
fmtlegn@statsforvalteren.no 

   

Synnerdalen Beitelag og Endalen Beitelag 
Sendes som e-post 
   

 

Saksbehandler Eli Grete Nisja Vår ref. 2020/13169-0 432.3 Deres ref.  Dato 12.03.2021 

Forollhogna nasjonalpark - dispensasjon fra verneforskrift 
for nødvendig motorisert transport i forbindelse med 
sanking av storfe og sau - 2021-2024 

Vi viser til søknad av 11.11.2020 fra Synnerdalen - og Endalen beitelag om forlengelse av 
tillatelse til motorisert ferdsel på vegen inn til Grøntjønnan i forbindesle med saue-
sanking og henting av beitedyr/storfe som er kommet utom eget beiteområde.  
 
Saksopplysninger 
Synnerdalen beitelag og Endalen beitelag søker om fornying av en flerårig tillatelse om 
bruk av motorkjøretøy på vegen inn til Grøntjønnan i forbindelse med sauesanking og 
nødvendig henting av storfe som trekker ut av eget beiteområde innenfor Forollhogna 
nasjonalpark.  
Beitelagene har tidigere hatt en felles tillatelse for dette transportformålet, jf.  hhv. 
AU-sak 40/2015 for 1 tur pr år for perioden 2015 -2019 for transport av mannskap i 
forbindelse med sausanking, og NP-sak 18/2018 for perioden 2018-2020 for både 
transport av mannskap i forbindelse med sausanking og henting av beitedyr (sau og 
storfe).  
 

Vedtak i NP-sak 18/2028: 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Endalen beitelag og Synnerdalen beitelag dispensasjon fra 
verneforskriftens § 3, punkt 5.1 for nødvendig motorisert transport for jordbruksformål langs eksisterende 
vei fra nasjonalparkgrensa og inn til setrene ved Grøntjønnan i Forollhogna nasjonalpark. 
 
Vilkår: 

1. Tillatelsen gjelder for beitesesongen i årene 2018 – 2020 og er knyttet til nødvendig transport av 
folk og dyr for å lette arbeidet med sanking og utfrakting av beitedyr (sau og storfe).  

2. Transporten skal begrenses til det nødvendige for gjennomføring av arbeidet. Det skal utvises 
hensyn til eventuelt tilhold av villrein i området. 

3. Melding om transporten skal sendes til nasjonalparkstyret og lokalt oppsyn før transporten 
gjennomføres (tid, formål, antall og type kjøretøy).  

4. Det enkelte beitelag er ansvarlig for at tillatelsen blir bruk i henhold til vilkårene. 
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Hjemmel: Naturmangfoldlovens § 48. 
I avgjørelsen er det lagt vekt på at søknaden gjelder nødvendig nyttetransport i forbindelse med sanking og 
utfrakting av beitedyr. Muligheter for motorisert transport inn til Grøntjønnan for sanking og uttransport av 
beitedyr (på hele eller deler av strekningen) vil bidra til å lette og effektivisere arbeidet for beitelagene. Det 
legges vekt på at transporten vil være avgrenset i tid og omfang, og at arbeidet organiseres og styres via 
beitelagene. Tiltaket vil ikke være i strid med verneformålet og vil ikke påvirke verneverdiene nevneverdig.» 
  
Det forutsettes at grunneier gir sin tillatelse før transporten gjennomføres.   

 
Det opplyses pr telefon den 26.02.2021 av lederene i Endalen beitelag og Synnerdalen 
beitelag at behovet for kjøring er inntil 3 turer og 1 tur for de respektive beitelagene når 
det gjelder transport av mannskap og at transporten så langt det lar seg gjøre 
samordens. 
Antall turer for henting av beitedyr – da særlig storfe, er ikke mulig å angi da dette kan 
variere fra år til år. Det er behov for å ha en «stående» tillatelse da henting av dyr må 
skje raskt.   
 
Forvalter har også vært i kontakt med Kvikne fjellstyre, og fjelloppsynet er godt kjent 
med utfordringne til beitelagene til Budalen.  
 
Hjemmelsgrunnlag 
Det er bilveg inn til Grøntjønnan går vekseksvis innenfor Forollhogna nasjonalpark og 
Grøntjønnan naturreservat, men transporten langs vegen berører verneforskriftens 
bestemmelser for nasjonalparken. I vernebestemmmerlse § 3 punkt 5.2 bokstav b) er 
motorisert ferdsel sommertid er tillatt for grunneiere og bruksberettigede i forbindelse 
med jordbruksvirksomhet og annen nødvednig transport av materailer, brensel mm til 
hytter, buer og setrer. Her er det beitelag fra nabokommunen som har behov for 
transport etter vegen til Grøntjønnan, og dette transportbehovet er ikke hjemlet  
verneforskrift.  
I forvaltningsplanen kap. 4.4.5 er det beskrevet at etter søknad kan det gis dispensasjon 
etter verneforskriften for nødvendig kjøring på traséer som det er gitt åpning for annen 
nyttetransoport på i forbidnelse med sauesansking når dette bidrar til å lette og 
effektivisere arbeidet.  
 
Nasjonalparkstyret har tidligere behandlet tilsvarende søknader fra beitelagene i 
Budalen, og hjemmlet sin behandling i naturmangfoldlovens § 48. I styresak 18/2018 er 
det gjort vurderinger som legges til grunn i denne saken, jf vedlegg. 
Med bakgrunn i tidligere behandling kan søknaden behandles administrativt av 
nasjonalparkforvalter, jf. delegeringsreglementet av 15.06.2020. Saken refereres for 
nasjonalparkstyret.  
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Vedtak 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna v/nasjonalparkforvalter gir Endalen beitelag 
v/lagsleder Aril Røttum og Synnerdalen beitelag v/lagsleder Anita Krigsvoll dispensasjon 
fra Forskrift om Forollhogna nasjonalpark, § 3 punkt 5.1 for nødvendig bruk av 
motorkjøretøyer for jordbruksformål etter Plassæterveien og Grøntjønnveien innenfor 
Forollhogna nasjonalpark. 
  
Dispensasjonen gjelder for periodene 2021 til og med 2024. 
 
Vilkår 

 Tillatelsen gjelder for 1 tur og inntil 3 turer pr høst til hhv Synnerdalen beitelag og 
Endalen Beitelag for bruk av kjøretøy for transport av mannskap i forbindelse 
med sauesanking. Transporten skal så langt det lar seg gjøre samordnes.  

 I tillegg gis det tillatelse til et nødvendig antall turer med egnet kjøretøy for 
henting av beitedyr – vanligvis storfe, som i løpet av beitesesongen har vandret 
ut av eget beiteområde.  

 Det skal i forkant av transportoppdrag varsles Kvikne fjellstyre ved fjelloppsynet 
hvor det oppgis hvem som kjører, type kjøretøy og når. Dette er særlig viktig i 
tidsperioden for villreinjakta da det er kjørerestriksjoner på deler av vegnettet.   

 Det skal føres kjørebok for både transporten av letemannskap og henting av 
beitedyr. Original kjørebok og denne tillatelsen skal medbringes under transport 
og vises på forlangende fra politi eller oppsyn. Kopi av kjørebok skal på 
forespørsel sende inn til nasjonalparkstyret. 

 Lederne i de respektive beitelagene er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen 
overholdes.  

 
Hjemmel for vedtaket 
Vedtaker er gjort med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 1. ledd. 
Søknaden behandles administrativt av nasjonalparkforvalter, jf. delegeringsreglementet 
av 15.6.2020. 
 
Begrunnelse 
Det er i avgjørelsen lagt vekt på at søknaden gjelder nyttetransport for landbruksnæring 
i forbindelse med sanking av sau og henting av beitedyr (storfe) som har kommet 
utenfor eget beiteområde. Det at beitelagene i Budal gis muligheter for bruk av 
motorisert transport inn til Grøntjønnan, som er utenfor eget beiteområde, bidrar til å 
lette og effektivisere beitelagets arbeid med å gjete dyrene nordover til eget 
beiteområde for innhenting.  
Hentingen av beitedyr (storfe) som har kommet utenfor eget beiteområde skjer i 
begrenset omfang, men her er det vanskelig å angi antall turer.  
Det legges videre vekt på at dette er kjøring etter bilveg for nødvendig nytteformål som 
er godt organisert av beitelagene, og transportten er begrenset i både tid og omfang. 
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Det settes videre vilkår om føring av kjørebok, samt at fjelloppsynet skal kontaktes i 
forkant av begge transportoppdragene.  
Tillatelsen vurderes videre ikke å stride mot verneformålets vedtak, og heller ikke vil 
kunne påvirke verneverdiene nevneverdig.  
Det vurderes heller ikke at tillatelsen vil skape uheldig presedens for andre forhold i 
Forollhogan-området eller andre sammenlingbare verneområder. 
Utover dette vises det til vurderinger som er gjort i nasjonalparkstyrets sak 18/2018 som 
følger som vedlegg til saken. 
 

**** 
 
Det gjøres oppmerksom på at grunneier og rettighetshaver/bruker kan nekte eller 
begrense transport på egen eiendom. 
 
Vedtaket kan påklages jfr. forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra mottatt brev 
(§ 29). 
 
Vedtaket blir publisert i Miljøvedtaksregistret (www.miljovedtak.no ) som er et offentlig 
register som gir allmenheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet. 
Forvaltningsmyndigheten som har truffet enkeltvedtak har plikt til å registrere vedtak i 
Miljøvedtaksregisteret. 
 
 
Med hilsen 
 
Eli Grete Nisja 
nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
 
Vedlegg 
1 
2 
3 

Særutskrift av styresak 18-2018 
Kjørebok for Synnerdalen Beitelag 
Kjørebok for Endalen Beitelag  

  
Kopi sends som epost: 
Kvikne fjellstyre 
Tynset kommune 
Statsforvalteren i Innlandet
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Nasjonalpark Forollhogna  
  
  

Besøksadresse 
Veksthuset 
Tollef Bredals vei 13 
7374 Røros 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 
E- post: sftlpost@statsforvalteren.no 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte: +47 41 33 07 95 / 
+47 73 19 91 96 
fmtlegn@statsforvalteren.no 

   

Norsk institutt for naturforskning 
Att: Olav Strand 
Postboks 5685 Torgarden 
7485  TRONDHEIM 

 

Saksbehandler Eli Grete Nisja Vår ref. 2021/2713-0 432.3 Deres ref.  Dato 16.03.2021 

Forollhogna nasjonalpark - dispensasjon fra verneforskrift 
for bruk av snøscooter i forbindelse med oppfølging av 
fotråtesituasjonen i villreinbestanden - 2021 

Vi viser til søknad av 2.mars 2021 om dispenasjon fra verneforskrift for bruk av 
snøscooter i forbindelse med oppfølging av fotråtesituasjonen i villreinbestanden i 
Forollhogna i løpet av vinteren 2021. 
 
 
Saksopplysninger 
Norsk institutt for naturforsking (NINA) ved Olav Strand søker om å kunne bruke 
snøscooter for inntil 3 turer (dager) i perioden 15.03-25.04.2021 i forbindelse med 
registering av fotråte på villrein i Forollhogna. Aktuelle sjåførere for oppdraget er Kristin 
Lund Austvik og Ingebrigt Storlig, Kviken fjellstyre, i tillegg til Olav Strand, NINA. 
 
Utdrag fra søknaden:  
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Hjemmelsgrunnlag – verneforskrift og naturmangfoldloven (NML) 
 
§ 2 Formålet med opprettelsen av Forollhogna nasjonalpark er: 
- å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellområde 
- å bevare i naturlig tilstand landskapsformer og det biologiske mangfoldet med en variert 
vegetasjon med stort innslag av kravfulle plantearter og et rikt dyreliv med en høyproduktiv 
villreinstamme 
- å verne om kulturminner og kulturlandskapsinnslag 

 
Ifølge verneforskriftens § 3, punkt 5.1 er motorferdsel i nasjonalparken forbudt. I  § 3 
pkt. 5.2 og 5.3 er det angitt konkret hva det kan gis tillatelse til. Bruk av snøscooter i 
forbindelse med overvåkning og/eller kartlegging av villrein er ikke beskrevet her.   
Forvaltningsplanen for nasjonalparken gir retningslinjer om motorisert ferdsel for ulike 
formål, men det er ikke gjort noen nærmere vurderinger av behovet for bruk av snø-
scooter i forbindelse med overvåkning eller kartlegging av villrein.  
Søknaden må derfor vurderes etter naturmangfoldlovens § 48. 
 
Naturmangfoldloven (NML)  
Etter NML § 48 Dispensasjon fra vernevedtak kan forvaltningsmyndigheten gjøre unntak 
fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke 
verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige 
samfunnsinteresser gjør det nødvendig.  
Søknad om dispensasjon etter første ledd skal inneholde nødvendig dokumentasjon om 
tiltakets virkning på verneverdiene. I dispensasjon etter første ledd skal begrunnelsen 
for vedtaket vise hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som 
dispensasjonen kan få for verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette.  
 
I tillegg skal tiltak vurderes etter NML §§ 8-12. 
 
Det ble gjort rede for saken i møtet med Arbeidsutvalget (AU) for nasjonalparkstyret for 
Forollhogna den 15.mars 2021, og nasjonalparkforvalter behandler saken etter samråd 
med AU og i tråd med delegeringsreglementet.  
 
 
Vurderinger 
Det er i forbindelse med tidligere søknad fra NINA om bruk av snøscooter for 
gjennomføring av kartlegging av kalvingstiden hos villreinen i Forollhogna gjort en 
grundig vurdering etter naturmangfoldloven. Ved den behandlingen ble det gitt 
tillatelsen til bruk av snøscooter. 
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I forbindelse med et forskningsprosjekt på kalvingstiden hos villreinen i Forollhogna i 
regi av NINA, er det gitt tillatelse til bruk av snøscooter etter 15.april som er siste dato 
for motorisert ferdsel innenfor nasjonalparken av hensyn til villreinen, jf. styresak 
9/2020. Forvalter mener at behovet for bruk av snøscooter og eventueller påvirkninger 
på naturmiljøet er sammenlignbart, og det vises derfor til de vurderinger som ble gjort 
etter NML §§ 8-12. Videre er det bruk av samme personellet, og oppdragene kan også 
samordnes.   
 
Fra styresak 9/2020: 
«Vurderinger etter NML §§ 8-12 
Forvalter vurderer det slik at det forsknings- og overvåkningarbeidet som utføres i forhold til 
villreinen i Forollhogna bidrar til å gi et økt kunnskapsgrunnlag som også vil kunne komme til 
anvendelse for forvaltningen av verneområdene, og dermed kunne bidra til styrking av 
verneverdiene. Også sett i lys av at det med stor sannsynlighet vil bli innført en kvalitetsnorm 
for villrein, så vil et oppdatert kunnskapsgrunnlag for villreinen være viktig.   
Kunnskapsgrunnlaget (§8) for å vurdere hvordan villreinen reagerer på forstyrrelser og ferdsel 
er godt kjent, og villreinen i Forollhogna har noe større toleranse enn i andre villreinområder. 
Det er derfor ikke behov for ytterligere krav om innhenting av ny kunnskap for å kunne ta en 
beslutning i denne saken, og føre-var-prinsippet (§9) kommer ikke til anvendelse.  
 
Begrensningen i motorisert ferdsel etter 15.april er satt for å ta hensyn til kalvingen hos 
villreinen, men også av hensynet til annet fugle- og dyreliv som ikke må forstyrres unødig om 
våren. Når det nå søkes om dispensasjon til motorferdsel etter 15.april for å innhente data og 
overvåke kalvingen hos villreinen er det et ledd i å bedre kunnskapsgrunnlag for villreinen. 
Det er lokalt feltmannskap som skal brukes til feltarbeidet, og det er mannskap som har 
kunnskap og felterfaring slik at de ikke vil forstyrre villreinen. Hele hensikten med feltarbeidet 
er å overvåke kalvingen uforstyrret. Av erfaring fra prosjektet fremkommer det at det er i 
hovedsak er tidlig i kalvingsperioden at de får benyttet scooter – sener på våren er det gjerne 
førefall og mer krevende forhold for ferdsel.  
Det stilles særlige store krav til aktsomhet, og det settes derfor en begrensing i antall 
snøscootere og tid. Ved disse begrensninger mener forvalter at belastningen på naturmiljøet 
og spesielt villreinen holdes nede (§10). Bruk av snøscooter skal utføres på snødekt mark slik 
at det ikke fører til skade på terrenget og vegetasjonen (§ 12). 
 
NML § 11 om kostander ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver kommer ikke til 
anvendelse her.» 
 
Vurderinger etter NML § 48 
Å bevare «et rikt dyreliv med en høyproduktiv villreinstamme» er ett av verneformålene 
for nasjonalparken. Et oppdatert kunnskapsgrunnlag om naturmiljøet og villreinen er 
derfor viktig for en målrettet og helhetlig verneforvaltning.   
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Formålet med dette feltarbeidet er få en oversikt over omfanget av fotråte-
problematikken i villreinbestanden i Forollhogna, og derfor et viktig overvåkningstiltak 
for forvaltningen av villreinen. Oppdraget er da også initiert av villreinutvalget.  
Arbeidet utføres av erfarne oppsynfolk som har kunnskap og felterfaring slik at de ikke 
vil forstyrre villreinen. Oppdraget vil også så langt det lar seg gjøre samordnes med 
andre oppdrag som fjelloppsynet har i området. Det stilles særlige store krav til 
aktsomhet, og oppdraget er begrenset i både tid og omfang. Ved disse begrensninger 
mener forvalter at belastningen på naturmiljøet og spesielt villreinen holdes nede.  
Det vurderes at en tillatelse til dette prosjektet ikke vil skap uheldig presedens for 
verken andre situasjoner i nasjonalparken eller i andre tilsvarende verneområder. 
 
 
Vedtak  
Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Norsk institutt for naturforskning ved forsker 
Olav Strand dispensasjon fra verneforskriften for Forollhogna nasjonalpark, § 3 punkt 
5.1 til nødvendig bruk av snøscootere forbindelse med registering av kalvingstiden hos 
villreinen innenfor Forollhogna nasjonalparken. 
 
Tillatelsen gjelder for 

 inntil 3 turer/dager i løpet av perioden 15. mars t.o.m. 25. april 2021. 
 bruk av 2 snøscootere i feltpatrulje med lokalt fjelloppsyn Kristin Lund Austvik og 

Ingebrigt Storli, Kviken fjellstyre, og Olav Stand, NINA som førere av 
snøscooterne.  

 
Vilkår 

1. Det skal leveres rapport som viser hvilke områder det er kjørt i (sporingslogg), 
hvor mange scootere som er benyttet, antall km og datoer. Det skal også fremgå 
hvor det er gjort observasjoner av villrein.  

2. Rapporten skal leveres så snart som mulig etter feltarbeidet er avsluttet, og 
senest innen 1.7. hvert år. 

3. All ferdsel skal foregå hensynsfullt for alt dyre- og fugleliv som er i en sårbar 
periode på våren. 
 

Hjemmel  
Vedtaket er gjort med hjemlet i § 48 i Naturmangfoldloven. 
Saken er behandlet i samråd med Arbeidsutvalget 15.03.2021, og i tråd med 
delegeringsreglementet pkt. 4.6.2 bokstav b). 
 
Begrunnelse 
Ett av formålene med opprettelsen av Forollhogna nasjonalpark er å bevare villreinen og 
dens leveområder.  
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Det er i løpet av siste året registrert et økende antall villrein med fotråte i Forollhogna, 
og det er derfor viktig at det gis muligheter til å få en god kartlegging av situasjonen. 
Overvåkningen/kartleggingen foregår ved at villreinflokkene filmes på lang avstand og 
bildene analyseres i etterkant. På den måten forventes det at villreinen blir uforstyrra av 
aktiviteten. Arbeidet utføres av erfarne oppsynfolk som har kunnskap og felterfaring slik 
at de ikke vil forstyrre villreinen. Det stilles særlige store krav til aktsomhet, og det settes 
derfor en begrensing i antall snøscootere og tid. Ved disse begrensninger forventes det 
at belastningen på naturmiljøet og spesielt villreinen holdes nede. Tillatelsen med de 
vilkår som settes, ansees ikke å stride mot vernevedtakets formål og heller ikke at det 
kan påvirke verneverdiene nevneverdig.  
 

**** 
 
Det gjøres oppmerksom på at grunneier og rettighetshaver/bruker kan nekte eller begrense 
transport på egen eiendom.  
 
Vedtaket kan påklages jfr. forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra mottatt brev 
(§ 29). 
 
Vedtaket blir publisert i Miljøvedtaksregistret (www.miljovedtak.no ) som er et offentlig 
register som gir allmenheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet. 
Forvaltningsmyndigheten som har truffet enkeltvedtak har plikt til å registrere vedtak i 
Miljøvedtaksregisteret. 
 
 
Med hilsen 
 
Eli Grete Nisja 
nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
Kopi til: 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Forollhogna villreinutvalg    
Villreinnemnda for Forollhogna Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 
Kvikne fjellstyre    
Statsforvalteren i Innlandet Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

106

http://www.miljovedtak.no/


 
Nasjonalpark Forollhogna  
  
  

Besøksadresse 
Veksthuset 
Tollef Bredals vei 13 
7374 Røros 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 
E- post: sftlpost@statsforvalteren.no 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte: +47 41 33 07 95 / 
+47 73 19 91 96 
fmtlegn@statsforvalteren.no 

   

Kvikne Fjellstyre 
 
   

 

Saksbehandler Eli Grete Nisja Vår ref. 2021/2680-0 432.3 Deres ref.  Dato 18.03.2021 

 

Forollhogna nasjonalpark - dispensasjon fra verneforskrift 
til mindre byggetiltak på bua ved Litjhiåsjøen - Kvikne 
Fjellstyre. 

Vi viser til søknad, mottatt 02.03.2021, om mindre byggetiltak på bua ved Litjhiåsjøen 
innenfor Forollhogna nasjonalpark. 
 
 
Saksopplysninger 
Kvikne fjellstyre søker om mindre ombygging av inngangspartiet på bua ved Litjhiåsjøen, 
og søker samtidig om en tur med snøscooter for materialetransport i tilfelle det ikke lar 
seg gjøre å få med materialene i forbindelse med vinterens vedtransport. 
 
Fra søknaden: 

Kvikne Fjellstyre ønsker å gjøre et lite tiltak på bua ved Litjhiåsjøen. 
 
Forslag til løsning inngangsdør på bua ved Litj-hiåsjøen: 
Tak som røstes vinkelrett inn på eksisterende tak og trekkes ca 1 meter ut. Det støttes opp av 
vegger som går fra eksisterende bunnramme på bua og på skrå opp mot takutstikk.  
 
Problemet i dag er at takutstikk er for lavt til at inngangsdøra kan gå utover, dermed får vi vann 
som trenger inn over dørstokken og inn på golvet. Med en slik løsning kan vi lage en enkel dør som 
tar av for været, som svinger utover. 
 
Vi vil forsøke å få inn materialer til tiltaket på vinterføre i forbindelse med vedkjøring, men vi vil 
søke om en snøscootertur for innfrakting av materialer i tilfelle vi ikke får inn alt av materialer 
samtidig med veden. 
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Bua er market med 
rød firkant på 
østsiden av 
Litjhiåsjøen.  

 

 
 
Bua ved Litjhiåsjøen. 
Døre er til venste på 
langveggen. 
 
 
 
 
Foto: Kvikne fjellstyre 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tegninger av omsøkt 
tiltak.  
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Litjhiåbua er ei åpen bu 
med 6 sengeplasser, og 
er utstyrt med vedoven, 
propanapparat, og 
vedskjul med utedo. 

 
 
Hjemmelsgrunnlag – verneforskrift og naturmangfoldlov  
 
Formålet med opprettelsen av Forollhogna nasjonalpark er (§2 i verneforskriften):  

 Å bevare et stort sammenhengende og i det vesentligste urørt fjellområde. 
 Å bevare i naturlig tilstand landskapsformer og det biologiske mangfoldet med en variert 

vegetasjon med stort innslag av kravfulle plantearter og et rikt dyreliv. 
 Å verne om kulturminner og kulturlandskapsinnslag. 

I følge § 3 Vernebestemmelser, punkt 1.1 er «landskapet vernet mot tekniske inngrep av 
enhver art, som for eksempel oppføring bygninger, anlegg, …, uttak, oppfylling mv».  
Videre er det i vernebestemmelsene er det oppgitt hvilke formål knyttet til bygninger 
som kan tillates etter søknad, og i § 3 punkt 1.2 heter det at bestemmelsene ikke er til 
hinder for a) «Nødvednig vedlikehold av seksiterende seterhus, hytter, buer og naust i 
samsvar med tradisjonell byggeskikk i området». Oppføringen av takoverbygg, som det her 
søkes om, er ikke å betrakte som vedlikehold, men et mindre byggetiltak. Søknad må 
behandles etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldlovens § 48. Det 
samme gjelder også motorferdsel i forbindelse med byggetiltaket. 
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Naturmangfoldloven (NML) 
I NML § 48 1.ledd heter det følgende: «Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et 
vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke 
verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige 
samfunnsinteresser gjør det nødvendig.» 
 
I tillegg skal tiltak vurderes etter NML §§ 8-12 
 
Forvaltningsplanen for Forollhogna nasjonalpark gir retningslinjer for praktisering av 
vernebestemmelsene, og i forhold til bygninger er det gitt beskrivelser for hva som kan 
tillatelse av vedlikehold, nye bygninger, tilbygg/ombygging og oppføring av bygninger 
som har gått tapt ved brann eller naturskade. Byggetiltak om et mindre takoverbygg for 
ytterdøra er ikke direkte behandlet i forvaltningsplanen, men ved å følge de føringer 
som er gitt i forhold til de nevnte byggetiltakene kan nasjonalparkstyret likevel støtte seg 
på føringer gitt forvaltningsplanen ved å behandle søknaden etter NML § 48.  
 
 
Det ble gjort rede for saken i møte med Arbeidsutvalget (AU) for nasjonalparkstyret den 
15. mars, og nasjonalparkforvalter behandler saken etter samråd med AU og i tråd med 
delegeringsreglementet. 
 
 
Vurderinger 
Selve byggetiltaket vurderes ikke å påvikre naturmiljøet og vurderinger av etter NML §§ 
8-12 kommer derfor ikke til anvendelse. Bruken av snøscooter for materialtransport vil 
imidlertid kunne påvikre naturmiljøet, og den delen av søknaden må derfor vurderes 
etter NML §§8-12. 
 
Det planlagte takoverbygget vil ha skrådde «sidevanger/-vegger» som understøtter 
taket, men dette vil ikke medfører økt bebygd areal (BYA) på bua. Litjhiåsjø-bua har en 
enkel utførelse, og takoverbygget vurderes å være tilpasset bygningen for øvrig. 
Takoverbygge skal beskytte ytterdøra slik at vann og fuktighet ikke trenger seg innover 
dørstokk og golv, og tiltaket må kunne vurderes å være nødvendig og forebyggende for 
å unngå større vedlikeholdsarbeider på sikt.  
 
Litjhiåsjøen ligger i kanten av kavlingsområdet for villreinen i Forollhogna, og er derfor 
et sårbart område for ferdsel utover på vårvinteren når det nærmere seg kavlingstid.  
Fjellstyret har opplyst at de forholdvis liten mengde materialer som skal fraktes inn og at 
de vil forsøke å få gjennomført transportert byggematerialene i forbindelse med 
vedkjøringen og annet oppsynsarbeider for å begrense den motoriserte ferdselen mest 
mulig. Det kan likevel være behov for å ha en tur for transport i reserve. Det settes vilkår 
om å holde den motoriserte ferdselen nede, og kjøring etter 15.april tillatelse ikke av 
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hensyn til villreinen. Det virker også urimelig at det skal kreves bruk av helikopter for 
frakting av en forholdvis liten mengde materialer.  
Transporten vil bli utført av fjellstyrets eget oppsynfolk som har stor kompetanse og god 
erfaring med å ta hensyn til villreinen, og det forventes derfor at transporten ikke skal 
gir økte forstyrrelser av villreinen.  
Forvalter vurderer med dette at transportoppdraget er vurdert etter forholdene i NML 
§§ 8-12, og at en tur med snøscooter, dersom det viser seg å være nødvendig, kan gis 
uten at det vil ha større negative følger for naturmiljøet og da villreinen spesielt. 
Byggetiltaket og en tur for materialetransport vurderes derfor slik at det ikke påvirke 
verneverdiene nevneverdig, og at en tillatelse ikke vil kunne skape en negativ presedens 
for andre verneområder med tilsvarende bestemmelser. 
 
 
Vedtak 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna v/nasjonalparkforvalter gir Kvikne fjellstyre ved 
daglig leder Kristin Lund Austvik dispensasjon fra Forskriften for Forollhogna 
nasjonalpark, § 3, punkt 1.1 og 5.1 til hhv. mindre byggetiltak og bruk av snøscooter for 
materialetransporten til bua ved Litj-Hiåsjøen innenfor Forollhogna nasjonalpark.  
 
Dispensasjonen for byggetiltaket gjelder i 3 år fra vedtaksdato. 
 
Vilkår: 
1. Byggetiltaket skal utføres slik byggetegningene viser, og tegningene er en del av 

vedtaket. 
2. Nytt tak og ny bordkledning skal ha samme farge som eksisterende tak og bord-

kledning.  
3. Det tillates én tur med snøscooter for materialtransport på godt snødekt mark fram 

til 15.april. Transporten kan utføres av fjellstyrets folk.  
4. All motorisert ferdsel skal skje skånsomt av hensyn til dyrelivet og naturmiljøet 

ellers, og det skal utøves særlig hensyn til villreinen.  
5. Det skal føres kjørebok. Original kjørebok og denne tillatelsen (kopi) skal 

medbringes under transportoppdraget og vises til oppsyn, politi ved forespørsel. 
 
Hjemmel for vedtaket 
Vedtaket er gjort med hjemmel i NML § 48.  
Søknaden behandles administrativt av nasjonalparkforvalter etter samsråd med 
Arbeidsutvalget 15.03.2021, og i tråde med delegeringsreglementet av 15.6.2020. 
 
Begrunnelse 
Det er i avgjørelsen lagt vekt på at søknaden gjelder mindre byggetiltak som er av 
nødvendig karakter for å beskytte ytterdøra slik at vann og fuktighet ikke trenger seg 
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innover dørstokk og golv. Tiltaket vurderes å være forebyggende for på sikt å unngå 
større vedlikeholdsarbeider. 
Videre vurderes tiltaket å være tilpasset bygget slik at fasaden i mindre grad påvirkes, og 
det settes vilkår om bruk av materialer og farge på byggetiltaket.  
Det gis kun én tur med snøscooter for å holde den motoriserte ferdselen i området 
nede på et minimum. 
 
Ut over dette vurderes det at verken byggetiltak eller transportoppdrag vil kunne 
påvirke verneverdiene nevneverdig, og at tillatelsen ikke vil kunne skape negativ 
presedens for andre verneområder med tilsvarende bestemmelser. 
 

**** 
 
 
Det gjøres oppmerksom på at grunneier og rettighetshaver/bruker kan nekte eller 
begrense transport på egen eiendom. Videre bør det tas kontakt med Tynset kommune 
i forhold til om tiltaket skal behandles etter plan- og bygningsloven og/eller 
motorferdselsloven med forskrift. Tynset kommune setttes som kopimottaker. 
 
Vedtaket kan påklages jfr. forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra mottatt brev 
(§ 29). 
 
Vedtaket blir publisert i Miljøvedtaksregistret (www.miljovedtak.no ) som er et offentlig 
register som gir allmenheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet. 
Forvaltningsmyndigheten som har truffet enkeltvedtak har plikt til å registrere vedtak i 
Miljøvedtaksregisteret. 
 
 
Med hilsen 
 
Eli Grete Nisja 
nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
 
Vedlegg 
1 Kjørebok 

 
Kopi til: 
Tynset kommune  2500 TYNSET 
Innlandet fylkeskommune Postboks 4404 Bedriftsenteret 2325 HAMAR 
Statsforvalteren i Innlandet Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 
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Nasjonalpark Forollhogna  
  
  

Besøksadresse 
Veksthuset 
Tollef Bredals vei 13 
7374 Røros 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 
E- post: sftlpost@statsforvalteren.no 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte: +47 41 33 07 95 / 
+47 73 19 91 96 
fmtlegn@statsforvalteren.no 

   

Dag Ove Løvø 
Rønningsgrind 
7387  SINGSÅS 

 

Saksbehandler Eli Grete Nisja Vår ref. 2021/3376-0 432.3 Deres ref.  Dato 23.03.2021 

 

Forollhogna nasjonalpark - dispensasjon fra verneforskrift 
til bruk av snøscooter for motorferdsel for transport av ved 
og utstyr til Steinfjellbua 

Vi viser til søknad av 06.03.2021 oversendt av Midtre Gauldal kommune 17.03.2021, 
samt telefonsamtale i går 22.mars om bruk av snøscooter for transport av saltstein og 
ved og utstyr til Steinfjellbua innenfor Forollhogna nasjonalpark for en 3 årsperiode. 
 
 
Saksopplysninger 
Dag Owe Løvø søker med dette om dispensasjon fra verneforskriften for Forollhogna 
nasjonalpark for bruk av snøscooter for transport av ved, materialer og utstyr til 
Steinfjellbua. Det søkes for en ny 3-årsperiode. Steinfjellbua er privat eid, men står åpen 
for allmennheten.  
 
Dag Owe Løvø søker også om utkjøring av saltstein og opplyser i telefonen at han 
tilhører Synnerdalen beitelag. Han ble orientert om at beitelaget har fått eget løyve for 
bruk av snøscooter for utkjøring av saltstein i beiteområdet, og han er derfor 
inneforstått med at dette transportoppdraget løses gjennom beitelagets organiserte 
utkjøring.  
 
Dag Owe Løvø har tidligere hatt tilsvarenede tillatelse til utkjøring av ved, materialer og 
utstyr til Steinfjellbua, jf. DV-sak 4/2013 og DV-sak 29/2017 hvor det ble gjort vurderinger 
og gitt tillatelse til transport for periodene 2013-2016 og 2017-2020.    
 
Tillatelse til transport av ved og utstyr til buer i fjellet er hjemlet i verneforskriftens § 3, 
pkt. 5.3 bokstav a). I forvaltningsplanen for Forollhogna, kap. 4.4.2 er det gjort en 
avklaring om at det kan gis flerårige tillatelser til formålet når transporten har et rimelig 
omfang. Steinfjellbua ligger langt til fjells og det er ingen sommerveiadkomst til bua.   
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Med bakgrunn i tidligere behandlinger av søknader om samme transportformål fra 
søker, og tilsvarende søknader fra fjellstyrer og andre private kan denne søknaden 
behandles administrativt av nasjonalparkforvalter, jf. delegeringsreglementet av 
15.06.2020. Saken refereres for nasjonalparkstyret.  
 
 
Vedtak: 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna v/nasjonalparkforvalter gir Dag Owe Løvø 
dispensasjon fra Forskrift om Forollhogna nasjonalpark, § 3 punkt 5.1 for bruk av 
snøscooter for transport av ved og utstyr til Steinfjellbua innenfor Forollhogna 
nasjonalpark.  
For utkjøring av saltstein henvises det til Synnerdalen Beitelag som har løyve for 
organisert utkjøring av saltstein innenfor området til beitelaget.  
  
Dispensasjonen gjelder for bruk av snøscooter for årene 2021 til og med 2023. 
 
Vilkår 

 Tillatelsen gjelder for kjøring med snøscooter på godt snødekt mark til 15.april 
det respektive år.   

 Det tillatelse inntil 2 tur pr. vinter – enten 1 tur med 2 snøscootere med slede i 
følge, eller 2 turer med 1 snøscocoter med slede.  
 

 Tillatelsen gjelder for Dag Owe Løvø, Ola Eivind Løvø og Jan Terje Løvø. 
 

 Det skal benyttes korteste og mest 
hensiktsmessige trasé for transport-
oppdraget fram til Steinfjellbua (blå 
prikk på kartet), og traséen fra 
Storbekkøya via Storbekkdalen og 
sørover til Steinfjellet skal følges, alt. 
Synnerdalen.  
  

 Transportoppdraget skal skje 
skånsomt av hensyn til dyrelivet og 
naturmiljøet for øvrig.  

 
 Det skal føres kjørebok. Original kjørebok og denne tillatelsen (kopi) skal 

medbringes under transportoppdraget og vises til oppsyn, politi ved forespørsel. 
 Søker er ansvarlig for at vilkårene i denne tillatelsen overholdes. 
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Hjemmel for vedtaket 
Tillatelsen til motorisert ferdsel er gitt med hjemmel i Forskrift om Forollhogna 
nasjonalpark, § 3 pkt. 5.3 bokstav a).  
 
Søknaden behandles administrativt av nasjonalparkforvalter, jf. delegeringsreglementet 
av 15.6.2020.  
 
