
 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Nasjonalparkstyret for Forollhogna 
Møtested: Teams, Nettmøte 
Dato: 01.02.2021 
Tidspunkt: 10:00 – 14:00 

 
 
Nasjonalparkforvalterne vil i møtet gi diverse orienteringer som blir ført i 
møteprotokollen. 
 
 
Eventuelt forfall må meldes snarest på epost til en av nasjonalparkforvalterne.   
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 
Vel møtt til nettmøte!  
 
 
 
25.janaur 2021 
 
 
Astrid Alice Haug      Eli Grete Nisja 
nasjonalparkforvalter     nasjonalparkforvalter 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

 Styresak til behandling   
ST 1/2021 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste, og 

valg av styremedlem til godkjenning av 
protokoll 

  

    
ST 2/2021 Referatsaker   
RS 1/2021 Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 

møteprotokoll for AU + Møteplan for 2021 
 2021/262 

RS 2/2021 Tilbakemelding vedrørende høring av 
planprogrammet for kommuneplanens 
arealdel 

 2020/14273 

RS 3/2021 Melding om oppstart -forvaltningsplan for 
rovvilt Hedmark - rullering av gjeldende plan 

 2020/13342 

RS 4/2021 Søknad om styremidler for verneområdene i 
Forollhogna 2021 

 2020/12959 

RS 5/2021 Kvittering Fra Miljødirektoratet for levert 
søknad om tiltaksmidler 2021 

 2020/12959 

RS 6/2021 Bestillingsoppgaver 2021 for verneområdene i 
Forollhogna 

 2020/12959 

RS 7/2021 Bruk av snøscooter for henting av tamrein 
innenfor Forollhogna nasjonalpark 

 2018/19266 

RS 8/2021 Forollholgna nasjonalpark - utfordringer med 
tamreinoverganger mot Forollhogna 
villreinområde - villreinnemnda for Forollhogna 

 2018/19266 

RS 9/2021 Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 
delegering av myndighet etter 
naturmangfoldloven til statsforvalterne og 
nasjonalpark- og verneområdestyrer 

 2021/650 

 Styresak   
ST 3/2021 Delegerte saker   
DS 1/2021 Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av 

snøskuter for transport til seter ved 
Dalbusjøen - Kaja Eggen og Tom Nordsveen 

 2021/309 

DS 2/2021 Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av 
snøscooter i forbindelse med vedlikehold av 
repeater på Forollhogna 

 2019/14576 

DS 3/2021 Forollhogna nasjonalparks - tillatelse til bruk 
av snøscooter for utkjøring av saltstein - 
Synnerdalen beitelag 

 2020/13169 
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DS 4/2021 Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av 
snøscooter for utkjøring av saltsteiner - 
Bratthøa Sauhavnelag SA 

 2020/13413 

DS 5/2021 Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av 
snøscooter for transport av ved og utstyr til 
buer i fjellet - 2021-2023 

 2021/173 

DS 6/2021 Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av 
snøscooter for transport av ved buer i fjellet for 
årene 2021 - 2024 

 2020/13461 

DS 7/2021 Forollhogna nasjonalpark og Grøntjønnan 
naturreservat - tillatelse til bruk av snøscooter 
for transport av ved og materialer til egen 
seter - 2021 - 2024. 

 2020/14520 

DS 8/2021 Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av 
snøscooter for transport av ved materialer og 
utstyr til egen åpne buer i fjellet - 2021 - 2024 

 2020/14523 

DS 9/2021 Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av 
snøscooter for transport av materialer og 
utstyr til egen bu ved Fjellsjøen 2021-2024 

 2020/14524 

DS 10/2021 Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av 
snøskuter for utkjøring av saltstein - Langsfjell-
lia havnelag 

 2021/239 

DS 11/2021 Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av 
snøskuter for transport til bu ved Blåortjønna 

 2021/603 

DS 12/2021 Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til 
transport med snøskuter til Gråtjønna 

 2021/695 

DS 13/2021 Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av 
snøscooter for transport av ved og utstyr til 
buer i fjellet - 2021 - 2024 

 2021/601 

DS 14/2021 Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av 
snøscooter for transport av båt til Fjellsjøen - 
Stein Inge Ryen 

 2020/4355 

DS 15/2021 Forollhogna nasjonalpark og Grønntjønnan 
Naturreservat - tillatelse til bruk av snøscooter 
for transport til egen seter innenfor 
Grøntjønnan naturreservat - 2021-2023. 

 2021/401 

DS 16/2021 Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av 
snøscooter for kjøring med utkjøring av 
saltstein og vedlikehold sankertrø og gjeterbu 
innenfor nasjonalparken. 

 2020/14804 

DS 17/2021 Forollhogna nasjonalpark - dispensasjon for 
bruk av snøscooter til transport av ved og 
utstyr til buer i fjellet - 2021-2024. 

 2021/504 

DS 18/2021 Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av 
snøskuter for frakt av materialer for 
byggearbeid på bu i Øggdalen 

 2018/20685 
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DS 19/2021 Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til 
oppføring av ny utedo i tilkytning til egen 
fiskebu ved Forollsjøen - Per Ousten 

 2021/330 

DS 20/2021 Vangrøftdalen og Kjurrudalen 
landskapsvernområde - tillatelse til byggetiltak 
på hytteeiendom med GID 131/249 i Unliåsen 

 2021/329 

DS 21/2021 Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til 
utkjøring av saltstein med snøskuter 2021 - 
2024 - Dalsbygda beitelag 

 2021/142 
 

  
Styresaker til behandling 

  

ST 4/2021 Forollhogna nasjonalpark - søknad om endring 
av byggetillatelse for Gjeterbua ved Nørdre 
Sandfjellet - Soknedal fjellstyre 

 2019/4012 

ST 5/2021 Forollhogna nasjonalpark - Søknad om riving 
av eksisterende bu og oppføring av ny bu med 
nytt uthus ved Hundåtjønna, Midtre Gauldal. 
Søker: Singsås fjellstyre 

 2020/6187 

ST 6/2021 Vangrøftdalen og Kjurrudalen 
landskapsvernområde - klage på avslag om 
fremføring av strøm til Rabblia i Vangrøftdalen 

 2018/19545 

ST 7/2021 Magnilldalen - Busjødalen 
landskapsvernområde - uttalelse til søknad om 
fradeling av setereiendom 

 2021/361 
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Styresak

ST 1/2021 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste, og valg av 
styremedlem til godkjenning av protokoll

ST 2/2021 Referatsaker



 
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Arbeidsutvalg for Nasjonalparkstyret for Forollhogna 
Møtested: Nettmøte via MS Teams 
Dato: 06.01.2021 
Tidspunkt: 09:00 – 10:30 (1,5 timers møtetid) 

 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Sivert Moen Leder MIDTRE GAULDAL 
Tone Hagen Medlem TYNSET 
Runa Finborud Medlem OS I ØSTERDALEN  
Merknader 
I AU-sak 1/2020deltok ikke Runa Finborud pga pga inhabilitet, jf. Forvaltningslovens §6, 
1.ledd, bokstav e. De er ingen varamedlemmer for styremedlemmer i AU 
 

 
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 i møteboka er i samsvar med det 
som ble vedtatt på møtet. 
 

Sivert Moen 
leder 

Runa Finborud 
styremedlem 

Tone Hagen 
styremedlem 

Bekreftet godkjent 
7.01.2021 

 

Bekreftet godkjent 
7.01.2021 

 

Bekreftet godkjent 
7.01.2021 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

AU 1/2021 Midler til tiltak i verneområdene i Forollhogna - 
prioriteringer av tiltak i 2021 

 2020/12959 

AU 2/2021 Møteplan og driftsmidler for nasjonalparkstyret 
for Forollhogna 2021 

 2020/12959 
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AU 1/2021 Midler til tiltak i verneområdene i Forollhogna - prioriteringer av 
tiltak i 2021  

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for nasjonalparkstyret Forollhogna - 06.01.2021  
 
Behandling 
 
Runa Finborud stilte spørsmål om sin habilitet pga. sin deltakelse i styret for NØK, og ble 
erklært inhabil, jf. Forvaltningslovens § 6, 1. ledd, bokstav e, og fratrådte saken. 
 
Oversikten over tiltak med kostnadsoverslag og prioriteringer, slik den ble lagt fram for 
nasjonalparkstyret 27.nov. 2020, med mindre justeringer og suppleringer ble gjennomgått 
av forvalterne.  
 
Det ble enighet på møtet at nasjonalparkforvalter skulle ta en utsjekk med Miljø-
direktoratet omkring størrelsen på søknadsbeløpet for strømprosjektet med bakgrunn i 
signalene som ble gitt i desember 2020.  
Med bakgrunn i tilbakemelding fra Miljødirektoratet kan forslaget om kr. 1,5 mill. 
opprettholdes slik nasjonalparkstyret hadde støttet i sin sak 42/2020 om tiltaksmidler for 
2021. Dette er blitt bekreftet pr. epost av Sivert Moen og Tone Hagen. 
 
Nasjonalparkforvalters innstilling ble enstemmig vedtatt (2-0). 
 

Vedtak 
Arbeidsutvalget for nasjonalparkstyret for Forollhogna viser til nasjonalparkstyret vedtak i 
styresak 42/2020.  
Arbeidsutvalget slutter seg til framlagte reviderte oversikt for innmelding av behov for 
tiltaksmidler for 2021. Prioriteringer av hovedtiltak er videreført, men listen er supplert 
med noen flere tiltak uten at dette endrer på de hovedprioriteringene som styret tidligere 
har foretatt.  
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AU 2/2021 Møteplan og driftsmidler for nasjonalparkstyret for Forollhogna 
2021  

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for nasjonalparkstyret Forollhogna - 06.01.2021  
 
Behandling  
 
Det ble tatt en gjennomgang av forslaget til møteplan for nasjonalparkstyret, og to 
møtedatoer ble justert.  
 
Videre ble det enighet om at det tas en gjennomgang av rutiner for møtegodtgjørelser og 
tidsfrister for styremedlemmer. Dette for bl.a. å få bedre budsjettstyring og kunne være 
mer presis ved rapporteringene gjennom året.  
 
Nasjonalparkforvalters innstilling ble enstemmig vedtatt (3-0) 
 

Vedtak 

Arbeidsutvalget for nasjonalparkstyret for Forollhogna godkjenner møteplanen for 2021 
som grunnlag for innmelding av driftsmidler for styret, samt godkjenner søknad om midler 
til driftsoppgaver knyttet til revisjonsarbeidet med forvaltningsplaner og oppgradering av 
nye nettsider for styret.  
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Nasjonalpark Forollhogna  
  
  

Besøksadresse 
Doktortjønna 
Johan Falkbergets veg 16 
7374 Røros 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 
E- post: fmtlpost@fylkesmannen.no 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte: +47  
E-post: fmtlegn@fylkesmannen.no 

   

Tynset kommune 
 
2500  TYNSET 

 

Saksbehandler Eli Grete Nisja Vår ref. 2020/14273-0  
PRIMÆRKLASSERING 

Deres ref.  Dato 11.12.2020 

 

Tilbakemelding vedrørende høring av planprogrammet for 
kommuneplanens arealdel 

Vi viser til Forslag til planprogram for revisjonen av kommuneplanens arealdel for perioden 
2022-2034 med frist for uttalelse 15.12.2020. 
 
Det er positivt at det skal utarbeides egne temakart for både naturvernormådene og de 
nasjonale villreinområdene i kommunen (kap.5.5), og i den forbindelse vil vi gjøre 
oppmerksom på at det ligger beskrivelser og retningslinjer/føringer i både forvaltningplanene 
for verneområdene (http://www.nasjonalparkstyre.no/Forollhogna/Verneomrade/) og 
planbeskrivelsen for regional plan for Forollhogna villreinområde 
(https://www.villrein.no/forollhogna-1/) som bør innarbeides i kommuneplanens 
bestemmelser og retningslinjer.  
 
Vi ønsker også å gjøre oppmerksom på at det er utarbeidet en egen byggeskikkveileder for 
Forolhogna nasjonalpark med tilhørende landskapsvernområder som gir råd og veiledning 
for bygninger i seterlandskapet. Byggeskikkveilederen vil om kort tid bli sendt ut kommunen i 
egen forsendelse.  
 
Ut over dette har vi ingen merknader til planprogrammet. 
 
Til slutt ber nasjonalparkstyret for Forollhogna om at vi blir satt på adresselisten over 
høringsparter for den videre prosessen med kommuneplanens arealdel.  
 
 
Med hilsen 
 
Eli Grete Nisja 
nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
Kopi til: 
Tone Hagen,  styremedlem i nasjonalparkstyret for Forollhogna   
Fylkesmannen i Innlandet    
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Postadresse: Leder for rovviltnemnda i region 5:   Saksbehandler: 
Rovviltnemnda i region 5 Stein Tronsmoen  Therese Ruud 
c/o Fylkesmannen i Innlandet   Tlf. 62 26 66 60 
Postboks 987    
2604 Lillehammer  

 

ROVVILTNEMNDA I REGION 5 

Hedmark 
 

 

 

 
 

 

Rovviltnemnda i region 5 vil gjennomføre en rullering av forvaltningsplanen for rovvilt i Hedmark, 

og melder med dette oppstart av arbeidet. Det åpnes for å gi innspill til oppstartsmeldingen. 

Fristen for å gi innspill er 15. januar 2021 

 

Rovviltnemnda i region 5 vedtok i møtet 23. juni å igangsette arbeidet med oppdatering av 

forvaltningsplanen for rovvilt i region 5/Hedmark. Gjeldende plan ble endelig vedtatt i rovviltnemnda 

10. januar 2014. Etter at forvaltningsplanen ble vedtatt, er det gjort endringer i de nasjonale 

rammevilkårene for forvaltningen av rovvilt både når det gjelder avgrensning av ulvesonen og ulike 

lov- og forskriftsendringer. Det er også opparbeidet et bredere erfaringsgrunnlag knyttet til 

virkemiddelbruk og det er tilkommet ny kunnskaps om de ulike rovviltartene. Med bakgrunn i dette 

ønsker rovviltnemnda å gjøre en fullstendig revisjon av forvaltningsplan.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato 16.11.2020 

Melding om oppstart

Forvaltningsplan for rovvilt i region 5/Hedmark- rullering av 

gjeldende plan.
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Postadresse: Leder for rovviltnemnda i region 5:   Saksbehandler: 
Rovviltnemnda i region 5 Stein Tronsmoen  Therese Ruud 
c/o Fylkesmannen i Innlandet   Tlf. 62 26 66 60 
Postboks 987    
2604 Lillehammer  

 
 

Avgrensing av planområde 
Planområdet for denne revisjonen er rovviltregion 5, altså gamle Hedmark fylke (se kart under).  

 

 

Kartet til venstre viser rovviltregion 5 med dagens soneinndeling for rovviltprioritert og beiteprioriterte områder. Merk at 
ulvesonen i dette kartet er feil, den har blitt endret av Stortinget siden forvaltningsplanen ble vedtatt i 2014, men kartet til 
høyre viser korrekt ulvesone.  

Hvorfor rullere en forvaltningsplan og hva er en forvaltningsplan 
Etter rovviltforskriftens § 6 (med kommentarer), så skal forvaltningsplanen rulleres med jevne 
mellomrom for å sikre at den er oppdatert i forhold til utviklingen i rovviltbestandene og 
skadesituasjonen. Forskriften stiller krav til både prosess for å utarbeide en regional forvaltningsplan 
og til innholdet i planen. Det er et mål i dette arbeidet å utvikle gode rutiner for kommunikasjon og 
samarbeid med både organisasjoner, kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn innenfor regionen 
jf. kommentar til forskriftens §6. 
 
Rovviltnemnda skal gjennom arbeidet med forvaltningsplanen; 

• Utarbeide en langsiktig geografisk differensiert forvaltning av rovvilt i regionen. 

• Vise hvordan rovviltnemnda vil prioritere midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak 

innenfor regionen i tråd med geografisk differensiert forvaltning.  