Begrunnelse 
Det er i avgjørelsen lagt vekt på at søknaden omhandler transportoppdrag av ved og 
utstyr til buer i fjellet som ikke har sommerveg. Dette er en mindre fjellbu som står 
åpnet for allmenheten. Formålet med transporten er hjemlet i forskiften, og tillatelsen i 
tråd med retningslinjer i forvaltningsplanen for Forollhogna nasjonalpark og 
forvaltningspraksis for øvrig.  
Tranpsportoppdraget vil bli utført av lokalkjente som forventes å ha kompetanse til å ta 
nødvendige hensyn til villrein og øvrig naturmiljø i forbindelse med oppdraget. Videre 
forventes det at transportoppdraget samordnes så langt det lar seg gjør for å holde den 
motoriserte ferdselen i fjellet nede på et minimum. 
Ut over dette vurderes transportoppdraget ikke påvirke verneverdiene nevneverdig, og 
at tillatelsen ikke vil kunne skape negativ presedens for andre verneområder med 
tilsvarende bestemmelser. 
 

**** 
 
Det gjøres oppmerksom på at grunneier og rettighetshaver/bruker kan nekte eller 
begrense transport på egen eiendom, samt at det er nødvendig å innhente tillatelse etter 
motorferdselsforskriften hvor Midtre Gauldal kommune er myndighet.  
 
Vedtaket kan påklages jfr. forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra mottatt brev 
(§ 29). 
 
Vedtaket blir publisert i Miljøvedtaksregistret (www.miljovedtak.no) som er et offentlig 
register som gir allmenheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet. 
Forvaltningsmyndigheten som har truffet enkeltvedtak har plikt til å registrere vedtak i 
Miljøvedtaksregisteret. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Eli Grete Nisja 
nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
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Vedlegg 
1 Kjørebok 

 
Kopi til: 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Midtre Gauldal kommune Rørosveien 11 7290 STØREN 
Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS 
Synnerdalen Beitelag    

116



 
Nasjonalpark Forollhogna  
  
  

Besøksadresse 
Veksthuset 
Tollef Bredals vei 13 
7374 Røros 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 
E- post: sftlpost@statsforvalteren.no 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte: +47 950 57 51341 33 07 95 / 
+47 73 19 91 96 
fmtlaah@statsforvalteren.no 

   

Ålen og Haltdalen fjellstyrer 
v/fjellstyrekontoret 
7380 Ålen 
   

 

Saksbehandler Astrid Alice Haug Vår ref. 2021/3360-0 432.3 Deres ref.  Dato 23.03.2021 

 

Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til nødvendig motorferdsel med snøskuter for frakt av 
ved og utstyr til to buer i fjellet, og for planlegging av nødvendig istandsetting og 
vedlikehold – Ålen og Haltdalen fjellstyrer 

Vi viser til søknad om motorferdsel datert 18.03.2021, og supplerende opplysninger i e-post av 
23.03.2021. Ålen og Haltdalen fjellstyrer søker om tillatelse til nødvendig transport med snøskuter til 
2 buer innenfor Forollhogna nasjonalpark. Den ene bua ligger ved Langtjønnan i Midtre Gauldal 
kommune, den andre ved Forollsjøen i Holtålen kommune. Formålet med transporten er frakt av ved 
og annet utstyr til buene og for samtidig befaring av buene for planlegging av nødvendig 
istandsetting og vedlikehold. Behandling av søknaden er delegert fra Nasjonalparkstyret for 
Forollhogna til nasjonalparkforvalter. 
 
Vedtak: 
«Nasjonalparkstyret for Forollhogna v/nasjonalparkforvalter gir Ålen og Haltdalen fjellstyrer 
dispensasjon fra § 3, punkt 5.1  i verneforskriften for Forollhogna nasjonalpark for nødvendig 
transport med snøskuter til bu ved Langtjønnan i Midtre Gauldal kommune og til bu ved Forollsjøen i 
Holtålen kommune.  
 
Vilkår:  
1. Tillatelsen gjelder for onsdag 24.mars 2021 og gjelder transport av ved, gass og utstyr til 

omsøkte buer, og for befaring av buene for planlegging av nødvendig vedlikehold og 
istandsetting. Samtidig foretas det frakt av fôr og utstyr til fôringsautomat for fjellrev.  

2. Tillatelsen gjelder den delen av kjøretraséen som ligger innenfor nasjonalparken. 
3. Det forutsettes at all transport samordnes av fjellstyrekontoret og utføres på en og samme tur. 

Det gis tillatelse til å supplere fjelloppsynets egen kjøring (2 snøskutere) med ytterligere to 
snøskutere dvs. 4 snøskutere totalt, for å få gjennomført det samlede transportoppdraget i tråd 
med søknad. Transport kan utføres av ansatte ved fjellstyrekontoret og medlemmer av 
fjellstyrene. 

4. Søker er ansvarlig for at tillatelsen blir brukt i samsvar med vilkårene. 
5. Transport skal begrenses til det nødvendige og skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å 
       unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker. Det skal utvises særlig hensyn til  
       villrein. 
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6. Kopi av tillatelsen skal medbringes under transport. Kort rapport om gjennomføring av tiltaket 
sendes nasjonalparkstyret i etterkant.  

 
Hjemmel:  
Tillatelsen er gitt med hjemmel i Forskrift om Forollhogna nasjonalpark, § 3, punkt 5.3 a) – der 
hovedformålet med turen er frakt av ved og utstyr til buer i fjellet. Øvrige transportformål regnes som 
en del av den samme turen og vi anser at det i dette tilfellet ikke er nødvendig med særskilt tillatelse 
etter naturmangfoldlovens § 48 i tillegg.  Søknaden er behandlet delegert. Det vises til delegerings-
reglement for nasjonalparkstyret, sist revidert 15.06.2021.  
 
Begrunnelse: 
Ålen og Haltdalen fjellstyrer har tidligere hatt en særskilt flerårig tillatelse til frakt av ved og utstyr til 
egne buer i fjellet når dette ikke er direkte samordnet med hjemlet oppsyn, samt for nødvendige 
befaringer og vedlikeholdsarbeid, der også fjellstyremedlemmene har vært inkludert i tillatelsen. Det 
vises til delegert vedtak 17/2017 (ref. 2017/1267, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag).  
 
I dette tilfellet søkes det om tillatelse for en enkelt dag, der søknaden er begrenset til å gjelde inntil 4 
snøskutere (inklusive fjelloppsynets egne snøskutere/mannskap) på et samlet og koordinert 
transportoppdrag. Det legges vekt på at flere transportoppdrag i området er samlet på en dag, slik at 
den samlede motoriserte ferdselen i fjellet blir minst mulig. Dette er i tråd med forvaltningsplanens 
retningslinjer for motorferdsel i nasjonalparken. Det legges også vekt på at det er nødvendig og viktig 
med samtidig befaring av buene da de aktuelle buene har et vedlikehold/istandsettingsbehov som må 
planlegges sammen med de aktuelle aktørene. Dette vil være et viktig grunnlag for eventuelle senere 
søknader om byggetiltak knyttet til buene. Transporten er knyttet til nødvendige nytteformål, og er 
begrenset i tid og omfang.» 
 
Vi gjør oppmerksom på at dette er en tillatelse i forhold til verneforskriftens bestemmelser. Behov 
for eventuell tillatelse etter motorferdselloven m/forskrifter avklares med de berørte kommunene.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Astrid Alice Haug 
nasjonalparkforvalter 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
 
Vedlegg: Saksopplysninger og sakvurdering 
 
Kopi til: 
Statsforvalteren i Trøndelag    
Holtålen kommune    
Midtre Gauldal kommune    
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VEDLEGG    
 
Søknaden 
Fjelloppsynet for Ålen og Haldtalen fjellstyrer har i oppdrag å føre tilsyn med fjellstyrenes hytter og 
buer, inklusive frakt av ved og utstyr til buene, samt sørge for nødvendig vedlike-hold. Frakt av ved 
og utstyr til buene utføres normalt av fjelloppsynet selv og samordnes med øvrig oppsynsarbeid. 
Frakt av ved og utstyr til buene utføres normalt over flere dager for å få dekt det samla behovet.  
 
I år er det ønskelig å gjennomføre nødvendig transport av ved og utstyr til to buer samlet på en dag, 
og samtidig foreta en befaring/gjennomgang av status på buene for planlegging av nødvendig 
vedlikehold og istandsetting. Ålen og Haltdalen fjellstyrer søker derfor om å benytte flere snøskutere 
for å utføre den nødvendige transporten, og samordne dette med behov for å få med representanter 
for fjellstyrene på tilsyn av de to buene.  
 
Bua ved Langtjønnan har delt eierskap mellom Ålen fjellstyre, Haltdalen fjellstyre, Singsås fjellstyre 
og Statskog SF. Singsås fjellstyre har nå bedt de 3 ande eierne om å delta på ei befaring av bua med 
tanke på å få avklart nødvendig vedlikeholdsbehov. Befaringen blir samordnet med behov for 
transport av ved og utstyr til denne og andre buer i området som de respektive fjellstyrene forvalter. 
Fjellstyrene i Holtålen vil samtidig med transporten til Langtjønna, benytte anledningen til å frakte 
ved og nødvendig utstyr til bu ved Forollsjøen, og for samtidig befaring av denne bua, da bua har et 
større vedlikeholdsbehov, og det er behov for å vurdere hva som er nødvendige tiltak på bua. 
 
Transport og befaring er planlagt til onsdag 24. mars forutsatt at værforholdene tillater det.  
 
I forbindelse med befaringen vil det bli utført nødvendig transport av ved og annet utstyr til begge 
buene. Vanligvis bruker fjelloppsynet flere dager før påske på denne jobben. I år er all transport av 
ved, gass m.m. planlagt utført i løpet av 1 dag i forbindelse med befaringen. Dette betinger imidlertid 
at noen av fjellstyremedlemmene som skal delta på befaringa kan bruke egen snøscooter. Det er 3 av 
fjellstyrenes 10 medlemmer som skal være med innover, og 2 av disse kjører egen snøscooter med 
kjelke for transport i tillegg til fjelloppsynet. Tredjemann blir passasjer på en av snøscooterne. I 
tillegg til utstyr til buene skal vi også ha med hundefôr til foringsautomaten for fjellrev ved Utsikten 
samt bytte batterier og minnebrikke på viltkameraet som er plassert der. Kjøringa vil løse mange 
ulike transportoppdrag denne dagen. 
 
Langtjønnbua ble satt opp først på 70-tallet som ei oppsynsbu som oppsynet hos fjellstyrene i 
Singsås, Haltdalen og Ålen kunne benytte under jobb i fjellet. Som grunneier i området ble 
daværende S-Trøndelag/Møre Skogforvaltning medeier i bua, som også skulle stå åpen for 
allmennheten. Bua ved Forollsjøen var i utgangsgpunktet privat, men har blitt overdratt til Ålen 
fjellstyre. Buene i fjellet er en viktig del av sikkerheten til fjelloppsynet og annet oppsyn i fjellet under 
utøvelse av vår jobb. Det er derfor viktig at disse vedlikeholdes og at det finnes nødvendig utstyr som 
ved, gass, nødproviant m.m. til enhver tid. Det har gjennom lengre tid vært snakk om at det nå er 
behov for større vedlikeholdsarbeider på begge disse husværene.  
 
Transporten vil ha utgangspunkt fra Fjellheim parkering i Hessdalen og gå via Langtjønnan til 
Forollsjøen. Deler av transporten vil skje utenfor Forollhogna nasjonalpark.  
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Vurdering 
 
Det gjøres unntak for motorferdsel i forbindelse med oppsynsvirksomhet i alle verneforskrifter. 
Oppsyn i tråd med fjelloven § 36 er direkte unntatt i verneforskriften (og motorferdselloven). 
Tradisjonell kjøring av ved til hyttene som oppsynet selv bruker i oppsynstjenesten ligger nok på 
grensen av hva som kan sies å falle innenfor. Dersom det er snakk om kombinasjonsturer, kan dette 
utføres uten særskilt tillatelse såfremt det ikke medfører ekstra kjøring (ref. Miljødirektoratet).  
 
I dette tilfellet er hovedformålet med transporten: frakt av ved og utstyr til buene. Tiltaket er 
samordnet med befaring/tilsyn av buene. Noen av fjellstyremedlemmene bidrar for å få utført 
transportoppdraget på en og samme dag.  Vi anser derfor at det i dette tilfellet er riktig å vurdere 
tiltaket etter verneforskriftens bestemmelser.  
 
Flere transportoppdrag er samordnet på en dag – noe som anses som positivt. Dette vil føre til 
mindre motorferdsel i fjellet og najsonalparken samlet sett. Tiltakene anses som nødvendig 
nyttetransport. Mest mulig samordning av transporten er i tråd med forvaltningsplanens 
retningslinjer. Det vises til kapittel 4.4.2. Det legges vekt på at tiltaket er begrenset i tid og omfang. 
 

120



 
Nasjonalpark Forollhogna  
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Veksthuset 
Tollef Bredals vei 13 
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Norsk institutt for naturforskning 
Postboks 5685 Torgarden 
7485  TRONDHEIM 

 

Saksbehandler Eli Grete Nisja Vår ref. 2018/12518-0 432.3 Deres ref.  Dato 25.03.2021 

Forollhogna nasjonalpark - forlengelse av tillatelse for bruk 
av snøcooter for uttransport av forskningsmateriell i 
Båttjønndalen i Holtålen kommune - 2021 

Vi viser til ny søknad, mottatt 24.03.2021, om ytterligere forlengelse av tillatelse for 
uttransport av materiell brukt i forbindelse med avsluttet forskningsarbeid i felt i 
fjellområdene Båttjønnhøgda og Berghøgda innenfor Forollhogna nasjonalpark. 
 
 
Saksopplysninger 
Norsk institutt for naturforskning (NINA) har siden 2003 hatt et forskningsprosjekt i 
Forollhogna nasjonalpark hvor de har undersøkt effekter av sauebeiting på 
fjellvegetasjon i to områder i hhv Berghøgda og Båttjønnhøgda. Det har vært inngjerdet 
6 felter på hver 50 x 50 m. Prosjektet ble avsluttet i 2018, og gjerdene ble demonterte  
og materialer skulle fraktes ut av terrenget.  
Nasjonalparkstyret for Forollhogna ga så tillatelse til inntil 6 turer med snøscooter med 
sleder for denne uttransporten i løpet av vinteren 2018/-19.  
Det ble imidlertid vanskeligheter med å finne igjen alt materiell i løpet av vinteren 2018/-
19 pga. store snømengde, og NINA hadde derfor behov for å få en forlengelse av 
tillatelsen for bruk av snøscooter vinteren 2019/-20. Nasjonalparkstyret ga en 
forlengelse av tillatelsen på 4 tur med snøscooter for transporten.  
Det ble satt vilkår om at det skulle gis tilbakemedling når oppdraget var gjennomført og 
senest innen 1.5.2020. Dette er ikke mottatt.  
Det søkes nå på nytt om en forlengelse da det sist vinter heller ikke lyktes å få fraktet ut 
alt materiell.  
 
Hjemmel 
Denne type transportoppdrag er ikke angitt i bestemmelser i verneforskriften, og 
søknaden behandles etter naturmangfoldlovens § 48 (dispensasjon fra vernevedtak). 
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Søknaden er tidligere behandlet, jf. vår arkivsak 2018/12518, og dette er kun en 
forlengelse av en tidligere gitt tillatelse. Saken betraktes som kurant, og behandles 
administrativt av nasjonalparkforvalter, jf. delegeringsreglementet av 15.06.2020.  
Saken refereres for nasjonalparkstyret. 
 
Vurderinger 
Det vises til tidligere behandling av opprinnelige søknad, jf. vår DV-sak 14/2018 og DV 
2/2020. 
 
Det er nå svært viktig at gjerdemateriell og annet utstyr som måtte ligge igjen i terrenget 
blir transportert ut og at dette blir avsluttet. Det settes et vilkår om at Ålen fjellstyre 
holdes orientert om transporten og får beskjed når dette er avsluttet.  
Det settes også vilkår om at nasjonalparkstyret nå får melding når transporten er 
gjennomført.  
 
 
Vedtak 
Nasjonalparkstyret i Forollhogna ved nasjonalparkforvalter gir Norske insitutt for 
naturforskning (NINA) ved Graciela Rusch dispensasjon fra Forskrift om Forollhogna 
nasjonalpark, § 3 punkt 5.1 for bruk av motorisert ferdsel for transport av materialer 
tilknyttet avsluttet forskningsprosjekt innenfor Forollhogna nasjonalpark. 
 
Dispensasjonen gjelder for bruk av snøscooter med slede for perioden fram til 15.april 
2021.  
 
Vilkår 

1. Tillatelsen gjelder for én kjøredag til Båttjønndalen hvor restene av gjerde-
materiell er lagt opp for henting. 

2. Transporten skal gjennomføres på hverdag, og må være utført innen 15. april 
2021. Det tillates ikke transport på helgedager i påskehelgen. 

3. Tillatelsen gjelder for sjåfør John Trøen. 
4. Transporten skal utføres på snødekt mark for å unngå terrengslitasje, og 

kjøringen skal begrenses til det som er nødvendig for å få gjennomført 
oppdraget. Det skal utøves særlig hensyn til villrein dersom den forekommer i 
området.  

5. Det skal gis beskjed til Ålen fjellstyre når transporten skal gjennomføres og når 
oppdraget er gjennomført.  

6. Tillatelsen skal medbringes under transport og fremvises på forlangende fra 
politi eller oppsyn. 

7. Det skal sendes en enkel rapport til nasjonalparkstyret når transportoppdraget 
er gjennomført, og senest innen 01.05.2021. 

8. Søker – her NINA ved Graciela Rusch, er ansvarlig for at vilkårene følges. 
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Hjemmel   
Tillatelsen er gitt med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48.  
 
Begrunnelse  
Det er i avgjørelsen lagt vekt på at transportoppdraget er knyttet til et flerårig 
forskningsprosjekt som forventes å ha lokal nytteverdi for landbruksnæringen. Videre er 
en god opprydding av gjerder svært viktig, og det er derfor viktig at alt materiell nå blir 
transportert ut av fjellområdet. Bruk av snøscooter på snødekt mark vil ikke gi 
terrengskader eller vegetasjonsslitasje, eller påføre naturmiljøet vesentlige forstyrrelsen.  
Med vilkår som angitt i vedtaket vil tiltaket ikke være i strid med verneformålet, og vil 
ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. 
 

**** 
 
Det gjøres oppmerksom på at grunneier og rettighetshaver/bruker kan nekte eller begrense 
transport på egen eiendom. 
 
Vedtaket kan påklages jfr. forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra mottatt brev 
(§ 29). 
 
Vedtaket blir publisert i Miljøvedtaksregistret (www.miljovedtak.no ) som er et offentlig 
register som gir allmenheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet. 
Forvaltningsmyndigheten som har truffet enkeltvedtak har plikt til å registrere vedtak i 
Miljøvedtaksregisteret. 
 
 
Med hilsen 
 
Eli Grete Nisja 
nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
 
 
Kopi til: 
Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS 
Statsforvalteren i 
Trøndelag 

Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Holtålen kommune Bakkavegen 1 7380 ÅLEN 
Ålen fjellstyre    
John Trøen    
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Saksbehandler Eli Grete Nisja Vår ref. 2021/3816-0 432.3 Deres ref.  Dato 06.04.2021 

 

Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøscooter 
for transport av ved, propan med mer til egen bu ved 
Fjellsjøen i Os kommune 

Vi viser til søknad av 26.03.2021 om forlengelse/fornying av tillatelse til bruk av 
snøscooter for transport til egen bue ved Fjellsjøen innenfor Forollhogan nasjonalpark i 
Os kommune. Søknaden ble ført inn mandag 29.03.2021 i påskeuken.  
 
 
Saksopplysninger 
Kjetil Eggen søker om fornying av tidligere tillatelse for bruk av snøscooter for transport 
av ved og utstyr til egen bu ved Fjellsjøen innenfor Forollhogna nasjonalpark, og det 
vises til tillatelsen fra 2017.   
Kjetil Eggen har tidligere hatt tillatelse til dette formålet, AU-sak 24/2013 og DV-sak 
13/2017 hvor det ble gjort vurderinger og gitt tillatelse for 3 turer pr år for perioden hhv 
2013- 2016 og 2017 - 2020.   
  
Tillatelse til transport av ved og utstyr til buer i fjellet er hjemlet i verneforskriftens § 3, 
pkt. 5.3 bokstav a). I forvaltningsplanen for Forollhogna, kap. 4.4.2 bekskrives det at  
mest mulig av nødvendig transport av ved, utstyr, materialer o.l. til setrer, hytter og buer 
i fjellet helst skal skje med snøscooter på godt snødekt mark vinterstid av hensyn til 
terrengslitasje. Videre er det gjort en avklaring om at det kan gis flerårige tillatelser til 
formålet når det kan transporten er i et rimelig omfang.   
 
Med bakgrunn i tidligere behandlinger av søknader om samme transportformål fra Kjetil 
Eggen, andre private, fjellstyrer o.l. kan denne søknaden behandles administrativt av 
nasjonalparkforvalter, jf. delegeringsreglementet av 15.06.2020. Saken refereres for 
nasjonalparkstyret.   
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Vedtak: 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna v/nasjonalparkforvalter gir Kjetil Eggen dispensasjon 
fra Forskrift om Forollhogna nasjonalpark, § 3 punkt 5.1 for bruk av snøscooter for 
transport av ved og utstyr til egen bu ved Fjellsjøen innenfor Forollhogna nasjonalpark.  
  
Dispensasjonen gjelder for bruk av snøscooter for 4-årsperioden 2021 til og med 2024. 
 
Vilkår 

 Tillatelsen gjelder for inntil 3 turpr år med snøscooter på godt snødekt mark fram 
til 15.april det respektive år.   

 Det skal benyttes korteste og mest 
hensiktimessige trasé for 
transporten fram til bua (rød prikk 
på kartet).  

 All motorisert ferdsel skal skje 
aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for både natur-
miljø og mennesker. Det skal utvises 
særlig hensyn til dyrelivet og villrein 
spesielt. 

 Det skal føres kjørebok. Original 
kjørebok og denne tillatelsen (kopi) 
skal medbringes under 
transportoppdraget og vises til 
oppsyn, politi ved forespørsel.    

Hjemmel for vedtaket 
Tillatelsen til motorisert ferdsel er gitt med hjemmel i Forskrift om vern av Forollhogna 
nasjonalpark, § 3 pkt. 5.3 bokstav a).  
 
Søknaden behandles administrativt av nasjonalparkforvalter, jf. delegeringsreglementet 
av 15.6.2020. 
 
Begrunnelse 
Det er i avgjørelsen lagt vekt på at søknaden omhandler transportoppdrag av ved og 
utstyr til  bu i fjellet som ikke har sommerveg og hvor barmarkskjøring ikke tillates av 
hensyn til terrengslitasje og andre forstyrrelser av naturmiljøet, og at transporten er av  
begrenset omfang.  
Tilatelsen til transporten er hjemlet i forskiften og er ellers i tråd med retningslinjer i 
forvaltningsplanen for Forollhogna nasjonalpark og forvaltningspraksis for 
verneområdet.  
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Tranpsportoppdraget vil bli utført av lokalkjent i fjellområdet som forventes å ha 
kompetanse til å ta nødvendige hensyn til villrein og øvrig naturmiljø i forbindelse med 
oppdraget. 
Ut over dette vurderes transportoppdraget ikke påvirke verneverdiene nevneverdig, og 
at en tillatelse ikke kunne skape en negativ presedens for andre verneområder med 
tilsvarende bestemmelser. 

**** 
 
Det gjøres oppmerksom på at grunneier og rettighetshaver/bruker kan nekte eller 
begrense transport på egen eiendom, samt at det er nødvendig å innhente tillatelse 
etter motorferdselsforskriften hvor Os kommune er myndighet. Setter derfor Os 
kommune som kopimottaker. 
 
Vedtaket kan påklages jfr. forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra mottatt brev 
(§ 29). 
 
Vedtaket blir publisert i Miljøvedtaksregistret (www.miljovedtak.no) som er et offentlig 
register som gir allmenheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet. 
Forvaltningsmyndigheten som har truffet enkeltvedtak har plikt til å registrere vedtak i 
Miljøvedtaksregisteret. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Eli Grete Nisja 
nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
 
Vedlegg 
1 Kjørebok 

 
Kopi til: 
Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 
Statsforvalteren i Innlandet Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 
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Saksbehandler Astrid Alice Haug Vår ref. 2021/3637-0 432.3 Deres ref. «REF» Dato 06.04.2021 

 

Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til transport av materialer og utstyr med 
snøskuter til 2 naust ved Forollsjøen (Midtre Gauldal og Holtålen) 

Vi viser til søknader fra Simen Tovmo og Ole Røttum om tillatelse til frakt av materialer og 
utstyr med snøskuter inn til 2 båthus/naust ved Forollsjøen. Behovet for transport til de to 
naustene er etter samtale med søkerne i dag den 06.04.2021 samordnet til en felles søknad 
om transport. Søknaden er delegert fra Nasjonalparkstyret for Forollhogna til nasjonalpark-
forvalter.  
 
Vedtak: 
«Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Simen Tovmo (på vegne av Kåre Øyan) og Ole 
Røttum, dispensasjon fra § 3, punkt 5.1 i verneforskriften for Forollhogna nasjonalpark, for 
nødvendig transport av materialer og utstyr til 2 naust ved Forollsjøen i Forollhogna 
nasjonalpark.  
 
Vilkår for tillatelsen: 
 Tillatelsen gjelder transport med inntil 6 snøskutere med kjelker på en og samme tur. 

Antall snøskutere skal begrenses til det nødvendige for å få utført transporten.  
 Tillatelsen gjelder fra 07.04.2021 til 15.04.2021. 
 Transport i nasjonalparken skal som utgangspunkt skje etter omsøkt transportrute via 

Tverrbekktjønna og Steinbekktjønna øst for Tovmoen og Synnerdalen.  
 Transport skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker. Det skal utvises særlig hensyn til villrein.  
 Lokalt oppsyn (SNO og fjellstyre) skal varsles før transport (gjerne 1 døgn i forkant) for å 

avklare eventuelt tilhold av fostringsflokker i området, og for å gi råd om kjørerute.   
 Tillatelsen skal medbringes under transport og fremvises på forlangende av politi eller 

oppsyn.  
 Søkerene er ansvarlige for at tillatelsen blir brukt i henhold til vilkårene. Kort rapport om 

gjennomføringen av tiltaket sendes til nasjonalparkstyret (e-post) i etterkant.  
 

Hjemmel: § 3, punkt 5.3 a) i verneforskriften for Forollhogna nasjonalpark 
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Begrunnelse: Transporten er knyttet til et nødvendig nytteformål og er samordnet for å 
begrense den motoriserte ferdselen mest mulig. Det skal utvises særskilte hensyn til 
villrein.Det vises for øvrig til saksutredning og delegeringsreglement.» 
 

 
 
Eierforhold opplyst fra Statskog: 
 
5027/403/1/9016 – fester: Ole Røttum 
5026/300/1/9239 – fester: Kåre Øyan (naust ligger 
like innenfor grensa til Holtålen kommune) 
  

 
Med hilsen 
 
Astrid Alice Haug 
nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
 
Vedlegg: Saksopplysninger og sakvurdering 
 
Kopi til: 
Midtre Gauldal kommune    
Statsforvalteren i Trøndelag 
Statskog SF v/Geir Wagnild 
Kåre Øyan 
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Vedlegg (arkivsak 2021/3637) – søknad, sakvurdering og eierforhold 
 
Søknad: Det vises til søknad fra Ole Røttum datert 05.04.2021 og tidligere søknad fra Simen 
Tovmo, datert 24.03.2021, samt seinere korrespondanse pr. telefon og e-post. 
 
Ole Røttum: Søker om løyve for transport av materialer for utbedring av båthus ved 
Forollsjøen. Søker har festekontrakt på tomta til båthuset (reg. nr. 5027/403/1/9016). 
Fundamentet under port og sidevegger er vasket bort. Disse skadene kan medføre at 
båthuset kollapser (bilder på skade er vedlagt). Det er derfor behov for betydelig 
utbedringer i grunnen for å stabilisere båthuset. Dette krever en del utstyr, materialer og 
sement. Det søkes om å få kjøre den vanlige traseen fra Storbudal om Tverbekktjønna og 
Stenfjelltjønna før 14/4-21. Det er behov for 1 tur med 2-3 scootere, avhengig av vekt og 
føreforhold. 
Simen Tovmo: Søker om transporttillatelse på vegne av fester Kåre Øyan. Gjelder transport 
av materialer mm til naust på Mulegga (regnr. 5026/300/1/9239) i Holtålen kommune (like 
innenfor kommunegrensa). Kåre Øyan er fester av denne nausttomta, og han har bekreftet i 
e-post av 26.03.2021 til Statskog at han er kjent med omsøkte prosjekt. I e-posten opplyser 
han om at materialene skal benyttes til å spikre sammen noen løse trelemmer for å legge på 
gulvet i naustet. På denne bakgrunn har ikke Statskog innsigelser/merknader til planlagte 
tiltak, eller til nødvendig materialtransport. Det er behov for 1 tur med inntil 3 snøskutere 
for transporten. 
 
Sakvurdering: Verneforskriften for Forollhogna nasjonalpark åpner for frakt av nødvendig 
materialer og ustyr til buer, hytter og setre. Behovet for transport av materialer og utstyr til 
naust vurderes inn under samme bestemmelse (§ 3, punkt 5.3 a i verneforskriften).  
Motorisert ferdsel er godt utredet og gjennomdrøftet i forvaltningsplan for Forollhogna 
nasjonalpark. Det foreligger tilstrekkelig kunnskap om villrein i regional plan for villrein i 
Forollhogna med tilhørende temakart.  
 
Motorisert ferdsel skal begrenses til det strengt nødvendige i nasjonalparken. Det skal 
utvises særskilt hensyn til villrein ved gjennomføring av transporten. For å ivareta hensyn til 
eventuelt tilhold av villrein i området, skal lokalt SNO og fjelloppsyn varsles før transporten.  
Alle transport skal gjennomføres innen 15.april jf. retningslinjer i forvaltningsplanen for 
Forollhogna nasjonalpark. Omsøkt transport er knyttet til et akseptert og nødvendig 
nytteformål som er dokumentert i søknaden.  
 
Etter samtale med søkerne er det blitt enighet om at den nødvendige transporten til de to 
naustene samordnes til 1 tur med inntil 6 snøskutere. Den samlede motoriserte ferdselen i 
fjellet blir da minst mulig. Transporten og antall snøskutere skal generelt begrenses til det 
nødvendige ut fra behovet (frakt av materialer og utstyr) og transportrute skal planlegges og 
gjennomføres på en slik måte at transporten kan gjennomføres effektivt og trygt og samtidig 
skånsomt for natur og villrein. Det er foretatt en utsjekk med Statskog som grunneier i 
forhold til tiltakene og motorferdselen.
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Tone Eithun 
 
   

 

Saksbehandler Eli Grete Nisja Vår ref. 2021/4152-0 432.3 Deres ref.  Dato 09.04.2021 

 

Forollhogna nasjonalpark - tillatelse etter verneforskrift til 
bruk av snøscooter for transport av ved med mer til 
Langtjønnhytta - Rennebu kommune 

Vi viser til søknad av 08.04.2021 om tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved 
mm. til Langtjønnhytta innenfor Forollhogan nasjonalpark. 
 
 
Saksopplysninger 
Det søkes om tillatelse for 1 tur med snøscooter for transport av ved med mer til 
Langtjønnhytta innenfor Forollhogna nasjonalpark.  
 
Bjørn Eithun, Innset overdrog ved årrskiftet 2020-2021 sitt eierskap i den ene halvdelen 
av Langtjønnhytta til sin datter Tone Eithun, Berkåk. I søknaden vises det også til at det 
er et stort behov for vedlikehold og reperasjoner av hytta, og at dette er noe som eierne 
vil måtte komme tilbake til.  
 
Andre saksopplysninger 
Tiltak på hytta som er mer en vanlig vedlikehold krever en avklaring i forhold til verne-
forskrift, og omfattende tiltak vil måtte omsøkes og behandles av nasjonalparkstyret. 
Når dette skulle bli aktuelt så oppfordres eierne til å ta kontakt med nasjonalpark-
forvalter for nærmere avklaringer.  
 
Det gjøres også oppmerksom på at Rennebu Øst Beitelag har etter søknad nå i 2021 
tillatelse til nødvendig transport til Langtjønnhytta som gjeterbu i forbindelse med 
saltsteinkjøring og vedlikehold av sankertrøa like ved. Eiernen av hytta må for 
kommende år avklare det videre transportbehovet. 
Andre halvdel av hytta eier av Kim Maurits Botnan, Innset, som settes i kopi. 
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Hjemmel – verneforskrift og forvaltningsplan  
Tillatelse til transport av ved og utstyr til buer i fjellet er hjemlet i verneforskriften for 
Follhogna nasjonalpark, § 3, pkt. 5.3 bokstav a). I forvaltningsplanen for nasjonlparken, 
kap. 4.4.2 beskrives det at  mest mulig av nødvendig transport av ved, utstyr, materialer 
o.l. til setrer, hytter og buer i fjellet helst skal skje med snøscooter på godt snødekt mark 
vinterstid av hensyn til terrengslitasje. Videre er det gjort en avklaring om at det kan gis 
flerårige tillatelser til formålet når det kan transporten er i et rimelig omfang.  
Det må presisseres at Langtjønnhytta ligger i villreinens leveområder og at villreinen nå 
nærmere seg kavlingstida. Dersom det oppholder seg fostringsflokker i området, må 
transporten stoppes og avventes slik at villreinenen ikke blir forstyrret. 
  
Med bakgrunn i tidligere behandlinger av søknader om samme transportformål fra 
andre private, fjellstyrer o.l. kan denne søknaden behandles administrativt av 
nasjonalparkforvalter, jf. delegeringsreglementet av 15.06.2020. Saken refereres for 
nasjonalparkstyret.   
 
 
Vedtak: 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna v/nasjonalparkforvalter gir Tone Eithun dispensasjon 
fra Forskrift om Forollhogna nasjonalpark, § 3 punkt 5.1 for bruk av snøscooter for 
transport av ved med mer til Langtjønnhytta innenfor Forollhogna nasjonalpark.  
 
Vilkår 

 Tillatelsen gjelder for 1 tur med snøscooter på godt snødekt mark innen 15.april 
2021. 

 Transporten skal utføres 
av godkjent leiekjører 
for området. 

 Det skal benyttes korteste 
og mest hensiktsmessige 
trasé for transporten 
fram til hytta (rød prikk på 
kartet).  

 All motorisert ferdsel skal 
skje aktsomt og hensyns-
fullt for å unngå skade og 
ulempe for både natur-
miljø og mennesker. Det 
skal utvises særlig hensyn 
til dyrelivet og villrein 
spesielt.   
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 Dersom det er villrein i området skal kjøringen stoppes/ avventes slik at dyrene 
ikke blir forstyrret. 

 Søker er ansvarlig for at leiekjører er kjetnmed vilkårene for tillatelsen. 
 Det skal føres kjørebok. Original kjørebok og denne tillatelsen (kopi) skal 

medbringes under transportoppdraget og vises til oppsyn, politi ved forespørsel.  
 
 
Hjemmel for vedtaket 
Tillatelsen til motorisert ferdsel er gitt med hjemmel i Forskrift om vern av Forollhogna 
nasjonalpark, § 3 pkt. 5.3 bokstav a).  
 
Søknaden behandles administrativt av nasjonalparkforvalter, jf. delegeringsreglementet 
av 15.6.2020. 
 
 
Begrunnelse 
Det er i avgjørelsen lagt vekt på at søknaden omhandler transportoppdrag av ved til 
hytte/bu i fjellet som ikke har sommerveg og hvor barmarkskjøring ikke tillates av 
hensyn til terrengslitasje og andre forstyrrelser av naturmiljøet. Videre er transporten 
begrenset til en tur.   
Det er satt vilkår til tillatelsen for at transporten skal begernses i omfang og tid. For øvrig 
er tillatelsen er i tråd med retningslinjer i forvaltningsplanen for Forollhogna nasjonal-
park og forvaltningspraksis for verneområdet.  
Tranpsportoppdraget vil bli utført av lokalkjent for fjellområdet som forventes å ha 
kompetanse til å ta nødvendige hensyn til villrein og øvrig naturmiljø i forbindelse med 
transportoppdraget. 
Ut over dette vurderes transportoppdraget ikke å påvirke verneverdiene nevneverdig, 
og at en tillatelse ikke vil kunne skape en negativ presedens for andre verneområder 
med tilsvarende bestemmelser. 
 

**** 
 
 
Når det benyttes godkjent leiekjører for transportoppdraget kreves det ikke her 
tilltaltyese etter motorferdselsforskiften. Det gjøres videre oppmerksom på at grunneier 
og rettighetshaver/bruker kan nekte eller begrense transport på egen eiendom. 
 
 
Vedtaket kan påklages jfr. forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra mottatt brev 
(§ 29). 
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Vedtaket blir publisert i Miljøvedtaksregistret (www.miljovedtak.no ) som er et offentlig 
register som gir allmenheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet. 
Forvaltningsmyndigheten som har truffet enkeltvedtak har plikt til å registrere vedtak i 
Miljøvedtaksregisteret. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Eli Grete Nisja 
nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
 
Vedlegg 
1 Kjørebok 

 
 
Kopi (e-post) til: 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Rennebu kommune Myrveien 1 Berkåk 7391 RENNEBU 
Kvikne Fjellstyre    
Kim Maurits Botnan Kjerkebakkan 45 7398 RENNEBU 
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Saksbehandler Eli Grete Nisja Vår ref. 2021/504-0 432.3 Deres ref.  Dato 14.04.2021 

Forollhogna nasjonalpark - forlengelse av tidsperioden for 
bruk av snøscooter for transport etter 15 april 2021 

Vi viser til e-post av 13.april om behovet for forlengelse av kjøretid for bruk av 
snøscooter for transport av materialer mm. tilknyttet byggetiltak på fjellstyrenes 
innenfor Forollhogna nasjonalapark i Midtre Gauldal. 
 
Saksopplysninger 
Søknad fra fjellstyrene i Midtre Gauldal:  

Vær og føreforhold for transport og restaurering på fjellstyrenes hytter kom sent i år. 
 
Vi trenger derfor noen turer etter 15 april for å ferdigstille prosjektene. 
 
Budal: 
Ved Fisktjønna gjenstår arbeid med foringer og innvendig arbeid på bu og uthus. 
Dette blir utført og ferdig i løpet av fredag 16 april ( har dugnadsfolk som har fri på fredag) 
Evt fjerning av fastspekt materiell fjerner jeg senere sammen med annet oppdrag. 
 
Singsås: 
Her er planen og få inn fundament og uthus til Hundåtjønna 16-18 april. 
Bygging av selve bua utsettes til 2022.  
På samme dager byttes pipe og takgjennomføring på Langtjønnbua.  
 
Soknedal: 
Gjetarbua er snart ferdigstilt. 
Her er behov for transport 16-18 april samt 23-25 april. For innvendig arbeid. 
Rivning og ombygging av gammelbua til uthus gjøres til sommeren, og restavfall av denne 
transporteres ned vinteren 2022. 
 
Har i dialog med annet oppsyn bra kontroll over hvor reinen befinner seg, og stopper transporten 
om reinen kommer til de aktuelle områder. 
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Vurderinger 
Byggesakene til hhv. uthuset ved Fisktjønnbua, Gjerterbua og Hundåtjønnbua er 
behandlet av nasjonalparkstyret for Forollhogna den 5.10.2018 i NP-sak 33/2018,  og 
1.02.2021 i NP-sak 4/2021 og 5/2021. Her ble det også tillatelse til bruk av snøscooter for 
nødevendig transport tilknyttet byggetiltakene, jf. arkivsak nr 2018/17600, 2019/4012 og 
2020/6187.  Oppdaget til Langtjønnbua knyttes til vedlikeholdsarbeider.  
På grunn av vanskelige vær- og snøforhold i fjellet denne vinteren har det vært vanskelig 
å få gjennomført planlagt arbeid og transport til byggeprosjektene før 15. april. Det er 
nødvendig at byggeprosjektene blir sluttført så raskt som mulig for å unngå at snø (og 
regn) driver inn i buene som ennå ikke er tettet. Ellers er transport på snøføret å 
foretrekk framfor bruk av annen type kjøretøy/transportmiddel som f.eks. helikopter. 
Helikoptertransport vil skap mer støy og forstyrrelser ved landing/oppstiging og ikke 
ønskelig å benytte i fjellet pga hensynet til dyrelivet generelt og villreinen spesielt. Annen 
transport er heller ikke relevant å vurdere i denne situasjonen. 
Fjellstyrets folk er godt kjente i fjellet og vurderes å ha god kompetans til å ta hensyn til 
naturmiljøet og spesielt villrein. Det nærmer seg kavlingstid og fostringsflokkene er i 
bevegelser, og det må derfor utøves stor varsomhet dersom man kommer i kontakt 
med villreinflokkene.  
Det har ved tidligere anledninger også vært gitt forlengelse av tillatelser for kjøring etter 
15.april når det har vært oppdrag av begrensert karakter og omfang. 
 
Med bakgrunn i tidligere behandlinger av søknader om forlengelse av kjørtiden kan 
denne søknaden behandles administrativt av nasjonalparkforvalter, jf. delegerings-
reglementet av 15.06.2020. Saken refereres for nasjonalparkstyret.  
 
 
 
Vedtak 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna ved nasjonalparkforvalter gir fjellstyrene i Midtre 
Gauldal ved daglig leder Ståle Solem dispensasjon fra Forskrift for Forllhogna 
nasjonalpark, § 3 punkt 5.1 for bruk av snøscooter etter 15.april 2021 til buer tilhørende 
fjellstyrene innenfor nasjonalparken. 
 
Tillatelsen gjelder for bruk av snøscootere for nødvendig transport av materialer og 
arbeidsfolk i forbindelse med godkjente byggetiltak: 

 Hundåtjønnbua og Langtjønnbua, Singsås fjellstyre for perioden 16.-18 april 
2021.  

 Fisktjønnbua med uthus, Budalen fjellstyre for fredag 16.april 2021 
 Gjeterbua, Soknedal fjellstyre for dagene 16.-18. og 23.-25. april 2021.   
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Vilkår: 
 All ferdsel skal foregå hensynsfullt for alt dyre- og fugleliv som er i en sårbar 

periode på vårvinteren, og det skal utvises særlig aktsomhet i forhold til å unngå 
forstyrrelse av villreinen. Dersom det er fostringsflokkene i området som kan bli 
forstyrret, må kjøringen avventes. 

 Det skal føres kjørebok for transportoppdragene (samme kjørebok som tidligere 
utsendt), og både denne tillatelsen og kjørebok skal medbringes under transport-
oppdraget og vises til oppsyn, politi ved forespørsel.  

 Daglig leder for fjellstyrene er ansvarlig for at tillatelsene med vilkår er kjente for 
de som skal gjennomføre transportoppdragene. 

 
Hjemmel for vedtaket 
Tillatelsen til motorisert ferdsel er gitt med hjemmel i Forskrift om vern av Forollhogna 
nasjonalpark, § 3 pkt. 5.3 bokstav a).  
Søknaden behandles administrativt av nasjonalparkforvalter, jf. delegeringsreglementet 
av 15.6.2020. 
 
Begrunnelse 
På grunn av  vær- og snøforholdene i fjellet tidligere denne vinteren har det vært 
vanskelig å få gjennomført planlagt arbeid og transport til byggeprosjektene før 15. 
april. Det er snakk om begrensa transportoppdrag og innendørs byggearbeider som 
ikke skapet støy og forstyrrelser i fjellet.    
Tranpsportoppdraget vil bli utført av mannskap som er lokalkjente i fjellområdet og som 
har kompetanse til å ta nødvendige hensyn til villrein og øvrig naturmiljø i forbindelse 
med oppdraget. Videre forventes det at transportoppdragene samordnes så langt det 
lar seg gjør for å holde den motoriserte ferdselen i fjellet nede på et minimum. 
Ut over dette vurderes transportoppdraget ikke påvirke verneverdiene nevneverdig, og 
at en tillatelse ikke kunne skape en negativ presedens for andre verneområder med 
tilsvarende bestemmelser. 
 
 

**** 
 
 
Det gjøres oppmerksom på at grunneier og rettighetshaver/bruker kan nekte eller 
begrense transport på egen eiendom. 
 
 
Vedtaket kan påklages jfr. forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra mottatt brev 
(§ 29). 
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Vedtaket blir publisert i Miljøvedtaksregistret (www.miljovedtak.no ) som er et offentlig 
register som gir allmenheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet. 
Forvaltningsmyndigheten som har truffet enkeltvedtak har plikt til å registrere vedtak i 
Miljøvedtaksregisteret. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Eli Grete Nisja 
nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
 
Kopi til: 
Midtre Gauldal kommune Rørosveien 11 7290 STØREN 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS 
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Soknedal Fjellstyre 
Ved fjelloppsyn/daglig leder Ståle Solem 
 
   

 

Saksbehandler Eli Grete Nisja Vår ref. 2021/504-0 432.3 Deres ref.  Dato 26.04.2021 

 

Forollhogna nasjonalpark - forlengelse tidsperioden av 
tillatelse for bruk av snøscooter i forbindelse med 
ferdigstilling av Gjeterbua 

Vi viser til dagens telefonhenvendelse med påfølgende e-post (gjengitt nedenfor) om 
behov for forlengelse av tidsperioden for bruk av snøscooter i forbindelse med 
ferdigstilling av byggetiltak på Gjertebua. 
 
Søknad fra Soknedal fjellstyre: 

Kom i mål med de fleste arbeidsoppgaver innenfor tidligere søknad. 
Men pga av dårlig vær sist helg ble det da lite utført med ferdigstillelsen av Gjetarbua. 
Ber derfor om forlengelse av tillatelsen til motorferdsel til Gjetarbua i Soknedal  
Statsallmenning ut denne uka. Dvs til og med Søndag 2 mai. 
 
Hilsen  
Soknedal fjellstyre 
Ståle Solem 
Fjelloppsyn/daglig leder 

 
Det er tidligere opplyst om at arbeidet utføres på dugnad og at daglig leder får beskjed 
om når og hvem som drar til Gjeterbua. Nasjonalparkforvalter har forståelse for vær- og 
føreforholdene tidligere i vinter har forhindret oppstarten av byggearbeidet, og at det nå 
i helga også ble vanskelige værforhold som medføre at byggearbeid ikke kunne 
gjennomføres og ferdigstilles slik plana var.  
Det vil ikke bli gitt tilatelse til kjøring på barmark, og det er fortsatt nok snø i fjellet til at 
det kan brukes snøscooter uten at det vil medføre på vegetasjonen og spor i terrenget. 
Det er imidlertid helt i starten av kavingen hos villreinen, men Gjeterbua og traseen til 
Gjeterbua ligger ikke i kalvingsområdet.  
Med bakgrunn i disse vurderingene gis det en forlengelse av kjøreperioden. 
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Vedtak  
Nasjonlaparkforvalter viser til delegert vedtak av 14.04.2021 i arkivsak 2021/504, jf. 
vedlegg, og forlenger med dette tillatelsen for bruk av nødvendig antall snøscootre for 
transport av materialer og arbeidsfolk i tråd med byggetillatelsen for ferdigstilling av 
Gjeterbua. Tillatelsen gjelder fram t.o.m 2.mai. 
Vilkår, hjemmel for vedtak og begrunnelse gjelder som satt i delegert vedtaket av 
14.4.2021 Saken refereres til nasjonalparkstyret for Forollhogna. 
 

*** 
 
Det gjøres oppmerksom på at grunneier og rettighetshaver/bruker kan nekte eller 
begrense transport på egen eiendom. 
 
Vedtaket kan påklages jfr. forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra mottatt brev 
(§ 29). 
 
Vedtaket blir publisert i Miljøvedtaksregistret (www.miljovedtak.no ) som er et offentlig 
register som gir allmenheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet. 
Forvaltningsmyndigheten som har truffet enkeltvedtak har plikt til å registrere vedtak i 
Miljøvedtaksregisteret. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Eli Grete Nisja 
nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
 
Vedlegg 
1 Forollhogna nasjonalpark - forlengelse av tidsperioden for bruk av snøscooter for 

transport etter 15 april 2021 
 
Kopi til: 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS 
Midtre Gauldal kommune Rørosveien 11 7290 STØREN 
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Bratthøa sauhavnelag SA 
v/Audun Urset 
Røsliveien 399 
2542  VINGELEN 

 

Saksbehandler Eli Grete Nisja Vår ref. 2021/3322-0 432.3 Deres ref.  Dato 19.05.2021 

Londalen-Ørvilldalen landskapsvernområde - tillatelse etter 
verneforskrift til mindre endring av vei ved sankeranlegget 
på Kvannøya - Bratthøa sauhavnelag SA 

Vi viser til søknad, mottatt 9. mars 2021 fra Bratthøa sauhavnelag SA v/Audun Urset, om 
endring av vei ved sankeranlegget på Kvannøya innenfor Londalen-Ørvilldalen 
landskapsvernområde.  
 
 
Søknaden behandles administrativt som delegert sak i tråd med gjeldene delegerings-
reglement av 15.6.2020.  
 
 
Vedtak: 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna v/nasjonalparkforvalter gir Bratthøa sauhavnelag SA 
v/Audun Urset dispesasjon fra § 3 i «Forskrift om Londalen-Ørvilldalen landskaps-
vernområde» for tiltak ved sankeranlegget ved Kvannøya. 
 
 
Tillatelsen gjeldet etablering av ny vei på ca. 
60 m på østsiden av sanketrøa slik at det 
blir en rundkjøring, jf. kartutsnitt. 
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Vilkår 
 Tiltaket skal gjennomføres på en slik måte at minst mulig at terrenget ved siden av 

veien blir berørt.  
 Når tiltaket er avsluttet skal eventuelle overskuddsmasser, steiner, trestubber o.l. være 

ryddet slik at området ved sankeranlegget framfor rydding og velholdt.  
 Det skal sendes bilde til nasjonalparkstyret som en dokumentasjon på gjennomført 

tiltak.  
 Tillatelsen gjelder for 3 år fra vedtaksdato. 

 
 
Hjemmel for vedtaket 
Vedtaket er gjort med hjemmel i Forskrift om Londalen-Ørvilldalen landskapsvernområde , § 
5, punkt 5.  
Søknaden er behandlet administrativt som delegert sak i tråd med gjeldene delegerings-
reglement av 15.6.2020, og refereres til nasjonalparkstyret for Forollhogna. 
 
 
Begrunnelse 
Beitebruk er nødvendig for å holde kulturlandskapet i hevd innenfor landskapsvernområdet, 
og det er viktig at det kan tilrettelegges for en sikker og effektiv drift i forbindelse med 
sauesankingen. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at tiltaket er knyttet til aktiv 
landbruksvirksomhet og er en nødvendig praktisk tilrettelegging av et moderne sankeranlegg 
for sau. Tiltaket vil bidra til å økte trafikksikketheten og å lette arbeidsituasjonen ved av- og 
pålasting av sau. Videre vil tilrettelegginegn av veg bidra til at det ikke oppstår kjøreskader i 
terrenget rundt sanketrøa. 
Tiltaket vurderers å være i tråd med vernebestemmelser og forvaltningsplan, og vil ikke 
medføre at verneverdiene i området blir forringet og heller ikke føre til en uheldig preseden 
for verken dette landskapsvernområdet eller andre tilsvarende vernområder.  
 
 
 
Saksdokumenter 
1 Søknad med vedlegg fra Bratthøa sausankerlag SA ved Audun Urset 
  

Andre saksdokumenter 
Forvaltningsplan for Londalen-Ørvilldalen landskapsvernområde   
 
 
Saksopplysninger  
Bratthøa sausankerlag SA ved Audun Urset søker om endring av vei ved Kvannøya innenfor 
Londalen-Ørvilldalen landskapsvernområde: 
 
Hei! 
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Har sendt en søknad til kommunen om endring av vei på Kvannøya, da dette er inne i 
Londalen-Ørvilldalen Landskapsvernområde så må dette høres hos dere. 
Veiendringen gjelder å få laget en rundkjøring rundt sanketrøa på Kvannøya, dette for å 
bedre trafikksikkerheten når så mange skal laste/losse sau med store kjøretøyer med 
hengere. Vi har også en besetning fra Trysil som blir levet og hentet med lastebil. 
Derfor ønsker vi å lage en rundkjøring for å bedre sikkerheten og trafikkflyten i sankingen om 
høsten. 
se vedlagte kart. 
-- 
Med hilsen 
Bratthøa sauhavnelag SA 
Audun Urset 
Røsliveien 399 
2542 Vingelen 
 
 
Det følger kart og flyfoto med søknaden. 

  
 
 
Tekst fra kartet: 
Søker om å lage rundkjøring rundt sanketrø, dette for lettere å kunne bedre 
trafikksituasjonen ved av- og pålasting av sau. 
Kjøretøyene blir stadig større og det kan skape farlige situasjoner ved snuing/rygging, så 
derfor vil vi lage en rundkjøring rundt sanketrøen. 
blir totalt ca 60 meter med ny vei på østsiden av sanketrø. 
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Hjemmelsgrunnlag – verneforskrift og naturmangfoldloven (NML) 
 
Verneforskrift for Londalen-Ørvilldalen landskapsvernområde 
§ 2 Formålet  
Formålet med Londalen-Ørvilldalen landskapsvernområde er å ta vare på et særpreget og 
vakkert natur- og kulturlandskap, der seterlandskap med seterbebyggelse og setevoller, 
vegetasjon og kulturminner, skapt gjennom aktiv jordbruksdrift, utgjør en vesentig del av 
landskapets egenart. 
 
I vernebestemmelsene § 3 heter det at «Området er vernet mot alle tekniske inngrep 
eller tiltak som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter, slik 
som for eksempel oppføring av bygninger, riving av eldre seterbebyggelse, …, veg-
bygging, mm».    
I verneforskriftens § 4 om generelle unntak, punkt 1 listes det opp tiltak som 
vernebestemmelsene ikke til hinder for, deriblant vedlikehold av eksisterende veger, …mm. 
Det er da en forutsetning at alt vedlikeholdsarbeid på veger og andre anlegg ikke skal 
medføre en starndfradheving, men vedlikeholdes slik at dagens standard opprettholdes. 
Videre er det i punkt 4 vist til at bestemmelsene ikke er til hinder for «anlegg av 
nødvendig sankertrøer». 
 
I verneforskriftens § 5 punkt 5  hter det at forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi 
tillatelser med vilkår til «framføring av nye veger for jordbruksformål» dersom tiltaket ikke 
strider mot verneformålet og ellers i tråd med verneformålet.  
 
 
Forvaltningsplanen for Londalen-Ørvilldalen landskapsvernområde (2003) gir nærmere 
retningslinjer for hvordan verneforskriften kan praktiseres i forhold til tiltak med 
landbruksformål.     
 
Naturmangfoldloven 
Tiltaket er av en sånn karakter at det vurderes ikke å påvirke naturmiljøet i noen 
vesentlig grad, og kravet til vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12 kommer ikke 
til anvendelse. 
 
Myndighet 
Med bakgrunn i tidligere behandlinger av søknader av tilsvarende karakter kan denne 
søknaden om mindre bygging av vei tilknyttet landbruksformål behandles administrativt 
av forvalter, jf. delegeringsreglementet av 15.6.2020. 
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Vurdering 
Om tiltaket er bygging av vei eller vedlikehold/oppgradering av sankeranlegg må vel kunne 
sies å være et definisjonsspørsmål,  men tillatelse til tiltak som er knyttet til aktiv 
landsbruksvirksomhet er både hjemlet i forskriften og nærmere beskrevet i forvaltnings-
planen. Det søkes om etablering av en vei på om lag 60 m slik at sauhavnelaget får en 
rundkjøring rundt sankertrøa. Dette vil både gi økt trafikksikkerhet og lette arbeids-
situasjonen i forbindelse med lasting og lossing av dyr. Tiltaket vuderes som en 
nødvendig praktisk del av sankeranlegget. 
Det er viktig at anleggingen av veien skjer skånsomt og at det tas hensyn til terrenget og 
vegetasjonen rundt. Når tiltaket er gjennomført skal sankeranlegget med næreområde  
framstå som rydding og velholdt slik at det ikke skjemmer kulturlandskapet. Beitebruk 
er nødvendig for å holde kulturlandskapet i hevd, og det er viktig at det kan 
tilrettelegges for en sikker og effektiv drift i forbindelse med sankingen av dyrene. 
 

**** 
 
Vedtaket kan påklages jfr. forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra mottatt brev 
(§ 29). 
 
Vi gjør oppmerksom på at dette er en tillatelse gitt etter verneforskriften, og det kan 
være nødvendig å innhente tillatelser fra annet lovverk, samt fra grunneier. 
 
Vedtaket blir publisert i Miljøvedtaksregistret (www.miljovedtak.no ) som er et offentlig 
register som gir allmenheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet. 
Forvaltningsmyndigheten som har truffet enkeltvedtak har plikt til å registrere vedtak i 
Miljøvedtaksregisteret. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Eli Grete Nisja 
nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
 
Kopi til: 
Statsforvalteren i Innlandet Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 
Tolga kommune  2540 TOLGA 
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Nasjonalpark Forollhogna  
  
  

Besøksadresse 
Veksthuset 
Tollef Bredals vei 13 
7374 Røros 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 
E- post: sftlpost@statsforvalteren.no 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte: +47 950 57 51341 33 07 95 / 
+47 73 19 91 96 
fmtlaah@statsforvalteren.no 

   

Per Gunnar Bakken 
Strømsmoen 22 
2540  TOLGA 

 

Saksbehandler Astrid Alice Haug Vår ref. 2021/1075-0 432.3 Deres ref.  Dato 26.05.2021 

 

Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde  - tillatelse til riving av 
uthus og bygging av nytt på fritidseiendom med GID 123/70 i Skarvdalen (Os) 

Vi viser til søknad datert 22.01.2021. Det søkes om riving av eksisterende uthus og oppføring av nytt 
uthus på 28 m2 BYA på fritidseiendom med GID 123/70. Eksisterende bygning trenger oppgradering. 
Formålet med uthuset er å lagerplass for utemøbler og diverse redskap, vedbod og do. Behandling av 
søknaden er delegert fra Nasjonalparkstyret for Forollhogna til nasjonalparkforvalter.  
 
Vedtak: 
«Nasjonalparkstyret for Forollhogna v/nasjonalparkforvalter gir grunneier Per Gunnar Bakken 
dispensasjon fra § 3 i verneforskriften for Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde for 
riving av eksisterende uthus og for oppføring av nytt uthus på fritidseiendom med GID 123/70 i 
Skarvdalen. 
 
Vilkår for tillatelsen: 
- Nytt uthus skal oppføres med samme størrelse og utforming som eksisterende bygg jf foto av  
  vedlagt søknaden, samt opplysninger i matrikkelen. 
- Eksisterende uthus er i matrikkelen oppført med et areal på 16 m2 BYA.  
  Dersom det kan dokumenteres at eksisterende bygg er større, vil denne arealgrensen gjelde for  
  tiltaket. Nødvendig dokumentasjon må i såfall framlegges for Os kommune (med kopi til  
  nasjonalparkstyret) før riving av eksisterende bygg, og for oppdatering av matrikkelen.  
- Uthuset skal oppføres på søkers eiendom med tilnærmet samme plassering som i dag. Melding om  
  plassering av bygget skal sendes Os kommune når tiltaket er gjennomført. 
 
Hjemmel: Naturmangfoldlovens § 48 
 
Begrunnelse:  
I avgjørelsen er det lagt vekt på at tillatelsen som gis er i tråd med gjeldende forvaltningspraksis for 
tilsvarende søknader innenfor Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde. Det vises for 
øvrig til begrunnelse i sakvurdering.» 
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Saksopplysninger og sakvurdering: 
Søker har vært i kontakt med Os kommune der det fra kommunens side opplyses at søker kan bygge 
inntil 50 m2 uten å søke byggetillatelse. Kravet er at nytt bygg må stå 1 m fra eiendomsgrensen. I dag 
står det i eiendomsgrensen. Søker har pr. telefon gitt uttrykk for at det søkes om å oppføre uthus 
med tilsvarende samme størrelse som i dag. Saksbehandler har etterlyst dokumentasjon fra søker på 
størrelsen og utforming av eksisterende bygning, der foto er mottatt som grunnlag for behandling av 
søknaden. Opplysninger om størrelsen på eksisterende bygning er innhentet fra matrikkelen.   
 
Tiltaket gjelder oppføring av nytt uthus som erstatning for eksisterende uthus på fritidseiendom. 
Kunnskapsgrunnlaget om verneverdiene anses som tilstrekkelig for å vurdere søknaden. 
Nasjonalparkstyret har lagt seg på en praksis i tråd med forvaltningsplan for området. Det kan gis 
tillatelse til oppføring av nytt uthus på fritidseiendom på inntil 15 m2 BYA, alternativt oppføre nytt 
bygg med samme mål og utforming som eksisterende ved søknad om riving og gjenoppføring.  
 
Som grunnlag for tillatelsen til riving legges det vekt på at eksisterende bygning ikke har særskilt 
verneverdi, og at ny bygning skal oppføres på tilnærmet samme tomt som eksisterende. Det gis ikke 
tillatelse til å oppføre et uthus så stort som 28 m2 BYA dersom det ikke kan dokumenteres at 
eksisterende bygning er av en slik størrelse (dvs. dersom opplysningene i matrikkelen er feil) . Slik 
tillatelse vil i såfall skape presedens for mange tilsvarende søknader i området, og må i såfall avklares 
gjennom revidering av forvaltningsplan for området. Tillatelsen slik den er gitt,  vil ikke være i strid 
med verneformålet og vil ikke påvirke verneverdiene nevneverdig» 
 
Klagerett 
Det gjøres oppmerksom på at vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra mottatt brev. Det 
vises til forvaltningslovens §§ 28 og 29.  
 
 
Med hilsen 
 
Astrid Alice Haug 
nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
Kopi: 
Os kommune 
Statsforvalteren i Innlandet 
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Nasjonalpark Forollhogna  
  
  

Besøksadresse 
Veksthuset 
Tollef Bredals vei 13 
7374 Røros 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 
E- post: sftlpost@statsforvalteren.no 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte: +47 41 33 07 95 / 
+47 73 19 91 96 
fmtlegn@statsforvalteren.no 

   

Norges geologiske undersøkelse 
Postboks 6315 Torgarden 
7491  TRONDHEIM 

 

Saksbehandler Eli Grete Nisja Vår ref. 2021/5218-2 432.3 Deres ref. 20/00178-8 Dato 26.05.2021 

 

Forollhogna nasjonalpark - dispensasjon fra verneforskrift 
for lavtflyging i forbindelse med geologisk kartlegging juni-
juli 2021 - NGU 

 
Vi viser til søknad av 3.mai 2021 om dispensasjon fra verneforskrift for lavtflyging med 
helikopter i forbindelse med geologisk kartlegging innenfor Forollhogna nasjonalpark i 
perioden medio juni til og med juli 2021. Viser også til dagens telefinsamtale med 
prosjektleder Frode Ofstad som ga supplerende opplysninger. 
 
Arbeidsutvalget ble den 19.mai orientert om søknaden, som behandles administrativt i 
tråd med delegeringsreglementet av 15.06.2020 for nasjonalparkstyret for Forollhogna. 
Saken refereres til nasjonalparkstyret. 
 
 
Vedtak: 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna ved nasjonalparkforvalter gir NGU dispensasjon fra 
Forskrift om Forollhogna nasjonalpark, § 3, punkt 5.1 og Forskrift om Grøntjønnan 
naturreservat, kap. IV, punkt 4 for lavtflyging ned til 70 m over bakken med helikopter i 
forbindelse med geofysiske målinger innenfor Forollhogna nasjonalpark med Grøntjønnan 
naturreservat.  
 
Tillatelsen gjelder for tidsperioden medio juni t.o.m juli 2021.  
 
Vilkår 

1. Det skal så tidlig som mulig og før flyging kan skje foretas en varsling slik at  berørte 
parter som grunneier, beitelag, villreinutvalget og fjellstyrer er kjente med aktivieten 
og gis muligheten for tilbakemeldinger om forhold som må hensyntas.  

2. Flyging for kartleggingen i de sentrale fjellområder bør helst gjennomføres så sent 
som mulig i juli-måned for å ta størst mulig hensyn til dyre- og fuglelivet.  
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3. Det skal tas særlig hensyn til villrein og flyruten må legges om dersom det observeres 
villrein i området. Det bes om at det i forkant av flygingen tas kontakt med den lokale 
villreinforvaltningen.  

4. Det skal tas hensyn til sårbare lokaliteter og det bes derfor om at det tas kontakt med 
SNO Forollhogna for nærmere avklaringer. 

5. Lavtflygingen skal kunngjøres slik at lokal befolkningen gjøres kjent med den planlagte 
aktiviteten og kan gi tilbakemeldinger om særlige forhold som må hensyntas.   

6. Så langt som mulig bør lavtflyging på helg unngås og da særlig i områdene ved 
Forollhogna-toppen som er et aktraktivt turmål i området. 

7. Det skal gis tilbakemelding til nasjonalparkstyret når flygingen både startet og 
avsluttes.  

 
Hjemmel 
Vedtaket er gjort med hjemmel i naturmangfoldloven § 48, første ledd annet alternativ som 
gir adgang til dispensasjon «dersom vesenglie sammfunnsinteresser gjør det nødvendig. 
Arbeidsutvalget for nasjonalparkstyret for Forollhonga ble den 19.mai orientert om 
søknaden, og søknaden behandles administrativt i tråd med delegeringsreglementet av 
15.06.2020. Saken refereres til nasjonalparkstyret. 
 
Begrunnelse 
Lavtflygingen slik det her søkes om vurderes å være i strid med verneformålet og at det vil 
kunne påføre forstyrrelser av dyre- og fulgelivet i verneområdene som påvirker verneverdiene 
på en negativ måte.   
Lavtflygingen er i forbindelse med dette nasjonale kartleggingsarbeidet vurderes å være av 
stor samfunnsinteresse, og at hensynet til både verneformål og belastning på verneverdiene 
derfor må kunne settes til side. Det er i avgjørelsen også lagt vekt på at lavtflygingen kommer 
til å skje på en årstid der dyre- og fuglelivet er noe mindre sårbart. Videre er det også vektlagt 
at den samla belastningen på naturmiljøet i Forollhogna, slik lavtflygingen er planlagt, 
vurderes å være forholdvis liten. Det settes flere vilkår slik at det tas nødvendige hensyn til 
naturmiljøet og lokale forhold.  
 
I brevet av 13.08.2014 fra Klima- og miljødepratementer er lavtflygingen i forbindelse med  
dette klartlegginsarbeidet framhevet som engangshendelse som ikke vil kunne danne 
presedens. Det har i løpet av de siste årene blitt gitt tillatelser til lavtflyging for dette 
klartlegginsarbeidet i andre verneområder, og slik sett kan det sies at det har skapt en 
presendes for øvrige verneområder – også for verneområdene i Forollhogna.  
 
 
Vedtaket kan påklages jfr. forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra mottatt brev 
(§ 29). 
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Saksopplysninger 
Norges geoligiske undersøkelser (NGU) foretar en systematiske geofysisk kartlegging av 
Norge, og i den forbindelse brukes det helikopter.  
I 2021 har NGU planlagt å utføre kombinerte magnetiske, elektromagnetiske og 
radipmetriske målinger i Trøndelag og Innlaget fylker, og i perioden midten av juni og 
t.o.m juli skal områdene fra Berkåk i vest til Hessdalen i øst, fra Forbygda i nord til 
Tunndalen i sør klarlegges.  
 

 
 
Fig. 1: Undersøkelsesområdet for geofysiske målinger med helikopter (rødt omriss) og 
verneområder. UTM-sone 33. 
 
NGU benytter helikopterselskapet Pegasus Helicopter AS fra Gardermoen. 
Utklipp fra søknaden, datert 03.05.2021:  
Formålet med målingene er primært generell geologisk kartlegging. Selve målingene 
foregår ved at terrenget draperes med ca. 70 m flyhøyde over bakken og flys i linjer i 
øst-vest retning. Helikopter har en målesonde som registrerer variasjoner i jordens 
magnetfelt. I tillegg blir det samlet inn informasjon om radioaktive elementer i bakken, 
som kartlegger hva som finnes av cesium-137 etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Dette 
kan avsløre om det finnes arealer der det fremdeles er forhøyet radioaktivitet i gras 
og lav som beites av sau og rein.  
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De radiometriske målingene viser også hvor radioaktive bergarter opptrer. Slike 
bergarter avgir den radioaktive gassen radon som er et helseproblem i boliger. 
Radioaktive bergarter er på den andre siden gunstig med hensyn på produksjon av 
grunnvarme. Denne energiformen blir stadig mer økonomisk etter hvert som 
energiprisene stiger. Det blir også målt elektrisk ledningsevne, som kan oppdage 
mineraler og naturlige tungmetaller som er giftig og ofte blir tatt opp av planter og 
sopp.  
 
Med disse målingene får forskerne et detaljert bilde av geologien. Resultatene fra 
denne undersøkelsen kan brukes til geologisk kartlegging og mineralundersøkelser, 
men også ved grunnvannsundersøkelser, kartlegging av eventuell fare for radon i 
hus og kartlegging av svakhetssoner i fjell som kan være problematiske ved 
eventuell tunnelbygging og fjellskred.  
 
Målingene binder sammen områder i sør som tidligere er målt i detalj med 
helikopter/fly. Det er av stor betydning at disse målingene gjennomføres i 
sommerhalvåret-tidlig høst når bakken ikke er dekket med snø. Se også vedlagte 
dokument fra Klima og Miljødepartementet. ’Retningslinjer ved behandling av 
søknader om lavtflyging i verneområder i forbindelse med geofysisk kartlegging i regi 
av Norges geologiske undersøkelse’. 
Kvaliteten på de geofysiske målingene er avhengig av flyhøyde. Gunstigste flyhøyde 
er 50 - 70 meter. Vi søker derfor om å fly med 70 meters høyde i verneområdene. 
 
Supplerende opplysninger fra prosjektleder pr. telefon 26.05.2021: 
Gjennomsnittlig flytid per dag vil være 3,5 timers, og inntil 20 timer pr. uke i løpet av 4 
uker i perioden fra medio juni til ut juli- måned. Det opplyses at de vil trekke seg unna 
og legge om flyruten dersom de observerer villrein i fjellet. Flyging på helg kan bli 
aktuelt. 
Videre opplyses det om at det vil bli sendt ut pressemelding i forkant slik at 
befolkningen kan gi tilbakemedling om forhold som det må tas hensyn til. 
Forollhogna-området er for øvrig det siste området som mangler kartlegging i 
Trøndelag. 
 
Andre saksopplysninger 
NGU driver en landsomfattende kartlegging som har pågått over flere år, og har i den 
forbindelse også søkte om tilllatelse til lavtflygning i andre nasjonalparker med 
villreinreinområder, og det er gitt tillatelser med vilkår i de forskjellige områdene.  
 
Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepratementet har i samarbeid i 
2014  utarbeidet retningslinger for å klargjøre dispensasjonsadgangen i verneområder 
for lavtfyging til geofysisk kartlegging av landarealet. Retningslinjene følger med 
søknaden, og gir føringer for videre behandling av søknaden fra NGU. 
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Nasjonalparkstyret for Forollhogna har i 2020 gitt NINA en flerårig (2020-2024) tillatelse 
til for lavtflygning i forbindelse kalvetelling i villreinbestanden. Dette oppdraget blir 
utført i løpet av få timer på en dag, og her kan det flyges det ned mot 150 m over 
bakken. Ut over dette er det ikke gitt tillatelser til lavtflyging med helikopter over 
Forollhogna nasjonalpark.  
 
 
Hjemmelsgrunnlag – verneforskrift og naturmangfoldloven (NML) 
 
§ 2 Formålet med opprettelsen av Forollhogna nasjonalpark er 
- å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellområde 
- å bevare i naturlig tilstand landskapsformer og det biologiske mangfoldet med en variert 
vegetasjon med stort innslag av kravfulle plantearter og et rikt dyreliv med en høyproduktiv 
villreinstamme 
- å verne om kulturminner og kulturlandskapsinnslag 

 
Ifølge verneforskriftens § 3, punkt 5.1 Forbud mot motorferdsel heter det at: «Motorisert 
ferdsel til lands og til vanns, herunder bruk av luftfartøy lavere enn 300 meter er 
forbudt. Forbudet mot motorferdsel gjelder også bruk av modellfly, modellbåt o.l.».  
I vernebestemmelsene er det oppgitt hvilke formål som kan tillates etter søknad, og 
lavtflyging for geofysiske målinger er ikke angitt som formål det kan gis tillatelse til.  
 
Formålet med fredningen av Grøntjønnan naturreservat (kap. IV) er å bevare et vitkig 
våtmarksområde i sin naturlige tilstand og å verne om vegetasjonen, det spesielt rike og 
interessante fuglelivet og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. 
 
I følge verneforskriften kap. IV, pkt. 4 er motorisert ferdsel forbudt, men med nien 
unntak. Lavtflyging er ikke nevnt som unntak verken i forskrift eller forvaltningsplan.  
 
Søknaden må derfor behandles etter generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
naturmangfoldlovens § 48.   
 