• Gi anbefalinger om bruken av landbrukspolitiske og reindriftspolitiske virkemidler innenfor 

regionen for å bidra til en samordnet virkemiddelbruk og reduserte tap og konflikter. 
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Postadresse: Leder for rovviltnemnda i region 5:   Saksbehandler: 
Rovviltnemnda i region 5 Stein Tronsmoen  Therese Ruud 
c/o Fylkesmannen i Innlandet   Tlf. 62 26 66 60 
Postboks 987    
2604 Lillehammer  

 
 

Hva vil revisjonen omfatte 
Nemnda tar nå sikte på å gjøre en fullstendig revisjon av forvaltningsplanen. Dette betyr at 

sonegrenser for henholdsvis rovviltprioriterte og beiteprioriterte områder skal vurderes for bjørn, 

gaupe, jerv og kongeørn. Sonegrensen for ulv vil oppdateres i tråd med vedtak i Stortinget.  Det vil i 

tillegg gjøres en gjennomgang av prioriterte virkemidler og tiltak knyttet til de ulike sonene. Det vil 

være sentralt at arbeidet bygger på et oppdatert kunnskapsgrunnlag, både når det gjelder 

rovviltsituasjonen og beitebruk i regionen, samt de erfaringer en har gjort seg om virkemiddelbruk og 

effekten av ulike tiltak.  

Prosess- utarbeidelse av forvaltningsplan.  
Rovviltnemnda i region 5 er ansvarlige for å rullere forvaltningsplan. Fylkesmannen i Innlandet vil 

være sekretariat i arbeidet.   

Rovviltnemnda ønsker å sikre en bred involvering i arbeidet med rullering av forvaltningsplanen. Som 

en del av oppstart med plan åpnes det for å gi innspill til prosess og relevante tema som vil inngå i 

arbeidet. I tillegg vil det også bli gjennomført møter med ulike interessegrupper og tilgrensende 

rovviltregioner tidlig i prosessen, og det vil gjennomføres en ordinær høringsrunde når 

høringsutkastet til ny forvaltningsplan er klart.  

Det legges opp til en omfattende revisjon av forvaltningsplan for rovdyr i region 5, det settes derfor 

av mye tid til gjennomføring av prosessen. Rovviltnemnda tar sikte på å vedta den nye 

forvaltningsplanen våren 2022. Fremdriftsplanen for arbeidet fremgår av tabellen nedenfor. Det kan 

komme endringer i fremdriftsplanen underveis i arbeidet. 

 

Dato  Milepæler Merknad 

23.juni (nemndsmøte) Vedtak om oppstart  

12. november              
(nemndsmøte) 

Melding om oppstart.  
Utsending senest 17. november. 
 

Brev fra rovviltnemnda - Informasjon om prosess, 
muligheter for å kunne sende inn innspill – frist for 
innspill: 20. desember 2020. 
 
 

15. januar 2021 Frist for innspill til melding om oppstart  

Februar – august, 
2021 

Oppstartsmøte og arbeidsmøter i 
rovviltnemnda, dialogmøter med ulike 
interesser og andre rovviltregioner. 

I dialogmøtene vil interessegrupper få anledning til å gi 
innspill. 

September, 2021 
(nemndsmøte) 

Behandling og vedtak av høringsdokument. 
Utsending av høringsdokument. 

 

November, 2021 Høring av utkast til ny forvaltningsplan.  Høringsfrist fastsettes når høringsutkastet blir sendt ut 
(Høringsperiode ca. 6 uker) 

Desember, 2021 
(nemndsmøte) 

Oppsummering av høring, utarbeidelse og 
vedtak av utkast til forvaltningsplan 

 

Januar, 2022 Utkast sendes til Miljødirektoratet og 
Landbruksdirektoratet for uttalelse  

 

Mars, 2022 
(nemndsmøte) 

Vedtak av ny forvaltningsplan  
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Postadresse: Leder for rovviltnemnda i region 5:   Saksbehandler: 
Rovviltnemnda i region 5 Stein Tronsmoen  Therese Ruud 
c/o Fylkesmannen i Innlandet   Tlf. 62 26 66 60 
Postboks 987    
2604 Lillehammer  

 
 

Frist for innspill 
Innspill til arbeidet med å rullere forvaltningsplan sendes innen 15. januar 2021 til: 

Rovviltnemnd i region 5 
c/o Fylkesmannen i Innlandet 
Postboks 987 
2604 Lillehammer 
fminpost@fylkesmannen.no  

 
Fylkes- og/eller paraplyorganisasjoner bes formidle dette brevet med informasjon og invitasjon til 
innspill videre i sine nettverk 

 

 

Hilsen 

Stein Tronsmoen 
Leder rovviltnemnd region 5 
 

 

 

Vedlegg: Forvaltningsplan for rovvilt i Hedmark, vedtatt 10. januar 2014. 
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Postadresse: Leder for rovviltnemnda i region 5:   Saksbehandler: 
Rovviltnemnda i region 5 Stein Tronsmoen  Therese Ruud 
c/o Fylkesmannen i Innlandet   Tlf. 62 26 66 60 
Postboks 987    
2604 Lillehammer  

 
 

Adresseliste (sendes kun på e-post): 

Klima- og Miljødepartementet 

Landbruk og matdepartementet 

Miljødirektoratet 

Landbruksdirektoratet 

Statens naturoppsyn  

Kommunene i tidligere Hedmark 

Innlandet Fylkeskommune 

KS-Innlandet  

Regionrådene i Hedmark 

Hedmark Sau og Geit 

Hedmark Bonde og Småbrukerlag 

Hedmark Bondelag 

Norsk Ornitologisk forening 

Den Norske Turistforening 

NJFF-Hedmark 

Norges Naturvernforbund  

Natur og ungdom 

NOAH 

Dyrebeskyttelsen 

Norges miljøvernforbund 

Foreningen våre rovdyr 

Bygdefolk for rovdyr 

Rovviltets røst 

WWF Norge 

Glommen og Mjøsen skog BA 

Norskog 

Norges skogeierforbund 

Norges fjellstyresamband 

Fjelloppsynet – fjellstyrene i Hedmark 

Svahken reinbeitedistrikt 

Femunden reinbeitedistriktet 

Sametinget 

Reindriftsforvaltningen, Fylkesmannen i Trøndelag  

Rendalen reinbeitedistrikt 

Forollhogna nasjonalparkstyre 

Femundsmarka og Gutulia nasjonalparkstyre 

Fulufjell nasjonalparkstyre 

Rondane nasjonalparkstyre 

Dovrefjell- Sunndalsfjella nasjonalparkstyre 

Beitelagene i Hedmark jf. liste 

Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk 

Mattilsynet  

Rovviltnemnda i region 4 v/Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Rovviltnemnda i region 3 v/Fylkesmannen i Innlandet 

16



Postadresse: Leder for rovviltnemnda i region 5:   Saksbehandler: 
Rovviltnemnda i region 5 Stein Tronsmoen  Therese Ruud 
c/o Fylkesmannen i Innlandet   Tlf. 62 26 66 60 
Postboks 987    
2604 Lillehammer  

 
 

Rovviltnemnda i region 6 v/Fylkesmannen i Trøndelag 

USS 

Forum for Natur og Friluftsliv Innlandet 
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REFERANSENR.: 21S524E2

BEHOVSINNMELDING FYLKESMANNEN ‐ 2021

Organisasjonsnummer: 974764350
Foretaksnavn Statsforvalteren I Trøndelag 

Adresse: Strandvegen 38, 7713 STEINKJER
E‐postadresse: fmtlegn@statsforvalteren.no

Kontaktperson
Navn: Eli Grete Nisja
Telefonnummer: 41330795
E‐postadresse: fmtlegn@statsforvalteren.no

Utfyller
Navn: Eli Grete Nisja

Mottaker: Miljødirektoratet

SØKNAD

Om søknaden

Er søker verneområdeforvalter eller fylkesmann? Verneområdeforvalter
Hvilken fylkesmann hører du til? Fylkesmannen i Trøndelag

Tiltak

Oversikt over alle tiltak

Navn Kapittelpost Fagområde Kostnadsart Ansvarlig Beløp

Nasjonalparkstyret for
Forollhogna

142021 ‐ 21‐post
Spesielle driftsutgifter
Miljødirektoratet

Forvaltning
verneområder

Driftskostnader
Bjørnar
Wiseth

655 265

Revisjon av
forvaltningsplaner

142021 ‐ 21‐post
Spesielle driftsutgifter
Miljødirektoratet

Forvaltning
verneområder

Driftskostnader
Bjørnar
Wiseth

50 000

Nettsider for
nasjonalparkstyret for
Forollhogna

142021 ‐ 21‐post
Spesielle driftsutgifter
Miljødirektoratet

Forvaltning
verneområder

Kjøp av
tjenester

Bjørnar
Wiseth

30 000

Oppdatering og
kartlegging av
kunnskapsgrunnlaget

142021 ‐ 21‐post
Spesielle driftsutgifter
Miljødirektoratet

Forvaltning
verneområder

Driftskostnader
Bjørnar
Wiseth

60 000

795 265
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Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Navn på tildeling/prosjekt/tiltak: Nasjonalparkstyret for Forollhogna
Beskrivelse av tildeling/prosjekt/tiltak:
Drift av nasjonalparkstyret hvor møteplanen for 2021 ligger til grunn for aktiviteten. Her inngår møter til
både styret og AU samt møter hvor styreleder vil delta. 

Referanse til tildelingsbrev/VØI: 2020/14604
Kapittelpost: 142021 ‐ 21‐post Spesielle driftsutgifter Miljødirektoratet
Fagområde: Forvaltning verneområder
Underområde: Drift av nasjonalpark‐ og verneområdestyrer
Kostnadsart:
‐ Driftskostnader

Ansvarlig saksbehandler hos fylkesmannen: Bjørnar Wiseth
Omsøkt beløp: Kr 655 265

Er tiltaket flerårig? Nei

Er tiltaket geografisk nærliggende relevante verneområder, naturtyper, leveområder for trua arter etc.:
Nei / Ikke relevant

Revisjon av forvaltningsplaner

Navn på tildeling/prosjekt/tiltak: Revisjon av forvaltningsplaner 
Beskrivelse av tildeling/prosjekt/tiltak:
Alle forvaltningsplanene for verneområdene i Forollhogna står for tur til å revideres, og nasjonalparkstyret
har vedtatt en framdriftsplan hvor arbeidet skulle starte i 2020. Noe forberedende administrativt arbeid ble
påbegynt i 2020, men selve oppstarten er blitt forskjøvet til 2021 pga. Covid19. 

Det vil være behov for midler til kunngjøringer, gjennomføring av møter mm. 

Referanse til tildelingsbrev/VØI: 2020/14604
Kapittelpost: 142021 ‐ 21‐post Spesielle driftsutgifter Miljødirektoratet
Fagområde: Forvaltning verneområder
Underområde: Forvaltningsplaner og besøksstrategier for nasjonalparker og andre store verneområder
Kostnadsart:
‐ Driftskostnader

Ansvarlig saksbehandler hos fylkesmannen: Bjørnar Wiseth
Omsøkt beløp: Kr 50 000

Er tiltaket flerårig? Ja
I hvor mange år har aktiviteten pågått: 1 år
Når forventes aktiviteten å avsluttes: Om mer enn tre år
For tidligere år har det på tiltaket blitt brukt midler: Ikke aktuelt, aktivitet starter i år

Er tiltaket geografisk nærliggende relevante verneområder, naturtyper, leveområder for trua arter etc.:
Nei / Ikke relevant
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Nettsider for nasjonalparkstyret for Forollhogna

Navn på tildeling/prosjekt/tiltak: Nettsider for nasjonalparkstyret for Forollhogna 
Beskrivelse av tildeling/prosjekt/tiltak:
Dagens nettsider for nasjonalparkstyret for Forollhogna inneholder styredokumenter, møteprotokoller for
flere år, publikasjoner, veiledningsmateriale mm., og dette må sikres og gjøres tilgjengelig også i den nye
løsningen. Dette er en jobb som må gjøres før nye nettsider skal publiseres i april, og vi må derfor ha
muligheten til å kjøpe eksterne tjenester på deler av jobben.

Referanse til tildelingsbrev/VØI: 2020/14604
Kapittelpost: 142021 ‐ 21‐post Spesielle driftsutgifter Miljødirektoratet
Fagområde: Forvaltning verneområder
Underområde: Drift av nasjonalpark‐ og verneområdestyrer
Kostnadsart:
‐ Kjøp av tjenester

Ansvarlig saksbehandler hos fylkesmannen: Bjørnar Wiseth
Omsøkt beløp: Kr 30 000

Er tiltaket flerårig? Nei

Er tiltaket geografisk nærliggende relevante verneområder, naturtyper, leveområder for trua arter etc.:
Nei / Ikke relevant

Oppdatering og kartlegging av kunnskapsgrunnlaget

Navn på tildeling/prosjekt/tiltak: Oppdatering og kartlegging av kunnskapsgrunnlaget 
Beskrivelse av tildeling/prosjekt/tiltak:
I forbindelse med revisjon av forvaltningsplanene i Øyungen og Ledalen lvo er det behov for å få en
oppdatert status på grusuttak, veger, kjørespor o.l. i forbindelse med revisjonen av forvaltningsplanene i
Øyungen og Ledalen landskapsvernområder da dette mangler. 
Kartlegging/fotografering ved bruk av droner vil være aktuelt for en del områder.

Referanse til tildelingsbrev/VØI: 2020/14604
Kapittelpost: 142021 ‐ 21‐post Spesielle driftsutgifter Miljødirektoratet
Fagområde: Forvaltning verneområder
Underområde: Forvaltningsplaner og besøksstrategier for nasjonalparker og andre store verneområder
Kostnadsart:
‐ Driftskostnader

Ansvarlig saksbehandler hos fylkesmannen: Bjørnar Wiseth
Omsøkt beløp: Kr 60 000

Er tiltaket flerårig? Nei

Er tiltaket geografisk nærliggende relevante verneområder, naturtyper, leveområder for trua arter etc.:
Nei / Ikke relevant

Vedlegg

Nasjonalparkstyret for Forollhogna ‐ møteplan 2021.pdf (Annet)
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Budsjett for drift av Forollhogna nasjonalparkstyre 2021.pdf (Økonomi/Finansiering)
Budsjett for drift av Forollhogna nasjonalparkstyre 2021 ‐ detaljbudsjett.pdf (Økonomi/Finansiering)

Merknad:
Innmeldingen av styremidler er behandlet av nasjonalparkstyret for Forollhogna i sak 45/2020 og AU i sak
2/2021. 

 Eli Grete Nisja for Statsforvalteren I Trøndelag

Levert 08.01.2021
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REFERANSENR.: 21SD47D8

MIDLER TIL TILTAK I VERNEOMRÅDER (KAP 1420 POST 31) ‐ 2021

Organisasjonsnummer: 974764350
Foretaksnavn STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG 

Adresse: Strandvegen 38, 7713 STEINKJER
E‐postadresse: fmtlpost@statsforvalteren.no

Kontaktperson
Navn: Astrid Alice Haug
Telefonnummer: 95057513
E‐postadresse: fmtlaah@statsforvalteren.no

Utfyller
Navn: Astrid Alice Haug

Mottaker: Miljødirektoratet

SØKNAD

Tiltak

Søkes det på vegne av fylkesmann eller verneområdeforvalter? Verneområdeforvalter

Oversikt over alle tiltak

Pri. Navn på tiltaket Tiltakskategori Tiltakstype Verneområde Øk. ansvarlig Beløp

1
Såttåhaugen
setergrend ‐
startpunkt (fase 2)

Tilrettelegging
og
informasjon

Oppføring av skilt
og/eller infotavle

Vangrøftdalen‐
Kjurrudalen
landskapsvernområde
(VV00000744)

Forvaltningsm. 335 000

2
Storbekkøya ‐
innfallsport
Budalen (fase 2)

Tilrettelegging
og
informasjon

Oppføring av skilt
og/eller infotavle

Budalen
landskapsvernområde
(VV00000741)

Forvaltningsm. 213 300

3
Svartsjøen ‐
informasjonspunkt
(fase 2)

Tilrettelegging
og
informasjon

Oppføring av skilt
og/eller infotavle

Forollhogna
nasjonalpark
(VV00000597)

Forvaltningsm. 238 000

4
Blåola
slåtteområde (fase
2)

Tilrettelegging
og
informasjon

Annet (utdypes i
beskrivelsesfeltet)

Endalen
landskapsvernområde
(VV00000740)

Forvaltningsm. 110 000

5
Strøm til setre i
drift i
Vangrøftdalen

Annet
Annet (utdypes i
beskrivelsesfeltet)

Vangrøftdalen‐
Kjurrudalen
landskapsvernområde
(VV00000744)

Forvaltningsm. 1 500 000

6

Hognarasten ‐
startpunkt for
turer til
Forollhogna

Tilrettelegging
og
informasjon

Oppføring av
innfallsport/P‐
plass

Budalen
landskapsvernområde
(VV00000741)

Forvaltningsm. 65 000

Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31) ‐ 2021 Side 1 av 11  

22



7
Ferdselstellere i
fokusområder

Kartlegging Annen kartlegging
Forollhogna
nasjonalpark
(VV00000597)

Forvaltningsm. 20 000

8

Utsetting av
turbøker på
prioriterte
besøksmål

Tilrettelegging
og
informasjon

Annet (utdypes i
beskrivelsesfeltet)

Forollhogna
nasjonalpark
(VV00000597)

Forvaltningsm. 6 000

9
Trøenget
slåtteområde

Annet
Annet (utdypes i
beskrivelsesfeltet)

Forollhogna
nasjonalpark
(VV00000597)

Forvaltningsm. 50 000

10

Tollolenget ‐
gammelt
slåtteområde og
møteplass

Tilrettelegging
og
informasjon

Oppføring av skilt
og/eller infotavle

Vangrøftdalen‐
Kjurrudalen
landskapsvernområde
(VV00000744)

Forvaltningsm. 30 000

11
Grøntjønnan ‐
uttak av edelgran

Uttak av
fremmede
arter

Uttak av edelgran
Grøntjønnan
naturreservat
(VV00001879)

Forvaltningsm. 50 000

2 617 300

Såttåhaugen setergrend ‐ startpunkt (fase 2)

Prioritet: 1
Tiltakskategori: Tilrettelegging og informasjon
Tiltakstype: Oppføring av skilt og/eller infotavle
Fylke: Innlandet
Kommune: Os i Hedmark
Verneområde: Vangrøftdalen‐Kjurrudalen landskapsvernområde (VV00000744)
Navn på tiltaket: Såttåhaugen setergrend ‐ startpunkt (fase 2)
Beskrivelse av tiltaket:
Tiltaket gjelder fullføring av tilretteleggingstiltak knyttet til ny hovedparkeringsplass og startpunkt i Såttåhaugen
setergrend i Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde. Det ble i 2020 etablert 2 nye P‐plasser med
adkomstveg, grovarbeid for tilrettelegging for rasteplass og do, ny sti fra startpunkt til Pilegrimsleden og for turer
til Forollhogna. I 2021 planlegges tiltaket fullført med:
‐ etablering av bord/benker knyttet til 2 rasteplasser ved P‐plass jfr. vedlagte planskisse
‐ oppføring av 2 informasjonstavler og nødvendig skilting jf. planskisse
‐ oppføring av utedo (universelt utformet) jf. planskisse og foto (type do)
‐ ny klopp fra P‐plass med markering av start (ala Gutulia) og universell utforming til rasteplasser

Vedlagte skisser/foto viser hvordan informasjonstavler og skilting er tenkt plassert. Foto vedlagt av type do.
Kostnader til tiltakene fremgår av vedlagte kostnadsoverslag. Samla kostnader til informasjonstiltak er stipulert til
kr. 263.000,‐. I tillegg kommer kostnader til do (kr. 60.000‐) og supplering med to bord/benker (kr. 12.000,‐). Samlet
beløp kr. 335.000,‐.
Tiltaket er prioritert gjennomført/sluttført i 2021 som en del av jubileumsåret for vern i Forollhogna (20‐års
jubileum). Oppføring av informasjonstavler skjer i samarbeid med Os kommune da området er både vernet, har
status som utvalgt kulturlandskap, Pilegrimsleden går i samme område og ferdselen til Forollhogna‐toppen er stor.
Tiltaket anses derfor som særlig viktig. 

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
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Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 335 000
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja
Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? Ja

Storbekkøya ‐ innfallsport Budalen (fase 2)

Prioritet: 2
Tiltakskategori: Tilrettelegging og informasjon
Tiltakstype: Oppføring av skilt og/eller infotavle
Fylke: Trøndelag
Kommune: Midtre Gauldal
Verneområde: Budalen landskapsvernområde (VV00000741)
Navn på tiltaket: Storbekkøya ‐ innfallsport Budalen (fase 2)
Beskrivelse av tiltaket:
Fullføring av informasjons‐ og tilretteleggingstiltak innfallsport Budalen (hovedinnfallsport fra nord til Forollhogna)
ved avkjøring til Storbekkøya museumsseter. Fase 1 av prosjektet er gjennomført med fysisk tilrettelegging av P‐
plass, nødvendig gjerding og planlegging av informasjonstiltak. 

Fullføring av følgende tiltak i 2021:
1. Oppføring av to informasjonstavler jf. planskisse og kostnadsoverslag
2. Skilting til P‐plass/info‐plass, portalskilt, henvisningsskilt, symbolskilt i henhold til planskisse og 
kostnadsoverslag
3. Innkjøp av bord og benker (2 bord/benker) som kommer i tillegg til vedlagte kostnadsoverslag. Kr. 
6000,‐ pr. stk., totalt kr. 12.000,‐
4. Bearbeiding av grunn for rasteplass med tråkkheller mv.

Tiltaket ønskes gjennomført/sluttført i 2021 som del av jubileumsår i Forollhogna (20‐års jubileum). Tiltaket og
innfallsporten er prioritert i besøksstrategi.

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 213 300
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja
Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? Ja

Svartsjøen ‐ informasjonspunkt (fase 2)

Prioritet: 3
Tiltakskategori: Tilrettelegging og informasjon
Tiltakstype: Oppføring av skilt og/eller infotavle
Fylke: Innlandet
Kommune: Tynset
Verneområde: Forollhogna nasjonalpark (VV00000597)
Navn på tiltaket: Svartsjøen ‐ informasjonspunkt (fase 2)
Beskrivelse av tiltaket:
Fullføring av tilretteleggingstiltak ved Svartsjøen på Kvikne, i randsona til Forollhogna nasjonalpark. 
I 2020 ble det gjennomført tiltak i fase 1. Flytting av do, terrengbearbeiding og forskjønning av P‐plass og
informasjonspunkt, etablering av ny rasteplass i henhold til planskisse, samt utarbeiding av plan for informasjon,
samt tekst til nye tavler. 
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Planlagt utført i 2021:
‐ Fornying av eksisterende natursti med nye tavler ‐ vippeskilt alà Gutulia (merkevare)
‐ oppføring av informasjonstavler og henvisningsskilt ved gamme, informasjonsplass og parkering
‐ sitte‐ og rasteplass, bord/benker jf vedlagte planskisse

Vedlagte planskisse viser hvordan tavler er tenkt plassert og utformet. Tiltaket er prioritert og ønskes sluttført og
"lansert" i 2021 som del av 20‐års jubileet til Forollhogna nasjonalpark. Området har fokus på formidling av samisk
historie i Forollhogna, samt naturen i fjellet og nasjonalparken. Tiltaket er prioritert i besøksstrategi for
Forollhogna.

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 238 000
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja
Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? Ja

Blåola slåtteområde (fase 2)

Prioritet: 4
Tiltakskategori: Tilrettelegging og informasjon
Tiltakstype: Annet (utdypes i beskrivelsesfeltet)
Fylke: Trøndelag
Kommune: Midtre Gauldal
Verneområde: Endalen landskapsvernområde (VV00000740)
Navn på tiltaket: Blåola slåtteområde (fase 2)
Beskrivelse av tiltaket:
Tiltak i 2021:
‐ istandsetting av slåttebu (haster!) og to løer i tilknytning til slåttebua (Krokløa og Jelløa) som startpunkt og
informasjonspunkt for slåtteområdet.
‐ oppføring av ny do som erstatning for eksisterende

Tiltak i 2022:
‐ etablering av natur‐ og kultursti (slåttesti) med utgangspunkt/startpunkt fra slåttebua

Blåora slåtteområde er et unikt kulturlandskap. Området er høyt prioritert som slåtteområde rundt Forollhogna, og
skjøtsel drives i regi av nasjonalparkstyret og Statens naturoppsyn, og i samarbeid med rettighetshaverne. Det
foreligger særskilt skjøtselsplan for området som viser til betydningen av å ta vare på området som et helhetlig
kulturlandskap der både bygninger (løer, buer), landskap og naturtyper ivaretas. Området er prioritert også som
besøksmål for å lære om utmarksslåtten som en særlig viktig historie og aktivitet i Forollhogna‐området.

Tiltakene gjennomføres i samarbeid med rettighetshavere, grunneier Statskog og Midtre Gauldal kommune.
Tiltaket vil være et samfinansieringsprosjekt, der det også benyttes UKL‐midler til tiltakene.
I fase 1 har rydding og skjøtsel hatt hovedprioritet. her har man nå i hovedsak kommet over i en vedlikeholdsfase,
hastetiltakene er gjennomført. Nå haster det med å få berget tilhørende bygninger i slåttelandskapet, samtidig
som de ses i sammenheng med etablering av informasjon om området.

Kostnader: 
Oppføring av ny do, samt grunnarbeid kr. 70.000,‐
Istandsetting av Slåttebu kr. 80.000,‐
Mindre istandsetting/tiltak på 2 løer kr. 15.000,‐
Plan for informasjonstiltak kr. 15.000,‐
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sum kr. 180.000,‐

Delfinansieres via tiltaksmidler med kr. 110.000,‐

2022:
Det er behov for formidling av kunnskap om området og sammenhengene mellom naturarv, kulturhistore og
kulturminner gjennom etablering av en natur‐ og kultursti. Informasjonen vil i hovedsak bli plassert langs eller i
nærheten av seterveg slik at de vil være tilgjengelig for folk flest. . Det vises til vedlegg og skjøtselsplan for
området. 
Området er prioritert som viktig skjøtselsområde for hele Forollhogna. Dette fremgår også av besøksstrategi
(prioritert område for skjøtsel, forskning og formidling).

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: Andre tilskuddsordninger: Samfinansiering med Utvalgte kulturlandskap (UKL)
Beløp det søkes om: Kr 110 000
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja
Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? Ja

Strøm til setre i drift i Vangrøftdalen

Prioritet: 5
Tiltakskategori: Annet
Tiltakstype: Annet (utdypes i beskrivelsesfeltet)
Fylke: Innlandet
Kommune: Os i Hedmark
Verneområde: Vangrøftdalen‐Kjurrudalen landskapsvernområde (VV00000744)
Navn på tiltaket: Strøm til setre i drift i Vangrøftdalen
Beskrivelse av tiltaket:
Tiltak: 
Fremføring av strøm til setre i Vangrøftdalen i Os kommune. Nord‐Østerdal kraftlag har søkt og fått dispensasjon
fra verneforskriftene for Vangrøftdalen og Kjurrudalen for fremføring av strøm til alle aktive setre og naturlig
tilstøtende setre og hytter i Vangrøftdalen. Det er 16 setre med tradisjonell seterdrift med melkeproduksjon i
området. Alle setrene er med i prosjektet i tillegg til flere andre setre med annen type drift eller potensiale for
økt drift, samt noen hytter. Antall interessenter totalt pr. 2020 er 33.

Nord‐Østerdal kraftlag er ansvarlig utbygger, mens interessentene har stiftet "Foreningen Vangrøftdalen" som
formelt står som søker om tilskudd til tiltaket fra ulike aktører. Foreningen har henvendt seg til Nasjonalparkstyret
for Forollhogna for muligheten for å støtte tiltaket gjennom bruk av tiltaksmidler.

Nasjonalparkstyret har i behandling av prioritering av tiltak for innmelding av tiltaksmidler valgt å prioritere
strømprosjektet som nr. 5 på tiltakslista og med innmelding av behov for kr. 1.500.000,‐. Tiltaket kommer som nr. 5
på lista fordi man ønsker å få gjennomført allerede prioriterte og igangsatte tiltak som ønskes sluttført i 2021. 

Bakgrunn
Nord‐Østerdal kraftlag (NØK) er et nettselskap med områdekonsesjon for bygging og drift av elektrisk
fordelingsnett. Områdekonsesjonær har etter Energiloven plikt til å tilknytte nye anlegg innenfor sitt
konsesjonsområde til strømnettet for uttak av elektrisk energi. Setereierne v/arbeidsgruppa for strøm (i dag
Foreningen Vangrøftdalen) tok i 2019 initiativ til fremføring av strøm til alle aktive setre i Vangrøftdalen.

Formål med tiltaket
Formålet med tiltaket er å legge til rette for å opprettholde aktiv seterdrift i Vangrøftdalen i tråd med
bakgrunnen for opprettelsen av landskapsvernområdet.
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Beskrivelse av tiltaket
Tiltaket med utbygging av strøm til Vangrøftdalen er prosjektert med;
• ca. 20 km høyspent kabel i kabelgrøft
• 12 nettstasjoner
• lavspentkabler ut fra nettstasjoner som forlegges i kabelgrøft
• høyspent kabelgrøfter. Kabelgrøfter er så langt det er hensiktsmessig plassert langs veifar for å 
redusere terrenginngrep. Langs veifar etableres kabelgrøft hovedsakelig i veiskulder. 

Lavspentkabler:
• For å redusere mengden kabelgrøfter i prosjektet benyttes så langt dette er praktisk fellesføring med høyspent
og lavspent i samme kabelgrøft. Nettstasjoner plasseres på bakke. 
• Fremføring av lavspentkabler fra nettstasjon til abonnent vil enten gjøres som fellesføring i høyspent kabelgrøft,
grøft langs veifar eller grøft på tun/ dyrket mark.

Traseer for høyspent kabel er prosjektert i dialog med arbeidsgruppa for strøm i Vangrøftdalen (i dag "Foreningen
Vangrøftdalen") og justert i henhold til gjennomført naturtypekartlegging og arkeologisk registrering av
automatisk fredete kulturminner i det aktuelle området. 

Verdistatuser:
Området har status som både landskapsvernområde og utvalgt kulturlandskap og ligger også innenfor Verdensarven
Røros bergstad og Cirkumferensen. Aktiv seterdrift med dyr på utmarksbeite er avgjørende for å ivareta
verneverdiene i området. Hovedformålet med vernet er "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". 
Vedlagt er beskrivelse av tiltaket gjennom behandling av søknad om tildeling av UKL‐midler i Os kommune. Denne
beskrivelsen gir et godt innblikk i saken ‐ både økonomi og finansiering, betydningen av tiltaket for setre i
område, behandling i nasjonalparkstyret mv. I tillegg legges ved uttalelse fra Os kommune og Nasjonalparkstyret
v/leder som understøtter betydningen av tiltaket for verneverdiene i området. 

Traseene er kartlagt mht. naturverdier/botaniske verdier. Det er påvist 21 verdifulle naturtypelokaliteter og 8
rødlistearter i eller i tilknytning til trasèene. De fleste naturtypene og alle rødlisteartene er knyttet til
kulturlandskapet. Noe som i seg selv viser verdien av seterdrift og beite i utmark i området.

Tiltaket gjennomføres i sin helhet som kabelgrøft (ikke luftlinjer) av hensyn til verneverdiene i området. Det er
stilt særskilte krav til kartlegging av naturverdier på forhånd, krav til justering av trasèer som følge av dette, samt
særskilte krav til utføring av arbeidet for å ivareta naturverdiene i området. 

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: Andre tilskuddsordninger: Utvalgte kulturlandskap (UKL)
Beløp det søkes om: Kr 1 500 000
Videreføring av pågående prosjekt? Nei
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Nei
Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? 