 
Naturmangfoldloven (NML) 
Naturmangfoldloven § 48 heter det følgende: «Forvaltningsmyndigheten kan gjøre 
unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke 
kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til 
vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig.» 
I brevet av 13.08.2014 fra Klima- og miljødepratementer er det gjort en utredning av 
bruken av naturmangfoldlovens § 48. Det kan derfor konkluderes med at en 
dispensasjon til lavftflyging i Forollhogna må gjøres etter første ledd annet alternativ 
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som gir adgang til dispensasjon «dersom vesenglie sammfunnsinteresser gjør det 
nødvendig». 
 
Søknaden skal også vurderes etter NML §§ 8-12.  
Forvaltningsplanen for nasjonalparken gir retningslinjer for praktisering av verne-
bestemmelsene, deriblant hvilke formål som det kan gis dispensasjoner til osv. 
Lavtflyging i forbindelse med kartlegging av f.eks. geofysiske forhold er ikke beskrevet.  
 
 
Myndighet  
Arbeidsutvalget ble den 19.mai orientert om søknaden, som behandles administrativt i 
tråd med delegeringsreglementet av 15.06.2020 for nasjonalparkstyret for Forollhogna. 
Saken refereres til nasjonalparkstyret. 
 
 
Vurderinger 
Kunnskapsgrunnlaget for naturmiljøet for å kunne vurdere søknaden er tilstrekkelig, og 
det er derfor ikke nødvendig å be om ytterligere opplysninger eller bruke føre-var-
prisnippet. Derimot settes det vikår for at det tas nødvendig hensyn til dyre- og 
fulgelivet, samt andre brukerinteresser. 
 
Det er særlig hensynet til fulge- og dyreliv som tidlig på sommeren er inne hekke- og 
yngletid, og derfor fortsatt er i en sårbar periode. Det vil derfor være en stor fordel om 
flygingen ikke starter før i juli-måned.  
Videre må det gjøres oppmerksom på at seterdalene rundt Forollhogna er en del av et 
aktivt landbruk, og at det her er både sau og storfe ute på utmarks- og fjellbeite. Det er 
derfor viktig at det blir varslet om at lavtflyging vil skjer. 
 
Nasjonalparkstyret har tidligere gitt tillatelse til bruk av helikopter for lavtflyging i 
forbindelse med kalvetellingen i villreinbestanden i Forollhogna. Dette er en tur av kort 
varighet i løpet av en dag i juli måned hvert år. Ut over dette er det ikke gitt andre 
tillatelser for lavftflygning. NGU sin flyging kan være noe mer intens i løpet av en dag, 
men det opplyses ar de vil legge om flyruten dersom de observerer villrein for å unngå 
forstyrrelser. Dette settes også som vilkår, samt at de i forkant oppretter kontakt med 
den lokal villreinforvaltningen – Villreinutvalget for Forollhogna.  
Det er i løpet av de siste årene gjort sporadiske registrert av fjellrev i Forollhogna og det 
er satt ut en foringsautomat, men det er ikke dokumentert fast tilhold av fjellrev ennå. 
For å være føre var og unngå evetuelle forstyrrelser mht. lokalitet bes derfor NGU om å 
ta kontakt med SNO i  Forollhogna for nærmere informasjon – settes derfor som vilkår. 
Det vurderes derfor at den samla belastingen av lavtflyging vil være forholdsvis liten. 
Samtidig vil dette være en enganshendelse dvs. det vil foregå i løpet av 4 uker i sommer 
med inntil 20 flytimer pr uke – gjennomsnittlig 3,5 timer pr dag.   
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Friluftsliv er ikke en del av verneformålet for Forollhogna, men det bes likevel om at det 
tas hensyn til friluftslivet og at flyging på helg unngås så langt som mulig – og da særlig i 
områdene nært Forollhogna-toppen. 
I brevet av 13.08.2014 fra Klima- og miljødepratementer er det gjort vurderinger av 
bruken av naturmangfoldloven ved dipsensasjonsbehandlingen av søknader for 
lavtflyging med helikopter for dette nasjonale  kartleggingarbeidet, og det gis bl.a. 
føringer om vilkår som bør settes. Anbefalingene i dette brevet er forsøkt fulgt opp. 
 
Samlet vurdering 
Lavtflygingen som det her planlegges gjenomført vurderes å være i strid med 
verneformålet og ved forstyrrelser av dyre- og fulgelivet i verneområdene vil det kunne 
påføre verneverdiene på en negativ måte.   
Dette er imidlertid et kartleggingsarbeide som vurderes å være av stor samfunns-
interesse og at hensynet til både verneformål og belastning på verneverdiene derfor må 
kunne settes til side. Det er avgjørelsen lagt vekt på at lavtflygingen kommer til å skje på 
en årstid der dyre- og fuglelivet er noe mindre sårbart, samt at det settes vilkår for å ta 
de nødvendige hensyn til naturmiljøet.  
Nasjonalparkstyret har tidligere gitt tillatelse til bruk av helikopter for lavtflyging i 
forbindelse med kalvetellingen i villreinbestanden i Forollhogna. Dette er en tur av kort 
varighet i løpet av en dag i juli måned hvert år. Ut over dette er det ikke gitt andre 
tillatelser for lavftflygning. NGU sin flyging kan være noe mer intens i løpet av en dag, 
men det er opplyst de vil legge om flyruten dersom de observerer villrein slik at de 
unngår forstyrrelser. Med de muntige opplysningene som er gitt i dag, vurderes derfor 
at den samla belastingen av lavtflyging vil være forholdsvis liten.  
 
Det settes vilkår for å avbøte negative virkninger på naturmiljøet. 
 
Videre er det framhevet i brevet av 13.08.2014 fra Klima- og miljødepratementer at 
dette er engangshendelse som ikke vil kunne danne presedens. Det har i løpet av de 
siste årene blitt gitt tillatelser i andre verneområder til lavtflyging for dette 
klartlegginsarbeidet, og slik sett har det skap en presendes for øvrige verneområder – 
også for verneområdene i Forollhogna.  
 

**** 
 
Vedtaket kan påklages jfr. forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra mottatt brev 
(§ 29). 
 
 
Vi gjør oppmerksom på at dette er en tillatelse i forhold til verneforskriften for 
Forollhogna nasjonalpark og Grøntjønnan naturreservat. NGU må selv vurdere om 
lavtfylgingen må avklares i forhold til motorferdselsloven hvor kommunene er 
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myndiughet, samt at det må innhentes grunneiers tillalelse/samtykke, jf. § 10 i 
motorferdselsloven.   
 
Det sendes kopi av dette vedtaket til berørte kommuner, statsforvaltere, Statskog, SNO 
Forollhogna, villreinnemnd, villreinutvalg og fjellstyrer for orientering. Det er NGU sitt 
ansvar å følge opp vilkårene i vedtaket. 
 
Kontaktinfo til:  
Villreinutvalget for Forollhogna ved hhv  
sektrateriatet Kristin Lund Austvik, e-post post@hognareinen.no og tlf. 992 74 943, og 
leder Jakob Nordstad, e-post jn@planraad.no og tlf. 970 03 854  
 
SNO Forollhogna oppsyn Berit Broen, e-post berit.broen@miljodir.no og tlf. 476 57 803  
 
 
Vedtaket blir publisert i Miljøvedtaksregistret (www.miljovedtak.no ) som er et offentlig 
register som gir allmenheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet. 
Forvaltningsmyndigheten som har truffet enkeltvedtak har plikt til å registrere vedtak i 
Miljøvedtaksregisteret. 
 
 
Med hilsen 
 
Eli Grete Nisja 
nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
Kopi sendes pr e-post til: 
Midtre Gauldal kommune Rørosveien 11 7290 STØREN 
Statsforvalteren i Innlandet Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Fjellstyrene i Midtre Gauldal    
Tynset kommune  2500 TYNSET 
Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 
Rennebu kommune Myrveien 1 Berkåk 7391 RENNEBU 
Fjellstyrene i Holtålen    
Holtålen kommune Bakkavegen 1 7380 ÅLEN 
Villreinnemnda for Forollhogna Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 
Røros kommune Bergmannsgt. 23 7374 RØROS 
Tolga kommune  2540 TOLGA 
Villreinutvalget for Forollhogna    
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Nasjonalpark Forollhogna  
  
  

Besøksadresse 
Veksthuset 
Tollef Bredals vei 13 
7374 Røros 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 
E- post: sftlpost@statsforvalteren.no 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte: +47 950 57 51341 33 07 95 / 
+47 73 19 91 96 
fmtlaah@statsforvalteren.no 

   

Gloi islandshestforening  
v/kontaktperson Dina Lie 
Enodd, 7298 Budalen  
   

 

Saksbehandler Astrid Alice Haug Vår ref. 2020/8783-0 432.3 Deres ref.  Dato 28.05.2021 

 

Forollhogna nasjonalpark – Gloi islandshestforening - tillatelse til organisert 
ridetur i Forollhogna 5.- 8.august 2021 

Vi viser til søknad av 23.04.2021 om tillatelse til gjennomføring av organisert ridetur i Forollhogna 
nasjonalpark med utgangspunkt fra Synnerdalen i Midtre Gauldal kommune.  Behandling av 
søknaden er delegert fra Nasjonalparkstyret for Forollhogna til nasjonalparkforvalter.  
 
Vedtak: 
«Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, første ledd, gir Nasjonalparkstyret for Forollhogna 
v/nasjonalparkforvalter, Gloi islandshestforening tillatelse til organisert aktivitet i Forollhogna 
nasjonalpark. Tillatelsen gjelder for perioden 5 .august til 8.august 2021.  
Tillatelsen gjelder rideturer i nasjonalparken med daglig utgangspunkt fra base/leirsted i Synnerdalen 
i Midtre Gauldal kommune. 
 
Tillatelsen er gitt på følgende vilkår: 
1. Tillatelse til organisert riding innenfor nasjonalparken gjelder for inntil 20 ekvipasjer  
    (hester) inklusive deltagere, nødvendige kløvhester og veivisere. 
2. Det forutsettes at overnatting/camping/leirslaging skjer i seterdalen som skissert i  
    søknad. Vi forutsetter at søker gjør seg kjent med og etterkommer bestemmelsene i  
    friluftslovens § 9 for rasting og telting i innmark og utmark. 
3. Valg av trasè for den enkelte tur skal skje på en slik måte at dyreliv og spesielt villrein ikke  
    forstyrres, og turene skal legges slik at de ikke fører til skader på terreng, vegetasjon eller  
    kulturminner. I hovedsak skal eksisterende stier benyttes. All ferdsel og opphold skal skje  
    på en hensynsfull og varsom måte både i forhold til naturmiljø, friluftsliv og landbruks- 
    næring jf. friluftslovens § 11. 
4. Enkel rapport om gjennomføringen og erfaringer med turen skal sendes Nasjonalpark- 
    styret for Forollhogna innen 10.09.2021. Rapport skal inneholde oversikt over antall  
    deltagere og antall hester, trasèvalg og områder for rast undervegs, samt en vurdering av  
    erfaringene med turer sett i forhold til naturmiljøet og de hensyn som skal ivaretas.  
5. Denne tillatelsen skal medbringes på rideturen. Det anbefales kontakt til lokalt oppsyn før  
    turstart for å avklare eventuelt tilhold av villrein i området. 
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Vurdering og begrunnelse etter naturmangfoldlovens § 48: 
I avgjørelsen er det lagt vekt på at søknaden er begrenset i tid og omfang. Det legges vekt på at base 
for turen og leirslaging for natten (folk og dyr) skal skje i seterdalen (Budalen landskapsvernområde) 
og ikke i sårbare områder i fjellet. Aktiviteten er lagt til første halvdel av august og vil derfor ikke 
komme i berøring med villreinjakt. Rideturene er en del av et godt organisert aktivitetsopplegg i regi 
av Gloi islands-hestforening. Det er få organiserte aktiviteter av denne type. Det anses at tiltaket ikke 
vil føre til at den samla belastninga på området blir for stor. Tilsvarende turopplegg ble gjennomført i 
2015 og 2020 med gode erfaringer og med rapportering til nasjonalparkstyret i etterkant.  Turene 
gjennomføres skånsomt mht. natur, vegetasjon og dyreliv. Det vises for øvrig til saksopplysninger og 
sakvurdering i vedlegg. Tiltaket vil ikke stride mot verneformålet og vil heller ikke påvirke 
verneverdiene nevneverdig.»  
 
Med vennlig hilsen 
    
Astrid Alice Haug 
nasjonalparkforvalter 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 

 

Vedlegg: Saksopplysninger og sakvurdering 

 

 

Kopi (e-post):  
Statsforvalteren i Trøndelag 
Midtre Gauldal kommune 
Budal fjellstyre 
Statskog SF 
Villreinnemda for Forollhogna v/Fylkesmannen i Innlandet 
Forollhogna villreinområde v/arbeidsutvalget 
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Vedlegg – sakopplysninger og sakvurdering 

Søknaden 
Dina Lie søker på vegne av Gloi islandshestforening i Trøndelag, om tillatelse til å gjennomføre en 
ridetur med overnatting i Budalsfjella fra torsdag 5.august til søndag 8.august 2021. 
Turen blir planlagt og organisert gjennom aktivitetskomiteen i Gloi islandshestforening v/ Signe Elise 
Tyholt og Marte Finseraas, med Dina Lie og Karen Gilberg som medlemmer, deltakere og lokale 
kjentmenn/ veivisere. 
Maks antall deltakere på turen er satt til 18 ekvipasjer, men med tillegg av evt. kløvhester og 
veivisere kan de bli rundt 20 ekvipasjer. Ifjor var de 10 ekvipasjer. 
Søker vil bruke samme opplegg for ridetur som ifjor, med base i Synnerdalen for folk og hester, der 
de leide et inngjerdet beite til hestene, og folk overnattet i medbragte telt i området rundt. Varm 
mat tilberedes på medbragt gassbluss. Søker viser forøvrig til rapporter fra tidligere avholdte Gloi 
turer i området, i 2015 og 2020. 
 
De legger opp til daglige rideturer i fjellområdene på begge sider av seterdalen (pilgrimsstien, 
Forolsjøen , Y-tjønna, Slettfjellet, osv.)  Vi holder oss til stier så langt det går, er rolige i vår framferd, 
og unngår unødvendig slitasje og forstyrrende adferd i forhold til plante-, fugle-  og dyreliv og andre 
turgåere. Når fellesferien er over er det også færre mennesker i fjellet.  
Turen er åpen for medlemmer i Gloi islandshestforening. Gloi  dekker Trøndelag som lokalforening av 
Norsk Islandshestforening. Foreningen har lang tradisjon i å arrangere felles rideturer for 
medlemmene sine. På turene har hver deltaker ansvar for seg selv og sin hest.  Det innebærer at alle 
deltakere har normalt gode ride- og hestekunnskaper, og erfaringer fra ferdsel med hest i terrenget. 
Vi vil orientere om nasjonalparkens retningslinjer og ordensregler, og sørge for ansvarsfull framferd i 
fjellet, som vi budalinger kan være bekjent av.  
Jeg/ vi , med bostedsadresse i Budalen, kjenner fjellet og de aktuelle turområdene godt gjennom 
mange år som turgåere, jegere og sausankere både til fots og til hest. Vår erfaring er at hesten med 
rytter er et mindre skremmende  ”fremmedelement” i villreinens heim, enn tobeinte uten hest. 
Dette gjelder egentlig alle dyr; både rev, elg og andre ville dyr og fugler ser ut til å oppfatte hesten 
som en artsfrende, uavhengig om det sitter en rytter på ryggen av den eller ikke. Dermed blir det en 
ekstra bonus å komme innpå ville og tamme dyr på stiene, uten å skremme eller unødvendig 
forstyrre det lokale dyre- og fugleliv.   
 
Sakvurdering 
 
Verneforskriftens § 3, punkt 4.3:  
Ifølge vernebestemmelsenes § 3, punkt 4.3 er organisert bruk av hest eller kjøreturer med hest bare 
tillatt på eksisterende veger eller traseer som er særskilt utpekt av forvaltningsmyndigheten. 
Organisert riding ut over disse trasèene skal vurderes etter naturmangfoldlovens § 48.  
 
Kunnskapsgrunnlaget  
Gloi islandshestforening gjennomførte tilsvarende turopplegg i samme område i 2015, og i 2020. Det 
vises til tillatelse gitt av arbeidsutvalget i AU-sak 37/2015, arkivsak: 2015/4812 Sør-Trøndelag, og 
delegert vedtak 26/2020. For utfyllende opplysninger om verneforskrift og forvaltningsplan vises det 
til disse sakene. Søknaden og prinsippene for behandling av denne type søknader er i hovedtrekk den 
samme som den gang. Kunnskapsgrunnlaget om villrein er forsterket gjennom kartlegginger av 
villrein og ferdsel. Besøksstrategi er vedtatt. 
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Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig for å vurdere søknaden. Det anses derfor ikke 
nødvendig å innhente ny kunnskap som grunnlag for behandling av søknaden. 
 
Rapport fra tur i 2020 
Søker har rapportert skriftlig i forhold til gjennomføring og erfaringer med turen i 2020. Statens 
naturoppsyn lokalt har bekreftet at foreningen har et godt organisert opplegg som gjennomføres på 
en skånsom måte i forhold til naturmiljøet.  
 
Prinsipper for organisert ferdsel  
Nasjonalparkstyret har gjennom behandling av flere søknader om organisert ferdsel i Forollhogna, 
lagt seg på en linje der det kan gis et begrenset antall tillatelser til organisert ferdsel ut fra den 
enkelte bygd og i randsona til bygda og seterdalene når dette ikke kommer i konflikt med 
verneverdiene.  Turer skal generelt planlegges slik at det tas nødvendige hensyn til sårbart dyre- og 
fugleliv, villrein skal ikke forstyrres, områder med sårbar vegetasjon skal unngås. Generelt skal 
sentrale deler av fjellet skjermes for en utvikling med betydelig økt ferdsel. Dette for å ivareta 
fjellområdets kvaliteter med stillhet og ro, og lite behov for fysisk tilrettelegging for ferdsel. Det er 
ønskelig at tilrettelegging for ferdsel kan skje på en slik måte at det fører til minst mulig belastning på 
områdets verneverdier, samtidig som man gjennom organisert virksomhet kan legge til rette for lokal 
verdiskaping i bygdene rundt fjellet. Organiserte turer/aktiviteter i randsona som kan bidra til lokal 
verdiskaping tillegges derfor vekt (eks. leie av beiteareal, overnatting, mat, guiding mv.). Dette er 
også i tråd med vedtatt besøksstrategi. 
 
Samla vurdering 
Det ses på som svært positivt at turen er formelt organisert og at det derigjennom er levert søknad til 
forvaltningsmyndigheten, slik at vi kan ta opp en diskusjon rundt hvordan man best kan tilrettelegge 
både for å ivareta verneverdier, legge til rette for gode friluftsopplevelser og samtidig bidra til lokal 
verdiskaping. Det gjennomføres få organiserte søknadspliktige aktiviteter i Forollhogna i dag. I 
vurdering av søknaden legges det avgjørende vekt på at leirslaging skjer i seterdalen i samarbeid med 
lokale aktører/brukere/rettighetshavere. Dette både for å unngå skade på områder med sårbar 
vegetasjon i fjellet og for å legge til rette for samarbeid med landbruk og seterdrift, der beite av hest 
i seterdalene ses på som svært positivt.  
Deltagerne vil gjennom turopplegget få god kunnskap om naturverdiene i området og hvilke hensyn 
som bør tas for å unngå slitasje, forsøpling og forstyrrelse av dyreliv.  
I vilkårene for turen legges det vekt på generelle prinsipper for organisert ferdsel i området, at det 
skal utvises hensyn til villrein ved gjennomføring av turen. I avgjørelsen er det også lagt vekt på at det 
benyttes en lettere hesterase som antas å være mer skånsom i forhold til terreng og vegetasjon enn 
tyngre hesteraser. Med de vilkår som er gitt i vedtaket anses tiltaket for å ikke være i strid med 
formålet for vernet, og tiltaket vil ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. 
 
I følge naturmangfoldlovens § 11 skal tiltakshaver dekke kostnadene ved å hindre eller begrense 
skade på naturmangfoldet som tiltaket volder. Det legges vekt på at tiltakshaver har lokalkjente 
turledere med som vil legge til rette for skånsom ferdsel. Med de vilkår som er skissert i innstilling til 
vedtak anses det at tiltaket ikke vil føre til skade på naturmangfoldet
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Nasjonalpark Forollhogna  
  
  

Besøksadresse 
Veksthuset 
Tollef Bredals vei 13 
7374 Røros 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 
E- post: sftlpost@statsforvalteren.no 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte: +47 950 57 51341 33 07 95 / 
+47 73 19 91 96 
fmtlaah@statsforvalteren.no 

   

Svein Fløttum 
Ramnåsveien 259 
7387 Singsås 
   

 

Saksbehandler Astrid Alice Haug Vår ref. 2019/4631-0 432.3 Deres ref.  Dato 14.04.2021 

 

Forollhogna nasjonalpark - forlenget frist for transport med snøskuter våren 
2021 - næringskjøring på egen eiendom, GID 261/1-2-3-4-5 i Midtre Gauldal 

Vi viser til søknad datert 13.04.2021 med henvisning til gjeldende tillatelse til motorferdsel 
gitt i delegert vedtak (DV) 3/2020. Det søkes om forlenget frist for transport med snøskuter 
fra 15.april til 1.mai våren 2021. Behandling av søknaden er delegert fra Nasjonalparkstyret 
for Forollhogna til nasjonalparkforvalter.  
 
Vedtak: 
«Nasjonalparkstyret for Forollhogna v/nasjonalparkforvalter viser til delegert vedtak 3/2020 
der søker Svein Fløttum er gitt tillatelse til 2 turer pr. år med snøskuter for transport av 
saltstein, ved og utstyr til aktuelle lokaliteter på egen eiendom innenfor Forollhogna 
nasjonalpark.  
 
Pga. utfordrende vær og føreforhold i vinter jf søknad datert 13.04.2021, gis det forlenget 
frist fra 15.april til 25.april 2021 for gjennomføring av transporten. Den forlengede fristen er 
knyttet til tillatelse til transport med vilkår gitt i delegert vedtak 3/2020. Øvrige vilkår i 
tillatelsen gjelder som før. Det vises til sakvurdering og begrunnelse i vedlegg. 
 
Hjemmel: Verneforskriftens § 3, punkt 5.3 c), og delegeringsreglement av 15.06.2020» 
 
Med hilsen 
 

Astrid Alice Haug 
nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
Kopi:  
Midtre Gauldal kommune    
Fylkesmannen i Trøndelag    
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VEDLEGG 
 
Saksopplysninger 
Svein Fløttum søker om forlenget frist for utføring av tillatt transport, jf flerårig tillatelse gitt 
i delegert vedtak 3/2020 (arkivsak 2019/4631). Begrunnelse for søknaden:  
 
«Været og føret har i vinter vært slik at jeg ikke har fått utført de planlagte turene inn i det 
området av Forelhogna som ligger på min eiendom 261/1-2-3-4-5. ca 12-14 000 da. 
Årsakene til ønsket forlengelse til 1. mai er: 
1, Mangel på snø tidligere i vinter. 
2, Nå, på vårvinteren, har det vært nok snø, men alt for dårlig vær med liten sikt, sterk 
nordavind og mye snø. Har prøvd flere ganger, men har måttet snu pga været og 
snøforholdene.»  
  
Sakvurdering 
Søknaden er knyttet til kulepunkt 1 i tillatelsen (vedtak i DV 3/2020): All transport skal skje 
innen 15.april det enkelte år.  
 
I vedtaket er det gitt flerårig tillatelse til transport – inntil 2 turer pr. år. Tillatelsen er knyttet 
til næringskjøring (frakt av saltstein, ved og utstyr) på egen eiendom innenfor Forollhogna 
nasjonalpark. 
 
Som utgangspunkt skal all transport i Forollhogna nasjonalpark skje før 15.april. Det vises til 
retningslinjer i forvaltningsplan og gjeldende forvaltningspraksis. I spesielle tilfeller er det gitt 
mulighet for å utvide tidsrommet for gjennomføring av transporten ut over 15.april når 
behovet kan begrunnes særskilt det enkelte år, når motorferdselen er begrenset i tid og 
omfang, og hensyn til villrein kan ivaretas.  
I dette tilfellet anses det at søknaden tilfredsstiller disse vilkårene. Nødvendig transport skal 
skje så raskt som mulig etter den generelle fristen den 15.april. Ny frist er derfor satt til 
25.april (ut uke 16) i tråd med andre sammenlignbare tillatelser i området. Det tas i denne 
sammenheng kun stilling til transport inneværende år. Flerårige tillatelser til motorferdsel 
etter 15.april gis normalt ikke til faste gjøremål. Prinsipielle søknader (spesielt flerårige) må 
fremmes for nasjonalparkstyret.  
 
Det vises for øvrig til tillatelse med vilkår og sakvurdering i DV 3/2020.  
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Nasjonalpark Forollhogna  
  
  

Besøksadresse 
Veksthuset 
Tollef Bredals vei 13 
7374 Røros 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 
E- post: sftlpost@statsforvalteren.no 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte: +47 41 33 07 95 / 
+47 73 19 91 96 
fmtlegn@statsforvalteren.no 

   

Kjetil Eggen 
 
   

 

Saksbehandler Eli Grete Nisja Vår ref. 2021/3816-0 432.3 Deres ref.  Dato 09.04.2021 

 

Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøscooter 
for transport av ved, propan med mer til bu ved Forollsjøen 
i Os kommune 

Vi viser til søknad av 08.04.2021 om tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved, 
propan mm. til bu ved Forollsjøen innenfor Forollhogan nasjonalpark. 
 
Saksopplysninger 
Kjetil Eggen, Dalsbygda søker om tillatelse for bruk av snøscooter for transport av ved og 
utstyr til bu ved Forollsjøen Forollhogna nasjonalpark. Bua, GID 180/3/15 eies av 
gårdene Vangsgjelten og Eggtrøen. Tidligere har Olof Holmberg hatt tillatelse til 
transport til bua – Vangsbua GID 180/3/15. 
 
I dagens telefonsamtale opplyses det at det er behov for inntil 3 turer pr vinter for 
nødvendig transport til bua, og at det søkes for en flerårig periode fram til 2024 slik det 
er søkt for transporten til bu ved Fjellsjøen. 
 
Tillatelse til transport av ved og utstyr til buer i fjellet er hjemlet i verneforskriftens § 3, 
pkt. 5.3 bokstav a). I forvaltningsplanen for Forollhogna, kap. 4.4.2 bekskrives det at  
mest mulig av nødvendig transport av ved, utstyr, materialer o.l. til setrer, hytter og buer 
i fjellet helst skal skje med snøscooter på godt snødekt mark vinterstid av hensyn til 
terrengslitasje. Videre er det gjort en avklaring om at det kan gis flerårige tillatelser til 
formålet når det kan transporten er i et rimelig omfang.  
Videre fremgår det av Plan for buer ved Forollsjøen at nødvendig transport til buene 
skal i hovedsak skje på snødekt mark vinterstid, og motorisert ferdsel på barmark skal 
unngås pga terrengslitasje.   
 
Med bakgrunn i tidligere behandlinger av søknader om samme transportformål fra 
både Kjetil Eggen og andre private, fjellstyrer o.l. kan denne søknaden behandles 
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administrativt av nasjonalparkforvalter, jf. delegeringsreglementet av 15.06.2020. Saken 
refereres for nasjonalparkstyret.   
 
Vedtak: 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna v/nasjonalparkforvalter gir Kjetil Eggen dispensasjon 
fra Forskrift om Forollhogna nasjonalpark, § 3 punkt 5.1 for bruk av snøscooter for 
transport av ved og utstyr til Vangsbua med GID 180/3/15 ved Forollsjøen innenfor 
Forollhogna nasjonalpark.  
  
 
Dispensasjonen gjelder for bruk av snøscooter for 4-årsperioden 2021 til og med 2024. 
 
Vilkår 

 Tillatelsen gjelder for inntil 3 turer pr år med snøscooter på godt snødekt mark 
fram til 15.april det respektive år, og eieren av bua må koordinere 
transportoppdragen seg i mellom.  

 Det skal benyttes korteste 
og mest hensiktimessige 
trasé for transporten fram 
til bua (rød prikk på 
kartet).Transporten skal så 
algt det lar seg gjøre 
koordiners med 
transportoppdraget til bua 
ved Fjellsjøen.  

 All motorisert ferdsel skal 
skje aktsomt og 
hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for både 
naturmiljø og mennesker. 
Det skal utvises særlig 
hensyn til dyrelivet og 
villrein spesielt.  

 Det skal føres kjørebok. Original kjørebok og denne tillatelsen (kopi) skal 
medbringes under transportoppdraget og vises til oppsyn, politi ved forespørsel.  

 
Hjemmel for vedtaket 
Tillatelsen til motorisert ferdsel er gitt med hjemmel i Forskrift om vern av Forollhogna 
nasjonalpark, § 3 pkt. 5.3 bokstav a).  
 
Søknaden behandles administrativt av nasjonalparkforvalter, jf. delegeringsreglementet 
av 15.6.2020. 
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Begrunnelse 
Det er i avgjørelsen lagt vekt på at søknaden omhandler transportoppdrag av ved og 
utstyr til  bu i fjellet som ikke har sommerveg og hvor barmarkskjøring ikke tillates av 
hensyn til terrengslitasje og andre forstyrrelser av naturmiljøet, samt at transporten her 
er av  begrenset omfang og kan samordnes med annen transport.  
Tilatelsen til transporten er hjemlet i forskiften og er ellers i tråd med retningslinjer i 
forvaltningsplanen for Forollhogna nasjonalpark og forvaltningspraksis for 
verneområdet.  
Tranpsportoppdraget vil bli utført av lokalkjent i fjellområdet som forventes å ha 
kompetanse til å ta nødvendige hensyn til villrein og øvrig naturmiljø i forbindelse med 
oppdraget. 
Ut over dette vurderes transportoppdraget ikke påvirke verneverdiene nevneverdig, og 
at en tillatelse ikke kunne skape en negativ presedens for andre verneområder med 
tilsvarende bestemmelser. 

**** 
 
Det vil i tillegg kreves en tillatelse etter motorferdselsforskriften hvor Os kommune er 
myndighet. Videre gjøres oppmerksom på at grunneier og rettighetshaver/bruker kan 
nekte eller begrense transport på egen eiendom 
 
Vedtaket kan påklages jfr. forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra mottatt brev 
(§ 29). 
 
Vedtaket blir publisert i Miljøvedtaksregistret (www.miljovedtak.no ) som er et offentlig 
register som gir allmenheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet. 
Forvaltningsmyndigheten som har truffet enkeltvedtak har plikt til å registrere vedtak i 
Miljøvedtaksregisteret. 
 
 
Med hilsen 
 
Eli Grete Nisja 
nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
 
Vedlegg 
1 Kjørebok - Vangsbua 

 
Kopi (e-post) til: 
Statsforvalteren i Innlandet Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 
Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 
Per Olof Holmberg    
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Styresak

ST 15/2021 Øyungen landskapsvernområde - byggetiltak på eldre 
seterstue brukt som hytte



 
 
 

 

Saksfremlegg 

  Arkivsaksnr: 2020/11940 

 Saksbehandler: Astrid Alice Haug 

 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna 15/2021 14.06.2021 

 
Øyungen landskapsvernområde – byggetiltak – istandsetting av seterstue og 
tilbakeføring av tilbygg, GID 300/1/131, Øyungsvegen 948 (Holtålen) 

Innstilling til vedtak: 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna v/arbeidsutvalget gir Kjell Ove Gylland dispensasjon fra § 
3, punkt 1 i verneforskriften for Øyungen landskapsvernområde for følgende tiltak på GID 
300/1/131:  
 
Istandsetting av seterstue med tilbakeføring av tilbygg som omsøkt og beskrevet i revidert 
søknad datert 22.03.2021 men med følgende endringer og vilkår: 
 

1) Tilbygg mot nord oppføres med samme mål som tidligere (oppgitt til 9 m2 BRA), 
dokumentert ved bilde fra 1960. Tilbygg skal oppføres mest mulig likt det 
opprinnelige.  

2) Ny inngang i tilbygg aksepteres, men ny inngangsdør bør være tilnærmet lik den 
opprinnelige porten. 

3) Det tillates satt inn vindu på nordvegg i tilbygg, men dette skal være midtstilt.  
4) Det skal benyttes rød komposisjonsmaling for overflatebehandling utvendig 
5) Tillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato. 

 
Anbefaling: 
Nasjonalparkstyret vil i tråd med fylkeskommunens uttalelse sterkt tilrå at fasaden med 
synlig tømmer bevares og istandsettes, og at antikvarisk istandsetting generelt gjennomføres 
så langt det er mulig. Det anbefales kontakt til Kulturminnefondet for mulig tilskudd til 
istandsetting. 
 
Hjemmel og begrunnelse: § 5 punkt 3 (for tilbygg), naturmangfoldlovens § 48 (fasadeendring 
– i dette tilfellet fra tømmer til kledning på eksisterende del av bygg) 
 
I avgjørelsen er det lagt vekt på de retningslinjer som er gitt i forvaltningsplan for Øyungen 
og Ledalen landskapsvernområde, samt gjeldende forvaltningspraksis. I tillegg er det lagt 
vekt på de antikvariske råd som er gitt fra Trøndelag fylkeskommune og fra handverker Jo 
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Aspås. Det gis derfor ikke tillatelse til en utbygging som omsøkt, men til en utvidelse i tråd 
med tidligere dokumentert tilbygg. Utvidelser av seterbuer ut over retningslinjene vil kunne 
skape presedens for lignende saker i området, som igjen vil kunne føre til en forringelse av 
landskapsverdiene. Det gis dispensasjon for å kle inn eksisterende bygg for å ivareta dette, 
men en sterk tilråing om å ta vare på synlig tømmer utvendig. Fasadeendringen krever 
dispensasjon fra naturmangfoldlovens § 48. Denne fasadeendringen vil være i tråd med 
tradisjoner for ivaretagelse av bygg i området i dag. Det er samtidig stilt krav om bruk av rød 
komposisjonsmaling som vil være med på å bevare bygningens uttrykk og områdets 
tradisjoner. Ut fra dette vil tiltaket ikke stride mot vernevedtakets formål og vil ikke påvirke 
verneverdiene nevneverdig.» 
 
 
 
Søker: Kjell Ove Gylland 
 
Vedlegg:  
22.mars 2021 Revidert søknad med vedlegg (fremlegges i møtet) 
 
Andre saksdokumenter:  
Brev av 14.04.2021 Fra Trøndelag fylkeskommune, kulturminnefaglig vurdering 
17.mars 2021 Tilstandsvurdering utført av Jo Aspås 
25.11.2021 Uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune 
20.10.2020 Søknad om fasadeendring på seterstue  
 
Søknaden er vurdert i forhold til: 
Naturmangfoldloven av 19. juni 2009. 
Forskrift om vern av Øyungen landskapsvernområde, av 21.12.2001 
Forvaltningsplan for Øyungen og Ledalen landskapsvernområder 
 
 
Saksopplysninger 
 
Søknaden (revidert søknad datert 22.mars 2021) 
Kjell Ove Gylland søker om istandsetting av eldre seterstue, i dag brukt til fritid (fritidsfeste 
på statsalmenning). Det søkes om tilbygg på ca. 12,4 m2 BRA (innvendige mål) på 
eksisterende seterstue, samt istandsetting av eksisterende bygning med mindre 
fasadeendringer. Dette for å gjøre den mer bruksvennlig etter dagens standard og behov for 
flere soverom. I nordre del av bygget, så er det stort vedlikeholdsbehov som vil bli tatt 
samtidig. For å sikre vern av opprinnelig bygg, blir det ny kledning alle yttervegger. 
Planløsning og skisser er vedlagt søknaden.  
 
Jobben skal gjøres med stor grad av egeninnsats, og innleie av snekker(e). 
 
Beskrivelse av tiltak (jf vedlegg): 
1 Tilbygg i bindingsverk 148mm, vindtettplater, folie. 
2 Mur for tilbygg blir lignende som dagens visuelt. 
3 Vertikal kledning på hele seterstuggu for best bevaring av tømmerkasse 
4 ny del nord skal ha takstoler, vanlig underlagsløsning for torvtak 
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5 Gulvnivå i ny del blir et trinn lavere enn øvrig 
6 Takrenne kun over inngang 
7 Terrengjustering rundt hele bygget for helning ifra 
8 Inngangstrapp blir som dagens, flate stener 
9 Bad / toalett, forbrenningstoalett, ikke innlagt vann, men avløpsvann til terreng 
10 Innvendig lages åpning for kjøkkentilgang fra stue 
11 Innvendige dører byttes 
12 Pipe nr 2 monteres, se skisse 
13 Ytterdør blir på tilbygget, gammel kan beholdes uendret, men tas ut av bruk 
14 Farge på setra endres til samme som uthus, (se rapport fra Jo Aspås ) 
 

 
Setra framstår i dag i tradisjonell byggestil, i alle fall på framside. Men den er dessverre 
preget av flikking med variabel kvalitet litt over det hele. 
Byggets særpreg søkes vedlikeholdt, samme byggestil og løsninger skal beholde byggets ytre 
verdier. Tak-vinkel, vinduer, innramminger videreføres. 
 
Revet tilbygg tilbakeføres med dette tiltaket, se gammelt bilde fra 1960 nedenfor (sammen 
med dagens fasade, og planlagt fasade med nytt tilbygg).  
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Foto fra setra 
 
Omsøkt ny fasade med tilbygg i lengderetningen mot nord, t.h: seterstue i 1960 med tidligere tilbygg mot nord 

  
 
 

  
Sørvegg (Kledning)                         t.h.: nordvegg (kledning) og østvegg (synlig tømmer) 
 
 

  
Vestvegg og nordvegg (deler av vestvegg i tømmer)      
 
Plassering av tiltak på GID 300/1/131 innenfor Øyungen landskapsvernområde 
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Tilstandsvurdering av Jo Aspås, 18.03.2021 med konklusjon (utdrag): 
 

 
 
Vegger/tømmerkasse: 

 
 
Vinduer og dører: 

 
Grunnmur/golv:  

 
 
Tomt/terreng:  

 
 
Kulturvernfagllig uttalelse, Trøndelag fylkeskommune 
Ifølge undersøkelse av faghåndtverker består seterhuset av en tømmerkasse og taktro fra 
1794. Uttalelse fra fylkeskommunen:  
«Dette dokumenterer en svært sjelden gammel seterbygning i regional sammenheng. 
Bevaringen av slike kulturminner og kulturmiljøer (setermiljø) har høy prioritet. 
Bevaringsinteresse og bevaringsverdi øker med alder og autentisitet. 
En tilbakeføring eller restaurering er i slike tilfeller av særlig kulturhistorisk interesse i 
forbindelse med nødvendig istandsetting og vedlikehold. 
Endringer må prioritert ha til hensikt å bevare kulturminneverdier i samsvar med 
kulturminneloven § 25 (kulturminner eldre enn 1850). 
Istandsettingen bør derfor gjøres i sin helhet som antikvarisk håndverksarbeid.» 
 
Forutsetninger som berører bygningens fasade utvendig (utdrag): 
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 Fasaden med synlig tømmer bør bevares og istandsettes. Etter fylkeskommunens faglige 
vurdering vil tømmeret klare værbelastningen, fordi fukt igjen vil kunne difunndere inn 
og ut. Jordsmonn og vegetasjonslag nærmest grunnmuren senkes slik at tømmeret har 
tilstrekkelig klaring.  

 Eksisterende novkasser, reparert og skiftet ut der det er råte videreføres 
 Inngangsdøren, dens funksjon og dens rolle i fasaden videreføres 
 Vinduer og dører er gode kopier av de historiske vinduene som er dokumentert (historisk 

bilde). Vinduene bør istandsettes og gjenbrukes som anbefalt i tilstandsundersøkelsen.  
 Det sies i tilstandsundersøkelsen at originale fyllingsdører inne er bevart. Vi anbefaler 

sterkt at disse bevares og eventuell tilpasses. 
 En enkel stålpipe bør kunne godkjennes som del av en varsom oppgradering. 
 Panelet som viktig element er ikke nærmere beskrevet, når det gjelder dimensjoner, 

utforming og overflate. Mottatt dokumentasjon antyder at eksisterende kan være en 
høvlet type Trondheimsprofil tømmermannskledning. Alder og tilstand bør avklares 
nærmere før råteskadde deler repareres/skiftes ut. Type kledning for tilbakeført del av 
seterhus er ikke nærmere beskrevet. Det vises i den sammenheng til omtale i 
byggeskikkveilederen kapitel PANEL angående form, kvalitet og leggemåte. 

 Rødmalt synlig tømmer med trolig hvitmalte novkasser (bildet fra 1960) er det som 
kjennetegner lokal byggeskikk. Etter fjerning av den tette malingen bør derfor 
diffusjonsåpen maling som anbefalt i undersøkelsen påføres. 

 Materialbruk: Vårt faglige råd er at det brukes utelukkende tradisjonelle metoder og 
materialer. 

 
Byggets særpreg søkes vedlikeholdt, samme byggestil og løsninger skal beholde byggets 
ytre verdier.  
Vi støtter i utgangspunkt denne målsettingen og dermed en antikvarisk tilbakeføring, 
som vil gi en kulturhistorisk gevinst, når det gjelder lesbarheten og opplevelsen av det 
lokale historiske seterlandskapet.  
Omsøkt utvidelse er større enn det arealet som tilsvarer en antikvarisk tilbakeføring. 
Dette vil endre det arkitektoniske utrykket og proporsjoner på en uheldig måte.  
Tilbyggets fasade med ny hovedinngang som omsøkt, særlig som del av langfasaden 
med hovedinngangen, er ikke å anse som en antikvarisk tilbakeføring.  
 
Nødvendige tilpasninger må selvsagt til, når denne tilbakeførte delen, som trolig var 
bygget i reis-/bindingsverk og brukt historisk som vedskjul, skal tas i bruk til boformål 
med hensyn til dagslys.  

 Dette kan gjøres med et tilsvarende midtstilt vindu i gavlveggen som eksisterende 
i tømmerdelens gavlvegg.  

 Tilbakeføringen innebærer etablering av porten som vises på det historiske bildet, 
som enten kan brukes til formålet eller blir et fasadeelement.  

 Grunnmuren bør av tekniske grunner utføres som tørrmur med holdstein slik det 
er i dag på tømmerdelen. Dette fordi felles torvtak vil ellers få forskjellig setning 
og bevegelse. Et noe lavere liggende tregulv vil ikke ha noe innvirkning. Moderne 
betongkonstruksjoner, ringmur liknende har negativ innvirkning på bevaring av 
seterhuset som kulturminne jf. kapitel 3. BYGNINGSDELER FUNDAMENTERING i 
byggeskikkveilederen.  

 Bærekonstruksjonen i taket har trolig vært takås slik som på tømmerdelen. Dette 
prinsippet bør videreføres av konstruksjonstekniske grunner (torvtak).  

 
Konklusjon  
Seterhuset på Steinsvollan er en sjelden gammel og bevart seterbygning i vår region.  
Som kulturminne har den betydelig verneverdi og regional verneinteresse.  
Det anbefales sterkt at søker gjennomfører en antikvarisk istandsetting som beskrevet i 
vår uttalelse. Nødvendig oppgradering bør skje så varsomt som mulig med hensyn til at 
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dette er en temporær brukt fritidseiendom i et verneområde. Prinsippet Vern gjennom 
bruk kan realiseres som en antikvarisk tilbakeføring og istandsetting og svare på de 
behov som ligger til grunn for søknaden.  
Felles mål bør være at dette viktige og verdifulle kulturminnet kommer på vedlikeholds-
nivå med nødvendige tilpasninger til bruk innenfor rammen verneformålet og 
kulturminneverdier setter. 
 
Vi støtter en utvidelse av seterhuset, forutsatt dette gjøres som en antikvarisk 
tilbakeføring basert på vår kulturminnefaglige vurdering og råd i denne uttalelsen. 
Arbeidet bør gjøres av fagkyndig håndverker med erfaring i antikvarisk istandsetting.  
Vi anbefaler å legge de karakteristiske trekk i byggeskikkveilederen for Forollhogna 
kapittel 2. BYGNINGSTYPER SETERSTUER til grunn og bruke aktivt kapittel 
BYGNINGSDELER.  
 
Vi fraråder at det gis tillatelse til fasadeendringen og tilbygget som omsøkt, fordi det 
vurderer vi ikke å være i samsvar med bevaringsintensjoner forankret i kulturminneloven 
§ 25 og forskrift om verneplan for Forollhogna med tilliggende dalfører, vedlegg 6, vern 
av Øyungen landskapsvernområde, § 3. 
 
Verneforskriften og naturmangfoldloven (hjemmelsgrunnlaget) 

Verneformål (§2) 
Formålet med opprettelsen av Øyungen landskapsvernområde er å ta vare på et særpreget 
natur- og kulturlandskap med tilhørende planteliv, der seterlandskapet med 
seterbebyggelse, setervoller og kulturminner utgjør en vesentlig del av landskapets egenart.  
 
Vernebestemmelser (§3 punkt 1) 
Området er vernet mot alle inngrep eller tiltak som vesentlig kan endre eller virke inn på 
landskapets art eller karakter, slik som for eksempel oppføring av bygninger, anlegg og faste 
innretninger, riving av gamle seterbygninger, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse 
mv. Bestemmelsen er ikke til hinder for vedlikehold av eksisterende bygninger.  
 
Eventuelle unntak etter søknad (§5, punkt3): 
Når virksomheten kan skje uten at det strider mot formålet med vernet, og når særlige 
grunner taler for det, kan forvaltningsmyndigheten på nærmere vilkår gi tillatelse til:  
- Tilbygg til eksisterende bygninger 
 
Fasadeendringer vurderes normalt etter naturmangfoldlovens § 48 (1ste og 4de ledd). 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. 

Søknad om dispensasjon etter første ledd skal inneholde nødvendig dokumentasjon om 
tiltakets virkning på verneverdiene. I dispensasjon etter første ledd skal begrunnelsen for 
vedtaket vise hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som dispensasjonen 
kan få for verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette. 
 
 
 
Vurdering 
 

171



Kunnskapsgrunnlaget og føre-var prinsippet (Nmfl §§ 8 og 9) 
Det søkes om istandsetting av eldre seterstue. Det foreligger tilstandsvurdering av seterstua 
som grunnlag for søknaden. Tilstandsvurdering er foretatt av Jo Aspås. Trøndelag 
fylkeskommune som antikvarisk myndighet har uttalt seg til tiltakene med bakgrunn i 
byggets alder og verneverdi.  

Området er vegetasjonskartlagt. Det foreligger arealbrukskart for villrein. Ingen kjente 
kulturminner ut over selve bygget blir berørt av tiltaket. De omsøkte tiltakene er godt 
beskrevet i søknaden med byggetegninger og bilder. Det foreligger forvaltningsplan for 
området med retningslinjer for bygninger og byggeskikk, samt veileder for byggeskikk i 
verneområdene. Det foreligger tilstrekkelig kunnskap som grunnlag for å vurdere søknaden.  

Forvaltningsplan for Øyungen og Ledalen 
Vern er videreføring av lokale tradisjoner kap. 4.2 (utdrag): Sett i forhold til bebyggelsen, er 
formålet med vernet å ikke endre bygningenes eller bygningsmiljøets karakter i vesentlig 
grad. Forvaltningsmyndighetene vil derfor oppmuntre eiere til å utnytte det eksisterende 
bygningsmiljøet både som en økonomisk, bruksmessig og kunnskapsmessig ressurs. Sett fra 
et bygningsvernstandpunkt vil bygningsmassen best kunne tas vare på og videreutvikles 
gjennom videreføring av gamle byggetradisjoner innen så vel reparasjon og vedlikehold som 
det å bygge nytt. Med gamle byggetradisjoner menes i denne sammenheng det som var 
vanlig i den tida området var dominert av seterdrift. 

Seterstuene i området er smale, rektangulære bygningskropper i en etasje. Bredden er 
gjennomsnittlig på 3,5 til 4,5 m. Tradisjonelt er seterstuene blitt utvidet ved forlengelse av 
eksisterende volum i lengderetningen. Påbygg i vinkel har forekommet i liten grad, og er 
vanligvis av nyere dato.  

Synlige tømmervegger står ubehandlet. Utvendige panelte seterbuer er ofte malt. Den 
vanligste fargesettingen av seterbuer i dag er røde vegger med hvite vinduer, og hvite/røde 
detaljer (novkasser, vindskier, omramminger).  

Kap. 4.2.3 Retningslinjer for utvidelse og oppføring av seterbebyggelse (utdrag) 
Hensikten med retningslinjene er å motvirke at vår tids raske utvikling innenfor økonomi, 
materialbruk og byggeteknikk skal bryte ned det som i dag er et helhetlig, men sårbart 
bygningsmiljø i seterdalene. Dette forutsetter at man forstår bakgrunnen for hvordan det 
tradisjonelle bygningsmiljøet er blitt til.  

Ved å ta utgangspunkt i den tradisjonelle byggemåten, vil også vår tids byggevirksomhet 
kunne være en naturlig fortsettelse av en århundrelang lokal byggetradisjon, uten at verdien 
ved det eksisterende kulturmiljøet svekkes eller går tapt.  

- utvidelse av eksisterende bygning skal eventuelt skje ved tilbygging i lengderetning. 
Utvidelse av eksisterende volum ved påbygging i vinkel tillates ikke.  

- seterstuggu kan ha bredde på maks 5,5 m og grunnflate på maks 45 m2 BRA (bruksareal, 
innvendige mål) (tilsvarer noe mer i BYA)  
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Nasjonalparkstyrets myndighet – ulike aktørers roller 
Seterbygningene er en viktig del av seterlandskapet og dermed en viktig del av formålet med 
vernet av Øyungen landskapsvernområde. Nasjonalparkstyrets rolle er først og fremst å 
ivareta bygningene som en del av seterlandskapet, og som en del av områdets historie og 
bruk.  
Nasjonalparkstyret har ingen myndighet i forhold til innvendige tiltak i bygg, men vurderer 
tiltak som omfatter endring i bygningens størrelse, fasade og uttrykk. Nasjonalparkstyrets 
myndighet er begrenset i forhold til å stille krav om antikvarisk istandsetting.  
 
Vurdering av størrelse (areal) 
Eksisterende seterstue er i dag 33,9 m2 BRA (innvendig areal). I følge forvaltningsplanens 
retningslinjer kan det gis tillatelse til mindre tilbygg i lengderetning inntil byggets samlede 
areal er 45 m2 BRA. Selv om bygget i dag brukes til fritid og står på en eiendom med status 
fritidsfeste, er det byggets opprinnelige status som seterstue som tillegges vekt ved 
vurdering av søknaden. 
 
Areal eksisterende bygning (A – F – I – D):  21,5 m2 + 12,4 m2 =  33,9 m2 BRA 
Nytt omsøkt tilbygg (I – K – E – D):      12,4 m2 BRA 
Samla areal:                     46,3 m2 BRA 
 
Nasjonalparkstyret har behandlet flere søknader om tilbygg til eksisterende seterstuer og 
hytter innenfor Øyungen landskapsvernområde. Der bygningen er oppført som hytte, har 
det i noen tilfeller blitt gitt tillatelse til å utvide eksisterende hytte inntil 60 m2 BYA 
(utvendige mål) – tilsvarende hytter i de andre verneområdene rundt Forollhogna.  
 
Når det gjelder seterstuene har nasjonalparkstyret holdt fast på arealgrensen i forvaltnings-
planen (for Øyungen og Ledalen landskapsvernområder) ved søknader om tilbygg, fordi man 
har ønsket å opprettholde særpreget og verdiene av de eksisterende seterbygningene og 
setermiljøene. Her kan nevnes tre aktuelle søknader om tilbygg til eksisterende seterstue, 
som har vært behandlet av nasjonalparkstyret tidligere, der nasjonalparkstyret har holdt fast 
på 45 m2 BRA som øvre ramme for setra:  
 
1) Seterstue i Båttjønndalen (ref, 2012/3535, Sør-T).  
2) Seterstue Steinsvollan (ref. 2014/5292, Sør-T).  
3) Seterstue Meiåvollan (ref. 2016/3654, Sør-T).  
 
Med bakgrunn i disse sakene er det vanskelig å tilrå et tilbygg som gjør at seterstua blir 
større enn 45 m2 BRA, da dette pr. i dag er ei øvre ramme (både i forvaltningsplan og 
gjennom forvaltningspraksis).  
 
Forholdet til villrein 
Det anses at mindre tilbygg til seterstuer innenfor arealrammene i forvaltningsplanen for 
Øyungen (45 m2 BRA) - ikke vil føre til vesentlig økt press på villrein i Forollhogna.  
 
Seterstuas verneverdi 
Ved vurdering av søknad om tilbygg skal det også ses på byggets verneverdi. Spesielt eldre 
og verneverdige bygninger ønskes bevart mest mulig slik de har vært. Seterbebyggelsen i 
verneområdene er ikke fredet etter kulturminneloven, men bebyggelsen er en særskilt del 
av formålet med vernet av Øyungen landskapsvernområde. I dette tilfellet er seterstua 
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antageligvis fra 1700-tallet og har dermed en særskilt verneverdi. I slike tilfeller skal man 
være forsiktig med å tillate tilbygg. 
 
Søker viser til at seterstua var noe større i 1960 enn den er i dag. Tidligere tilbygg var ca. 1 m 
kortere enn det omsøkte tilbygget dvs. ca. 9 m2 BRA, noe som utgjør et samla areal på ca. 43 
m2 BRA. Omsøkt tilbygg er på 12,4 m2 BRA. 
 
Trøndelag fylkeskommune, som antikvarisk myndighet, har et særskilt ansvar for å ta vare 
på eldre verneverdige bygg. Fylkeskommunen støtter en utvidelse av seterhuset, forutsatt 
dette gjøres som en antikvarisk tilbakeføring. Det betyr at de kan akseptere en 
tilbakeføring av seterstua til opprinnelig størrelse rundt 1960 dvs. et tilbygg på ca. 9 m2 BRA, 
forutsatt at arbeidet med istandsetting og tilbakeføring som en antikvarisk istandsetting. 
Begrunnelsen for dette er at bygget har stor verneverdi og høy alder. 
 
Jo Aspås viser i sin vurdering av søknaden at det har blitt vanlig å kle inn bygninger etter 
hvert for å ta vare på de. Bygningen/bygningskroppen er da tatt vare på – selv om dette ikke 
vises utenpå bygget. Det er fullt mulig også å gjennomføre en antikvarisk tilbakeføring, men 
dette vil kreve mer ressurser av søker. Det bør stilles krav til overflatebehandling – bruk av 
rød komposisjonsmaling utvendig.  
 
Samlet vurdering: 
 
Med bakgrunn i byggets verneverdi anbefaler nasjonalparkforvalter at fylkeskommunens 
uttalelse følges opp så langt det er mulig innenfor nasjonalparkstyrets myndighet.  
 
Det anbefales at det gis tillatelse til et tilbygg tilsvarende det tilbygget som var på bygningen 
i 1960, av søker opplyst til å være ca. 9 m2 BRA. Utvidelsen vil ikke skape presedens for 
andre søknader i og med at den holder seg innenfor øvre arealgrense, og i tillegg er knyttet 
til de konkrete forholdene og historien på stedet.  
 
I tråd med byggeskikkveileder og fylkeskommunens tilråing bør vindu på nordvegg 
midtstilles.  
 
I tråd med råd fra fylkeskommunem og Jo Aspås bør det stilles krav til bruk av rød 
komposisjonmaling for overflatebehandling utvendig. Terreng bør justeres med fall ut fra 
vegger.  
 

1) Primært: På grunn av byggets alder og verneverdi bør tilbakeføringen skje i tråd med 
fylkeskommunes anbefalinger – dvs antikvarisk istandsetting og tilbakeføring, der det 
bla. stilles krav til at fasaden med synlig tømmer bør bevares og istandsettes. 
Rødmalt synlig tømmer med trolig hvitmalte novkasser (bildet fra 1960) er det som 
kjennetegner lokal byggeskikk 
  

2) Sekundært: Bygget tillates kledd inn som beskrevet i søknad. Store deler av 
bygningen er også kledd inn i dag (se foto). Det har blitt behov for å kle inn 
bygningene, slik at dette er en vanlig byggestil i dag. Seterstuene er i hovedsak 
panelte og rødmalte med hvite nåvkasser, hvite vindskier og hvite omramminger.  
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Kommentar: Begge alternativene er på en måte i tråd med byggeskikken i området. Det er 
dermed bygningen alder og verneverdi som bør være avgjørende for om nasjonalparkstyret 
ønsker å stille krav om at fasaden ikke skal kles inn, men at tømmere skal være synlig.  Det vil 
være viktig å ha eksempler fra området som viser hvordan seterbygningene opprinnelig så 
ut. 
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Saksfremlegg 

  Arkivsaksnr: 2021/3321 

 Saksbehandler: Eli Grete Nisja 

 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna 16/2021 14.06.2021 

 
Londalen-Ørvilldalen landskapsvernområde - søknad om riving uthus og 
oppføring av nytt uthus, samt oppføring av utedo Bratthøvollen, Tolga 
kommune - Søker: Bratthøa sauhavnelag 
 

Forvalters innstilling: 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Bratthøa sauhavnelag v/ Audun Urset 
dispensasjon fra Forskrift om Londalen – Ørvilldalen landskapsvernområde til 
byggetiltak på Bratthøvollen, GID 17/73, Toga kommune. 
 
Tillatelsen gjelder for riving av gammelt uthus og oppføring av nytt uthus, samt 
oppføring tilhørende utedo.  
Vilkår: 

1. Nytt uthus skal oppføres med samme mål og utforming som det uthuset som 
rives. Målene er 6,90m x 4,50m, høgde på rafta er 1.90m og 22 grader takvinkel, 
jf. tegningene som følger som den del av vedtaket. 

2. Det oppfordres til gjenbruk av materialer av det gamle uthuset så langt det lar 
seg gjøre.   

3. Nye vindu og kledning skal ha samme utforming og farge som på det gamle 
uthuset, og taket skal tekkes med torv. 

4. Ny utedo skal oppføres etter målene 1,40 m x 1,80 m, og høgde 1,80 på rafta. 
Kledning og tak skal ha sammen materialer og farge som det nye uthuset. 

5. Byggeplassen skal holdes rydding slik at bygningsavfall ikke ligger skjemmende 
rundt og blåser utover. Rivningsmaterialer som ikke kan gjenbrukes, skal levers 
på godkjent avfallsmottak. Bygningsavfall som ikke er rent trevirke, er ikke tillatt å 
brenne. 

6. Tillatelsen etter verneforskriften gjelder for 3 år fra vedtaksdato. 
 
Hjemmel: 
Vedtaket er hjemlet i § 5, punkt 1 og 9 Forskrift om Londalen – Ørvilldalen 
landskapsvernområde. 
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Begrunnelse: 
Bratthøvollen ligger langt inne i seterdalen, og for å opprettholde en rasjonell 
landbruksdrift er det behov for et husvære i forbindelse med tilsyn og gjeting av sauene 
gjennom beitesesongen. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at beitebruk er viktig for å 
opprettholde kulturlandskapet her, og dette gjenspeiles i både formål og bestemmelser 
i forskriften for landskapsvernområdet. 
Det er satt vilkår slik at tiltaket skal å ivareta verneformålet og verneverdiene, og det er 
videre i avgjørelsen lagt vekt på at byggetiltakene er i tråd med forskrift og 
forvaltningsplan for verneområdet.  
 
 
 
Saksdokumenter (følger saken) 
  
1 Londalen-Ørvilldalen landskapsvernområde - supplerende opplysninger om 

bygning på Bratthøvollen 
 
Andre saksdokumenter:  

1. Forvaltningsplan for Londalen-Ørvilldalen landskapsvernområde, 2003 
2. Byggeskikkveileder, Bygninger i seterlandskapet, Forollhogna nasjonalpark med 

tilliggende landskapsvernområder, 2020.  
 
Saksopplysninger 
Tolga kommune har oversendt en søknad fra Bratthøa Sauhavnelag om byggetiltak på 
Bratthøvollen som ligger innenfor Londalen-Ørvilldalen landskapsvernområde. 
 

  
Kartutsnitt fra GisLink 
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Søknaden  
Bratthøa Sauhavnelag søker om å rive et uthus på Bratthøvollen for så å sette opp nytt 
uthus med samme mål. Uthuset har funksjon som opphold og overnatting av 
saueeierne i forbindelse med gjeting i løpet av beitesesongen, og uthuset har et rom 
med 3 sengeplasser i tillegg til vedskjul, lager og «utedo». Det nye bygget, som det søkes 
om, skal ha samme funksjon, utforming og rominndeling som det gamle bortsett fra et 
doen tas ut av bygget. Det søkes derfor om å sette opp et frittstående bygg for ny utedo.  
 
Utdrag fra tilleggsopplysninger til søknaden – begrunnelse for søknaden:   
Her kommer supplerende opplysninger og bilder av bygget vi søker å rive/erstatte.  
Bakgrunnen for at sauhavnelaget ønsker å rive det gamle bygget, er at tømmeret 
på vestveggen er fukt- og råteskadet. Det er også råteskader på golvet.  
Sauhavnelaget har 10 beitebrukere og det slippes årlig 3000 sau på beite her.  
Vi har også en sauebesetning fra Trysil som slippes her pga. rovviltproblematikken 
i Trysil.  
Selve seterbygget brukes av sauegjeter som er fast ansatt på sommeren.  
Saueeierne har også hver sine gjeteruker i løpet av beitesesongen, og da brukes 
annekset som tilholdsrom og til overnatting.  
Dagens bygningsfunksjon er vedskjul/lager, utedo og sengerom med 3 
sengeplasser, det er behov for mange sengeplasser ifbm. sanking om høsten 
 

 
Med søknaden følger det kart som viser beliggenhet og plassering av bygningene, bilder 
av dagens bygg, målsatte tegninger av bygget og målsatt bilde av en utedo.  
 

 
Bratthøvollen – plassering av byggene som Bratthøa Sauhavnelag  
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Bilder av dagens bygning som det søkes om å få rive. 
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Plantegning av dagens uthus. 
 

 
Fasadetegning  
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Plantegning av nytt uthus – gjeterbu 
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Bilde av utedo slik det søkes om å få satt opp. 
 
 
Andre saksopplysninger 
Alle søknader om tiltak på bygninger i verneområdene skal oversendes til Kulturminne-
forvaltningen i Innlandet fylkeskommune for uttalelser, og fylkeskommunen har her gitt 
følgende uttalelse til søknaden:  
 
Fylkeskommunen vil ikke motsette seg at uthuset rives. På generelt grunnlag anbefaler ikke 
Fylkeskommunen rivning av bygninger som har kulturhistorisk verdi, med mindre dette er 
nødvendig for å ivareta viktige samfunnsinteresser.  
Ut fra en faglig vurdering i denne saken, er fylkeskommunen av den oppfatning at bygningen 
det er søkt rivning av, først og fremst har lokalhistorisk verdi i kommunen. Det er derfor opp 
til kommunen å fatte vedtak om rivning skal tillates eller ikke. 
 
 
 
Hjemmelsgrunnlag – verneforskriften og naturmangfoldloven (NML) 
 
Formålet med opprettelsen av Londalen-Ørvilldalen landskapsvernområde er (§2): 
 «å ta vare på et særpreget og vakkert natur- og kulturlandskap, der vegetasjon, 
seterlandskap med seterbebyggelse og setervoller, slåtteenger, utmarksslåtter og 
kulturminner utgjør en viktig del av landskapets egenart.»  
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I vernebestemmelsene, §3, heter det at «området er vernet mot alle tekniske inngrep 
eller tiltak som vesentlig endrer eller påvirker landskapets art eller karakter», og det 
vises til eksempler på ulike tiltak.  
 
Videre heter det i §5 at «når virksomhet kan skje uten av det strider mot formålet med 
vernet, og når særlige grunner taler for det, kan forvaltningsmyndigheten på nærmere 
vilkår gi tillatelse til: 
1) Oppføring av nødvendige nye bygninger til seterformål og beitebruk,  
2) Ombygging og restaurering av eksisterende bygninger med tanke på bruksendring,  
… 
9) Riving av eldre seterbebyggelse». 
 
Forvaltningsplanen for Londalen-Ørvilldalen landskapsvernområde gir retningslinjer for 
hvordan bestemmelsene i verneforskriften skal kunne forstås og brukes. I kap. 4.1 
Jordbruk og kap. 4.8 Bygninger og bygningsmiljø er det målsettinger om bl.a. «å ta vare 
på verneverdiene i området samtidig som det opprettholdes et jordbruk med setring og 
beitebruk» og «å ivareta og videreføre tradisjonell byggeskikk i området».  
I retningslinjene om tiltak fremgår det at det kreves en søknad dersom det skal oppføres 
nødvendige nye bygninger til seterformål og beitebruk, og behovet må dokumenteres. 
Byggetiltak bør skje i samsvar med tradisjonell byggeskikk for området, og det vises 
derfor til byggeskikkveilederen for seterbebyggelsen i Forollhognaområdet.  
Det er Innlandet fylkeskommune, som kulturminnemyndighet, som her må gi de 
nærmere faglige vurderingene mht. til at det er snakk om SEFRAK-registrert bygning osv.  
 
Søknaden om riving av gammelt uthus og oppføring av nytt uthus med samme mål og 
utforming, samt oppføring av separat utedo kan behandles etter verneforskriftens 
bestemmelser.   
 
Naturmangfoldloven 
Alle tiltak i verneområdene skal vurders etter naturmangfoldlovens §§ 8-12.   
 
 
Vurderinger 
Bratthøvollen er den innerste setervollen i dalføret og utgjør en viktig del av 
kulturlandskapet her. For kulturlandskapet er det viktig at området fortsatt beites og at 
bygninger er i bruk og tas vare på. For å kunne ha en rasjonell landbruksdrift er det 
forståelse for behovet for et husvære i forbindelse med tilsyn og gjeting av sauene 
gjennom beitesesongen. 
Kunnskapsgrunnlaget (nml § 8) for både naturmiljøet og kulturlandskapet med 
bygningsmiljø vurderes å være tilstrekkelig for å kunne behandle søknaden om 
byggetiltak. Det er derfor ikke grunnlag for å kreve ytterligere registreringer i forhold til 
føre-var-prinsippet (nml § 9).  
 
Fylkeskommunen har gjort en vurdering av byggesaken og kommet fram til at 
bygningen er av lokalhistoriske verdi.  
 
For at ikke all gammel bygningshistorie skal gå tapt, oppfordres det derfor til å ta vare 
på noe av det gamle bygget og gjennbruk av materailer så langt det lar seg gjøre. Det 
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stilles vilkår om å bruk av samme type materialer, farge og utforming av vinduer og en 
dør som passer byggeskikken, slik at det trasisjonellet bygningsmiljøet bli ivaretatt (nml 
§10).   
 
Videre vurderinger etter §§ 11-12 NML er ikke relevant i saken. 
 
Byggetiltaket er i tråd med vernebestemmelser og retningslinjene i forvaltningsplanen, 
og det settes vilkår slik at tiltaket ivaretar verneformålet og verneverdiene for 
landskapsvernområdet.   
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Nasjonalparkstyret for Forollhogna 

v/ Saksbehandler Eli Grete Nisja      Vingelen 24.03.21 

 

Her kommer supplerende opplysninger og bilder av bygget vi søker å rive/erstatte. 

Bakgrunnen for at sauhavnelaget ønsker å rive det gamle bygget, er at tømmeret på vestveggen er 
fukt- og råteskadet. Det er også råteskader på golvet. 

Sauhavnelaget har 10 beitebrukere og det slippes årlig 3000 sau på beite her.  

Vi har også en sauebesetning fra Trysil som slippes her pga. rovviltproblematikken i Trysil.  

Selve seterbygget brukes av sauegjeter som er fast ansatt på sommeren. 

Saueeierne har også hver sine gjeteruker i løpet av beitesesongen, og da brukes annekset som 
tilholdsrom og til overnatting. 

Dagens bygningsfunksjon er vedskjul/lager, utedo og sengerom med 3 sengeplasser, det er behov for 
mange sengeplasser ifbm. sanking om høsten. 

Det nye bygget som søkes oppsatt skal ha samme funksjon og lik utforming/rominndeling som det 
gamle, eneste er at utedoen ønskes tatt ut av bygget og settes opp som frittstående bygg. 

 

 

 

 

Vedlegg: 5 Bilder av dagens uthus 

 

Med hilsen 

Bratthøa Sauhavnelag 

v/ Audun Urset 
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Saksfremlegg 

  Arkivsaksnr: 2021/3995 

 Saksbehandler: Eli Grete Nisja 

 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna 17/2021 14.06.2021 

 
Forddalen landskapsvernområde - Søknad om tilbygg til seterbu ved 
Forosvollen, Midtre Gauldal - søker: Rolf Kleven 

 

Forvalters innstilling:  
Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Rolf Kleven, Børsa dispensasjon fra § 3, punkt 1 i 
Forskrift om Forddalen landskapsvernområde til oppføring av tilbygg på seterbua 
Klevbua gnr. 270, bnr. 3 og 5 på Forosvollen, Midtre Gauldal kommune. 
  
Vilkår: 

1. Det kan oppføres et tilbygg på 2,50 m x 4,20 m (10.5 m2) slik at det samla BYA på 
Klevbua blir 41 m2. De målsatte tegningene som følger søknaden, er en del av 
vedtaket.   

2. Panel og vinduer skal ha samme farge og utforming som dagens seterbu slik at 
tilbygget framstår som en naturlig forlengelse av seterbua. Taket skal tekkes med 
torv. 

3. Byggeplassen skal holdes rydding slik at bygningsavfall ikke ligger skjemmende 
rundt og blåser utover. Bygningsavfall som ikke er rent trevirke, er ikke tillatt å 
brenne, men skal levers på godkjent avfallsmottak. 

4. Tillatelsen gitt etter verneforskriften er gyldig i 3 år fra vedtaksdato.  
 
Nasjonalparkstyrer oppfordrer til å følge anbefalingene fra Trøndelag fylkeskommune, 
som er gjengitt i saksframlegget, samt Byggeskikkveilederen for verneområdene i 
Forollhogna.   
  
Motorisert materialetransport i forbindelse med byggearbeidet kan skje vinterstid ved 
bruk av snøscooter, og er et søknadspliktig tiltak etter verneforskriften. Tillatelse til 
motorisert ferdsel på barmark innenfor verneområdet kan ikke påregnes.   
 
Hjemmel:    
Vedtaket er hjemmet i Forskrift om Fordalen landskapsvernområde, § 5, punkt 3. 
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Begrunnelse: 
Det er i avgjørelsen lagt vekt på at tilbygget er tilpasset seterbua og dermed vil falle godt 
inn i det eksisterende bygningsmiljøet på Forosvollen. Byggetiltaket vil være i tråd med 
verneformålet om å ta vare på et særpreget natur- og kulturlandskap der seterbebyggelse 
og setervoller er sentrale elementer i landskapsbildet. Det er satt vilkår for å ivareta 
kravene om materialer, farge og utforming på tilbygget, og byggetiltaket vurderes derfor 
å innordne seg eksisterende bebyggelse og å være i tråd med retningslinjene i 
forvaltningsplanen om byggetiltak på seterbebyggelse.  
 
 
 
Saksdokumenter (følger saken) 
1 Forddalen landskapsvernområde - søknad om tilbygg til seterbu ved Forosseter - 

Nyhaugen - Nekjådal statsalmenning - Rolf Kleven 
2 Nekådal statsallmenning - tillatelse til påbygging av seterbua ved Nyha(1) 
3 Vedtak erklæring om frifall. Rolf Kleven Børsa (002) 

 
Andre saksdokumenter:  

1. Forvaltningsplan for Endalen, Budalen og Fordalen landskapsvernområder, 2005. 
2. Byggeskikkveileder – Bygninger i seterlandskapet, Forollhogna nasjonalpark med 

tilliggende landskapsvernområder, 2020.  
 
Saksopplysninger 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna har mottatt en søknad om byggetiltak på seter på 
Forossvollen som ligger innenfor Forddalen landskapsvernområde, Midtre Gauldal 
kommune. 

 
Rød prikk viser beliggendeheten til Forossvollen.  
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Søknaden 
Rolf Kleven, Børsa søker om tillatelse til tilbygg på egen seterbu Klevbua på Forossvollen.  
Eksisterende seterstue er på 30,7 m2, og det søkes om et tilbygget 10,5 m2. Dette vil 
utgjøre et samlet BYA på 41 m2. 
 

  
Situasjonsplan. 
 
Det følger målsatte tegninger med søknaden som viser alle fasader for både 
eksisterende seterbu og tilbygget, samt plantegning, jf. vedlagte saksdokumenter. 
 

 
Fasadetegning seterbua med tilbygg - fasade nord og vest 
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Plantegning som viser eksisterende bygg og tilbygg. 
 
 
Forosvollen ligger i Nekjådalen Statsallmenning, og søker har avklart sin søknad med 
hhv. Singsås fjellstyre og Statskog.   
Søknadsprosessen for søker har gått over tid, og behandlingene hos både fjellstyret og 
Statskog har foregått til ulike tider. Forvalter har derfor vært i kontakt med daglig leder 
hos fjellstyret og eiendomskonsulent hos Statskog, og fått bekreftet at alle formaliteter 
er i orden i denne saken.  
 