Hognarasten ‐ startpunkt for turer til Forollhogna

Prioritet: 6
Tiltakskategori: Tilrettelegging og informasjon
Tiltakstype: Oppføring av innfallsport/P‐plass
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Fylke: Trøndelag
Kommune: Midtre Gauldal
Verneområde: Budalen landskapsvernområde (VV00000741)
Navn på tiltaket: Hognarasten ‐ startpunkt for turer til Forollhogna
Beskrivelse av tiltaket:
Hognarasten ‐ er rasteplass, informasjonspunkt og startpunkt for turer til Forollhogna‐toppen fra nord.
Hognarasten ligger sør i Synnerdalen innenfor Budalen landskapsvernområde. 
Her finnes det fra før P‐plass, eldre informasjonstavler, eldre skilting og selve "Hognarasten" som er en
rasteplass/gapahuk med egen utforming med tilhørende do og gjerde. Se vedlagte bilder med eksisterende
skilting og tilrettelegging. Ferdselen i området øker og på store utferdsdager om sommeren er kapasiteten
sprengt på P‐plassen.

Behov for tiltak i 2021:
1. Nødvendig arbeid/istandsetting av Hognarasten. Den ble oppført i juni 2006, og selve gapahuken trenger nå
mer omfattende vedlikehold med utskiftning av en del stokker. Kostnader til materialer (rundstokk), arbeid og
bruk av traktor. Kr. 20.000,‐
2. Noe istandsetting av eksisterende P‐plass kr. 10.000,‐
3. Planskisse for oppgradering av området med nye infotavler, skilting etc. kr. 15.000,‐
4. Rydding og grusing av ny P‐plass (delfinansiering av P‐plass, samarbeid med vegstyre) kr. 20.000,‐
SUM 65.000,‐

Plan for 2022: Ny informasjonstavle og ny skilting/henvisningsskilt.

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 65 000
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja
Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? Ja

Ferdselstellere i fokusområder

Prioritet: 7
Tiltakskategori: Kartlegging
Tiltakstype: Annen kartlegging
Fylke: Trøndelag
Kommune: Midtre Gauldal
Verneområde: Forollhogna nasjonalpark (VV00000597)
Navn på tiltaket: Ferdselstellere i fokusområder
Beskrivelse av tiltaket:
I Forollhogna nasjonalpark står det i dag 2 ferdselstellere ‐ en som følger med ferdselen fra nord til Forollhogna‐
toppen (innfallsport Budalen) og en som følger ferdselen fra sør til Forollhogna‐toppen (innfallsport
Vangrøftdalen). Tellerne er satt ut for å følge utviklingen i ferdsel på aksen Såttåhaugen setergrend ‐ Forollhogna ‐
Synnerdalen. Dette er en ferdselsakse som "kapper" villreinområdet i to. Det er viktig å følge utviklingen av
ferdsel til ulike deler av året i forhold til forvaltning av villreinens leveområder i Forollhogna. Vi ønsker å beholde
de tellerne vi har, og aller helst supplere med flere tellere i fokusområdene om mulig. Det vises til NINA rapport om
villrein og ferdsel i Forollhogna. SNO har ansvar for tilsyn med eksisterende tellere.

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 20 000
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
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Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja
Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? 

Utsetting av turbøker på prioriterte besøksmål

Prioritet: 8
Tiltakskategori: Tilrettelegging og informasjon
Tiltakstype: Annet (utdypes i beskrivelsesfeltet)
Fylke: Trøndelag
Kommune: Midtre Gauldal
Verneområde: Forollhogna nasjonalpark (VV00000597)
Navn på tiltaket: Utsetting av turbøker på prioriterte besøksmål
Beskrivelse av tiltaket:
Utsetting av turbok‐kasser (Arkeoplan) med turbøker på 2 prioriterte besøksmål for å følge utviklingen i ferdsel.
Gjelder Rogneskletten på grensa til Forollhogna nasjonalpark i Budalen (Midtre Gauldal), samt Ruv på grensa til
nasjonalparken på Kvikne (Tynset kommune)

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 6 000
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Nei
Er tiltaket flerårig? Nei
Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? Ja

Trøenget slåtteområde

Prioritet: 9
Tiltakskategori: Annet
Tiltakstype: Annet (utdypes i beskrivelsesfeltet)
Fylke: Innlandet
Kommune: Os i Hedmark
Verneområde: Forollhogna nasjonalpark (VV00000597)
Navn på tiltaket: Trøenget slåtteområde
Beskrivelse av tiltaket:
Tiltak:
Rekonstruksjon av Øverløa (bordløe) i slåttelandskapet for oppbevaring av slåtteutstyr. Området skjøttes aktivt
etter skjøtselsplan. Det er behov for å lagre maskinelt utstyr samt "klassesett" med ljåer og river. Løa vil også bli
brukt for opphold av skoleklasser for rast og informasjon. Det er også ei slåttebu og ei løe til i området, men de er
for små for formålet. Med rekonstruksjon av Øverløa blir kulturlandskapet i området "komplett". 

Total kostnad: kr. 240.000,‐. Samfinansiering med flere aktører og betydelig egeninnsats. 
Delfinansiering via tiltaksmidler: kr. 50.000,‐

Redskapshus oppføres på gammel løetomt ‐ slik at slåtteutstyr ikke må fraktes ut og inn i området. 

Trøenget er et prioritert slåtteområde rundt Forollhogna og ligger i tilknytning til prioritert besøksmål/tur på
Synnerhogna/Langsfjellet i Os og Tolga kommuner. Her er det slåttebu, løe, aktiv slått og informasjon. Området
brukes til turgåing og benyttes til undervisning i ungdomsskolen med aktiv skjøtsel.

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: Andre tilskuddsordninger: SMIL‐midler
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Beløp det søkes om: Kr 50 000
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja
Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? 

Tollolenget ‐ gammelt slåtteområde og møteplass

Prioritet: 10
Tiltakskategori: Tilrettelegging og informasjon
Tiltakstype: Oppføring av skilt og/eller infotavle
Fylke: Innlandet
Kommune: Os i Hedmark
Verneområde: Vangrøftdalen‐Kjurrudalen landskapsvernområde (VV00000744)
Navn på tiltaket: Tollolenget ‐ gammelt slåtteområde og møteplass
Beskrivelse av tiltaket:
Tilrettelegging av informasjon knyttet til gammelt slåtteområde.
Tiltak:
‐ utarbeiding av informasjon og etablering av informasjonstavle i tilknytning til løe på slåttenget
‐ rydding og enkel merking av stier til og gjennom området

Samarbeidstiltak med Os kommune og bruk av UKL‐midler
Tiltaket ligger i området som er vernet som landskapsvernområde, og som inngår i utvalgte kulturlandskap i Os,
samt buffersone til verdensarven Røros bergstad og cirkumferensen.
Skjøtselsplan for området finnes. Området har en spennende historie og er et knutepunkt mellom Dalsbygda i Os
og Hessdalen i Holtålen. Tollolenget ligger langs den gamle ferdselsvegen mellom Dalsbygda og Hessdalen og Ålen. 

Området er prioritert i besøksstrategi.
Dagens status for området i forhold til skjøtselsplan: 
Området er ryddet, og skjøtsel pågår videre etter skjøtselsplan. Slåttebu er oppført, stall er
restaurert/rekonstruert, løe er oppført på gammel løetomt. Se vedlagte foto.
Do er oppført. Det har vært gjennomført publikumsarrangement med informasjon om historie, slått, natur mv.
Aktuelt område for arrangement og vandring i jubileumsåret 2021.

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: Andre tilskuddsordninger: Samfinansiering med UKL
Beløp det søkes om: Kr 30 000
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja
Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? Ja

Grøntjønnan ‐ uttak av edelgran

Prioritet: 11
Tiltakskategori: Uttak av fremmede arter
Tiltakstype: Uttak av edelgran
Fylke: Innlandet
Kommune: Tynset
Verneområde: Grøntjønnan naturreservat (VV00001879)
Navn på tiltaket: Grøntjønnan ‐ uttak av edelgran
Beskrivelse av tiltaket:
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Uttak av fremmede arter ‐ edelgran. Behov for tiltak har vært fremmet av SNO i en årrekke. 
Lokalitet ligger i Artskart, og i verneområdelogg.
Tiltaket søkes gjennomført over to år, med oppstart i 2021.
Tiltaket søkes gjennomført i et samarbeid mellom SNO, nasjonalparkstyret og lokalt fjellstyre/utmarksforvaltning.
Tiltaket gjennomføres på privat grunn. 
Planlegging av tiltaket og oppstart rydding i 2021, og avslutning av tiltaket i 2022. 

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 50 000
Videreføring av pågående prosjekt? Nei
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Nei
Er tiltaket flerårig? Ja
Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? 

Vedlegg

Vangrøftdalen_infoskilt.jpg (Bilde)
Vangrøftdalen_startsti.jpg (Bilde)
201126‐Skiltplan Vangr‐dalen.pdf (Prosjektbeskrivelse)
201126‐Kostnadsanslag‐Vangrøftdalen.pdf (Økonomi/Finansiering)
Svartsjøen_infoskilt og portal.jpg (Bilde)
Svartsjøen_infoskilt_portal_anvisning.jpg (Bilde)
Svartsjøen_portal.jpg (Bilde)
201126‐Skiltplan Svartsjøen.pdf (Prosjektbeskrivelse)
201126‐Kostnadsanslag Svartsjøen.pdf (Økonomi/Finansiering)
201126‐Kostnadsanslag Storbekkøya.pdf (Økonomi/Finansiering)
201126‐Skiltplan Storbekkøya.pdf (Prosjektbeskrivelse)
Storbekkøya_infoskilt.jpg (Bilde)
Storbekkøya_tømmerportal.jpg (Bilde)
Oppføring av do i tilknytning til P‐plass.docx (Bilde)
Aktive setre m melk (003).pdf (Annet)
Betydningen av strøm_ brev fra Os kommune og Nasjonalparkstyret for Forollhogna.pdf (Annet)
Landbruksfaglig uttalelse fra Os kommune til tiltaket _vår 2020.pdf (Annet)
Svarbrev ST 5_2020 (brev til NØK) ‐ tillatelse til tiltak.pdf (Annet)
UKL midler Os ‐ foreningen vangrøftdalen 1.docx.pdf (Økonomi/Finansiering)
Vedlegg ‐ Finansiering av tiltak.docx (Økonomi/Finansiering)
Vangroeftdalen‐_Kartblad_samlet_mai_2020_inkludert_Rabblia_rabblia foreløpig ikke godkjent.pdf
(Prosjektbeskrivelse)
2. Prisoverslag Blåola Word (003).docx (Økonomi/Finansiering)
2.Tilstandsvurdering for løer og slåttebu Blåola Endalen Pdf (002).pdf (Prosjektbeskrivelse)
IMG_9120, aah.jpg (Bilde)
Eksisterende skilting Hognarasten.jpeg (Bilde)
Foto Hogarasten ‐ do og gapahuk.jpeg (Bilde)
Hognarasten.jpeg (Bilde)
DSC_6293_Rogneskletten2020_Berit Broen.JPG (Bilde)
Skjøtselsplan for Tollolenget ‐ MU 2017.pdf (Annet)
IMG_0952.JPG (Bilde)
IMG_0960.JPG (Bilde)
IMG_0966.JPG (Bilde)
IMG_0962.JPG (Bilde)
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Verneomraadelogg‐OP2011‐0511 Edelgran Grøntjønnan.pdf (Annet)

 Astrid Alice Haug for STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG

Levert 08.01.2021
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Fra: Nisja, Eli Grete[fmtlegn@statsforvalteren.no]
Sendt: 08.01.2021 13:28:54
Til: postmottak@miljodir.no
Kopi: Berit Broen ; Erik Ydse
Tittel: Bestillingsoppgaver 2021 for verneområdene i Forollhogna

Til Statens Naturoppsyn
Kopi til SNO Forollhogna ved Berit Broen og Erik Ydse
 
Oversender med dette bestilling av oppgaver for verneområdene i Forollhogna for 2021.
SNO‐bestillingen ble behandlet av nasjonalparkstyret for Forollhogna i sak 43/2020 samtidig som SNO Forollhogna
ved Berit Broen redegjorde for SNO sin aktivitet i Forollhogna i 2020.
 
Vi takker for godt samarbeid i 2020 og ser fram til fortsettelsen i 2021.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Eli Grete Nisja
Nasjonalparkforvalter
 

Telefon: +47 41 33 07 95/+47 73 19 91 96
E-post: fmtlegn@statsforvalteren.no
Web: www.nasjonalparkstyre.no/Forollhogna
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Fra: Nisja, Eli Grete[fmtlegn@statsforvalteren.no]
Sendt: 06.01.2021 11:49:41
Til: riast-hylling reinbeitedistrikt
Kopi: Sivert Moen (sivert.moen@mgk.no); Berit Broen ; Erik Ydse; Haltdalen fjellstyre (haltdalen@fjellstyrene.no); Olafsen,
Simen; Jacob Nordstad (jn@planraad.no); Kristin Lund Austvik
Tittel: Bruk av snøscooter for henting av tamrein innenfor Forollhogna nasjonalpark

Til Riasten‐Hyllingen reinbeitedistrikt v/leder Inge E. Danielsen
 
Viser til dagens telefonhenvendelse fra Inge E. Danielsen vedrørende tamrein i fjellområdene vest for Kjurrudalen
– Hessdalen innenfor Forollhogna nasjonalpark.
Det opplyses at tamrein som har opphold seg i områdene utenfor nasjonalparken er blitt hentet, men at det er
behov for å ta en utsjekk på kantområdene for å hente dyr som evt. måtte ha trukket lengre vestover og dermed
kommet inn i nasjonalparken. Dette gjelder fjellområdene omkring Gardåhøgda øst for Elgsjøen‐Dalbusjøen.
Værforholdene i dag 6.januar er slik at det gir god sikt i fjellet, og oppdraget utføres nå av reineierne med 2
snøscootere.  
 
Forollhogna nasjonalpark er en viktig del av villreinområdet, og ett av verneformålene for nasjonalparken er å ta
vare på villreinens leveområder. Det er derfor nødvendig at tamreinen som er kommet inn i villreinområdene
hentes ut på en rask og effektiv måte.
 
Henvendelsen behandles som en hastesak hvor det gis tillatelse til å bruke av 2 snøscootere for oppdraget. Saken
journalføres som en melding og vil bli referert til nasjonalparkstyret.     
 
Vi ber om å få en kort tilbakemelding når oppdraget er avsluttet.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Eli Grete Nisja
Nasjonalparkforvalter
 

Telefon: +47 41 33 07 95/+47 73 19 91 96
E-post: fmtlegn@statsforvalteren.no
Web: www.nasjonalparkstyre.no/Forollhogna
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Villreinnemnda for Forollhogna 

 

Til Statsforvalteren i Trøndelag                                                         Dalsbygda, 13.januar 2021 

 

Tamreinoverganger mot Forollhogna villreinområde. 

Det er med stor bekymring vi har registrert omfattende overganger av tamrein fra 
strekningen Glåmos – Nesvollen og inn i Forollhogna villreinområde.  Dette har i følge de 
obsevasjoner som er registrert økt i omfang sent på høsten de siste årene.  Særlig er det 
registrert mye tamrein i Kjurrudalen, Hessdalen og videre sør/østover mot Setersjøen.  Noe 
av tamreinen blir værende i villreinområdet, og det er registrert tamrein i sentrale deler av 
villreinområdet både sommer og tidlig høst. 

Dette medfører fare for sammenblanding mellom tamrein og villrein, noe som vi ikke vil 
akseptere. Videre vil tamrein i landbruksområder gi negative konsekvenser for 
landbruksdriften i disse områdene med bl.a. skader på dyrkamark. 

Det ble for noen år siden satt opp nytt sperregjerde langs jernbanesporet fra Glåmos og 
videre nordover til nord for Nesvollen.  Dette fungerer ikke etter hensikten, og 
tamreinoverganger skjer fortsatt hvert år. 

Det kan være ulike grunner til at dette skjer, og at gjerdet ikke har den funksjonen det burde 
ha.  Men det må iverksettes tiltak som hindrer tamreinoverganger, og alle berørte parter må 
bidra til en god og framtidsrettet løsning på problemene.   

Villreinnemda for Forollhogna ser fram til at partene kan være med på å finne løsninger, og 
bidra til konstruktiv dialog for å fremme dette. Som det statlige forvaltningsorganet for 
villreinen i Forollhogna ber vi om at Statsforvalteren som reindriftsmyndighet tar initiativ til 
et møte der partene kan komme med innspill på problematikken. 