Andre saksopplysninger 
Nasjonalparkforvalter har i forbindelse med befaringen til Hundåtjønna høsten 2020, 
gått forbi Forossvollen og tatt et oversiktsbilde av setergrenda. Dette bildet blir litt for 
mørkt når det settes inn i saksframlegget, men kan vises for nasjonalparkstyret under 
behandlingen av saken.  
 
Alle søknader om tiltak på bygninger i verneområdene skal oversendes til Kulturminne-
forvaltningen i Trøndelag fylkeskommune for uttalelser, og fylkeskommunen har her gitt 
følgende uttalelse til søknaden:  
 
Tiltaket omfatter et tilbygg på ei seterstue i Forddalen landskapsvernområde, som er en del 
av Forollhogna nasjonalpark. Det antas at seterstua er laftet og at den står på en natur-
steinsmur. Ettersendt bildemateriale viser at bygningen har torvtak og er kledt med stående 
panel som er umalt. Bygningen er så langt vi kan se ikke registrert i SEFRAK-registeret.  
 
Vurdering og anbefaling 
Det omsøkte tilbygget er mot sør, og er på 2,5m der eksisterende seterbu måler 7,3m. 
Omsøkt tilbygg i lengderetningen følger stedlig tradisjon. Ifølge byggeskikkveilederen for 
Forollhogna nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder, skjedde utvidelse av 
seterstuene etter et relativt fast mønster, nettopp som tilbygg i lengderetningen. Videre at 
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tilbyggene var beskjedne og underordnet seg lengderetningen på hovedbygget. I bygge-
skikkveilederen står det også at seterstuenes hovedinntrykk var et langt, smalt hus, og at 
lengden kan variere fra 7-15 meter. Total lengderetning etter et eventuelt tilbygg vil være på 
9,8 og dermed ikke gå ut over tradisjonelle volum. Seterstua ligger i et lite miljø med tre 
andre seterstuer med tilhørende uthusbebyggelse. Disse seterstuene er som tradisjonen 
lange og smale, med en lengderetning på rundt 10m. Seterstuen vil med et tilbygg falle godt 
inn i det eksisterende bygningsmiljøet.  
På tilsendt skisse er tilbygg vist som videreført med torvtak, og vinduer vist som kopi av 
eksisterende. Det er viktig at nøkterne detaljer som vindusomramming videreføres, likeså at 
nye vindu blir kopi av eksisterende vindu. På skisser er det vist et vindu på eksisterende 
sørfasade. Dette bør man søke å gjenbruke i ny fasade mot sør i tilbygget. Øvrige 
bygningsdeler som torvtak og natursteinsmur bør videreføres i tilbygget som vist på tilsendt 
underlag.  
Det antas at panel vil tas av på eksisterende sørfasade slik at lafteveggen kommer frem i det 
som blir det nye rommets interiør. Dersom panelene demonteres forsiktig kan det vurderes å 
benytte disse i ny sørfasade på tilbygg, dersom panelene lar seg gjenbruke. Tilbygg bør ha 
stående panel med dimensjoner lik eksisterende panel og bør få stå umalt slik at man på sikt 
vil få den samme patina som det eksisterende. Det bør også være et krav til materialkvalitet 
på panelene. 
Når det gjelder åpning mellom eksisterende og ny del anbefales det å ta ned så lite som 
mulig av eksisterende laftevegg. Det er en vindusåpning som kan benyttes som et 
utgangspunkt for en dør mellom delene. 
 
 
Hjemmelsgrunnlag – verneforskriften og naturmangfoldloven (NML) 
Formålet med opprettelsen av Forddalen landskapsvernområde er (§2): 
 «å ta vare på et særpreget natur- og kulturlandskap der seterbebyggelse og setervoller er 
sentrale elementer i landskapsbildet.»  
 
I vernebestemmelsene, §3, heter det at «området er vernet mot alle inngrep eller tiltak 
som vesentlig endrer eller påvirker landskapets art eller karakter, slik som for eksempel 
oppføring av bygninger, …, riving av gamle seterbygninger, …» Opplistingen er ikke 
uttømmende, og tiltak må omsøkes.  
 
Videre heter det i § 5 Eventuelle unntak etter søknad at «når virksomhet kan skje uten av 
det strider mot formålet med vernet, og når særlige grunner taler for det, kan 
forvaltningsmyndigheten på nærmere vilkår gi tillatelse til:   
3) Mindre tilbygg til eksisterende bygninger.  
 
 
Forvaltningsplanen for Endalen, Budalen og Forddalen landskapsvernområder gir 
retningslinjer for hvordan bestemmelsene i verneforskriften skal kunne forstås og 
brukes.  
Når det gjelder byggetiltak knyttet til seterbebyggelse vises det til at formålet med 
vernet er i strek grad knyttet til seterbebyggelsen, og at derfor ikke skal kunne tillates 
tiltak som strider mot verneformålet. Byggetiltakene bør derfor innordne seg 
bygningens størrelse, utforming, materialer og farger. Nye materialer som tilføres skal 
så langt som råd er være av samme type og utforming som tidligere anvendt 
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I forvaltningsplanen beskrives Forddalen landskapsvernområde å være relativt lite 
berørt av teknikse inngrep og må derfor kakateriseres som et naturlandskap mer enn et 
kulturlandskap til tross for tidligere seterdrift og at området har vært utnyttet og fortsatt 
utsnyttes til beite.  
 
Byggesikkveilederen for verneområdene i Forollhogna gir en beskriveslse av de typiske 
seterbuene i landskapsvernområdene å være smale og lange i en etasje. Størrelsene på 
seterstuene varierer selvsagt en del, men er likevel som hovedregel 7-15 m lange, 3-5 m 
brede, 1.7-1,9 m høge på langveggen og en mønehøgde på 2,7-2,8 m. 
Byggesikkveilederen gir gode råd og veiledning for byggetiltaket, og blir gerelt anbefalt i 
alle byggesaker i verneområdene i Forollhogna.  
 
Naturmangfoldloven 
Alle tiltak i verneområdene skal vurders etter naturmangfoldlovens §§ 8-12.   
 
Myndighet 
Søknaden om tilbygg til eksisterende seterstue behandles etter verneforskriftens 
bestemmelser, og myndigheten er tillagt nasjonalparkstyret.   
 
 
Vurderinger 
Forosvollen består av 4 setertun som ligger samlet og utgjør en forholdvis enhetlig liten 
setergrend. Det foreligger ingen SEFRAK-registeringer for bygningene, og heller ingen 
registeringer av andre kulturminner i dette området.  
Forosvollen ligger innenfor villreinens leveområder, og områdene her klassifiseres som 
helårsbeite med spredte mindre trekkområder. Kalvingsområdene ligger i de sentrale 
fjellområdene. Videre er det i Naturbase registreringer av fjellrype i områdene her. 
Kunnskapsgrunnlaget (nml § 8) for naturmiljøet og bygningsmiljøet vurderes å være 
tilstrekkelig for å vurdere søknaden om tilbygg på Klevbua. Det er derfor ikke grunnlag 
for å kreve ytterligere registreringer i forhold til føre-var-prinsippet (nml § 9).  
Utvidelsen av Klevbua vurderes å være forholdvis beskjeden og gi i liten grad økt 
overnattingskapasitet som igjen gir grunnlag for økt ferdsel og belastning av området. 
Heller ikke selve byggetiltaket vurderes å påvirke bygningsmiljøet i negativ grad. Den 
samla belastingen for miljøet vurderes derfor ikke å være til stede (nml § 10). 
 
Motorisert transport av materialer i forbindelse med oppføringen av tilbygget kan skje 
vinterstid ved bruk av snøscooter, og er et søknadspliktig tiltak etter verneforskriften.  
Motorisert transport på barmark kan ikke påregnes. Materialetransporten på barmark 
kan foregå ved f.eks. bruk av hest (nml §§ 11-12). 
 
Fylkeskommunen har gjort en god vurdering av det omsøkte byggetiltaket, og forvalter 
støtter seg til de vurderingene som der er gjort. Å tillate tilbygget til Klevbua gir et samlet 
BYA på 41m2, som er i den størrelse og utforming som det søkes om, og er i tråd med 
forvaltningsplaner og tillatelse gitt i andre byggesaker i andre landskapsvernområder, og 
i samsvar med nasjonalparkstyret sin forvaltningspraksis i landskapsvernområdene. 

191



Fra: rolf.kleven1960@gmail.com[rolf.kleven1960@gmail.com]
Sendt: 05.04.2021 12:07:28
Til: Postmottak SFTL
Kopi: Haug, Astrid Alice
Tittel: Søknad om tilbygg til seterbu ved Forosseter (Nyhaugen) i Nekjådal Statsalmenning

Hei,
 
Tilbake i 2018 søkte vi Singsås Fjellstyre og Statskog om tillatelse til å bygge på seterbua vår ved Forosseter
(Nyhaugen) tilhørende Gnr 270 bnr 3/5 i Midtre Gauldal kommune.
Prosessen stoppet imidlertid opp av forskjellige årsaker, og vi kom aldri så langt at vi søkte Nasjonalparkstyret om
tillatelse så vidt jeg kan se.
 
Oversender derfor søknaden nå, og legger også ved tillatelsene fra Statskog og Singsås Fjellstyre som dere ser er
av nyere dato enn opprinnelig søknad.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Rolf Kleven
Skaunavegen 102
7353 Børsa
 
Tlf. 926 05160
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Rolf Kleven 
Skaunavegen 100 
7353 BØRSA 
 

 

 

Nekådal statsallmenning - tillatelse til påbygging av Klevbua, reg.nr.5027/403/1/9058 
 
Viser til din søknad til Singsås fjellstyre av 10.06.18, hvor du søker om tillatelse til å sette opp et tilbygg til 
"Klevbua" på Fordosvollen. 
Plan -og fasadetegninger av eksisterende bygning samt planlagt tilbygg er vist i vedlegg til søknaden. 
Det søkes om påbygging 2,5 m i  lengderetningen, noe som betyr utvidelse på ca. 10,5 m2. 
Etter utvidelsen vil Klevbua få et areal på BYA 41 m2. 
 
Søknaden er behandlet i Singsås fjellstyre som sak 13/18: 
Det ble gjort følgende vedtak, 
første ledd: Fjellstyret finner at tiltaket er av en slik art at det kan godkjennes i henhold til søknad. 
 
Statskog er kjent med at det senere er gjort vedtak i spørsmål om frifall av setra, med at dette ikke er 
formelt sluttført. 
 
Klevstua vil etter påbygging opprettholde preget som rerelativt beskjeden seterbu,  og i tråd med 
byggeskikken i Nekådal statsallmenning. 
Statskog finner derfor å kunne slutte seg til fjellstyrets vedtak i saken, og gir herved grunneiers tillatelse til 
oppføring av et tilbygg slik det er vist på tegningen vedlagt søknaden. 
 
Tillatelsen gis med hjemmel i seterforskriftens §11 – om hus på seter som ikkje er i bruk og ikkje falen i det 
fri. 
 
 
  
Med hilsen 
 
Geir Wagnild 
eiendomskonsulent 
 
Dette dokumentet er elektronisk signert 
 
 
Vedlegg: 0  
 
 

Gjelder eiendom 
5027/403/1 

Vår ref. 
19/259- 6  

Deres ref.  
 
 

Vår dato 
17.04.2020 

Vår saksbehandler 
Geir Wagnild 
907 30 776, gwa@statskog.no 

Kopi til: 

Singsås fjellstyre Gaulasenteret 7290 STØREN 
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MØTEBOK 
SINGSÅS FJELLSTYRE 

Møtedato; 22.01.19 
Møtested; Jens Sandrød 
Tid; 1030 
Av 5 medlemmer møtte; 4 
Odd Torolf Lein med gyldig forfall. 
 
SAK NR; 04/19 

År 2019 
 
Saken gjelder; 
Fjellstyret tar stilling til om det skal fattes erklæring om frifall for seter under bruket Gnr.270 
Bnr. 3 og 5 i Nekjådal statsallmenning. Bruker er Rolf Kleven, Børsa.  
 
Saksdokumenter; 
Fjelloven av 1975 
Gjeldende seterforskrift 
 
Lovgrunnlag; 
Fjelloven av 1975, § 2. § 22. 
Gjeldende seterforskrift §.12 og § 13. 
 
Fjellstyrets behandling; 
 
Fjellstyret har, i henhold til fjelloven og seterforskriften, foretatt en vurdering om det skal 
fattes erklæring av frifall for seter under bruket Gnr.270 Bnr. 3 og 5 i Nekjådal 
statsallmenning. Bruker er Rolf Kleven, Børsa.  
 
Fjelloven har følgende bestemmelse vedr. retten til allmenningsbruk:  
 
§ 2.Rett til allmenningsbruk ligg til bygd eller grend som frå gamal tid har hatt slik rett. Retten 
skal kunne nyttast på ein måte som til kvar tid er i samsvar med rasjonell bruk, og som er 
naturleg etter tida og tilhøva. 

Rett som er knytta til jordbrukseigedom kan berre utnyttast så langt det skjer i tilknyting 
til drifta av eigedomen som jordbruk, og så lenge eigedomen vert driven som jordbruk. Med 
dei unntak som går fram av lova her, kan slik rett ikkje avhendast, leigast bort eller krevjast 
avløyst mot vederlag. Vert gardsdrifta nedlagd og jorda teken i bruk til føremål utanom 
jordbruksnæringa, fell retten bort. Det same gjeld om ein eigedom ved sal eller oreigning 
misser så mykje av jorda at den ikkje lenger er å rekna som ei jordbruksmessig eining, eller 
vert delt på ein slik måte at ingen av jordpartane etter delinga er å rekna som jordbruk. 

Tvist etter siste punktum i andre stykket vert avgjort ved skjøn. 

Fjelloven har følgende bestemmelse vedr. frifall for seter: 
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 § 22.Rett til oppteken seter med setervoll og tilliggjande kulturbeite fell bort: 
1. Ved oppgjeving utan atterhald.  
2. Når setra i eit samanhengande tidsrom av 20 år ikkje har vore i bruk som seter. 

Bortfall av rett til seter etter første stykke nr. 2 får først verknad 5 år etter at lova har 
teke til å gjelde, med mindre retten etter § 20 i lov 12 mars 1920 ville ha falle bort før. 

Rett til utvist tilleggsjord etter § 19, og som ikkje direkte er knytt til ei seter, fell bort: 
1. Ved oppgjeving utan atterhald.  
2. Når tilleggsjorda i 5 år samanhengande ikkje har vore i bruk. 

 
Seterforskriften pgr. 12 er som følger: 
 
§ 12.Om seter som er fallen i det fri 

Når vilkåra etter § 22 i fjellova ligg føre skal fjellstyret gjere vedtak om at retten til setra 
m.m. er fallen i det fri. 

Fjellstyret kan vise ut seter som er fallen i det fri etter § 22 i fjellova, til eigedom i drift 
som treng seter. 

Fjellstyret skal i tilfelle gjere vedtak om at den førre seterbrukaren skal fjerne husa om 
han ikkje innan ei viss tid fører dei over til den nye brukaren. Før fjellstyret gjer vedtak om 
fjerning av hus skal saka leggjast fram for regional kulturminnestyresmakt til fråsegn. 

0 Endra ved forskrift 26 aug 2009 nr. 1120 (i kraft 1 sep 2009). 
 
Seterforskriften pgr. 13 er som følger: 
 
 13.Løyve til å ha hus m.m. ståande, bortleige m.m. på seter som er fallen i det fri 

Blir seter som er fallen i det fri ikkje vist ut til ein annan eigedom med bruksrett, kan 
Statskog SF gi seterbrukaren løyve i inntil 10 år av gangen til å ha hus eller anlegg ståande 
utan vederlag til bruk for seg og huslyden om fjellstyret samtykkjer. Denne retten skal høyre 
under eigedomen, og kan ikkje skiljast frå han ved overdraging av husa. 

Kontrakt om bortleige eller annan liknande bruksrett er likestilt med overdraging om 
ikkje retten er stifta for kortare tid enn 10 år utan rett for brukaren til forlenging eller fornying 
av kontrakten. 

§ 17 i denne forskrifta gjeld tilsvarande for løyve etter første ledd. 

Fjellstyret gjer vedtak om at husa skal fjernast om verken utvising eller løyve er aktuelt. 
Før fjellstyret gjer vedtak om fjerning av hus skal saka leggjast fram for regional 
kulturminnestyresmakt til fråsegn. 

0 Endra ved forskrift 26 aug 2009 nr. 1120 (i kraft 1 sep 2009). 
 
Fjellstyrets vedtak: 
Setra under bruket Gnr.270 Bnr. 3 og 5 i Nekjådal statsallmenning vurderes til ikke å være i 
bruk i henhold til fjellovens bestemmelse pgr. 2. 
 
Fjellstyrets vedtak begrunnes med, i henhold til fjellovens § 22, at setra ikke har vært i bruk 
som seter i et sammenhengende tidsrom på 20 år. 
Når vedtaket er gyldig, vil fjellstyret behandle saken i henhold til seterforskriften pgr. 12 og 
pgr.13. 

195

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2009-08-26-1120
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2009-08-26-1120


Fjellstyrets vedtak kan påklages innen tre uker fra det er mottatt. 
Enstemmig vedtatt 
 
Utskrift til;  
Rolf Kleven, Skaunavegen 102, 7353 Børsa 
Statskog, her 
Utskrift/brev sendt dato; 20.04.2020 
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Saksfremlegg 

  Arkivsaksnr: 2021/5657 

 Saksbehandler: Eli Grete Nisja 

 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna 18/2021 14.06.2021 

 
Budalen landskapsvernområde - søknad om oppsetting av tilsynsbu med 
uthus i Synnerdalen, Midtre Gauldal - Søker: Geir Forodden 
 

Forvalters innstilling: 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Geir Forodden dispensasjon fra § 3 punkt 1 i 
Forskrift for Budalen landskapsvernområde til oppføring av tilsynsbu med uthus i 
Synnerdalen, Midtre Gauldal. 
 
Vilkår: 

1. Tilsynsbua skal oppføres med målene er 8,80 m x 4,50m – til sammen 39,6 m2 
BYA, med mønehøgde 3,15 m og takvinkel 27 grader, jf. tegningene som 
følger som den del av vedtaket. 

2. Uthuset skal oppføres med målene er 5,30 m x 2,80m – til sammen 14,9 m2 
BYA, med mønehøgde 2,60 m og takvinkel 27 grader, jf. tegningene som 
følger som den del av vedtaket.  

3. Byggeplassen skal holdes rydding slik at bygningsavfall ikke ligger 
skjemmende rundt og blåser utover. Bygningsavfall som ikke er rent 
trevirke, er ikke tillatt å brenne, men skal levers på godkjent avfallsmottak. 

4. Tillatelsen etter verneforskrift gjelder i 3 år fra vedtaksdato. 
 

Hjemmel:  
Vedtaket er hjemlet i Forskrift for Budalen landskapsvernområde, § 5, punkt 1 for 
oppføring av tilsynsbu med uthus for beitebruk.   
 
Begrunnelse: 
Området innerst i Synnerdalen er preget av lang tids seterdrift og beitebruk, og 
landskapet er fortsatt åpent med seterbybyggelse. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at 
beitebruk er viktig for å opprettholde kulturlandskapet her, og dette gjenspeiles i både 
formål og bestemmelser i forskriften for landskapsvernområdet. 
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Det er videre i avgjørelsen lagt vekt på at oppføringen av ny tilsynsbu med uthus ikke 
strider mot verneformålet eller verneverdiene for landskapsvernområdet, og at bygge-
tiltaket er i tråd med retningslinjene i forvaltningsplanen. Det settes vilkår slik at tiltaket 
ivaretar verneformålet og verneverdiene for landskapsvernområdet.  
 
 
 
Saksdokumenter (følger saken) 
  
1 Budalen landskapvernområde - søknad om oppsetting av tilsynsbu / uthus - Geir 

Forodden                                                                                                                Budalen 
17 

2 Møtebok budal fjellstyre 
  
Andre saksdokumenter:  

1. Forvaltningsplan for Endalen, Budalen og Forddalen landskapsvernområdet, 
2005.  

2. Byggeskikkveileder. Bygninger i seterlandskap. Forollhogna nasjonalpark med 
tilhørende landskapsvernområder, 2020. 

 
Saksopplysninger 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna har mottatt en søknad om oppføring av ny tilsynsbu 
med uthus og inngjerding av nytt beiteområde i Synnerdalen innenfor Budalen 
landskapsvernområde, Midtre Gauldal kommune. 
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Rød prikk markerer området hvor det søkes om oppføring av ny tilsynsbu med uthus og 
inngjerding av nytt beiteområde. 
 
 
Søknaden  
Geir Forodden, Budal søker om tillatelse til oppføring av egen tilsynsbu med uthus og 
inngjerding av areal. Det søkes om en tilsynsbu på 39,6 m2 med et uthus på 14,9 m2, og 
dette utgjør til sammen 54,5 m2 BYA. Det er ikke oppgitt i søknaden hvor stort areal som 
vil bli inngjerdet, men i saken fra Budal fjellstyre framgår det at fjellstyret/Statskog gir 
tillatelse til inntil 4 daa til inngjerding.     
 
Begrunnelsen framgår av søknaden: 
Søker om oppsetting av tilsynsbu med uthus, samt inngjærding av ett område for vår og 
høstbeite(saltplass). Bruket har sluppet sauer sammenhengende i synnerdalen siden 1982 
med tilhold på Budalsøyvollen som er brukt som tilsynsbu-saltplass-samligsplass, denne 
vollen er nå overtatt av min brors etterkommere. Derfor her behovet for tilsynsbu samt 
inngjærding for saltplass/samlingsplass dukket opp. Vi slipper ca. 270 sauer og lam i 
Synnerdalen. Håper på posetivt og hurtig svar. 
 
 

 
 
Kartskisse som viser plassering av tilsynsbu med uthus og område for inngjerding.   
 
Det følger målsatte byggetegninger for både tilsynsbu og uthus, jf. vedlagte 
saksdokumenter. Det gjengis her målsatte tegninger av tilsynsbua med fasaden mot 
vest og plantegning, og fasade- og plantegninger av uthuset. 
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Fasadetegning tilsynsbu 
 
 

 
Plantegning tilsynsbu. 
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Fasade- og plantegning uthus. 
 
Søknaden fra Geir Forodden om oppføring av egen tilsynsbu med uthus er behandlet i 
Budal fjellstyre etter Fjelloven og Forskrift om seter og tilleggsjord i statsallmenning, og 
følgende vedtak er fattet:   
Budal fjellstyre gir Gbrnr 185/1 v/ Geir Forodden tillatelse til å oppføre tilsyns bu med uthus 
sør for Hetlingvollen i Synnerdalen Budal Statsallmenning.  
Det kan også inngjerdes en mindre trø for samling/nattbeite.  
 
Vilkår:  
- Tilsyns bu kan være maksimalt 40 m2.  
- Uthus kan være maksimalt 15m2.  
- Trø kan være maksimalt 4 daa.  
- Eksakt plassering av tilsyns bu, uthus og trø gjøres på barmark, med representant for 
søker, fjellstyre og Statskog til stede.  
- Godkjenning fra nasjonalparkstyre og bygge godkjenning fra kommune må være godkjent 
før vedtak kjennes gyldig.  
- Om Budal fjellstyre finner annen løsning for tilgjengelig tilsyns bu i samme område før 
saken er endelig behandlet, vil denne løsningen prioriteres foran oppføring av ny tilsyns bu. 
Om denne muligheten blir tilbudt vil vedtak om oppføring av ny tilsyns bu bli kjent ugyldig.  
 
 
 
Andre saksopplysninger 
Budalen landskapsvernområde utgjøre en del av det utvalgte kulturlandskaps-
vernområdet «Seterdalene i Budalen» som ble opprettet i 2009. UKL en tilskuddsordning 
som skal bidra til at kulturlandskapet med bygninger blir ivaretatt.  
 
 
Hjemmelsgrunnlag – verneforskriften og naturmangfoldloven (NML) 
 
Verneformålet med Budalen landskapsvernområde, §2, er: 
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Å ta vare på et særpreget natur- og kulturlandskap med tilhørende planteliv, der 
seterlandskapet med seterbebyggelse, setervoller og kulturminner utgjøre en vesentlig 
del av landskapets egenart. 
 
I vernebestemmelsene, § 3, heter det at «området er vernet mot alle inngrep og tiltak som 
vesentlig kan endre eller virke inn på landskapet art eller karakter, slik som eksempel 
oppføring av bygninger, …, inngjerding av utmarksarealer, … Opplistingen er ikke 
uttømmende».  
Videre heter det i forskriftens § 5 Eventuelle unntak etter søknad «når virksomheten kan 
skje uten at det strider mot verneformålet med vernet, og når særlige grunner taler for det, 
kan forvaltningsmyndigheten på nærmere vilkår gi tillatelse til:  
1) Oppføring av nødvendige nye bygninger for jordbruksformål som er knyttet til seterdrift og 
beitebruk».  
 
  
Forvaltningsplanen for Endalen. Budalen og Forddalen landskapsvernområde gir 
retningslinjer for hvordan bestemmelsene i verneforskriften skal kunne forstås og 
brukes.  
 
Byggesikkveilederen for verneområdene i Forollhogna gir en beskrivelse av … 
 
Byggesikkveilederen gir gode råd og veiledning for byggetiltaket, og blir gerelt anbefalt i 
alle byggesaker i verneområdene i Forollhogna.  
 
Naturmangfoldloven 
Alle tiltak i verneområdene skal vurders etter naturmangfoldlovens §§ 8-12.   
 
Myndighet 
Søknaden om oppføring av tilsynsbu med uthus i forbindelse med beitebruk behandles 
etter verneforskriftens bestemmelser, og myndigheten er tillagt nasjonalparkstyret for 
Forollhogna.   
 
 
Vurderinger 
Området innerst i Synnerdalen er preget av lang tids seterdrift og beitebruk, og 
landskapet er fortsatt åpent med seterbybyggelse. For område som det søkes om 
inngjedering kan det på flyfoto se ut som delvis åpen beitemark og delvis litt tilvokst.  
Kunnskapsgrunnlaget (nml § 8) for naturmiljøet og bygningsmiljøet i området vurderes å 
være tilstrekkelig for å vurdere søknaden om oppføring av tilsynsbu med uthus, og det 
er derfor ikke grunnlag for å kreve ytterligere registreringer i forhold til føre-var-
prinsippet (nml § 9).  
 
Det er nytt at det søkes om oppføring av tilsynsbu for beitebruk i landskapsvern-
området, og forvalter støtter seg til godkjenningen som er gjort av både Statskog og 
Budal fjellstyre i denne sammenhengen. Størrelse og utforming av både tilsynsbua og 
uthuset er innenfor de kraven som ellers er stilt i forhold til seterbebyggelse, og i tråd 
med forvaltningsplaner og tillatelse gitt i andre byggesaker i andre landskapsvern-

202



områder, samt i samsvar med nasjonalparkstyret sin forvaltningspraksis i tilsvarende 
saker (nml § 10).  
 
Videre vurderinger etter nml §§ 11-12 er ikke relevant i saken. 
 
Byggetiltaket er i tråd med vernebestemmelsr og retningslinjene i forvaltningsplanen, og 
det settes vilkår slik at tiltaket ivaretar verneformålet og verneverdiene for 
landskapsvernområdet.    
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Geir Forodden                                                                                                                       Budalen 17.05.2021 

7298 budalen 

 

Nasjonalparkstyret for Forellhogna 

Postboks 2600 

7734 Steinkjer. 

 

Søknad tilsyns bu/uthus 

Søker om oppsetting av tilsynsbu med uthus,samt inngjærding av ett område for vår og 
høstbeite(saltplass).Bruket har sluppet sauer sammenhegende i synnerdalen siden 1982 med tilhold 
på Budalsøyvollen som er brukt som tilsynsbu-saltplass-samligsplass,denne vollen er nå overtatt av 
min brors etterkommere.Derfor her behovet for tilsynsbu samt inngjærding for 
saltplass/sammlingsplass dukket opp.Vi slipper ca 270 sauer og lam i Synnerdalen.Håper på posetivt 
og hurtig svar. 

 

 

Mvh 

Geir Forodden 

e-post:geir.forodden@gauldalen.no 

Tlf:97129434 

 

 

 

Vedlegg: 

   -Møtebok fra Budal Fjellstyre. 

   -Tegninger av tilsynsbu og uthus. 

   -Kart over tenkt område/plassering.Plassering gjøres med Fjellstyre og Statsskog på barmark..
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MØTEBOK 
BUDAL FJELLSTYRE 

Møtedato; 09-02-2021 
Tid; Nyrønningen Storbudal kl 1900 
Tilstede Styre: Terje Tovmo, Anita Krigsvoll, Jorid Bjørnevoll, Helge Bjerkset, Vegar Enlid 
Fjelloppsyn/ daglig leder Ståle Solem. 
SAK NR;  01-21 

År 2021 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Geir Forodden Gbrn 185/1 i Budal søker den 09.08-20 om oppføring av tilsynsbu på ca 40m2 
med uthus ca 20m2 i Synnerdalen i Budal statsallmenning. Samtidig søkes om inngjerding av 
vår- høstbeite, med saltplass ved tilsynsbua. Dette et areal på ca 4-5 mål. 
Det opplyses at Geir Forodden slipper ca 250 sauer og lam i Synnerdalen. 
Vedlagt er kart av tenkt område, og tillatelse gitt av Budal fjellstyre til slipp av sau. 
 
29.11-20 mottar Budal fjellstyre en endring av søknaden. Dette etter at søker har samtale med 
Statskog og daglig leder i fjellstyret. Endringen innebærer at arealet det ønskes oppført 
tilsynsbu på, flyttes vest for elva Bua til et areal sør for Hetlingvollen. Dette vil gi enklere 
adkomst og har bedre egnet areal for den aktuelle bruken. 
 
Fjellstyret skal behandle søknaden om etablering av tilsynsbu etter fjellovens § 16 og § 5 i 
forskrift om seter og tilleggsjord i statsallmenning. 

Fjelloven § 16. 

Fjellstyret fastset nærare reglar om ordninga av beitebruken innan statsallmenningen. 
Reglane kan mellom anna gå ut på inndeling av beitet i felt, fastsetjing av beitetider og 
avgrensingar i talet på beitedyr av dei ulike slag innan dei einskilde beitefelt. I reglane 
skal det seiast frå om det skal vere høve til beiting med lausfe og i tilfelle på kva vilkår. 
Jordskifteretten kan ordne beitebruken når fjellstyret har gjort vedtak om beiteordning 
etter første ledd, og nokon beiterettshavar som denne ordninga vedkjem, har kravt saka 
inn for jordskifteretten innan 6 månader 

 
Forskrift om seter og tilleggsjord i statsallmenning § 5. 
 
Beiteareal, inngjerding, natthamning og gjetarbu 
Jordbrukar med beiterett i statsallmenning kan få utvist areal til inngjerding og 
natthamning (beiteareal), og ein stad for oppføring av gjetarbu, anten aleine eller saman 
med andre jordbrukarar. Det er eit vilkår at dei som har beiterett godtgjer behovet for 
areal til inngjerding eller gjetarbu, ved til dømes å leggje fram driftsplan. 
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Søknad om å få utvist beiteareal og ein stad for oppføring av gjetarbu skal sendast til 
fjellstyret. Fjellstyret skal leggje saka fram for kommunen, Statskog SF og eventuelt 
allmenningsstyret og områdestyret i reinbeiteområde etter reindriftslova, for fråsegn. 

Fjellstyret tek avgjerd om beiteareal og gjetarbu, og fastset dei nærare vilkåra for det 
utviste, under dette vilkår om oppføring av gjetarbu, kva slags bygningar som kan setjast 
opp, frist for å ta bua eller beitearealet i bruk m.m. Fjellstyret skriv ut eit dokument til 
beitebrukaren om utvisinga. Statskog SF skal ha kopi av det endelege vedtaket og 
dokumentet til beitebrukaren. 

Statskog SF tek avgjerd om inngjerding av beiteareal etter tilråding frå fjellstyret. I 
avgjerda kan Statskog SF setje dei vilkåra som er nødvendige, mellom anna kva slag 
gjerde søkjaren skal bruke og kor det av omsyn til ferdsel skal vere eit le eller ei grind. 

Når beitearealet eller gjetarbua ikkje lenger er i bruk skal fjellstyret fatte vedtak om at 
inngjerdinga eller gjetarbua skal fjernast, om det ikkje kan utvisast til ein annan som har 
bruksrett. Elles gjeld føresegnene om fjerning av hus i § 8 tilsvarande. 

Ihht Setrerforskriften §5 og departementets sine merknader, skal ei gjetar/tilsynsbu være 
små enkle bygg, som må kunne bli forlanga fjerna når det ikke lenger er behov for den. 

Geir Forodden har pr definisjon ikke beiterett i Budal statsallmenning, han har sin beiterett 
tilknyttet bruket Gbrn 185/1 i Endal statsallmenning. Men etter søknad har Budal fjellstyre i 
sak 10- 2009. Er det inntil videre gitt tillatelse til at Geir Forodden og Trude Nilsen kan 
slippe inntil 200 sau pr år, i Budal Statsallmenning. Begge disse allmenningene administreres 
av Budal fjellstyre. 
Dette gjør at fjellstyret kan gi tillatelse til oppføring av tilsynsbu med uthus og trø,  
( ref forskrift om seter og tilleggsjord i statsallmenning § 5. avsnitt 2 ) 
Fjellstyret kan gi søker mulighet til å ha dette stående så lenge bruket Gbrn 185/1 slipper dyr 
i næringssammenheng i Budal statsallmenning. 
 
Budal fjellstyre ser behovet for at Geir Forodden trenger ei tilsynsbu i Synnerdalen der han 
slipper sine dyr på beite.  
Det er en del sætre/ sæterhus i samme område som har falt i det fri/ ikke lenger er i rettmessig 
bruk som bruksretts seter. Om det i nærmeste framtid vil bli avklart at andre eksisterende 
sætrer vil kunne utvises til annet bruk eller bruker, så vil fjellstyret prioritere at slike hus blir 
overtatt til eks formålet tilsynsbu. 
For ny tilsynsbu settes begrensning på 40m2 bebygd areal, og for uthus 15m2 bebygd areal. 
Før evt oppføringa av ny tilsynsbu kan skje, så må søker tilsende fjellstyre målsette tegninger 
som er innenfor rammene som fjellstyret har satt. 
Deretter vil fjellstyre legge saken ut til offentlig ettersyn og høring med bla grunneier 
Statskog, før saken kan sendes til behandling i Nasjonalparkstyre, og deretter til 
byggesaksbehandling i Midtre Gauldal kommune.  
Her er veiledning og finne i byggeskikkveilederen som er utformet av nasjonalparkstyret i 
Forollhogna. 
Ved evt kontraktsinngåelse vil detaljer som eks gjerdeutforming, adkomst ol inngå. 
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Vedtak: 
 
Budal fjellstyre gir Gbrnr 185/1 v/ Geir Forodden tillatelse til å oppføre tilsyns bu med uthus 
sør for Hetlingvollen i Synnerdalen Budal Statsallmenning.  
Det kan også inngjerdes en mindre trø for samling/nattbeite. 
 
Vilkår: 

- Tilsyns bu kan være maksimalt 40 m2. 
- Uthus kan være maksimalt 15m2. 
- Trø kan være maksimalt 4 daa. 
- Eksakt plassering av tilsyns bu, uthus og trø gjøres på barmark, med representant for 

søker, fjellstyre og Statskog til stede. 
- Godkjenning fra nasjonalparkstyre og bygge godkjenning fra kommune må være 

godkjent før vedtak kjennes gyldig. 
- Om Budal fjellstyre finner annen løsning for tilgjengelig tilsyns bu i samme område 

før saken er endelig behandlet, vil denne løsningen prioriteres foran oppføring av ny 
tilsyns bu. Om denne muligheten blir tilbudt vil vedtak om oppføring av ny tilsyns bu 
bli kjent ugyldig. 

 
 
Utskrift/Brev til;  
 
Utskrift/brev sendt dato; 10/2-21 
 
Kopi til Statskog 
 
Saken gjelder; 
 
Saksdokumenter; Søknader, kartvedlegg 
 
Lovgrunnlag; Fjellovens § 16 og § 5 i forskrift om seter og tilleggsjord i statsallmenning. 
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Saksfremlegg 

  Arkivsaksnr: 2021/504 

 Saksbehandler: Eli Grete Nisja 

 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna 19/2021 14.06.2021 

 
Forollhogna nasjonalpark - klage på vedtak - dispensasjon for bruk av ATV 
for transport av utstyr på taktorvegen til Gorsetbua ved Hiåsjøen, Midtre 
Gauldal kommune. 
 

Forvalters innstilling: 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna avviser klagen fra Statsforvalteren i Trøndelag på 
delegert vedtak i sak 2021/404-3 om dispensasjon etter verneforskrift for bruk av ATV 
for transport på traktorveg/kjørespor fram til Gorsetbua ved Hiåsjøen innenfor 
Forollhogna nasjonalpark.  
 