 

For Villreinnemnda for Forollhogna 

Per Ousten, leder 

 
Gjenpart:   
Kommunene 
Forollhogna Villreinvald og Røros Vest villreinvald 
NP-forvaltning 
Bane-NOR 
Trøndelag og Innlandet fylkeskommuner 
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Delegering av myndighet etter naturmangfoldloven til 
statsforvalterne og nasjonalpark- og verneområdestyrer 

Myndighet etter lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 
er ved kgl.res. 8. januar 2021 (FOR-2021-01-08-65) delegert fra Kongen til Klima- og 
miljødepartementet med virkning fra 15. januar 2021. Klima- og miljødepartementet har i vedtak 
12. januar 2021 delegert myndighet til Miljødirektoratet med virkning fra 15. januar 2021.  
 
Miljødirektoratet delegerer myndighet til Statsforvalterne for følgende bestemmelser:  
 

- § 20 annet ledd  
- § 21 annet ledd 
- § 69 første ledd 
- § 70 annet ledd  
- § 71 første ledd 
- § 72 tredje ledd 
- § 73 første ledd 

 
Miljødirektoratet delegerer myndighet til nasjonalpark- og verneområdestyrer for følgende 
bestemmelser: 
  

- § 69 første ledd  
- § 70 annet ledd  
- § 71 første ledd 
- § 73 første ledd 

 
 
Delegeringene trer i kraft 15. januar 2021 og erstatter tidligere delegeringer etter samme 
bestemmelser. Delegeringene er ikke til hinder for at departementet eller direktoratet kan utøve 
myndighet etter bestemmelsene. 
 

Til 
Statsforvalterne 
Nasjonalpark- og verneområdestyrer 
 

 
 
Trondheim, 14.01.2021 

 

Deres ref.: 
[Deres ref.] 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2013/1342 

Saksbehandler: 
Lise Rognes 
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Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Ellen Hambro Ivar Myklebust 
direktør avdelingsdirektør, Land og friluftlivsavdelingen 
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   
 
 
 

37

http://www.norge.no/


38

Styresak

ST 3/2021 Delegerte saker



 
Nasjonalpark Forollhogna  
  
  

Besøksadresse 
Veksthuset Røros 
Tollef Bredalsvei 13 
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 

   

Kaja Eggen og Tom Nordsveen 
Almannveien 99 
2550 Os i Ø. 
   

 

Saksbehandler Astrid Alice Haug Vår ref. 2021/309-0   Deres ref.  Dato 11.01.2021 

 

Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøskuter for transport til 
egen seter ved Dalbusjøen, Os for årene 2021 - 2024 
 
Vi viser til søknad om tillatelse til bruk av snøskuter for å frakte salt, ved, gass og annet 
utstyr til egen seter i Forollhogna nasjonalpark. Søker har hatt tilsvarende tillatelse i en 
årrekke, sist for perioden 2017 – 2020 (ref. 2017/6S54, delegert vedtak nr. 9/2017). Behovet 
er det samme som før. Søknaden anses derfor som en søknad om fornying av gjeldende 
tillatelse. Behandling av søknaden er delegert fra Nasjonalparkstyret for Forollhogna til 
nasjonalparkforvalter jfr. delegeringsreglement av 31.01.2017.  

Vedtak: 
«Nasjonalparkstyret for Forollhogna v/ nasjonalparkforvalter gir Kaja Eggen og Tom 
Nordsveen dispensasjon fra Forskrift om Forollhogna nasjonalpark, § 3, punkt 5.1 for 
nødvendig transport med snøskuter til egen seter ved Dalbusjøen i Forollhogna nasjonalpark. 
Tillatelsen gjelder transport av salt, ved, gass og annet nødvendig utstyr til setra. 
 
Vilkår for tillatelsen: 
1. Tillatelsen gjelder for inntil 6 turer per vintersesong fra 12.01.2021 til og med våren 2024. 

Tillatelsen gjelder den delen av traséen som ligger innenfor Forollhogna nasjonalpark. 
2. Tillatelsen gjelder på snødekt mark innen 15. april det enkelte år. 
3. Den korteste og mest hensiktsmessige traséen skal benyttes ved transporten. 
4. 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. 

5. Det skal føres kjørebok. Original kjørebok og kopi av tillatelsen skal medbringes under 
transport og fremvises på forlangende fra politi eller oppsyn. Kopi av kjøreboken skal på 
forespørsel sendes inn til nasjonalparkstyret. 

Hjemmel: 
Tillatelsen er gitt med hjemmel i Forskrift om Forollhogna nasjonalpark, § 3, punkt 5.3 a) og 
c).  
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Begrunnelse: 
Det er i avgjørelsen lagt vekt på at søknaden gjelder nødvendig nyttetransport av ved, salt, 
gass og annet utstyr som trengs på setra og til landbruksmessig drift av setereiendommen.  
Det er ikke bilveg til setra. Transporten er av moderat omfang, og i forvaltningsplanen 
(kapittel 4.4.2) vises det til at mest mulig av nødvendig nyttetransport inn til setra bør skje 
vinterstid for å avlaste kjøretrasè og begrense markslitasje sommerstid. Nødvendig utkjøring 
av salt og transport til buer og setre i nasjonalparken er godt gjennomdrøftet i 
forvaltningsplanen for området. Søknaden er i tråd med de retningslinjer som er gitt i 
forvaltningsplanen og i tråd med gjeldende forvaltningspraksis. Søknaden betraktes derfor 
som kurant.» 
 
Det gjøres oppmerksom på at grunneier og rettighetshaver/bruker kan nekte eller begrense 
transport på egen eiendom. 
 
Vedtaket kan påklages jf. forvaltningslovens bestemmelser. Klagefristen er tre uker fra 
mottatt brev. 
 
Med hilsen 
 
Astrid Alice Haug 
nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
 
Vedlegg: Kjørebok for perioden 2021 - 2024 
 
Kopi:  
 
Os kommune    
Fylkesmannen 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 73 19 91 96/+47 41 33 07 95 
E-post: fmtlegn@statsforvalteren.no 

   

Forollhogna Villreinutvalg  
Epost: post@hognareinen.no  
   

 

Saksbehandler Eli Grete Nisja Vår ref. 2019/14576-0 432.3 Deres ref.  Dato 12.01.2021 

 

Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøscooter  
i forbindelse med vedlikehold av repeater på Forollhogna 

Vi viser til søknad av 16.10.2020 om å benytte snøscooter for vedlikehold av repeateren 
på fjelltoppen Forollhogna vinteren 2021 til og med vinteren 2024.  
 
 
Søknaden behandles administrativ som delegert sak og refereres nasjonalparkstyret.  
 
 
Vedtak: 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna v/nasjonalparkforvalter gir Forollhogna Villreinutvalg 
v/sekretær og leder dispensasjon fra verneforskrift for Forollhogna nasjonalpark, § 3 
punkt 5.1 for bruk av snøscooter til toppen av Forollhogna innenfor Forollhogna 
nasjonalpark.  
  
Dispensasjonen gjelder for periodene 2021 til og med 2024. 
 
Vilkår 

 Tillatelsen gjelder for 1 tur med snøscooter pr vinter fram til 15.april det 
respektive år.   

 Tillatelsen gjelder for sekretær og leder for villreinutvalget, samt villreinutvalgets 
faste styremedlemmer, fjelloppsyn tilhørende Budalen og Kvikne, og SNO-
personell tilhørende Forollhogna. Transportoppdraget skal så langt det lar seg 
gjøre kombinseres med andre oppdrag for å reduseres motorferdselen. 

 Transportoppdraget skal utføres på godt snøsdekt mark og motorferdselen skal 
skje skånsomt av hensyn til dyrelivet og naturmiljøet for øvrig. 

 Denne dispensasjonen skal medbringes under kjøring og fremvises til oppsyn, 
politi ved forespørsel. 
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 Søker – Forollhogna villreinutvalg, er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen 
overholdes. 

 
Hjemmel for vedtaket 
Tillatelsen til motorisert ferdsel er gitt med hjemmel i naturmangfoldloven, § 48.  
 
Søknaden behandles administrativt av nasjonalparkforvalter, jf. delegeringsreglementet 
av 15.6.2020. 
 
Begrunnelse 
Det er i avgjørelsen lagt vekt på at søknaden omhandler transportoppdrag i forbindelse med 
nødvendig vedlikehold av kommunikasjonsutstyr som benyttes av oppsynstjenesten i 
fjellområdet, og at transportoppdraget vil kunne utføres i forbindelse med andre oppdrag i 
nærområdet. Det settes derfor vilkår slik at transporten er begrenset til en tur pr vinter i 
kombiansjon med annet oppdrag for å reduseres omfanget av motorisert ferdsel innefor 
nasjonalparken.  
Tranpsportoppdraget vil bli utført av fjelloppsyn og personell som både er fjellvante og har 
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 landskapsvernområder med 
tilsvarende bestemmelser. 
 
 
Saksdokumenter 

1. Søknad om bruk av snøscooter for vedlikhold av repeater på Forollhognatoppen, 
Forollhogna villreinutvalg, 16.10.2020. 

 
Andre saksdokumenter 

1. Forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark , 2004. 
 
Søknaden 
Forollhogna villreinutvalg søker om en flerårig dispensasjon for bruk av snøscooter i 
forbindelse med vedlikhold av repeater på toppen av Forollhogna.   
 
Fra søknaden: 

Forollhogna Villreinutvalg søker med dette om å benytte snøscooter for vedlikehold av 
repeateren på Forollhogna-toppen fra og med vinteren 2021 til og med vinteren 2024.  
I praksis vil det normalt si en tur/år og arbeidet vil kombineres med andre oppdrag for å 
redusere motorferdselen. Kvikne og Budalen vil være aktuelle utgangspunkt for arbeidet 
og tillatelsen vil kun bli benyttet av utvalgets faste oppsyn, SNO og/eller 
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styremedlemmene i villreinutvalget. Alt av arbeid vil bli organisert av sekretær eller leder 
for villreinutvalget.  
Det søkes om tillatelse fra 5. januar til 15. april.  
Ber om at søknaden behandles så snart som mulig.  

 
 
Andre opplysninger 
Villreinutvalget har i sin tid montert en repeater på toppen av Forollhogna for å 
forsterke signalene for kommunikasjonssambandet som benyttes av oppsynet i 
Forollhognaområdet. Denne repeateren trenger tilsyn/vedlikehold i løpet av vinteren da 
den kan være utsatt for nedising, og ellers at det vil kunne være behov for sjekk/bytte av 
batterier o.l.  

 

 
 
Forollhogna er høyest 
fjelltoppen i området, 
ligger sentralt og kan 
lett nås fra flere kanter. 

 
 
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 
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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 verneforskriften er ikke bruk av snøscooter for vedlikehold av repeateren på 
Forollhogna nevnt som formål det kan gis tillatelse til, og da er heller ikke formålet gitt 
noen behandling i forvaltningsplanen for nasjonalparken. Søknaden må behandles etter 
Naturmangfoldloves § 48.  
 
I tillegg skal tiltak vuderes etter NML §§ 8-12. 
 
Myndighet 
Med bakgrunn i tidligere behandlinger av søknader av tilsvarende karakter kan denne 
søknaden behandles administrativt av nasjonalparkforvalter, jf. delegeringsreglementet 
av 15.6.2020. 
 
Vurdering 
Formålet med transportoppdraget må betraktes som nyttekjøring i forbindelse med 
vedlikehold av teknisk sambandsutstyr som benyttes av oppsynet under villreinjakta og 
ellers til sikkerhet for oppsynsmannskap gjennom hele år.  
Dette forholdet er ikke tatt inn i verneforskriften for nasjonalparken og da heller ikke gitt 
noen nærmere omtale i forvaltningsplanen. Oppdraget med vedlikhold av sambands-
utstyret vil kunne utføres samtidig med andre oppdrag i områder i nærheten slik at 
motorferdselen opp på selve toppen av Forollhogna holdes ned på en minimum. Dette 
er også beskrevet i søknaden, og det settes som et vilkår i tillatelsen. Videre er det 
naturlig at oppdraget utføres av den som har et oppdrag i nærheten og derfor gis det i 
tillatelsen muligheter for at flere kan utføre oppdraget. 
SNO har bl.a. oppdrag via besillingsdialogen med nasjonalparkstyret å følge med ferdsel 
og turboka på Forollhogna, og det vil derfor være naturlig at også SNO-personell kan 
foreta et vedlikholdsoppdrag på repeateren dersom de er i området. 
Tranpsportoppdraget vil bli utført av oppsyn og personell som både er fjellvante og har 
kompetanse til å ta nødvendige hensyn til villrein og øvrig naturmiljø i forbindelse med 
oppdraget. 
 
Både kunnskapgrunnalget for naturmiljøet og evt. virkninger er godt kjent for å vurdere 
søknaden, og det settes vilkår for å begrense forstyrreser og ulemper på naturmijøet.  
Ut over dette vurderes transportoppdraget ikke påvirke verneverdiene nevneverdig, og 
at en tillatelse ikke vil medføre uheldig presedens for nasjonalparken eller andre 
verneområder. 

**** 
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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: 
Tynset kommune  2500 TYNSET 
Fjellstyrene i Budal    
Kvikne fjellstyre    
Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 
Midtre Gauldal kommune Rørosveien 11 7290 STØREN 
Tolga kommune  2540 TOLGA 
Holtålen kommune Bakkavegen 1 7380 ÅLEN 
SNO 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 73 19 91 96/+ 47 41 33 07 95 
E-post: fmtlegn@fylkesmannen.no 

   

Synnerdalen beitelag ved leder Anita Krigsvoll  
 
7298 Budalen 
   

 

Saksbehandler Eli Grete Nisja Vår ref. 2020/13169-0 432.3 Deres ref.  Dato 12.01.2021 

 

Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøscooter 
for utkjøring av saltstein - Synnerdalen beitelag 

Vi viser til søknad av 11.11.2020 om forlengelse av tillatelse for bruk av snøscooter til 
utkjøring av saltstein i egne beiteområder innenfor Forollhogna nasjonalpark. 
 
 
Saksopplysninger 
Synnerdalen beitelag søker om en ny flerårig tillatelse for utkjøring av saltstein i eget 
beiteområde innenfor Forollhogna nasjonalpark. Beitelaget har i to tidligere 4-
årsperioder, 2013-2016, 2017-2020, hatt tillatelse etter vernforskriften for utkjøring av 
saltstein.  
Det følger kart med søknaden som viser plasseringen av saltsteinautomatene.  
 
Tillatelse til utkjøring av saltstein er hjemlet i verneforskriftens § 3, pkt. 5.3 bokstav c), og 
i forvaltningsplanen for Forollhogna er det gjort en avklaring om at det kan gis flerårige 
tillatelser til formålet når det er utføres i organisert opplegg.  
 
Med bakgrunn i tidligere behandlinger av søknader fra både Synnerdalen beitelag og 
andre beitelag kan denne søknaden behandles administrativt av nasjonalparkforvalter, 
jf. delegeringsreglementet av 15.06.2020. Saken refereres for nasjonalparkstyret.  
 
 
Vedtak: 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna v/nasjonalparkforvalter gir Synnerdalen Beitelag 
v/leder Anita Krigsvol dispensasjon fra Forskrift om vern av Forollhogna nasjonalpark, § 
3 punkt 5.1 for bruk av snøscooter for utkjøring av saltstein til egne beiteområder 
innenfor Forollhogna nasjonalpark.  
  
Dispensasjonen gjelder for bruk av snøscooter for periodene 2021 til og med 2024. 
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Vilkår 
 Tillatelsen gjelder for kjøring på godt snødekt mark fram til 15.april det enkelte 

år.   
 Ansvarlige for transporten 

på vestsiden (nr 1 – 7) er 
Trond Arne Krigsvoll og på 
østsiden Jan Roar 
Brandegg (nr 9 -13). 

 Det skal benyttes korteste 
og mest hensiktimessige 
trasé for transport-
oppdraget, og transport-
oppdraget skal skje 
skånsomt av hensyn til 
dyrelivet og naturmiljøet 
for øvrig 

 
 Det skal føres kjørebok. Orginalt kjørebok og denne tillatelsen (gjerne kopi) skal 

medbringes under transport og vises på forlangende fra politi eller oppsyn. Kopi 
av kjørebok skal på forespørsel sende inn til nasjonalparkstyret. 

 Søker – Synnerdalen beitelag ved leder Anita Krigvoll er ansvarlig for at de 
ansvarlige for transporten er kjente med vilkårene i tillatelsen. 

 
Hjemmel for vedtaket 
Tillatelsen til motorisert ferdsel er gitt med hjemmel i Forskrift om vern av Forollhogna 
nasjonalpark, § 3 pkt. 5.3 bokstav c).   
 
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 
utmark, og at det i forvaltningsplanen er gitt føringer for utkjøring av saltstein. Søknaden er i 
tråd med gitt retningslinjer og gjeldene forvaltningpraksis for verneområdet. 
Tranpsportoppdraget vil bli utført av mannskap som er lokalkjente i fjellområdet og 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 vil kunne skape en negativ presedens for andre verneområder med tilsvarende 
bestemmelser. 
 

**** 
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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 Kjørebok 

 
 
Kopi til: 
Statskog SF v/Geir Wagnild Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS 
Midtre Gauldal kommune Rørosveien 11 7290 STØREN 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Fjellstyrene i Budal     
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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 

   

Bratthøa Sauhavnelag SA v/Audun Urset 
Røsliveien 399 
2542  VINGELEN 

 

Saksbehandler Eli Grete Nisja Vår ref. 2020/13413-0 432.3 Deres ref.  Dato 12.01.2021 

 

Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøscooter 
for utkjøring av saltsteiner - Bratthøa Sauhavnelag SA 

Vi viser til søknad av 16.11.2020 om dispenasasjon for bruk av snøscooter for utkjøring 
av saltstein i eget beiteområde innenfor Forollhogna nasjonalpark. 
 
 
Saksopplysninger 
Bratthøa Sauhavnelag SA søker om en ny flerårig tillatelse for utkjøring av saltstein i eget 
beiteområde innenfor Forollhogna nasjonalpark. Beitelaget har i to tidligere 4-
årsperioder, 2013-2016, 2017-2020, hatt tillatelse etter vernforskriften for utkjøring av 
saltstein.  
Det følger kart med søknaden som viser plasseringen av saltsteinautomatene.  
 
Tillatelse til utkjøring av saltstein er hjemlet i verneforskriftens § 3, pkt. 5.3 bokstav c), og 
i forvaltningsplanen for Forollhogna er det gjort en avklaring om at det kan gis flerårige 
tillatelser til formålet når det er utføres i organisert opplegg.  
 
Med bakgrunn i tidligere behandlinger av søknader fra både Bratthøa Sauhavnelag og 
andre beitelag kan denne søknaden behandles administrativt av nasjonalparkforvalter, 
jf. delegeringsreglementet av 15.06.2020. Saken refereres for nasjonalparkstyret.  
 
 
Vedtak: 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna v/nasjonalparkforvalter gir Bratthøa Sauhavnelag SA 
v/Audun Urset dispensasjon fra Forskrift om vern av Forollhogna nasjonalpark, § 3 
punkt 5.1 for bruk av snøscooter for utkjøring av saltstein til egne beiteområder 
innenfor Forollhogna nasjonalpark.  
  
Dispensasjonen gjelder for bruk av snøscooter for periodene 2021 til og med 2024. 
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Vilkår 
 Tillatelsen gjelder for kjøring på godt snødekt mark fram til 15.april det enkelte 

år.   
 Det skal benyttes 

korteste og mest 
hensiktimessige trasé 
for transportoppdraget, 
og transportoppdraget 
skal skje skånsomt av 
hensyn til dyrelivet og 
naturmiljøet for øvrig 

 
 

 Det skal føres kjørebok. Orginalt kjørebok og denne tillatelsen (gjerne kopi) skal 
medbringes under transport og vises på forlangende fra politi eller oppsyn. Kopi 
av kjørebok skal på forespørsel sende inn til nasjonalparkstyret. 

 Søker – Bratthøa Sauhavnelag ved Audun Urset er ansvarlig for at vilkårene i 
tillatelsen overholdes. 

 
Hjemmel for vedtaket 
Tillatelsen til motorisert ferdsel er gitt med hjemmel i Forskrift om vern av Forollhogna 
nasjonalpark, § 3 pkt. 5.3 bokstav c).   
 
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 
utmark, og at det i forvaltningsplanen er gitt føringer for utkjøring av saltstein. Søknaden er i 
tråd med gitt retningslinjer og gjeldene forvaltningpraksis for verneområdet. 
Tranpsportoppdraget vil bli utført av mannskap som er lokalkjente i fjellområdet og forventes 
å ha kompetanse til å ta nødvendige hensyn til villrein og øvrig naturmiljø i forbindelse med 
oppdraget. 
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Ut over dette vurderes transportoppdraget ikke påvirke verneverdiene nevneverdig, og at en 
tillatelse ikke vil 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). 
 
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: 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Tolga kommune  2540 TOLGA 
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Nasjonalpark Forollhogna  
  
  

Besøksadresse 
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  
E-post: fmtlegn@fylkesmannen.no 

   

Vingelen Sameie  
Hytte- og Fiskeutvlaget v/Jakob Trøan 
E-post: jakob.troan@alvdalskurlag.no     

 

Saksbehandler Eli Grete Nisja Vår ref. 2021/173-0  432.3 Deres ref.  Dato 13.01.2021 

Forollhogna nasjonalpark -  tillatelse til bruk av snøscooter 
for transport av ved og utstyr til buer i fjellet - 2021-2023 

Vi viser til søknad av 05.01.2021 fra Vingelen Sameie ved Hytte- og Fiskeutvalget om 
tillatelse til bruk av snøsccoter for transport til buer i fjellet innefor Forollhogna nasjonalpark 
for ny 3-årsperiode.  
  
Saksopplysninger 
Vingelen Sameie ved Hytte- og Fiskeutvalget søker om en fornying av 3-årig tillatelse for 
bruk av snøscooter for transport av ved og annet utstyr til fjellbuer ved hhv 
Eventjønnloken og Midthøa. I tillegg søkes det om transport av ved til Trøombua som 
også er en åpne bu i fjellet, og som ligger om lag 3 km nord for bua ved Eventjønnloken. 
Det søkes om en tur med to snøscootere pr. bu av sikkerhetsmessige grunner. Sameiet 
benytter Vingelen IL, som har løyve for leiekjøring, til transportoppdraget.  
 
Vingelen Sameie har tidligere hatt tilsvarenede tillatelse til dette formålet, jf. DV-sak 
55/2017 hvor det ble gjort vurderinger og gitt tillatelse til transport til buene ved 
Eventjønnloken og Midthøa for perioden 2017 - 2020.  
 
Det følger kart med søknaden som viser beliggenheten for fjellbuene. 
 
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 det er utføres i organisert 
opplegg.  
 
Med bakgrunn i tidligere behandlinger av søknader om samme transportformål fra 
Vingelen Sameie, fjellstyrer og private 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 Vingelen Sameie ved 
leder for Hytte- og Fiskeutvlaget Jakob Trøan dispensasjon fra Forskrift om vern av 
Forollhogna nasjonalpark, § 3 punkt 5.1 for bruk av snøscooter for transport av ved og 
utstyr til buer i fjellet innenfor Forollhogna nasjonalpark.  
  
Dispensasjonen gjelder for bruk av snøscooter for 3-årsperioden 2021 til og med 2023. 
 
Vilkår 

 Tillatelsen gjelder for kjøring på godt snødekt mark fram til 15.april det respektive 
år.   

 Det tillatelse inntil 1 tur pr bu med inntil 2 snøscootere med slede i følge pr 
transportoppdrag til hhv. Midthøa, Eventjønnloken og Trøombua pr. vinter. 
 

 Det skal benyttes korteste 
og mest hensiktimessige 
trasé for transport-
oppdraget til buene ved 
Midthøa (1), Eventjønn-
loken (2) og Trøombua (3), 
og transportoppdraget 
skal skje skånsomt av 
hensyn til dyrelivet og 
naturmiljøet for øvrig 

 
 Tillatelsen gjelder for bruk av Vingelen IL som har løyve for leiekjøring.  
 Det skal føres kjørebok. Original kjørebok og denne tillatelsen (kopi) skal 

medbringes under transportoppdraget og vises til oppsyn, politi ved forespørsel. 
 Søker – Vingelen Sameie ved Jakob Trøan, er ansvarlig for at Vingel IL bli kjent 

med vilkårene i denne tillatelsen.  
 
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  buer i fjellet som ikke har sommerveg. Dette er mindre fjellbuer som står 
åpnet for allmenheten. Formålet med transporten er hjemlet i forskiften og tillatelesen i 
tråd med retningslinjer i forvaltningsplanen for Forollhogna nasjonalpark.  
Tranpsportoppdraget vil bli utført av Vingelen IL som er lokalkjente i fjellområdet og 
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.  
 
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: 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Vingelen IL    
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 73 19 91 96/+47 41 33 07 95 
E-post: fmtlegn@fylkesmannen.no 

   

Kvikne Utmarksråd v/Kristin Lund Austvik 
E-post: kur@kvikne.no 
   

 

Saksbehandler Eli Grete Nisja Vår ref. 2020/13461-0 432.3 Deres ref.  Dato 13.01.2021 

 

Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøscooter 
for transport av ved buer i fjellet for årene 2021 - 2024 

Vi viser til søknad av 19.11.2021 fra Kvikne Utmarksråd om tillatelse til å benytte snøsccoter 
for transport til ved til åpne buer i fjellet innefor Forollhogna nasjonalpark for perioden 2021-
2024. 
 
Saksopplysninger 
Kvikne Utmarksråd søker om en ny flerårig tillatelse for bruk av snøscooter for transport 
av ved og annet utstyr til de åpne fjellbuene Y-tjønnbua, Tjuvholbua, bua ved 
Enmolægret og Litj-Hiåsjøbua innenfor Forollhogna nasjonalpark. Det søkes om 2-3 
turer pr år, og at det vil benyttes inntil 2 snøscootere for oppdragene. Det skrives at i de 
tilfeller det benyttes 2 snøscootere vil det bli kjørt i følge og i samme spor.  Y-tjønnbua, 
Tjuvholbua, bua ved Enmolægret eies av Tynset kommune, mens Litj-Hiåsjøbua eiers av 
Kvikne Fjellstyre. Det følger kart med søknaden som viser aktuell kjøretrase og 
beliggenheten for fjellbuene. 
 
Kvikne Utmarksråd har tidligere hatt tilsvarenede tillatelse til dette formålet, jf. AU-sak 
20/2013 og DV-sak 18/2017 hvor det ble gjort vurderinger og gitt tillatelse til transport av 
ved og utstyr til fjellbuene innefor nasjonalparken for periodene 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 er det gjort en 
avklaring om at det kan gis flerårige tillatelser til formålet når det er utføres i organisert 
opplegg.  
 
Med bakgrunn i tidligere behandlinger av søknader om samme transportformål fra 
Kvikne Utmarksråd, fjellstyrer og private 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 Kvikne Utmarksråd ved 
dalig leder Kristin Lund Austvik dispensasjon fra Forskrift om Forollhogna nasjonalpark, 
§ 3 punkt 5.1 for bruk av snøscooter for transport av ved og utstyr til buer i fjellet 
innenfor Forollhogna nasjonalpark.  
  
Dispensasjonen gjelder for bruk av snøscooter for årene 2021 til og med 2024. 
 
Vilkår 

 Tillatelsen gjelder for kjøring på godt snødekt mark i perioden 1.feb. til 1.april det 
respektive år.   

 Det tillatelse 1 tur med inntil 2 snøscootere med slede i følge, alt. 2 turer med 1 
snøscooter med slede pr bu pr. vinter. 

 Tillatelsen gjelder for ansatt i Kvikne Utmarksråd. 
 Det skal benyttes 

korteste og mest 
hensiktimessige trasé 
for transport-
oppdraget til Y-
tjønnbua, Tjuvholbua, 
bua ved Enmolægret 
og Litj-Hiåsjøbua, og 
transporten bør så 
langt det lar seg gjøre 
samordnes.  

 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. 
 
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 buer i fjellet som ikke har sommerveg. Dette er mindre fjellbuer som står åpnet 
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for allmenheten. Formålet med transporten er hjemlet i forskiften og tillatelsen i tråd 
med retningslinjer i forvaltningsplanen for Forollhogna nasjonalpark.  
Tranpsportoppdraget vil bli utført av ansatt i Kvikne Utmarksråd som er lokalkjente i 
fjellområdet og forventes å ha kompetanse til å ta nødvendige hensyn til villrein og øvrig 
naturmiljø i forbindelse med oppdraget, og ellers kan samorden vedkjøring med andre 
transportoppdrag i forbindelse med oppsynsoppgaver i fjellet. 
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.  
 
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: 
Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Tynset kommune  2500 TYNSET 
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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@fylkesmannen.no 

   

Bjørn Heiri Frengstad 
Bjørgan 
2512  KVIKNE 

 

Saksbehandler Eli Grete Nisja Vår ref. 2020/14520-0 432.3 Deres ref.  Dato 14.01.2021 

Forollhogna nasjonalpark og Grøntjønnan naturreservat - 
tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved og 
materialer til egen seter - 2021 - 2024. 

Vi viser til din søknad, oversendt fra Tynset kommune den 11.12.2020, om flerårig tillatelse til 
bruk av snøscooter for transport av ved og materialer til egen seter innenfor Grøntjønnan 
naturreservat innenfor Forollhogna nasjonalpark. 
 
 
Saksopplysninger 
Bjørn Heiri Frengstad søker om en fornying av tidligere 3-årig tillatelse for bruk av 
snøscooter for transport av ved og materialer for restaurering av vedskjul og innvendig 
arbeid på seterhus på Bjørgan seter som ligger innenfor Grøntjønnan naturreservat. Det 
oppgis at dette er egen seter som brukes i forbindelse med slipp, tilsyn og sanking av 
sau på fjellbeite, og ellers at setra benyttes til fritidsformål. Det søkes om 5 tur pr år for 
en 4-årsperiode. I tillegg til søker oppgis også Sondre Frengstad som sjåfør.  
 
Eierne av Bjørgan seter har tidligere hatt tilsvarenede tillatelse til dette formålet, jf. DV-
sak 16/2018 hvor det ble gjort vurderinger og gitt tillatelse til 3 turer pr. år til og med 
2019/2020. Det ble ved denne behandlingen gitt fullmakt fra innehaver Anders 
Frengstad til Sondre A. Frengstad.  I vedtaket i DV-sak 16/2018 er det kart som viser 
beliggenheten til setra.  
 
Hjemmelsgrunnlag – verneforskrift og naturmangfoldloven (NML) 
Det er et overordnet mål å holde omfanget av motorisert ferdsel i nasjonalparken på et 
minimum og begrense ferdsel 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.» Det samme overordnede målet gjelder for Grøntjønnan naturreservat som 
ligger inne i nasjonalparken. 
 
Tillatelse til transport av ved og utstyr til setrer, buer og hytter i fjellet innenfor 
Forollhogna nasjonalpark er hjemlet i verneforskriftens § 3, pkt. 5.3 bokstav a). I 
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forvaltningsplanen for Forollhogna, kap. 4.4.2 er det gjort en avklaring om at det kan gis 
flerårige tillatelser til formålet når det er utføres i organisert opplegg.  
 
Med bakgrunn i tidligere behandlinger av søknader om samme transportformål fra 
både setereiere av Bjørgan seter og andre setereiere innefor Grøntjønnan-området kan 
denne søknaden behandles administrativt av nasjonalparkforvalter, jf. delegerings-
reglementet av 15.06.2020. Saken refereres for nasjonalparkstyret.  
 