Begrunnelse: 
Dispensasjonen til barmarkskjøring på traktorvegen/kjøresportet er gjort med hjemmel i 
verneforskriftens § 3 punkt 5.3 bokstav b), i tråd med forvaltningsplanen for Forollhogna 
nasjonalpark og forvaltningspraksis for nasjonalparkstyret.  
Nasjonalparkstyret behandlet i styresak 25/2017 bl.a. transportbehovet for brukere av 
vegen til Hiåsjøen. Dette har vært grunnlaget for siste års forvaltningspraksis, og 
bakgrunnen for at søknader om tillatelse for motorisert ferdsel her nå behandles som 
delegert sak. 
Det ligger dialoger og prosesser som grunnlag for både verneforskriftens bestemmelser 
og retningslinjene i forvaltningsplanen, samt forvaltningspraksis. Nasjonalparkstyret 
finner det derfor mest riktig at eventuelle endringer av retningslinjer og 
forvaltningspraksisen for barmarkskjøring blir tatt opp gjennom en revisjon av 
forvaltningsplanen.  
 
Saken oversendes til Miljødirektoratet for videre klagebehandling. 
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Saksdokumenter (følger saken) 
  
1 Forollhogna nasjonalpark - klage på vedtak - gitt dispensasjon for bruk av ATV for 

transport av ved og utstyr på kjørespor fram til Gorsetbua 
2 Forollhogna nasjonalpark - gitt dispensasjon for bruk av ATV for transport av ved og 

utstyr på kjørespor fram til Gorsetbua - 2021 - 2024 
3 Særutskrift av NP-sak 25-2017 
4 Uttalelse ferdsel Hiåsjø 

 
 
Andre saksdokumenter:  

1. Forvaltningsplanen for Forollhogna nasjonalpark 
 

 
Saksopplysninger 
Statsforvalteren i Trøndelag har klaget på delegert vedtak om dispensasjon etter 
verneforskrift for bruk av ATV med tilhenger for transport på barmark etter 
kjørespor/traktorveg innenfor Forollhogna nasjonalpark, jf. saksdokument 1. 
 
Søknad og dispensasjon 2021 
Soknedal fjellstyre søkte den 12.01.2021 om en flerårig tillatelse til motorisert ferdsel for 
både vinter- og sommertransport, og søknaden ble behandlet ved to delegerte vedtak:  

- et vedtak (18.01.2021) for bruk av snøscooter på transport av ved, utstyr til buene 
i fjellet, og  

- et vedtak (23.02.2021) for bruk av ATV på kjøresportet/traktorvegen fram til 
Gorsetbua ved Hiåsjøen, jf. saksdokument 2.    

 
Begge de delegerte vedtakene er gjort i tråd med delegeringsreglementet, jf. avsnitt om 
Hjemmelsgrunnlag nedenfor. 
 
Følgende delegerte vedtak om dispensasjon til bruk av ATV ble gjort 23.02.2021:  
Vedtak: 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna v/nasjonalparkforvalter gir Soknedal fjellstyre v/daglig leder 
dispensasjon fra Forskrift om Forollhogna nasjonalpark, § 3 punkt 5.1 for kjøring på barmark 
etter kjørespor/traktorveg fra grensen til nasjonalparken og fram til Gorsetbua ved Hiåsjøen, 
Midtre Gauldal kommune. 
  
Dispensasjonen gjelder for bruk av ATV med tilhenger for transport av utstyr, materialer mm til 
Gorsetbua for perioden 2021 – 2024. 
 
Vilkår 
 Det tillatelsen inntil 7 turer for barmarksesongen 2021, og deretter inntil 5 turer for årene 

2022-2024. Transport på helg og i tidsrommet for villreinjakt skal unngås.  
 Tillatelsen gjelder for daglig leder og styremedlemmer i Soknedal fjellstyre.    
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 Transport skal foregå på kjøresporet fram til 
Gorsetbua, jf. kartet. 
 

 Kjøringen skal skje skånsomt av hensyn til 
naturmiljø, terreng og vegetasjon. Dersom 
det er villrein i området skal kjøring 
stoppes/ avventes slik at dyrene ikke 
forstyrres.  

 
 Dersom det oppstår kjøreskader skal dette 

utbedres så snart det lar seg gjøre, men 
utbedringen skal ikke medføre noen form 
for standardheving av kjøresporet. 
Nasjonalparkstyret skal underrettes dersom 
dette skjer. 

  
 Det skal føres kjørebok. Original kjørebok sammen med denne tillatelsen skal medbringes under 

transport og vises til oppsyn, politi ved forespørsel. 
 Søker/daglig leder i fjellstyret er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen overholdes 

 
 Hjemmel for vedtaket 
Tillatelsen til motorisert ferdsel er gitt med hjemmel i verneforskrift for Forollhogna nasjonalpark, 
§ 3 punkt 5.3 bokstav b).  
 
Søknaden behandles administrativt av nasjonalparkforvalter, jf. delegeringsreglementet av 
15.6.2020, pkt. 4.6.2, og etter samråd med styreleder. 
 
Begrunnelse 
Det er i avgjørelsen lagt vekt på at søknaden omhandler transport av nødvendig utstyr til 
fjellstyret sin bu som benyttes både i oppsynsammenheng og av allmenheten til fritidsbruk. 
Erfaring viser at bruk av ATV gir mindre terrengslitasje enn bruk av traktor. Samtidig har en ATV 
har mindre plass på tilhengeren enn på en traktortilhenger, og det er derfor behov for noe flere 
turer med ATV.   
På grunn av endra fritidsbruk i befolkningen det siste året kan det forventes økt ferdsel i fjellet 
også i kommende somrer, og det vil dermed kunne være behov for både mer ved og økt tilsyn 
med Gorsetbua. Det gis derfor inntil 5 turer pr sesong.  
For sommersesongen 2021 gis det i tillegg 2 turer pga. transportbehov i forbindelse med 
vedlikeholdsarbeid på Gorsetbua.  
Det settes vilkår slik at transporten er begrenset i tid og omfang, og at det skal føres kjørebok.  
 
Ut over dette vurderes transportoppdraget ikke påvirke verneverdiene nevneverdig, og at en 
tillatelse ikke kunne skape en negativ presedens for andre landskapsvernområder med 
tilsvarende bestemmelser. 
 
Det følger egne kjørebøker for hhv. 2021 og perioden 2022-2024 med tillatelsen. 
 
 
Klagen 
Statsforvalteren i Trøndelag varslet den 02.03.2021om klage på delegert vedtak av 
23.02.2021, og at klagen ville kommet i løpet av uke 10 (8.-12.03). Klagefristen var 3 uker 
etter vedtaket ble fattet dvs. innen 16.03. Klagen ble imidlertid mottatt den 22.03 – en 
uke etter klagefristens utløp.    
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Til tross for at klagen er mottatt etter både klagefrist og tidspunkt som klager har 
oppgitt at klagen ville komme, velger forvalter likevel å behandle klagen og legge den 
fram for nasjonalparkstyret.   
 
Klagen fra Statsforvalteren følger som saksdokument. Her gis det vurderinger og 
begrunnelse for klagen, og gjengir her bare et par utsnitt fra klagen.  
 
Utklipp fra Statsforvalterens klage: 
Statsforvalteren i Trøndelag klager med dette på delegert vedtaket i sak 2021/504 der det 
gis dispensasjon fra vernebestemmelsene for Forollhogna nasjonalpark for inntil 7 (syv) 
turer med ATV med tilhenger på barmark langs kjørespor inn til Gorsetbua i 2021, samt 5 
(fem) turer i årene 2022 – 2024. Etter Statsforvalterens vurdering kan transportbehovet 
dekkes på annen måte enn barmarkskjøring, noe som medfører at det ikke er grunnlag for 
å gi tillatelse etter verneforskriftens § 3, punkt 5.3, bokstav b. 
 
Statsforvalterens konklusjon  
Med «nødvendig bruk av traktor» skal det, etter vår vurdering, menes transport av varer, utstyr 
o.l. som er av en slik karakter at det ikke er egnet å transportere inn vinterstid på snødekt mark.  
 
Statsforvalteren vurderer det som naturlig at praksisen med å gi tillatelse til barmarkskjøring 
langs eksisterende kjørespor uten at det vurderes om varene kan transporteres på vinterstid 
eller ikke, og om søker har et reelt behov eller ikke opphører.  
 
Det er ikke foretatt en vurdering av om behovet for barmarkskjøring kan dekkes på andre måter. 
Dette skal gjøres uavhengig av om vedtaket er hjemlet direkte i verneforskriftens § 3, punkt 5.3, 
bokstav b, eller i naturmangfoldlovens § 48. Kan behovet dekkes med motorisert ferdsel på 
snødekt mark, skal hovedregelen være at transporten skal utføres på snødekt mark, alternativt 
med helikopter. Det vises her til de strenge vilkårene for å få innvilget en søknad om 
barmarkskjøring etter nasjonal forskrift. Vilkårene for å kunne gi en dispensasjon for 
barmarkskjøring etter verneforskriftens § 3, punkt 5.3, bokstav b skal vurderes minst like strengt 
som vilkårene for å gi en dispensasjon etter nasjonal forskrift  
 
Søknaden om barmarkskjøring med ATV med tilhenger langs kjørespor inn til Gorsetbua ved 
Hiåsjøen må derfor avslås.  
 
 
Tidligere behandlinger og avklaringer angående traktorvegen til Hiåsjøen 
Nasjonalparkstyret behandlet i 2017 en sak om istandsetting og vedlikehold av 
traktorvegen inn til Hiåsjøen, samt bruk av traktorvegen, jf. NPS-25/2017 – vedlagt 
saksdokument 3. 
 
Bakgrunnen for denne saken var at det hadde oppstått erosjonsskade på en strekning 
av traktorvegen inn til Hiåsjøen, og at det her ikke var mulig å kjøre før dette ble 
utbedret. Ifølge SNO var det ut over dette ikke registrert negative effekter av motorisert 
ferdsel på eller i tilknytning til vegen her.    
I 2015 ble det bl.a. gitt avslag på bruk av traktor sommerstid i påvente av utbedring av 
erosjonsskadene på vegen. Uavhengig av bruken av vegen var det behov for å få 
utbedret skadene på vegen. I 2016 ble det gjennomført en befaring med berørte parter 
og det ble laget en utredning for tiltaket av en frittstående konsulent. Nasjonalparkstyret 
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dekket store deler av kostandene ved reparasjonen av erosjonsskadene på 
traktorvegen. 
 
I styresak 25/2017 satt styret som forutsetning at erosjonsskadene på traktorvegen 
måtte være utbedret i tråd med utarbeidet plan, før det kunne gis tillatelser et begrenset 
antall turer med traktor for nødvendig transport, samt flerårige tillatelser til faste og 
nødvendige transportbehov, jf. retningslinjene i forvaltningsplanen.  
 
I forbindelse med kravet om istandsettingen av erosjonsskaden på vegen ble det 
gjennomført møter med brukerne og Statskog som grunneier, og det ble bl.a. opprettet 
eget veistyre og transportbehov ble avklar.  
 
Utsnitt fra møtereferat, 20.04.2017: 

Årlig transportbehov 
Råbua: 1 tur 
Soknedal fjellstyre: 3 turer 
Soknedal Hestavslag: 1 tur 
Soknedal beitelag: 3 turer. Primært knyttet til uttransport av syke/skadde beitedyr 

Brukerne av veien er innstilt på å etablere ordninger for samkjøring. Dette vil bidra til at antall turer 
reduseres, men i påkomne tilfeller kan det oppstå behov for flere turer enn det som er opplistet.  
 

 
Dette har vært grunnlaget for den videre forvaltningspraksisen for tillatelser for kjøring 
på traktorvegen til Hiåsjøen. 
 
 
Andre opplysninger 
I forbindelse med klagesaken, har Soknedal fjellstyre gitt en nærmere redegjørelse for 
fjellstyret sitt transportbehov til Gorsetbua – både sommer og vinter, jf. vedlagt 
saksdokument 4. 
 
Utsnitt fra brev fra Soknedal fjellstyre, 31.05.2021: 
 
Ved etableringen av vern i Forollhogna var det et tema om hvor grensene skulle gå, og 
hvilken områder som skulle være landskapsvernområde og hva som skulle være 
nasjonalpark.  
I og med at verneforskriften § 3, blant annet beskriver at vernemyndighet kan gi tillatelse til 
bruk av traktor på barmark etter eksisterende kjørespor, så godtok rettighetshaver og 
brukere et vern, da dette ikke skulle være til stort hinder for utøvelse av beite, jakt, fiske, 
vedlikehold av bygninger osv. Brukere må kunne stole på at vilkår i verneforskriften ikke 
endres, eller at praksis endres uten medvirkning.  
Det er i etterkant spørsmål om dette området inntil og rundt Hiåsjø, med såpass utstrakt 
næring og fritidsbruk heller skulle hatt status som landskapsvernområde.  
 
Fjellstyret har bra oversikt og oppsyn med all ferdsel inn til Hiåsjø, både motorisert og annet.  
Vi ser at de som ferdes der tar hensyn til gjeldene lovverk. De vil og de har formalitetene i 
orden. Vi har i de siste år ikke registrert uønsket ferdsel. 
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Hjemmelsgrunnlag – verneforskriften og naturmangfoldloven (NML) 
 
§ 2 Formålet med opprettelsen av Forollhogna nasjonalpark er: 
- å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellområde 
- å bevare i naturlig tilstand landskapsformer og det biologiske mangfoldet med en variert 
vegetasjon med stort innslag av kravfulle plantearter og et rikt dyreliv med en høyproduktiv 
villreinstamme 
- å verne om kulturminner og kulturlandskapsinnslag 

    
Det er et overordnet mål å holde omfanget av motorisert ferdsel i nasjonalparken på et 
minimum og begrense ferdselen til det strengt nødvendige. Derfor er motorisert ferdsel 
i nasjonalparken som utgangspunkt forbudt jf. verneforskriftens § 3, punkt 5.1: 
«Motorisert ferdsel til lands og til vanns, herunder bruk av luftfartøy lavere enn 300 meter er 
forbudt.» 
 
Ifølge verneforskriftens § 3, punkt 5.3, bokstav b) heter det at forvaltningsmyndigheten 
kan gi tillatelse til «nødvendig bruk av traktor på barmark etter kartfestede eksisterende 
kjørespor/traktorveger for transport av materialer, brensel og utstyr til hytter, buer og setre». 
 
Forvaltningsplanen for Forollhogna nasjonalpark gir nærmere beskrivelser og 
retningslinjer for hvordan verneforskriften skal praktiseres.  Kap. 4.4 omhandler 
motorferdsel, og i kap. 4.4.3 Bruk av traktor på kjørespor/traktorveg påpekes det at kravet 
om bruk av traktor er satt for at kjørespor ikke skal utvikle seg til bilveg. Videre vil 
forvaltningsmyndigheten i vurderinger av søknader om transport på barmark legge vekt 
på om transporten er nødvendig dvs. «at det foreligger et dokumentert behov». Når 
disse forutsetningene er oppfylte, kan forvaltningsmyndigheten gi flerårige tillatelse for 
motorisert ferdsel på gitt traktorveger/kjørespor. I forvaltningsplanen er bl.a. traseen 
fram til Hiåsjøen hvor Soknedal fjellstyre sin hytte.  
 
Naturmangfoldloven 
I tillegg skal tiltak vurderes etter NML §§ 8-12. 

Myndighet og delegeringsreglement  
Nasjonalparkstyrer for Forollhogna er forvaltningsmyndighet etter verneforskriftene for 
verneområdene i Forollhogna.  
Etter delegeringsreglementet gir styret forvalter myndighet til å treffe vedtak i saker av 
kurant karakter etter verneforskriftens dispensasjonsbestemmelser, og det det er 
fornying av dispensasjoner som tidligere er gitt av styret eller AU og hvor det foreligger 
etablert forvaltningspraksis fra tilsvarende saker behandlet av styret eller AU. 
 
Med bakgrunn i tidligere behandlinger av søknader av tilsvarende karakter ble søknaden 
av 2021 fra Soknedal fjellstyre behandlet administrativt som delegert sak av 
nasjonalparkforvalter.  
 
I tråd med delegeringsreglementet behandler styret alle klager før eventuell 
oversendelse til klageinstansen som her er Miljødirektoratet.   
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Klagesaker forberedes for nasjonalparkstyret og alle sider ved saken kan tas opp til 
behandling i forbindelse med klagebehandlingen.  
 
 
Vurderinger 
Statsforvalteren påpeker i sin klage at saken er mangelfull mht. vurderinger av 
alternative transport og da mer transport på vinterføre, alternativ bruk av helikopter, og 
hva som er «særlige grunner».  Dispensasjonen som ble gitt 23.02.2021 til Soknedal 
fjellstyre bygger på tidligere avklaringer av transportbehov og vurderinger, og det 
henvises til tidligere behandlinger.  
 
Statsforvalteren påpeker videre at «retningslinjene om barmarkskjøring i forvaltnings-
planen er mer liberal enn hva motorferdsel-lovgivningen åpner opp for».  
Forvaltningsplanen med retningslinjer for bl.a. barmarkskjøring på de nevnte 
traktorvegene/kjøresporene er resultater av lokale prosesser i forbindelse med vernet 
og deretter utarbeidelse av forvaltningsplanen. Forvalter mener at dette er forhold som 
ikke kan justeres gjennom en klage på et enkeltvedtak, men eventuelt gjennom en 
prosess i forbindelse med revisjon av forvaltningsplanen. 
Statsforvalteren beskriver at «forvaltningspraksisen rundt barmarkskjøring langs 
kjørespor i Forollhogna nasjonalpark» har vært en del av en gjennomgang av 
forvaltningspraksis i barmarksaker.  
Forvalter finner det litt merkelig at nasjonalparkstyret ved forvaltere ikke blir kontaktet 
om det pågående arbeidet, og at det ikke blir gjort mer faglig veiledning framfor klager.  
I Forollhogna er det svært få dispensasjoner for barmarkskjøring, og årsaken er at både 
verneforskriften og forvaltningsplanen er klar, samt at forvaltere gir veiledning til 
brukere og dermed blir nok flere henvist til transport på vinterføre fremfor at det 
kommer en søknad om barmarkskjøring som får avslag. Dermed er det de brukeren 
som har et reelt transportbehov på barmark som søker og hvor det da også blir gitt 
tillatelser. Henvendelser hvor det gis veiledning og som ikke det blir søknader av, 
kommer ikke på statistikken!    
  
Fjellområde rundt Hiåsjøen er en viktig del av villreinens leveområder, og da særlig som 
kalvings- og trekkområder. Av hensyn til villreinen i dette området er det derfor ikke 
ønskelig å flytte mer motoriserte ferdsel fra sommer over til vinter enn det er i dag.   
 
Traktorvegen/kjøresporet til Hiåsjøen har ikke utviklet seg og ser derfor ut til å tåle den 
motoriserte ferdselen som er pr. dag. På den 6 km lange traseen kjøres det inntil 6-7 
turer pr. barmarksesong av fjellstyret, beitelaget og eier av Råbua.  Statskog som 
grunneier har vært førende i prosessene med istandsetting av traktorvegen og 
vurderingene av transportbehov for de ulike brukerne ved Hiåsjøen. 
 
Når det gjelder vurderinger av transportbehov og særlige grunner, så har forvalter 
ansett fjellstyret sitt transportbehov å være reelt og godt nok beskrevet. Fjellstyret ved 
daglig leder utfører transportoppdragene som en del av sin jobb, og omsøkt transport-
behov er å forstå som et reelt behov for å kunne utføre tjenestene for fjellstyret. 
Forvalter har derfor ikke noe grunnlag for å avkorte antall turer. Det har vært en drøfting 
om bruk av ATV framfor traktor, og fjellstyret har kommet fram til at bruk av ATV gir 
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mindre slitasje på veg/kjørespor. Men ved behov for transport av større mengde 
materialer og utstyr vil det være hensiktsmessig å kunne bruke traktor med tilhenger.  
 
I Forollhogna er bruk av helikopter i all hovedsak benyttet i forhold til tellinger hos 
villrein og annet kartleggingsarbeid av stor samfunnsinteresse, og ellers svært lite 
benyttet. Det er heller ikke noe uttrykt ønske om at det skal blir økt helikopterbruk i 
fjellområdet. Det er snøscooter på snødekt mark som benyttes til transport av ved, 
propan, utstyr til fjellbuene og til utkjøring av saltstein, og bruk av helikopter har ikke 
vært vurdert som aktuelt for disse transportoppdragene.  
Når fjellstyret har behov for å få transporter materialer, utstyr mm til Gorsetbua, så skal 
det også i tillegg utføres noe arbeid av mannskapet. Det er derfor ikke rimelig å kreve 
bruk av helikopter for transport til Gorsetbua. 
 
Med disse vurderingene ansees det at forholdene etter nml §§ 8-12 også er ivaretatt. 
 
Ut ifra disse vurderingene vil forvalter tilrå at nasjonalparkstyret avviser klagen og at den 
oversendes til Miljødirektoratet for avgjørelse.
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Klage på vedtak - gitt dispensasjon for bruk av ATV for transport av ved og 
utstyr på kjørespor fram til Gorsetbua 

 
Statsforvalteren i Trøndelag viser til delegert vedtak (deres ref. 2021/504) av nasjonalparkforvalter 
for nasjonalparkstyret for Forollhogna datert den 23. februar 2021. I nevnte vedtak gis Soknedal 
Fjellstyre tillatelse til barmarkskjøring ved bruk av ATV med tilhenger for transport av ved, 
materialer, utstyr m.m. etter eksisterende kjørespor fra nasjonalparkgrensen og inn til Gorsetbua, jf. 
kart i vedtaket. Tillatelsen gjelder for barmarkssesongene 2021 – 2024, med inntil 7 (syv) turer i 2021, 
deretter 5 (fem) turer i perioden 2022 – 2024. Det vises også til varsel om klage i e-post datert 2. 
mars 2021. 
 
Vedtaket er hjemlet i verneforskriften for Forollhogna nasjonalpark § 3, punkt 5.3, bokstav b. 
Statsforvalteren er kjent med at det delegerte vedtaket er en videreføring av tidligere 
forvaltningspraksis der nasjonalparkstyret for Forollhogna med hjemmel i verneforskriftens § 3, 
punkt 5.3, bokstav b har gitt tillatelse til Soknedal fjellstyre for barmarkskjøring langs kjørespor inn til 
Gorsetbua ved Hiåsjøen i Midtre Gauldal kommune.  
 
Statsforvalteren i Trøndelag klager med dette på delegert vedtaket i sak 2021/504 der det gis 
dispensasjon fra vernebestemmelsene for Forollhogna nasjonalpark for inntil 7 (syv) turer 
med ATV med tilhenger på barmark langs kjørespor inn til Gorsetbua i 2021, samt 5 (fem) 
turer i årene 2022 – 2024. Etter Statsforvalterens vurdering kan transportbehovet dekkes på 
annen måte enn barmarkskjøring, noe som medfører at det ikke er grunnlag for å gi tillatelse 
etter verneforskriftens § 3, punkt 5.3, bokstav b. 
 
Statsforvalterens vurdering 
I henhold til vedtektene for Nasjonalparkstyret for Forollhogna punkt 12 Klageadgang, klageinstans og 
klagebehandling har Statsforvalteren med hjemmel i naturmangfoldlovens § 62 tredje ledd siste 
setning klagerett på vedtak fattet av nasjonalparkstyret.  
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  Side: 2/4 

Formålet med Forollhogna nasjonalpark er: 
 å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellområde, 
 å bevare i naturlig tilstand landskapsformer og det biologiske mangfoldet med en variert 

vegetasjon med stort innslag av kravfulle plantearter og et rikt dyreliv med en høyproduktiv 
villreinstamme, 

 å verne om kulturminner og kulturlandskapsinnslag. 
Forvaltningsplanen for Forollhogna nasjonalpark sier at det kan gis flerårige tillatelser for motorisert 
ferdsel på barmark blant annet på kjørespor inn til Gorsetbua ved Hiåsjøen. Det skal legges vekt på 
at kjøringen må være nødvendig, det vil si at det foreligger et dokumentert behov. (kap. 4.4.3 Bruk av 
traktor på kjørespor/traktorveger, side 19). Verneforskriften og forvaltningsplanen fra 2004 sier at det 
skal benyttes traktor, men i de tilfeller det skal gis tillatelse har ikke Statsforvalteren noen 
innvendinger mot at det gis tillatelse til bruk av ATV med tilhenger. Etter vår vurdering er 
retningslinjene om barmarkskjøring i forvaltningsplanen mer liberal enn hva motorferdsel-
lovgivningen åpner opp for. Det er uheldig at det har utviklet seg en forvaltningspraksis i Forollhogna 
nasjonalpark som strider mot motorferdsellovgivningen. 
 
I forbindelse med at Klima- og miljødepartementet i brev datert 14. oktober 2019 har slått fast at 
Statsforvalterens tolkning og vurderinger knyttet til motorferdsel i utmark, herunder 
barmarkskjøring er i tråd med lovverket, fikk Statsforvalteren i Trøndelag i 2020 et eget oppdrag fra 
Miljødirektoratet på motorferdsel. Dette oppdraget går blant annet på å sette søkelys på veiledning 
ifm. barmarkskjøring. I denne sammenhengen har vi kartlagt kommunenes praksis på barmark og 
kommet frem til at praksisen flere steder ligger langt utenfor hva regelverket åpner for.  
 
Samtidig startet Statsforvalteren et arbeid med å foreta en gjennomgang av forvaltningspraksis i 
barmarkssaker i verneområder, og vi ser at i flere verneområder er verneforskriftene mer liberal enn 
det den nasjonale lovgivningen på motorferdsel er. Dette gjelder verneområder forvaltet av 
Statsforvalteren selv, og verneområder forvaltet av kommunene og nasjonalpark- og 
verneområdestyrene. Hensikten med gjennomgangen er å se om praksisen er i tråd med 
motorferdselloven og verneforskriftene. Forvaltningspraksisen rundt barmarkskjøring langs 
kjørespor i Forollhogna nasjonalpark har vært en del av denne gjennomgangen. Gjennomgangen har 
også medført endringer av forvaltningspraksis i saker om barmarkskjøring i verneområder forvaltet 
av Statsforvalteren. 
 
Det er ønskelig at forvaltningspraksisen når det eventuelt skal gis dispensasjoner fra 
verneforskriften for barmarkskjøring i fremtiden, nivelleres opp mot motorferdsellovgivningen. For å 
minimalisere barmarkskjøringen i nasjonalparken bør det kun gis tillatelse til barmarkskjøring når 
det skal transporteres varer, utstyr o.l. som er av en slik karakter at det ikke er egnet å transportere 
inn vinterstid på snødekt mark. Dette vil også være i tråd med de strenge vilkårene 
motorferdsellovgivningen krever for å gi tillatelse etter nasjonal forskrift. Forvaltningspraksisen for 
saker som behandles etter verneforskriftene bør ikke være mer liberal enn motorferdselloven og 
nasjonal forskrift. I dette tilfellet er det gitt tillatelse til barmarkskjøring for transport av ved, 
materialer og annet utstyr. Dette er varer som med fordel kan transporteres inn på vinterstid ved 
hjelp av snøscooter.  
 
 
 
 
 
Verneforskriftens § 3, punkt 5.1 viser til at motorferdsel på land, i vann og i luft under 300 meter fra 
bakken er forbudt. Videre sier verneforskriftens § 3, punkt 5.2 hvilken type motorisert ferdsel 
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  Side: 3/4 

bestemmelsen ikke er til hinder for, mens § 3, punkt 5.3 sier hva forvaltningsmyndigheten etter 
søknad kan gi tillatelse til. Når det gjelder barmarkskjøring langs kjørespor er det kun åpnet opp for 
at det kan gis tillatelse til nødvendig bruk av traktor på barmark etter kartfestede eksisterende 
kjørespor/traktorveger for transport av materialer, brensel og utstyr til hytter, buer og setre etter 
søknad (verneforskriftens § 3, punkt 5.3, bokstav b). Kjøring langs kjøresporet inn til Gorsetbua 
kommer inn under dette punktet i verneforskriften. Verneforskriften sier at det kan gis, ikke at det 
skal gis. For å minimalisere barmarkskjøringen i nasjonalparken bør det, som tidligere nevnt, kun gis 
tillatelse til barmarkskjøring når dette er «nødvendig». Med «nødvendig bruk av traktor» skal det, 
etter vår vurdering, menes transport av varer, utstyr o.l. som er av en slik karakter at det ikke er 
egnet å transportere inn vinterstid på snødekt mark.  
 
Nasjonalparkforvalter og/eller styret skal alltid vurdere om behovet for barmarkskjøring kan dekkes 
på andre måter. Dette gjelder uavhengig av om vedtaket er hjemlet direkte i verneforskriften som er 
tilfellet i denne saken, eller i naturmangfoldlovens § 48. Kan behovet dekkes med motorisert ferdsel 
på snødekt mark, skal hovedregelen være at transporten skal utføres på snødekt mark, alternativt 
med helikopter. Vi kan ikke se at forvaltningsplanen påpeker dette, noe som har medført at 
nasjonalparkforvalter heller ikke har vurdert dette når vedtaket ble fattet. Det kommer ikke frem 
noe i saken som tilsier at det skulle være noen særlige grunner, eller forhold som tilsier at 
transporten ikke kan skje på vinterstid, eller eventuelt med helikopter. Vilkårene for å kunne gi en 
dispensasjon for barmarkskjøring etter verneforskriftens § 3, punkt 5.3, bokstav b skal vurderes 
minst like strengt som vilkårene for å gi en dispensasjon etter nasjonal forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (NF). Det er uheldig at forvaltningspraksisen er mer 
liberal når søknader om tillatelse etter verneforskriften innenfor nasjonalparken vurderes enn hva 
vilkårene for å innvilge tillatelse etter NF tilsier.  
 
Statsforvalter er klar over at vedtaket er en videreføring av en forvaltningspraksis som 
nasjonalparkstyret for Forollhogna har praktisert over flere år. Når vi allikevel velger å klage på 
vedtaket er det fordi det, etter vår vurdering, har etablert seg en uheldig forvaltningspraksis der 
søker automatisk får tillatelse til barmarkskjøring uavhengig av om søker har et reelt behov eller 
ikke, samt at nasjonalparkstyret/forvalter unnlater å vurdere om behovet kan dekkes på andre 
måter og til andre årstider. Etter Statsforvalterens vurdering er det ikke grunnlag for å gi 
dispensasjon med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 5.3, bokstav b for omsøkte motoriserte 
ferdsel på barmark. 
 
Statsforvalterens konklusjon 

 Med «nødvendig bruk av traktor» skal det, etter vår vurdering, menes transport av varer, 
utstyr o.l. som er av en slik karakter at det ikke er egnet å transportere inn vinterstid på 
snødekt mark. 

 Statsforvalteren vurderer det som naturlig at praksisen med å gi tillatelse til barmarkskjøring 
langs eksisterende kjørespor uten at det vurderes om varene kan transporteres på vinterstid 
eller ikke, og om søker har et reelt behov eller ikke opphører. 

 Det er ikke foretatt en vurdering av om behovet for barmarkskjøring kan dekkes på andre 
måter. Dette skal gjøres uavhengig av om vedtaket er hjemlet direkte i verneforskriftens § 3, 
punkt 5.3, bokstav b, eller i naturmangfoldlovens § 48. Kan behovet dekkes med motorisert 
ferdsel på snødekt mark, skal hovedregelen være at transporten skal utføres på snødekt 
mark, alternativt med helikopter. Det vises her til de strenge vilkårene for å få innvilget en 
søknad om barmarkskjøring etter nasjonal forskrift. Vilkårene for å kunne gi en dispensasjon 
for barmarkskjøring etter verneforskriftens § 3, punkt 5.3, bokstav b skal vurderes minst like 
strengt som vilkårene for å gi en dispensasjon etter nasjonal forskrift 
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 Søknaden om barmarkskjøring med ATV med tilhenger langs kjørespor inn til Gorsetbua ved 
Hiåsjøen må derfor avslås. 

 
 
 
 
Med hilsen 
 
Gry Tveten Aune (e.f.) 
seksjonsleder 

  
 
Inge Hafstad 
seniorrådgiver 

Seksjon naturmangfold  Seksjon naturmangfold 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS 
Midtre Gauldal kommune Rørosveien 11 7290 STØREN 
Soknedal Fjellstyre  7288 SOKNEDAL 
Miljødirektoratet Postboks 5672 Torgarden 7485 TRONDHEIM 
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Nasjonalpark Forollhogna  
  
  

Besøksadresse 
Veksthuset 
Tollef Bredals vei 13 
7374 Røros 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 
E- post: sftlpost@statsforvalteren.no 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte: +47 73 19 91 96/+47 41 33 07 95 
E-post: fmtlegn@statsforvalteren.no 

   

Soknedal fjellstyre 
v/daglig leder/fjelloppsyn Ståle Solem 
 
   

 

Saksbehandler Eli Grete Nisja Vår ref. 2021/504-0 432.3 Deres ref.  Dato 23.02.2021 

 

Forollhogna nasjonalpark - dispensasjon for bruk av ATV 
for transport av ved og utstyr på kjørespor fram til 
Gorsetbua - 2021-2024 

Vi viser til søknad av 12.01.2021 om dispenasjon fra vernebestemmelser for bruk av 
ATV til transport av ved, propa og utstyr til Gorsetbua ved Hiåsjøen innenfor Forollhogna 
nasjonalpark. 
 
 
Saksopplysninger 
I fellessøknaden fra fjellstyrene i Midtre Gauldal søkes det om flerårig tillatelse for bruk 
av motorkjøretøyer på både snødekt mark og barmark. Søknaden om transport på 
vinterføre ble behandlet i egen sak, og tillatelsen ble oversendt den 18.01.2021.   
På barmark har Soknedal fjellstyre behov for transport av varer og utstyr til Gorsetbua 
gjennom sommersesongen, og det søkes nå om bruk av ATV for inntil 7 turer pr. 
sommersesong.  
I tillegg til daglig leder/fjelloppsyne vil styremedlemmer i fjellstyret også kunne utføre 
transportoppdrag.   
 
Utdrag fra søknaden datert 12.01.2021: 

Fjellstyrene i Midtre Gauldal er eier av, og drifter mange hus og bygninger i statsallmenningene i 
Midtre Gauldal. Fjellstyrene er kommunens desidert største tilbyder av jakt, fiske og tilrettelegger 
for friluftslivet.  
Våre hytter blir benyttet av jegere, fiskere, turfolk, skoleklasser, beitenæringa og allmenheten 
generelt. Fjellstyrene ser et økt bruk av hyttene, og behov for større oppfølging med ved, propan 
og vedlikehold. Siste året har i tillegg Covid19 ført til atskillig flere brukere av hyttene en tidligere. 
Denne økte bruken av nære turmuligheter vil nok vedvare. …..  

 
Daglig leder opplyser pr telefon i dag 23.02 at er kun for sommeren 2021 det vil det 
være behov for inntil 7 turer da det skal gjennomføres vedlikeholdsarbeider på 
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Gorsetbu – skifte av utvendig panel o.l. For senere år vil behover være inntil 5 turer, og 
at fjellstyret etter hvert får organisert mer av ved- og varetransport over til vinterføre.  
 
Soknedal fjellstyre har tidligere år hatt tillatelse til en tur eller to med traktor og/eller 
moped, og i fjor 2020 ble det søkt om bruk av ATV, jf. DV-sak 9/2016 som var en 
videreføring fra 2015, DV-sak 54/2017, og DV-sak 22/2020. 
I DV-sak 22/2020 ble gjort beskrivelser av hjemmelsgrunnlag, avklaringene i 
forvaltningsplan for nasjonalparken og vurderinger av virkninger på både 
naturmangfoldet og verneverdier. Men bakgrunn i vurderingene ble det gitt en 1-årig 
tillatelse for bruk av ATV med tilhenger til transport av ved og utstyr til Gorsetbua. Det 
ble samtidig gitt vilkår om innlevering av kjørebok etter avsluttet sesong, og kjørebok for 
2020 viser at fjellstyret har vært gjennomført 5 turer til Gorsetbua. 
 
 
Myndighet 
Med bakgrunn i tidligere behandlinger og vurderinger av søknader om samme 
transportformål kan denne søknaden behandles administrativt av nasjonalparkforvalter, 
jf. delegeringsreglementet av 15.06.2020. Saken refereres for nasjonalparkstyret.  
 
 
Vedtak: 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna v/nasjonalparkforvalter gir Soknedal fjellstyre v/daglig 
leder dispensasjon fra Forskrift om Forollhogna nasjonalpark, § 3 punkt 5.1 for kjøring på 
barmark etter kjørespor/traktorveg fra grensen til nasjonalparken og fram til Gorsetbu ved 
Hiåsjøen, Midtre Gauldal kommune. 
  