Vurdering: 
Det er ønskelig at mest mulig av nødvendig transport av ved, utstyr, materialer til 
vedlikehold etc. til setre, hytter og buer skjer med snøscooter på godt snødekt mark 
vinterstid der hvor det ikke er sommerveg. Forvaltningsmyndigheten er innstilt på å 
være imøtekommende overfor søknader om slik transport som har et rimelig omfang. 
Det er sommerveg til Grøntjønnan og mestparten av varetransport bør derfor kunne 
foregå sommertid. Setre, buer og hytter som vintertid ligger langt fra brøytet veg kan 
likevel få tillatelse bruk av snøscooter for nødvendig nyttetransport, og det er en 
forvaltningspraksis på at det gis inntil 3 turer pr år til seter, bu eller hytte. Det er 
bakgrunnen for at det her gis kun 3 turer pr. vinter. 
 
 
Vedtak: 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna v/nasjonalparkforvalter gir Bjørn Heiri Frengstad 
dispensasjon fra Forskrift om Forollhogna nasjonalpark, § 3 punkt 5.1 og fra Forskrift om 
Grøntjønnan naturreservat, Kap. IV, punkt 4 for bruk av snøscooter for transport av ved 
og materialer til Bjørgan seter i Grøntjønna naturreservat innenfor Forollhogna 
nasjonalpark.  
  
Dispensasjonen gjelder for bruk av snøscooter for perioden 2021 til og med 2024. 
 
Vilkår 

 Tillatelsen gjelder for inntil 3 turer pr. vinter for kjøring på godt snødekt mark 
fram til 15.april det respektive år.   

 Tillatelsen gjelder for Bjørn Heiri Frengstad og Sondre Frengstad, og er knyttet til 
bruken av Bjørgan seter.   

 Det skal kjøres etter 
Plasseterveien og videre 
Grøntjønnveien fram til Bjørgan 
seter slik traseen er markert på 
kartet. Transportoppdraget skal 
skje skånsomt av hensyn til 
dyrelivet og naturmiljøet for øvrig.  
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 Det skal føres kjørebok. Original kjørebok og denne tillatelsen (kopi) skal 
medbringes under transportoppdraget og vises til oppsyn, politi ved forespørsel. 

 Søker – Bjørn Heiri Frengstad er ansvarlig for at Sondre Frengstad blir kjent med 
vilkårene i denne tillatelsen.  

 
Hjemmel for vedtaket 
Tillatelsen til motorisert ferdsel er gitt med hjemmel i Forskrift om Forollhogna 
nasjonalpark, § 3 pkt. 5.3 bokstav a), samt vernebestemmelser for Grøntjønnan 
naturreservat kap. V, punkt 10.   
 
Søknaden behandles administrativt av nasjonalparkforvalter, jf. delegeringsreglementet 
av 15.6.2020. 
 
Begrunnelse 
Det er i avgjørelsen av søknaden lagt vekt på at transportoppdrag gjelder praktisk 
nytteformål, og tillatelsen er begrenset i tid og omfang.  
Siden det er sommerveg til setra og mestparten av varetransport bør kunne foregå 
sommertid, gis det derfor kun 3 turer pr. vinter.  
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 må innhentes tillatelse etter motorferdselsforskriften 
hvor Tynset 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: 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Kvikne fjellstyre    
Tynset kommune  2500 TYNSET 
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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 96/41 33 07 95 
E-post: fmtlegn@fylkesmannen.no 

   

Dalsbygda Jaktlag SA 
Meierigarden 
2552  DALSBYGDA 

 

Saksbehandler Eli Grete Nisja Vår ref. 2020/14523-0 432.3 Deres ref.  Dato 15.01.2021 

Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøscooter 
for transport av ved, materialer og utstyr til egen åpne buer 
i fjellet - 2021-2024 

Vi viser til søknad av 16.12.202 fra Dalsbygda Jaktlag v/ daglig leder Roar Eckermann om 
fornyelse av tillatelse til bruk av snøsccoter for transport til jaktlagets egne buer i fjellet 
innefor Forollhogna nasjonalpark.  
  
Saksopplysninger 
Dalsbygda Jaktlag søker om en fornying av en flerårig tillatelse for bruk av snøscooter 
for transport av ved, materialer og utstyr til 4 fjellbuer som står åpne i fjellet innenfor 
Forollhogna nasjonalpark. Det søkes om inntil 3 turer pr år til hver av buene 
Åslitjønnbua, Håkkårabb-bua, Rundflobua og Dalbusjøbua. Det opplyses videre at 
transporten vil følge de tradisjonelt oppkjøre traseene til de nevnte buene. 
 
Dalsbygda Jaktlag har tidligere hatt tilsvarenede tillatelse til dette formålet, jf. DV-sak 
21/2017 hvor det ble gjort vurderinger og gitt tillatelse 3 turer for transport av ved, 
materialer og utstyr til hver av buene Åslitjønnbua, Håkkårabb-bua, Rundflobua og 
Dalbusjøbua for perioden 2017 - 2020.  Samme tillatels ble også gitt i AU-sal 17/2013 for 
4-årsperioden 2013 -2016. 
 
Såttåhaugen grunneierlag og Dalsbygda Jaktlag søker om transportoppdrag til 
Rundflobua, og i forrige 4-årsperionde var det her en samordning av transport-
oppdraget til denne bua. Denne ordningen videreføres og det utstedes derfor en egen 
kjørebok kun for Rundflobua til begge lagene og hvor det i vedtak settes vilkår om 
samordning av transportoppdraget.  
 
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 det er utføres i organisert 
opplegg.  

62



 
 
 http://www.nasjonalparkstyre.no Saksbehandler Eli Grete Nisja Side 2 av 4 

 
Med bakgrunn i tidligere behandlinger av søknader om samme transportformål fra 
Dalsbygda Jaktlag, fjellstyrer og 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 Dalsbygda jaktlag ved 
daglig leder Roar Eckermann dispensasjon fra Forskrift om Forollhogna nasjonalpark, § 
3 punkt 5.1 for bruk av snøscooter for transport av ved og utstyr til buer i fjellet innenfor 
Forollhogna nasjonalpark.  
  
Dispensasjonen gjelder for bruk av snøscooter for 4-årsperioden 2021 til og med 2024. 
 
Vilkår 

 Tillatelsen gjelder for kjøring på godt snødekt mark fram til 15.april det respektive 
år.   

 Det tillatelse inntil 3 tur pr bu med snøscootere med slede pr. vinter.  
 Såttåhaugen grunneierlag får også tillatelse til 3 tur med snøscootere med slede 

til Rundflobua pr. vinter, og grunneierlaget og jaktlaget må derfor samordne 
denne transporten slik at det kun kjøres 3 turer til sammen pr.vinter. Det 
utstedes derfor en egen kjørebok for Rundflobua til begge lagene. 

 Det skal benyttes korteste 
og mest hensiktimessige 
trasé for transport-
oppdraget til buene 
Åslitjønnbua (1), 
Håkkårabb-bua (2), 
Dalbusjøbua (3) og 
Rundflobua (4), så langt 
det lar seg gjøre bør  
transportoppdragene 
samordnes.  

 All motorisert ferdsel skal 
skje skånsomt av hensyn 
til dyrelivet og natur-
miljøet for øvrig 

 

 Tillatelsen gjelder for sjåfører i jaktlaget, og dalig leder er ansvarlig for at de som 
utfører transportoppdrgene er kjent med vilkårene i denne tillatelsen. 

 Det skal føres kjørebok. Original kjørebok og denne tillatelsen (kopi) skal 
medbringes under transportoppdraget og vises til oppsyn, politi ved forespørsel. 
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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  buer i fjellet som ikke har sommerveg. Dette er mindre fjellbuer som står 
åpnet for allmenheten. Formålet med transporten er hjemlet i forskiften og tillatelesen i 
tråd med retningslinjer i forvaltningsplanen for Forollhogna nasjonalpark.  
Tranpsportoppdraget vil bli utført av Dalsbygda Jaktlag som er lokalkjente i fjellområdet 
og forventes å ha 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). 
 
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 
2 Kjørebok Rundflobua 

 
Kopi: 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 
Såttåhaugen grunneierlag 
v/Ingulf Os 
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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 96/41 33 07 95 
E-post: fmtlegn@fylkesmannen.no 

   

Roar Eckermann 
Stormyrveien 123 
2550  OS I ØSTERDALEN 

 

Saksbehandler Eli Grete Nisja Vår ref. 2020/14524-0 432.3 Deres ref.  Dato 15.01.2021 

 

Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøscooter 
for transport av ved, materialer og utstyr til egen bu ved 
Fjellsjøen - 2021-2024 

Vi viser til din søknad av 16.12.202 om fornyelse av tillatelse til bruk av snøsccoter for 
transport av ved, materialer og utstyr egen bu ved Fjellsjøen innefor Forollhogna 
nasjonalpark.  
 
Saksopplysninger 
Roar Eckermann søker om en fornying av en flerårig tillatelse for bruk av snøscooter for 
transport av ved, materialer og utstyr til egen bu ved Fjellsjøen innenfor Forollhogna 
nasjonalpark. I søknaden opplyses det at han har hatt tillatelse til dette transport-
formålet de siste 20 årene.   
 
Roar Eckermann har tidligere hatt tilsvarenede tillatelse fra nasjonalparkstyret til dette 
formålet, jf. DV-sak 37/2017 hvor det ble gjort vurderinger og gitt tillatelse 3 turer for 
transport av ved, materialer og utstyr til egen bu ved Fjellsjøen for perioden 2017-2020. 
Det var en forlengelse av vedtak AU-sak 10/2013 hvor det var gitt tillatelse for perioden 
2013-2016.   
 
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 det er utføres i organisert 
opplegg.  
 
Med bakgrunn i tidligere behandlinger av søknader om samme transportformål fra Roar 
Eckermann og andre private, fjellstyrer, grunneierlag m.fl. kan denne søknaden 
behandles administrativt av nasjonalparkforvalter, jf. delegeringsreglementet av 
15.06.2020. Saken refereres for nasjonalparkstyret.  
 
 

66



 
 
 http://www.nasjonalparkstyre.no Saksbehandler Eli Grete Nisja Side 2 av 3 

Vedtak: 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna v/nasjonalparkforvalter gir Roar Eckermann 
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 kjøring på godt snødekt mark fram til 15.april det 
respektive år.   

 
 Det tillatelse inntil 3 tur med 

snøscootere med slede pr. vinter. 
 

 Det skal benyttes den korteste og mest 
hensiktimessige traséen for transport-
oppdraget fram til bua ved Fjellsjøen, 
market på kartet.  

 
 All motorisert ferdsel 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. 
 
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 transport av ved, materialer og 
utstyr til  bu i fjellet som ikke har sommerveg. Formålet med transporten er hjemlet i 
forskiften, og tillatelsen i tråd med retningslinjer i forvaltningsplanen for Forollhogna 
nasjonalpark og forvaltningspraksis for området.  
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Søker er lokalkjent i fjellområdet og forventes å ha kompetanse til å ta nødvendige 
hensyn til villrein og øvrig naturmiljø i forbindelse med transportoppdraget.  
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, og at det også må innhentes tillatelse etter 
motorferdselsforskriften hvor Os 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 

 
Kopi: 
Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
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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@fylkesmannen.no 

   

Langsfjellia hamnelag 
V/Amund Leren 
Nyveien 27 
2540 Tolga 
   

 

Saksbehandler Astrid Alice Haug Vår ref. 2021/239-0 432.3 Deres ref.  Dato 15.01.2021 

 

Forollhogna nasjonalpark – tillatelse til bruk av snøskuter for utkjøring av 
saltstein i regi av Langsfjellia hamnelag for årene 2021 – 2024 (Tolga) 

Vi viser til søknad om tillatelse til å kjøre ut saltstein til beitelagets tre saltplasser som ligger innenfor 
Forollhogna nasjonalpark. Kart over lokalitetene er sendt inn i forbindelse med tidligere søknad. Det 
søkes om 2 turer pr. år i likhet med tidligere søknader og tillatelser. Behandling av søknaden er 
delegert fra Nasjonalparkstyret for Forollhogna til nasjonalparkforvalter.  
 
Vedtak: 
«Nasjonalparkstyret for Forollhogna v/nasjonalparkforvalter gir Langsfjellia hamnelag dispensasjon 
fra Forskrift om Forollhogna nasjonalpark, § 3, punkt 5.1 for utkjøring av saltstein til saltplasser i 
Forollhogna nasjonalpark. 
 

Vilkår for tillatelsen: 
1. Tillatelsen gjelder i alt 2 turer per år, til havnelagets saltplasser i nasjonalparken, jf. kart vedlagt 

tidligere søknad datert 09.01.2013. 
2. Tillatelsen gjelder på snødekt mark innen 15. april det enkelte år, til og med vintersesongen 

2023/2024. 
3. Den korteste og mest hensiktsmessige traséen skal benyttes ved transporten. Transporten bør så 

langt som mulig samordnes, for å begrense det totale transportomfanget. 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. 

4. Det skal føres kjørebok. Original kjørebok og kopi av tillatelsen skal medbringes under transport 
og fremvises på forlangende fra politi eller oppsyn. Kopi av kjøreboken skal på forespørsel sendes 
inn til nasjonalparkstyret.  

Hjemmel og begrunnelse: 
Tillatelsen er gitt med hjemmel i Forskrift om Forollhogna nasjonalpark, § 3, punkt 5.3 c). Søknader av 
denne type (utkjøring av saltstein til godkjente saltsteinsplasser) er delegert fra nasjonalparkstyret til 
nasjonalparkforvalter. Det vises til delegeringsreglement fra 2017, sist revidert 15.06.2020.   
Det er i avgjørelsen lagt vekt på at søknaden gjeler et nytte-/næringsformål - transport av saltstein til 
bruk i landbruksvirksomhet. Videre er transporten av moderat omfang, og samordnet gjennom 
beitelaget. Søknaden er å regne som en søknad om fornying av eksisterende tillatelse.  
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Utkjøring av saltsteiner er godt gjennomdrøftet i forvaltningsplanens kapittel 4.4.4.  
Planen viser til at man kan påregne å få flerårlig tillatelse til dette formålet når det legges vekt på å 
begrense antall kjøreturer, og at kjøringen samordnes for å dekke hele sauesankelagets behov. Det 
vises ellers til behandling av tilsvarende søknader i 2013 og 2017 (ref: 2015/8341, Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag). » 
 
Det gjøres oppmerksom på at grunneier og rettighetshaver/bruker kan nekte eller begrense transport 
på egen eiendom. 
 
 
Med hilsen 
 
Astrid Alice Haug 
nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
Vedlegg. Kjørebok 
 
Kopi:  
Tolga 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: +47 950 57 513 
E-post: fmtlaah@fylkesmannen.no 

   

Ivar Enlid 
7298 Budalen 
   

 

Saksbehandler Astrid Alice Haug Vår ref. 2021/603-0   Deres ref.  Dato 15.01.2021 

 

Forollhogna nasjonalpark – flerårig tillatelse (2021 – 2024) til bruk av snø-
skuter for transport av ved og utstyr til bu ved Blåortjønna i Midtre Gauldal  

Vi viser til søknad mottatt 15.01.2021, der det søkes om videreføring av flerårig kjøretillatelse med 
snøskuter til bu ved Blåortjønna i Forollhogna nasjonalpark. Det søkes om bruk av snøskuter for 
frakting av ved, propan og diverse utstyr til vedlikehold av bua. Bua ligger innenfor Forollhogna 
nasjonalpark like sør for Endalen landskapsvernområde. Behandling av søknaden er delegert fra 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna til nasjonalparkforvalter.  
 
Vedtak: 
«Nasjonalparkstyret for Forollhogna v/nasjonalparkforvalter gir Ivar Enlid, Jan Petter Endalsvoll og 
Vegar Enlid dispensasjon fra Forskrift om Forollhogna nasjonalpark, § 3 punkt 5.1, for nødvendig 
transport til bu (GID 401/1/26) ved Blåortjønna i Forollhogna nasjonalpark. Tillatelsen gjelder 
transport av ved, propan og annet nødvendig utstyr til drift og vedlikehold av bua.  
 
Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelsen gjelder for 3 turer* til bua pr. år fra 15.01.2021 til og med våren 2024. Tillatelsen 
gjelder den delen av trasèen som ligger innenfor Forollhogna nasjonalpark. 

2. Tillatelsen gjelder på snødekt mark innen 15. april det enkelte år. 
3. Den korteste og mest hensiktsmessige traséen skal benyttes ved transporten. 
4. 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. 
5. Det skal føres kjørebok. Original kjørebok og kopi av tillatelsen skal medbringes under transport 

og fremvises på forlangende fra politi eller oppsyn. Kopi av kjøreboken skal på forespørsel sendes 
inn til nasjonalparkstyret. 
 