Dispensasjonen gjelder for bruk av ATV med tilhenger for transport av utstyr, materialer mm 
til Gorsetbua for perioden 2021 – 2024. 
 
Vilkår 
 Det tillatelsen inntil 7 turer for barmarksesongen 2021, og deretter inntil 5 turer for 

årene 2022-2024. Transport på helg og i tidsrommet for villreinjakt skal unngås.  
 

 Tillatelsen gjelder for daglig leder og styremedlemmer i Soknedal fjellstyre.   
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 Transport skal foregå på kjøresporet fram 
til Gorsetbua, jf. kartet. 
 

 Kjøringen skal skje skånsomt av hensyn til 
naturmiljø, terreng og vegetasjon. Dersom 
det er villrein i området skal kjøring 
stoppes/ avventes slik at dyrene ikke 
forstyrres.  

 
 Dersom det oppstår kjøreskader skal dette 

utbedres så snart det lar seg gjøre, men 
utbedringen skal ikke medføre noen form 
for standardheving av kjøresporet. 
Nasjonalparkstyret skal underrettes 
dersom dette skjer. 

 

 

 Det skal føres kjørebok. Original kjørebok sammen med denne tillatelsen skal 
medbringes under transport og vises til oppsyn, politi ved forespørsel. 

 
 Søker/daglig leder i fjellstyret er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen overholdes 

 
 Hjemmel for vedtaket 
Tillatelsen til motorisert ferdsel er gitt med hjemmel i verneforskrift for Forollhogna 
nasjonalpark, § 3 punkt 5.3 bokstav b).  
 
Søknaden behandles administrativt av nasjonalparkforvalter, jf. delegeringsreglementet av 
15.6.2020, pkt. 4.6.2, og etter samråd med styreleder. 
 
Begrunnelse 
Det er i avgjørelsen lagt vekt på at søknaden omhandler transport av nødvendig utstyr til 
fjellstyret sin bu som benyttes både i oppsynsammenheng og av allmenheten til fritidsbruk. 
Erfaring viser at bruk av ATV gir mindre terrengslitasje enn bruk av traktor. Samtidig har en 
ATV har mindre plass på tilhengeren enn på en traktortilhenger, og det er derfor behov for 
noe flere turer med ATV.   
På grunn av endra fritidsbruk i befolkningen det siste året kan det forventes økt ferdsel i fjellet 
også i kommende somrer, og det vil dermed kunne være behov for både mer ved og økt tilsyn 
med Gorsetbua. Det gis derfor inntil 5 turer pr sesong.  
For sommersesongen 2021 gis det i tillegg 2 turer pga. transportbehov i forbindelse med 
vedlikeholdsarbeid på Gorsetbua.  
Det settes vilkår slik at transporten er begrenset i tid og omfang, og at det skal føres kjørebok.  
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Ut over dette vurderes transportoppdraget ikke påvirke verneverdiene nevneverdig, og at en 
tillatelse ikke kunne skape en negativ presedens for andre landskapsvernområder med 
tilsvarende bestemmelser. 

**** 
 
Det gjøres oppmerksom på at grunneier og rettighetshaver/bruker kan nekte eller 
begrense transport på egen eiendom, samt at det er nødvendig å innhente tillatelse 
etter motorferdselsforskriften hvor Midtre Gauldal kommune er myndighet. 
 
Vedtaket kan påklages jfr. forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra mottatt brev 
(§ 29). 
 
Vedtaket blir publisert i Miljøvedtaksregistret (www.miljovedtak.no ) som er et offentlig 
register som gir allmenheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet. 
Forvaltningsmyndigheten som har truffet enkeltvedtak har plikt til å registrere vedtak i 
Miljøvedtaksregisteret. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Eli Grete Nisja 
nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
Vedlegg: 
1 Kjørebok - barmark 2021 
2 Kjørebok - barmark 2022-2024 

 
Kopi: 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Midtre Gauldal kommune Rørosveien 11 7290 STØREN 
Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS 
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   Nasjonalparkstyret  for Forollhogna  Særutskrift  

 
  Arkivsaksnr: 2017/1620 

 Saksbehandler: Astrid Alice Haug 

Dato: 30.06.2017 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP)  NP 25/2017    26.06.2017 

 

Forollhogna nasjonalpark  - bruk, istandsetting og vedlikehold av traktorveg inn 
til Hiåsjøen (Midtre Gauldal)  

Vedlegg:  
Rapport fra befaring 04.10.2016, Uthushagen Plan as rapport datert 26.10.2016 
Beskrivelse av nødvendige reparasjonsarbeider fra styret for Hiåsjøveien med kart 

Andre dokumenter i saken: 
Møtereferat fra konstituerende møte den 12.06.2017 – Hiåsjøveien med vedlegg 
Møtereferat fra lokalt drøftingsmøte 20.40.2017 
Brev av 03.03.2017 fra Nasjonalparkstyret for Forollhogna til berørte parter 
NP-sak 33/2015 og NP-sak 18/2014 (motorferdsel til Hiåsjøen) 
 
Søknaden er vurdert i forhold til:  
Naturmangfoldloven av 19.juni 2009. 
Forskrift om vern av Forollhogna nasjonalpark 
Forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark 
 
Saksopplysninger: 
 
Bakgrunn 
I verneforskriften for Forollhogna nasjonalpark og i forvaltningsplanen for området er det gitt 
åpning for å kunne tillate begrenset nødvendig kjøring med traktor på traséen fra 
nasjonalparkgrensen til Hiåsjøen i Midtre Gauldal kommune. Forutsetningene er at det skal 
foreligge et dokumentert behov for transporten, transporten skal ikke føre til skade på terreng 
og vegetasjon, og mest mulig av nødvendig nyttekjøring skal skje vinterstid.  
 
Nasjonalparkstyret kan gi flerårige tillatelser til bruk av traktor knyttet til begrenset nødvendig 
transport når transporten ikke fører til skade på terreng og vegetasjon.  

I SNO sin årsrapport helt tilbake til 2013 (side 6, kap. 2) er det under temaet motorferdsel 
påpekt at veien fra nasjonalparkgrensa til Store-Hiåsjø på noen strekninger er i svært dårlig 
forfatning og ikke mulig å kjøre uten utbedringer.  
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På eller i tilknytning til vegen til Hiåsjøen er det ikke registrert negative effekter av motorisert 
ferdsel, utover erosjonsskadene som vist på bilde i rapporten. 
 
I følge grunneier (Statskog) og lokalt fjelloppsyn er det uproblematisk å kjøre langs 
eksisterende trasè, bortsett fra en spesielt utsatt strekning hvor det er behov for tiltak. 
Begrenset og skånsom trafikk etter dagens trase vil ellers ikke føre til kjøreskader. Det er ca. 6 
km fra P-plass ved nasjonalparkgrensa og inn til Gorsethbua. 
 
I påvente av avklaringer rundt motorisert ferdsel og reparasjon av skader har 
nasjonalparkstyret valgt å avslå søknader om flerårige tillatelser til motorisert transport på 
denne strekningen. Det har unntaksvis blitt gitt tillatelse til transport med traktor. 

Utdrag fra vedtak i NP-sak 33/2015: 
«Nasjonalparkstyret for Forollhogna avslår søknad om bruk av traktor for transport inn til 
fjellstyrebua ved Hiåsjøen sommerstid. Avslaget begrunnes med at deler av området er utsatt 
for erosjon, og at videre bruk og reparasjon av kjøresporet må avklares.» 

Det er behov for reparasjonsarbeider på deler av strekningen inn til Hiåsjøen (ca. 175 m).  På 
denne delen av trasèen er det behov for reparasjonstiltak uavhengig av framtidig bruk, men 
omfanget av tiltakene og kostnadene vil være større dersom trasèen skal repareres for å tåle 
nødvendig bruk av traktor uten at det oppstår skader.  

Det vises til rapport fra Uthushagen as vedlagt. Dersom det skal kunne tillates videre begrenset 
bruk av trasèen med traktor må det avklares hva slags bruk av trasèen som kan tillates og hva 
slags reparasjonsarbeider som er nødvendig for at transporten ikke skal føre til skade på 
terreng og vegetasjon.  Nødvendig transport må også avklares med grunneier, og det må 
avklares hvem som kan gjennomføre og bekoste nødvendige reparasjonstiltak. 

 
rød sirkel: Parkering for allmennferdsel ved nasjonalparkgrense, herfra trasè fram til fjellstyrehytte (Gorsethbua) 
ved Hiåsjøen  
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Befaring av traktorveg 
Det ble gjennomført en befaring av traktortraséen tirsdag 4.oktober 2016 der represen-tanter 
for beitelag, fjellstyre og nasjonalparkstyret deltok sammen med ekstern konsulent. Det vises 
til vedlagte rapport fra Terje Uthushagen, Uthushagen Plan as.  

     Hensikten med befaringen var å avklare behov for reparasjonsarbeider på traséen sett i  
     forhold til ulike former for bruk av traséen sommerstid.  På vegne av nasjonalparkstyret ble  
     Uthushagen bedt om å lage en rapport som beskriver nødvendige istandsettingstiltak sett i  
     forhold til ulike former for bruk, herunder anslå kostnader med tiltakene.  

Uthushagen fikk i oppdrag å utrede tiltak for tre ulike alternativ: 
- reparasjon for ingen motorisert transport på strekningen sommerstid 
- reparasjon for nødvendig bruk av traktor i tråd med forvaltningsplanens retningslinjer 
- reparasjon for nødvendig ferdsel uten bruk av traktor (lettere kjøretøy som ATV eller 
lignende) 

Noen konklusjoner fra rapporten 
Det er ingen vesentlige kjøreskader i sporet annet enn over en strekning på 175 meter. I 
vårløsningen og ved kraftig nedbør renner vannet i kjøresporet og erosjonsskadene forsterkes 
nedover i bakken. Det viktigste tiltaket for å forhindre videre erosjonsskader er at vannet må 
ledes bort fra kjøresporet. Forslag til utløpsgrøfter er beskrevet samt vist under punkt 2 i 
rapporten. Dette er det viktigste tiltaket for å forhindre videre utvasking/utgraving i den nedre 
del av bakken. Dette tiltaket bør utføres uavhengig av videre bruk av traséen. Det man 
eventuelt kan gjøre i tillegg er å slake ut skråningene på begge sider, samt legge torv og 
humusdekke tilbake slik at sideterrenget ser mest mulig urørt ut i etterkant – som beskrevet i 
punkt 2. Uthushagen ser i utgangspunktet liten forskjell på bruk av traktor og ATV i forhold til 
behov for tiltak. Dersom det skal tillates videre begrenset motorisert bruk av traktorvegen 
kreves det ytterligere tiltak. Transport av masser for steinsetting grøfter samt tilførsel av 
bærelagsmasser kjøres ut med traktor og henger. Hvis alt skal istandsettes er det snakk om å 
tilføre ca. 70 m3 med masse. Dette tilsvarer ca. 14 turer med traktor og henger fra henteplass 
utenfor nasjonalparken. Det vises til rapport. Totale kostnader for istandsetting som tåler 
begrenset bruk er beregnet til i underkant av 60.000,- eks. mva (inklusive kjøp og transport av 
masse til steinsetting og bærelag).  
 
Behov for avklaringer som grunnlag for videre transport (høring) 
På vegne av nasjonalparkstyret sendte nasjonalparkforvalter ut et høringsbrev (datert 
03.03.2017) til partene i området i forhold til fremtidig bruk, istandsetting og vedlikehold av 
traktorvegen. Utdrag fra brevet: 
 
«Dersom det skal være mulig å tillate begrenset nødvendig transport med traktor langs denne 
trasèen videre er dette avhengig av flere forhold: 

1. De aktører som mener de har et dokumentert og nødvendig behov for motorisert  
     transport sommerstid langs vegen fra nasjonalparkgrensen til Hiåsjøen må definere hva  
     dette behovet består i med begrunnelse.  

2. Rettighetsforholdene til vegen og muligheter for framtidig begrenset motorisert ferdsel  
     må avklares mellom Statskog SF som grunneier og brukerne, før søknad(er) om motorisert  
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     ferdsel/framtidig bruk sendes kommunen og nasjonalparkstyret for formell behandling.   
  
3.  Dersom det skal kunne gis tillatelse til nødvendig bruk av traktor i tråd med forvaltnings-     
     planens retningslinjer må utsatt del av trasèen repareres på en slik måte at vegen tåler  
     transporten. Det vises til rapport fra Uthushagen as. Det må foreligge en skriftlig avtale  
     mellom rettighetshavere/brukere og grunneier der det synliggjøres hva slags bruk som  
     kan tillates og hvem som påtar seg ansvar for istandsetting og vedlikehold av  
     traktorvegen fra nasjonalparkgrensen til fjellstyrebua ved Hiåsjøen. 
 
Vi ber om at de aktører som har behov for nødvendig transport langs vegtrasèen i tråd med 
forvaltningsplanens retningslinjer i første omgang avklarer punktene 2. og 3 ovenfor i samråd 
med grunneier Statskog SF v/Geir Wagnild.»  

Lokal avklaring av behov for transport mm 
 
Møte på Støren  
Som en oppfølging av høringsbrevet tok grunneier Statskog v/Geir Wagnild initiativ til et lokalt 
drøftingsmøte på Støren den 20.04.2017. Nasjonalparkforvalter Elin M. Lien deltok i møtet. 
Statskog er innstilt på å kunne gi grunneiers tillatelse til bruk og nødvendig vedlikehold av 
kjøretrasèen mellom Haukfjellet og Gorsetvollen, med de begrensninger som ligger i 
verneforskrift og forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark. Det forutsettes at 
ansvarsforholdet knyttet til kjøretrasèen forankres i et veilag. 
 
Under møtet hvor alle brukergrupper deltok, ble følgende besluttet: 
«Det etableres et veilag med et styre på 3 medlemmer inklusiv leder, hvor alle brukergrupper til 
enhver tid er representert. Lederfunksjonen legges til Soknedal fjellstyre.» 
 
Kommentarer til istandsetting (forslag til tiltak i rapport): 
Det ble enighet om at utbedringsarbeidene måtte utføres med tanke på dagens og framtidige 
behov for traktortransporter. Dette ut fra behov knyttet til drift og vedlikehold av 
bygningsmassen ved Hiåsjøen, og for å dekke beitelagets/hesteavslagets behov for transporter 
i forbindelse med tilsyn, og tilrettelegging for en betydelig beitebruk i dette fjellområdet. 
Uthushagens plan for istandsetting av 26.10.17 ble av møtedeltagerne oppfattet som 
unødvendig omfattende og «tung». Under møtet ble det skissert flere alternativer og billigere 
løsninger til istandsettingen. Elin M. Lien opplyste om at det ville være nødvendig å utarbeide 
ny beskrivelse for istandsettingen dersom store avvik fra Uthushagens plan. Ny detaljert plan 
må evt. godkjennes av nasjonalparkstyret.  
 
Konstituerende møte Hiåsjøveien 
Mandag 12.06.2017 ble det avholdt konstituerende møte i styret for Hiåsjøveien. Styrets første 
oppgaver blir å utarbeide vedtekter, samt inngå veiavtale med Statskog. Kjell Edvin Stenbro ble 
valgt til leder. 
 
Behov for transport (uttalelse av 13.06.2017, på vegne av partene) 
På vegne av partene i området har leder for styret i Hiåsjøveien oversendt en oversikt over 
behovet for transport og begrunnelse for hvorfor det er viktig å opprettholde Hiåsjøveien som 
traktorveg:  
Beite/beitebruk: Årlig slippes rundt 2000 sau på beite sør for Sunnlivollen 
Annen næring: Soknedal fjellstyre har ei åpen bu med utleiedel på Gorsetvollen. Soknedal 
Hestavslag har benyttet områdene vest for Hiåsjøen som slippområder for hest. Denne 
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virksomheten har ikke vært så omfattende de siste årene, men dette kan ta seg opp.  
Vedlikehold bygninger: Til sammen er det 3 buer + uthus på vestsiden av Hiåsjøen. Ligger 
værutsatt til, noe som tilsier hyppig vedlikehold.  
 
Årlig transportbehov 
Råbua: 1 tur 
Soknedal fjellstyre: 3 turer 
Soknedal Hestavslag: 1 tur 
Soknedal beitelag: 3 turer. Primært knyttet til uttransport av syke/skadde beitedyr 
Brukerne av veien er innstilt på å etablere ordninger for samkjøring. Dette vil bidra til at antall 
turer reduseres, men i påkomne tilfeller kan det oppstå behov for flere turer enn det som er 
opplistet.  
 
Nødvendige utbedringsarbeider – Hiåsjøveien (uttalelse 13.06.2017 på vegne av partene) 
Flomskadet strekning, vist på kartutsnitt med rød siplet strek: 

- Legge ned veiskråningen på begge sider. Massene legges inn i vegkroppen 

- Påkjøres 20 m3 grusmasser med bedre bindingsevne fra grustak på Håkkådalen 

- Under arbeidet med å legge ned veiskråningen, vil det bli lagt vekt på å ta vare på torva. 
Den vil bli lagt tilbake etter at massene i skråningen er tatt ut. 

 
For å forhindre framtidige skader av den flomskadde veistrekningen, er det viktig å få ledet 
bort vannet. 

- Aktuelt å grave/legge rør i 3 stikkgrøfter som beskrevet i Uthushagens rapport av 
26.10.16. Vist på vedlagte kartutsnitt med røde streker. 

 
Kostnadsoverslag: 46.600,- ekskl. mva 
 
Kommentar fra Terje Uthushagen til tiltakene foreslått fra veistyre sett i forhold til 
utarbeidet rapport : 
«Løsningen som er beskrevet er vesentlig enklere enn det som er beskrevet i rapporten. Det er 
foreslått å legge ned 200 mm stikkrenner i stedet for avskjæringsgrøfter slik jeg hadde 
beskrevet. Skal man legge stikkrenner må man også ha veigrøfter langs vegen som leder 
vannet mot innløpet på stikkrennene, dette krever også kuv (avrunding) på vegen slik at vannet 
renner ned i grøfta. Faktum er jo at vannet renner langs kjøresporet som er et trau og det betyr 
at vannet trolig vil fortsette nedover i kjøresporet som tidligere.  

Jeg kjenner ikke kvaliteten på disse massene men jeg er temmelig sikker på at de ikke holder 
den kvalitet jeg har foreslått, dessuten er volumet som er tenkt tilkjørt vesentlig mindre. 
Fiberduk er ikke nevnt.» 

Verneformål og vernebestemmelser  
Formålet med opprettelsen av Forollhogna nasjonalpark er (§2): 
 
- å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellområde 
- å bevare i naturlig tilstand landskapsformer og det biologiske mangfoldet med en variert  
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  vegetasjon med stort innslag av kravfulle plantearter og et rikt dyreliv med en høyproduktiv  
  villreinstamme 
- å verne om kulturminner og kulturlandskapsinnslag 

Vernebestemmelser (§ 3, punkt 1.1) 
Landskapet er vernet mot tekniske inngrep av enhver art, som for eksempel anlegg og faste 
innretninger, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse. 
 
Verneforskriftens § 3, punkt 5.3 b) 
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til nødvendig bruk av traktor på barmark etter 
kartfestede eksisterende kjørespor/traktorveier for transport av materialer, brensel og utstyr 
til hytter, buer og setre.  

Verneforskriftens § 3, punkt 1.3 a) (kartfestede kjørespor/traktorveger jfr. § 3, punkt 5.3 b) 
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til nødvendig vedlikehold uten standardheving av 
følgende eksisterende tekniske anlegg: Kommunikasjonsanlegget på Forollhogna, 
inntaksanlegget for Ya, bilvegen til Grøntjønnan, traktorvegen til Hiåsjøen, kjøresporene til 
Dalbusjøen og til Forollsjøen fra Såttåhaugen og damanleggene i Fisktjønnområdet. 
 
Vurdering: 
 
Kunnskapsgrunnlaget (§§ 8 og 9 i naturmangfoldloven) 
Forvaltning av bygninger og behovet for motorisert transport i forbindelse med bruk og  
vedlikehold av bygninger er godt utredet i forvaltningsplanen for Forollhogna nasjonalpark  
(2004). Vegvedlikehold er omtalt i kapittel 4.3 og motorferdsel i kap. 4.4. Området inngår i 
regional plan for villrein, med tilhørende rapporter og kart (bla. arealbrukskart - villreinens 
arealbruk).  Det foreligger særskilt befaringsrapport i forhold til behov for tiltak knyttet til 
traktorveg/kjørespor. Kunnskap om brukernes behov og lokale forhold er innhentet fra berørte 
parter som grunneier, fjellstyre, beitelag mfl. Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig for 
vurdere prinsippene i saken.  

     
Forvaltningsplanen for Forollhogna nasjonalpark 
Forvaltningsplanens kapittel 4.3: Forvaltningsmyndigheten har hjemmel i verneforskriften til å 
gi tillatelse til å vedlikeholde en del spesifikt nevnte eksisterende tekniske anlegg uten 
standardheving. Med dette menes å kunne opprettholde standarden på anleggene som på 
vernetidspunktet. Dette gjelder bla.:  – traktorvegen til Hiåsjøen. 

I kapittel 4.4.3 er bruk av traktor på kjørespor/traktorveger omtalt nærmere. Utdrag fra 
planen: Ut fra hensynet til verneinteressene er det viktig å unngå at traktorveger/kjørespor 
utvikler seg til bilveger. Det er i forskriften derfor satt krav om bruk av traktor. 
Forvaltningsmyndigheten vil ved vurdering av framlagte ønsker om transport på barmark på 
eksisterende kjøretrasèer legge vekt på at kjøringen må være nødvendig dvs. at det foreligger 
et dokumentert behov. Der bla. disse forutsetningene er oppfylt, er forvaltnings-myndigheten 
innstilt på å kunne gi flerårige tillatelser (3-5 år) for motorisert ferdsel på trasèen fram til 
Hiåsjøen, fra nasjonalparkgrensa til nordenden av sjøen og eventuelt videre til Soknedal 
fjellstyrets hytte på vestsida av Hiåsjøen. 

Kapittel 4.4.2:  
Det er ønskelig at mest mulig av nødvendig transport av ved, utstyr, materialer til vedlikehold 
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etc. til setre, hytter og buer skjer med snøscooter på godt snødekt mark vinterstid av hensyn til 
terrengslitasje. Forvaltningsmyndigheten er innstilt på å være imøtekommende overfor 
søknader om slik transport som har et rimelig omfang. Der det ligger til rette for det bør den 
planlagte transporten organiseres gjennom f.eks. fjellstyrer eller grunneierlag og den bør 
legges opp slik at kjøringen i nasjonalparken minimaliseres. En vil vurdere å gi flerårige 
tillatelser i slike tilfeller, gjeldende i f.eks. 3 eller 5 år. Tillatelser til transport etter 15.april kan 
ikke påregnes gitt. I de årene påska er senere enn den 15.april, bør dispensasjon bare gis 
dersom transporten ikke er uheldig i forhold til i første rekke villreinkalvingen. 

§ 10 (Økosystemtilnærming og samlet belastning) 
Gjennom verneforskrift og forvaltningsplan er det åpnet for mulighetene til begrenset bruk av 
traktor langs kjøresporet inn til fjellstyrebua ved Hiåsjøen. Forutsetningene for dette er at 
transporten ikke fører til skader på terreng og vegetasjon.  
Det har derfor vært viktig å avklare hva slags transport som anses som nødvendig og som ikke 
kan utføres på vinterføre. Det må avklares om transporten skal foregå med traktor (eller annet 
motorisert kjøretøy eks. ATV), og om grunneier Statskog gir tillatelse til nødvendig transport 
med traktor, og hvilke tiltak som må settes i verk for at veitrasèen skal tåle nødvendig 
transport. Uthushagens rapport avklarer hvilke tiltak som er nødvendige for at man skal være 
trygg på at videre transport ikke fører til skade på terreng og vegetasjon.  
 
Gjennom lokale møter er det nå etablert et veistyre på vegne av interessentene som kan ta 
ansvar for istandsetting, tilsyn og vedlikehold av kjøretrasèen fra nasjonalparkgrensen til 
Gorsethbua. Dette ses på som svært positivt. Nasjonalparkforvalter mener det er viktig at man 
foretar tilstrekkelige reparasjonsarbeider for den transporten som man mener kan tillates, og 
mener man bør følge de råd som er gitt for istandsetting i Uthushagens rapport. Dette for å 
sikre at de reparasjonsarbeidene man gjør er tilstrekkelige for å unngå videre erosjon. 
 
I denne saken tas det ikke direkte stilling til antall turer for de ulike formål som er skissert som 
behov for interessentene i området, men det gir nasjonalparkstyret et bilde av omfanget av 
den nødvendige transporten. Samlet sett vil transportbehovet på strekningen være begrenset 
og istandsetting av trasèen vil gi mulighet for å gi flerårige tillatelser til det som fremstår som 
faste og nødvendige behov. Søknad om antall turer bør derfor behandles som særskilte 
søknader fra den enkelte aktør, men der man lokalt forsøker å samordne behovet så langt det 
er mulig. Hiåsjøveien er en av de trasèene i Forollhogna der det i dag er tillatt å sykle og ri, slik 
at reparasjonsarbeid også er nødvendig og positivt i forhold til disse brukergruppene. 
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Uavhengig av søknader om transport med traktor er det behov for reparasjonstiltak på den 
strekningen som er erosjonsutsatt. Nasjonalparkstyret må derfor ta stilling til om det fortsatt 
skal være mulig å foreta nødvendig transport med traktor og hvilke tiltak som skal settes i verk 
for å kunne tillate slik transport. Dersom man setter istand trasèen uten at det skal tillates 
motorisert ferdsel er det naturlig at styret foretar dette som et rent skjøtselstiltak, da vannet 
graver i trasèen uavhengig av videre bruk. Dersom man ønsker å istandsette trasèen for å 
muliggjøre begrenset motorisert transport er det naturlig at veistyret tar ansvaret for dette 
arbeidet.  Nasjonalparkstyret vil kunne bidra noe økonomisk til reparasjonstiltakene ut fra 
allmennhetens nytte av traktorvegen og ut fra det forhold at skjøtselstiltak uavhengig av 
motorisert ferdsel burde vært gjennomført på den omtalte strekningen.  
 
Innstilling:   
«Nasjonalparkstyret gir styret i Hiåsjøveien v/Kjell Edvin Stenbro tillatelse til å gjennomføre 
reparasjonstiltak for nødvendig bruk av traktor som beskrevet i rapport datert 26.10.2017 fra 
Uthushagen as. Nasjonalparkstyret mener det er viktig å sikre at de tiltakene som 
gjennomføres er tilstrekkelige for å hindre fremtidig skade som følge av transport eller naturlig 
erosjon.  
Det forutsettes at tiltakene gjennomføres på en skånsom måte slik at det ikke oppstår skade på 
terreng og vegetasjon. Nasjonalparkstyret er innstilt på å dekke deler av kostnadene med 
tiltakene, under forutsetning av at det foreligger vedtekter eller skriftlig avtale der veistyret 
påtar seg ansvar for istandsetting, tilsyn og vedlikehold av trasèen. 
 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna viser til verneforskriften for Forollhogna nasjonalpark § 3, 
punkt 5.3 b) og forvaltningsplanen fra 2004 som åpner for å kunne tillate bruk av traktor for 
begrenset og nødvendig transport langs traktorveien/kjøresporet fra nasjonalparkgrensen til 
Gorsethbua (fjellstyrebua) ved Hiåsjøen i Forollhogna nasjonalpark.  
 
Før tillatelser til motorisert transport kan gis må trasèen repareres slik at transporten ikke fører 
til skade på terreng og vegetasjon. Når reparasjonstiltakene er gjennomført er styret innstilt på 
å kunne gi dispensasjon fra verneforskriften for et begrenset antall turer med traktor for 
nødvendig transport, samt flerårige tillatelser til faste og nødvendige transport-behov jfr. 
retningslinjer i forvaltningsplan.  
Det legges vekt på at avstanden fra vernegrensa til fjellstyrebua er på ca. 6 km der veg-trasèen 
i hovedsak ligger på tørr grunn. Muligheter for transport har næringsmessig betydning for flere 
aktører. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at det er etablert et lokalt veistyre på vegne av 
partene i området, der veistyret vil ta ansvar for istandsetting, tilsyn og vedlikehold av 
veitrasèen fra nasjonalparkgrensa og frem til fjellstyrebua ved Hiåsjøen. Statskog som 
grunneier har også gitt sin tilslutning til at tiltakene gjennomføres og at begrenset transport 
med traktor kan aksepteres. Med reparasjonstiltak som beskrevet, og skånsom transport vil et 
begrenset antall turer kunne gjennomføres uten at det oppstår kjøreskader eller er i strid med 
verneformålet. Det vises for øvrig til saksutredning.» 
 
Det forutsettes at grunneier Statskog gir sin tillatelse til reparasjonstiltakene før tiltakene 
iverksettes.  
 
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (8-0) 
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Vedtak:   
«Nasjonalparkstyret gir styret i Hiåsjøveien v/Kjell Edvin Stenbro tillatelse til å gjennomføre 
reparasjonstiltak for nødvendig bruk av traktor som beskrevet i rapport datert 26.10.2017 fra 
Uthushagen as. Nasjonalparkstyret mener det er viktig å sikre at de tiltakene som 
gjennomføres er tilstrekkelige for å hindre fremtidig skade som følge av transport eller naturlig 
erosjon.  
Det forutsettes at tiltakene gjennomføres på en skånsom måte slik at det ikke oppstår skade på 
terreng og vegetasjon. Nasjonalparkstyret er innstilt på å dekke deler av kostnadene med 
tiltakene, under forutsetning av at det foreligger vedtekter eller skriftlig avtale der veistyret 
påtar seg ansvar for istandsetting, tilsyn og vedlikehold av trasèen. 
 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna viser til verneforskriften for Forollhogna nasjonalpark § 3, 
punkt 5.3 b) og forvaltningsplanen fra 2004 som åpner for å kunne tillate bruk av traktor for 
begrenset og nødvendig transport langs traktorveien/kjøresporet fra nasjonalparkgrensen til 
Gorsethbua (fjellstyrebua) ved Hiåsjøen i Forollhogna nasjonalpark.  
 
Før tillatelser til motorisert transport kan gis må trasèen repareres slik at transporten ikke fører 
til skade på terreng og vegetasjon. Når reparasjonstiltakene er gjennomført er styret innstilt på 
å kunne gi dispensasjon fra verneforskriften for et begrenset antall turer med traktor for 
nødvendig transport, samt flerårige tillatelser til faste og nødvendige transport-behov jfr. 
retningslinjer i forvaltningsplan.  
Det legges vekt på at avstanden fra vernegrensa til fjellstyrebua er på ca. 6 km der veg-trasèen 
i hovedsak ligger på tørr grunn. Muligheter for transport har næringsmessig betydning for flere 
aktører. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at det er etablert et lokalt veistyre på vegne av 
partene i området, der veistyret vil ta ansvar for istandsetting, tilsyn og vedlikehold av 
veitrasèen fra nasjonalparkgrensa og frem til fjellstyrebua ved Hiåsjøen. Statskog som 
grunneier har også gitt sin tilslutning til at tiltakene gjennomføres og at begrenset transport 
med traktor kan aksepteres. Med reparasjonstiltak som beskrevet, og skånsom transport vil et 
begrenset antall turer kunne gjennomføres uten at det oppstår kjøreskader eller er i strid med 
verneformålet. Det vises for øvrig til saksutredning.» 
 
 
Det forutsettes at grunneier Statskog gir sin tillatelse til reparasjonstiltakene før tiltakene 
iverksettes.  
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SOKNEDAL FJELLSTYRE 
7290 STØREN 
Tlf: 99554891 

e-post; Soknedal@fjellstyrene.no 

 
 
 
 

Støren 31.05.2021 
 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna 
V/ Eli Grete Nisja. 
 
 

Opplysninger ang behovet for transport på barmark til Gorsetbua ved Hiåsjøen. 
 
 
 
Soknedal fjellstyre eier og drifter Gorsetbua ved Hiåsjøen.  
Gorsetbua var opprinnelig sæterbu til gården Gorset i Hauka. Fjellstyret overtok bua når 
gården tok i bruk ny seter (felles-sæter) framme på Håkkådalen på 1960. tallet. 
I tillegg til bua, har fjellstyre et uthus, og et naust med båt ved Hiåsjøen. 
 
Hiåsjø har i all tid vært et svært viktig område for beite, jakt og fiske for rettighetshavere og 
ett mye brukt område av allmenheten.  
Gorsetbua er i dag åpen for allmenn benyttelse, i tillegg kan et mindre rom på sommerstid 
leies via Inatur.  Dette rommet står åpent resten av året, da dette er lite og raskt og varme opp 
for besøkende på vinterstid. 
 
Skoleklasser både i Soknedal og ved Gauldal videregående skoler har faste turer til Hiåsjø, 
der Gorsetbua er basen, dette grunnet at den rommer mye folk, og har en perfekt beliggenhet i 
forhold til utflukt for slike grupper. I tillegg har f.eks. lysgården verksted (vernet bedrift) faste 
turer hit. Samt selvsagt utstrakt brukt av beitelaget i forbindelse med tilsyn og sanking.  
Dette kommer i tillegg til jegere, fiskere og andre turfolk som nytter tilbudet som dette 
området og bua gir. 
I korona året 2020 ble det ekstra mye besøkende til dette område, noe som ser ut til å fortsette. 
En økt bruk, og spesielt på sommers tid medfører økt behov for oppfølging og tilsyn. 
 
Det har fra brukere av bua, og fra fjellstyremedlemmer kommet inn ønske om noe økt 
vedlikehold og oppfølginga av bygningsmassen ved Gorsetbua. 
Derfor er det i 2021 planlagt skifte av vinduer og vindtetting/panel for å unngå at det fyker inn 
snø. Slik det er i dag, så vil fuktigheten fra denne snøen gjøre bua rå, og bygningen råtner 
unødig fort. 
Dette restaureringsarbeid ønsket utført på sommerstid, da deler av husa er dekt av snø på 
vinteren, arbeidet kan på sommeren utføres mere effektivt, arbeid på sommeren gir færre og 
lengre arbeidsdager. I tillegg kan da materialer, samt utstyr som aggregat, stillas mm, lett 
medbringes inn og ut av snekkerne uten ekstra lagring over vinteren. Dette medfører da ingen 
ekstra turer. 
Derfor ble det søkt om en del flere turer med ATV/traktor i 2021 enn i et normal år. 
Både snekkere og fjellstyre har inntrykk av at kjøring med ATV med henger er tilstrekkelig 
og gir små eller ingen skader på veien, dette kan oppveie for bruk av tradisjonell traktor, med 
noen ekstra turer pr år. Men at i særlige tilfeller må tradisjonell traktor kunne nyttes. 
 
All ved og propan for 2021 er nå i vinter innkjørt med snøscooter. 
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Avklaring omkring bruk, istandsetting og vedlikehold av traktorveien inn til Hiåsjø er godt 
beskrevet i vedlagte særutskrift NP 25/2017- 2017/1620. 
 
Ved etableringen av vern i Forollhogna var det et tema om hvor grensene skulle gå, og 
hvilken områder som skulle være landskapsvernområde og hva som skulle være nasjonalpark. 
I og med at verneforskriften § 3, blant annet beskriver at vernemyndighet kan gi tillatelse til 
bruk av traktor på barmark etter eksistere kjørespor, så godtok rettighetshaver og brukere et 
vern, da dette ikke skulle være til stort hinder for utøvelse av beite, jakt, fiske vedlikehold av 
bygninger osv. Brukere må kunne stole på at vilkår i verneforskriften ikke endres, eller at 
praksis endres uten medvirkning. 
Det er i etterkant spørsmål om dette området inntil og rundt Hiåsjø, med såpass utstrakt 
næring og fritidsbruk heller skulle hatt status som landskapsvernområde. 
  
Fjellstyret har bra oversikt og oppsyn med all ferdsel inn til Hiåsjø, bade motorisert og annet. 
Vi ser at de som ferdes der tar hensyn til gjeldene lovverk. De vil og de har formalitetene i 
orden. Vi har i de siste år ikke registrert uønsket ferdsel. 
 
Fjellstyret har et godt samarbeid og en god dialog med nasjonalparkstyre og forvaltere.  
Ved uklarheter og ulike behov for avklaringer, så er veien kort for å ta en dialog for å finne 
løsninger og framgangsmåte i saksgang. 
Vårt inntrykk er at nasjonalparkstyret forvalter godt i forhold til verneforskriften og lokale 
forhold. Fjellstyret håper at vi også i framtiden kan ta avgjørelser innen forvaltningen i 
Forollhogna på mest mulig lokalt plan. 
 
Med hilsen 
 
For Soknedal fjellstyre 
Ståle Solem 
Fjelloppsyn/Daglig leder 
 
Vedlegg:  
 
- Særutskrift NP 25/2017  -  2017/1620 NP Forollhogna 
- Bilder 
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