*1 tur = 1 snøskuter dvs. antall turer telles pr. snøskuter 

Hjemmel og begrunnelse 
§ 3, punkt 5.3 a) i Forskrift om Forollhogna nasjonalpark. Søknader av denne type er delegert fra 
nasjonalparkstyret til nasjonalparkforvalter jf. delegeringsreglement (sist revidert 15.06.2020).  
Det er i avgjørelsen lagt vekt på at søknaden omhandler nødvendig transport av ved, propan og utstyr 
til drift og vedlikehold av åpen bu i fjellet uten sommervei. Søknaden er i tråd med retningslinjer gitt i 
forvaltningsplanens kapittel 4.4.2 og gjeldende forvaltningspraksis.  
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Nasjonalparkstyret har lagt seg på en praksis der det kan gis flerårig tillatelse til inntil 3 turer pr. år pr. 
bu for frakt av nødvendig ved og utstyr for drift og vedlikehold. Ytterligere behov må dokumenteres 
særskilt.  Det skal normalt ikke gis tillatelser til transport etter 15. april av hensyn til villrein. For øvrige 
vurderinger vises det til tidligere saksutredning i AU-sak 15/2013, og delegert vedtak i 2017 (ref. 
2016/7373, arkiv Sør-Trøndelag).» 
 
Det gjøres oppmerksom på at transporten også krever tillatelse fra Midtre Gauldal kommune etter 
motorferdsellovens bestemmelser. Grunneier og rettighetshaver/bruker kan nekte eller begrense 
motorisert transport på egen eiendom.  
 
Med hilsen 
 
Astrid Alice Haug 
nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
Vedlegg: Kjørebok 
 
Kopi: 
Statsforvalteren i Trøndelag    
Midtre Gauldal kommune 
Statskog SF 
Budal fjellstyre 
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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@fylkesmannen.no 

   

Hans Sætermo 
7298 Budalen 
 
   

 

Saksbehandler Astrid Alice Haug Vår ref. 2021/695-0  Deres ref.  Dato 15.01.2021 

 

Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøskuter for utkjøring av ved 
og utstyr til egen bu ved Gråtjønna for årene 2021 – 2024 (Midtre Gauldal) 

Vi viser til søknad om flerårig tillatelse til å transportere ved, proviant, materialer og nødvendig 
utstyr med snøskuter for drift og vedlikehold av egen bu ved Gråtjønna (GID 402/1/2) i Forollhogna 
nasjonalpark. Behandling av søknaden er delegert fra Nasjonalparkstyret for Forollhogna til 
nasjonalparkforvalter. Søker har hatt tilsvarende tillatelse fra nasjonalparkstyret i en årrekke, og 
søknaden anses dermed som en søknad om videreføring/fornying av tidligere gitt tillatelse.  
 
Vedtak: 
«Nasjonalparkstyret for Forollhogna v/nasjonalparkforvalter gir Hans Sætermo, Håvard Sætermo, 
Stein Sætermo og Halldor Sætermo dispensasjon fra Forskrift om Forollhogna nasjonalpark, § 3, 
punkt 5.1 for transport av ved, proviant, materialer og utstyr til egen bu (GID 402/1/2) ved 
Gråtjønna i Forollhogna nasjonalpark. 
 
Vilkår for tillatelsen: 
1. Tillatelsen gjelder i alt 3 turer* til bua ved Gråtjønna per vintersesong, til og med vintersesongen  
    2023/2024. Tillatelsen gjelder den delen av traséen som ligger innenfor nasjonalparken. 
2. Tillatelsen gjelder på snødekt mark innen 15. april det enkelte år. 
3. Transport skal begrenses til det nødvendige og skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå  
     skade og ulempe for naturmiljø og mennesker. Korteste farbare trasé skal benyttes. 
     Det skal utvises særlig hensyn til villrein. 
4. Det skal føres kjørebok. Original kjørebok og kopi av tillatelsen skal medbringes under transport og  
    fremvises på forlangende fra politi eller oppsyn. Kopi av kjøreboken skal på forespørsel sendes inn  
    til nasjonalparkstyret. Kommunens kjørebok kan benyttes. 
 * 1 snøskuter telles som 1 tur 
 
Hjemmel: 
Tillatelsen er gitt med hjemmel i Forskrift om Forollhogna nasjonalpark, § 3, punkt 5.3 a). 
Søknader av denne type (frakt av ved og utstyr med snøskuter til buer i nasjonalparken) er delegert 
fra nasjonalparkstyret til nasjonalparkforvalter jfr. delegeringsreglement fra 2017, sist revidert 
15.06.2020. 
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Det er i avgjørelsen lagt vekt på at søknaden omhandler nødvendig transport av ved, proviant, 
materialer og utstyr til bua, og at transporten er av moderat omfang. Det er ikke sommerveg til bua 
og frakt av nødvendig utstyr må derfor skje vinterstid.  
Temaet er godt gjennomdrøftet i forvaltningsplanen kapittel 4.4.2, der det heter at forvaltnings-
myndigheten er innstilt på å være imøtekommende overfor søknader om nødvendig transport 
vinterstid av ved og utstyr til buer innenfor nasjonalparken.  Styret har lagt seg på en praksis der det 
kan gis inntil 3 turer pr. bu pr. år for å dekke nødvendige transportbehov. Det gis normalt ikke 
tillatelser til transport etter 15. april av hensyn til villrein. Det skal generelt utvises hensyn til 
eventuelt tilhold av villrein i området jfr. vilkår i vedtaket. Det vises ellers til AU-sak 12/2013, datert 
11.01.2013, og tilsvarende tillatelse gitt i arkivsak nr. 2017/135-19.  
 
Vi gjør oppmerksom på at motorisert transport i utmark også krever tillatelse fra Midtre Gauldal 
kommune etter motorferdsellovens bestemmelser (m/forskrifter), og da for hele kjørestrekningen i 
utmark. Dersom kommunen stiller krav om bruk av kjørebok, er det tilstrekkelig å bruke denne under 
transport og for eventuell rapportering. Grunneier og rettighetshaver/bruker kan nekte eller 
begrense motorisert transport på egen eiendom. 
 
Med hilsen 
 
Astrid Alice Haug 
nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
Vedlegg: Kjørebok 
 
Kopi til:  
Statskog SF    
Statsforvalteren i Trøndelag    
Budal fjellstyre    
Midtre Gauldal kommune    
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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  
E-post: fmtlegn@fylkesmannen.no 

   

Såttåhaugen grunneierlag ved Ingulf Os 
Almannveien 71 
2550 Os i Østerdalen 
   

 

Saksbehandler Eli Grete Nisja Vår ref. 2021/601-0  432.3  Deres ref.  Dato 18.01.2021 

 

Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøscooter 
for transport av ved og utstyr til buer i fjellet - 2021-2024. 

Vi viser til søknad av 18.08.2020 om tillatelse til bruk av snøscooter for transport til egen 
buer i fjellet innenfor Forollhogan nasjonalpark. 
Vi beklager samtidig at søknaden hadde blitt liggende i innboksen og ikke blitt ført inn vårt 
postarkiv før nå. 
 
Saksopplysninger 
Såttåhaugen grunneierlag søker om tillatelse for bruk av snøscooter for transport av ved 
og utstyr til 2 buer i fjellet innenfor Forollhogna nasjonalpark – bu ved sørenden av 
Forollsjøen (låst) og Rundflobua, som står åpent for allmennheten. Det opplyses at 
transporten vil følge faste traseer. 
 
Såttåhaugen grunneierlag har tidligere hatt tilsvarenede tillatelse til transport til bua ved 
Forollsjøen, DV-sak 27/2017 hvor det ble gjort vurderinger og gitt tillatelse 3 turer for 
perioden 2017 - 2020. For Rundflobua har grunneierlaget hatt en tillatelse som har vært 
samordnet med Dalsbygda Jaktlag sin tillatelse.  
 
For 4-årsperioden 2021-2024 søker både Såttåhaugen grunneierlag og Dalsbygda Jaktlag 
om transport til Rundflobua. Ordningen med samordning av tillatelse til transport til 
denne videreføres. Det utstedes derfor en egen kjørebok kun for Rundflobua til begge 
lagene og hvor det i vedtak settes vilkår om samordning av transportoppdraget.  
 
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 det er utføres i organisert 
opplegg.  
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Med bakgrunn i tidligere behandlinger av søknader om samme transportformål fra 
Såttåhaugen grunneierlag, fjellstyrer og 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 Såttåhaugen 
grunneierlag v/leder Ingulf Os dispensasjon fra Forskrift om Forollhogna nasjonalpark, § 
3 punkt 5.1 for bruk av snøscooter for transport av ved og utstyr til buer i fjellet innenfor 
Forollhogna nasjonalpark.  
  
Dispensasjonen gjelder for bruk av snøscooter for 4-årsperioden 2021 til og med 2024. 
 
Vilkår 

 Tillatelsen gjelder for kjøring på godt snødekt mark fram til 15.april det respektive 
år.   

 Det tillatelse inntil 3 tur pr bu med snøscootere med slede pr. vinter til hhv. bu 
ved sørende av Forollsjøen (nr.1 på kartet) og Rundflobua (nr.2 på kartet).  

 Transporten til Rundflo-
bua skal samaordnes med 
Dalsbygda Jaktlag slik at 
det til sammen kun kjøres 
3 turer pr.vinter. Det 
utstedes derfor en egen 
kjørebok for Rundflobua 
til begge lagene. 

 Det skal benyttes korteste 
og mest hensiktimessige 
trasé for transport-
oppdraget til buene, og så 
langt det lar seg gjøre bør  
transportoppdragene 
samordnes.  

 

 All motorisert ferdsel skal skje skånsomt av hensyn til dyrelivet og naturmiljøet 
for øvrig. 

 Tillatelsen gjelder sjåfører for Såttåhaugen grunneierlag Tommy Presthagen og 
Geir Homnes, og leder for grunneierlaget er ansvarlig for at de som utfører 
transportoppdragene er kjente med vilkårene i denne tillatelsen. 

 Det skal føres kjørebok. Original kjørebok og denne tillatelsen (kopi) skal 
medbringes under transportoppdraget og vises til oppsyn, politi ved forespørsel. 
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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  buer i fjellet som ikke har sommerveg. Formålet med transporten er hjemlet i 
forskiften og tillatelesen i tråd med retningslinjer i forvaltningsplanen for Forollhogna 
nasjonalpark og forvaltningspraksis i verneområdet.  
Tranpsportoppdraget vil bli utført av grunneierlagets eget mannskap som er lokalkjente 
i fjellområdet og forventes å ha kompetanse til å ta nødvendige hensyn til villrein og 
øvrig naturmiljø i forbindelse med oppdraget. Videre forventes det at transport-
oppdragene 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, samt at det er nødvendig å innhente tillatelse etter motorferdsels-
forskriften hvor Os 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 - bu ved Forollsjøen 
2 Kjørebok - Rundflobua 

 
Kopi: 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Dalsbygda Jaktlag    
Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 
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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@fylkesmannen.no 

   

Stein Inge Ryen 
Midtre Dalsbygdveien 456 
2550 Os i Ø. 
 
   

 

Saksbehandler Astrid Alice Haug Vår ref. 2020/4355-0 432.3 Deres ref.  Dato 18.01.2021 

 

Forollhogna nasjonalpark – tillatelse til bruk av snøscooter for transport av 
båt til Fjellsjøen (Os) 

Vi viser til søknad av 27.03.2020 og tilleggsopplysninger av 18.01.2021. Det søkes om tillatelse til 
bruk av snøskuter for transport av båt til Fjellsjøen i Forollhogna nasjonalpark. Behandling av 
søknaden er delegert fra Nasjonalparkstyret for Forollhogna til nasjonalparkforvalter. 
 
Vedtak: 
«Nasjonalparkstyret for Forollhogna v/nasjonalparkforvalter gir Ola Breen og Stein Inge Ryen 
dispensasjon fra Forskrift om Forollhogna nasjonalpark, § 3, punkt 5.1 for transport av båt med 
snøskuter til Fjellsjøen i Forollhogna nasjonalpark. 
 
Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelsen gjelder for 1 tur med 2 snøskutere for transport av båt til Fjellsjøen. Tillatelsen gjelder 
på snødekt mark frem til 15. april 2021 

2. Tillatelsen gjelder den delen av traséen som ligger innenfor Forollhogna nasjonalpark. 
3. Den korteste og mest hensiktsmessige trasè frem til sjøen skal benyttes for å utføre transporten. 

Transport skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og 
mennesker. Det skal utvises særlig hensyn til villrein. 

4. Kopi av tillatelsen skal medbringes under transport og fremvises på forlangende fra politi eller 
oppsyn.  

Hjemmel og begrunnelse: Naturmangfoldloven § 48.  
Det er i avgjørelsen lagt vekt på at søknaden gjelder et praktisk nytteformål og er begrenset til 1 tur 
vinterstid for frakt av båt til Fjellsjøen på vegne av Ivar Ryen, Stein Inge Ryen og Ola Breen. Søkerne 
viser til at gardene har fiskerett i sjøen (vedlegg til søknad) og at de er grunneiere i området  - del av 
Kløftåsen, Falken og Mastukåsen fjellsameie. Det legges vekt på at det er 3 rettighetshavere/grunn-
eiere som samarbeider om å ha felles båt ved sjøen. Transportstrekningen innenfor nasjonalparken er 
relativt kort (ca. 1km). Tiltaket er av begrenset omfang og vil ikke i stride med verneformålet og vil 
ikke påvirke verneverdiene nevneverdig.» 
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Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en tillatelse i forhold til grunneier Kløftåsen, Falken 
og Mastukåsen fjellsameie. Behov for eventuell tillatelse fra fellesskapet til bruk og oppbev-
aring av båt ved sjøen må avklares av søkerne.  
 
Transporten krever tillatelse fra Os kommune for hele transportstrekningen i utmark.  
 
Med hilsen 
 
Astrid Alice Haug 
nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
 
Kopi:  
Statsforvalteren i Innlandet    
Kløftåsen, Falken og Mastukåsen fjellsameie    
Os kommune    
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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@fylkesmannen.no 

   

Tynset kommune 
Bjørganveien 120 
2512  KVIKNE 

 

Saksbehandler Eli Grete Nisja Vår ref. 2021/401-0 432.3 Deres ref. 21/74-3 Dato 18.01.2021 

Forollhogna nasjonalpark og Grøntjønnan naturreservat - 
tillatelse til bruk av snøscooter for transport til egen seter 
ved Grøntjønnan - 2021-2023. 

Vi viser til din søknad datert 08.01.2021, oversendt fra Tynset kommune den 11.01.2021, om 
flerårig tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved og materialer til egen seter, samt 
ettersyn av seterhus ved Grøntjønnan innenfor Forollhogna nasjonalpark. 
 
Saksopplysninger 
Kjell Schärer søker om en fornying av tidligere 3-årig tillatelse for bruk av 
snøscooter for transport av ved og materialer til egen seter ved Grøntjønnan, samt 
ettersyn av seterhusa. Det oppgis at dette er egen seter som brukes i forbindelse med 
slipp, tilsyn og sanking av 100-120 storfe på utmarksbeite. Det søkes om 4 tur pr år for 
en 3-årsperiode.   
 
Kjell Schärer har tidligere harr tilsvarende tillatelse til dette formålet, jf. DV-sak /2017  
hvor det ble gjort vurderinger og gitt tillatelse til 4 turer pr. år til og med 
2019/2020. Det vises også til tidligere saker hvor søker har hatt tillatelse til samme 
transportformål, jf. NP-sak 11/2015 og AU-sak 4/2012. 
 
Hjemmelsgrunnlag – verneforskrift og naturmangfoldloven (NML) 
Det er et overordnet mål å holde omfanget av motorisert ferdsel i nasjonalparken på et 
minimum og begrense ferdsel 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.» Det samme overordnede målet gjelder for Grøntjønnan naturreservat som 
ligger inne i nasjonalparken. 
 
Tillatelse til transport av ved og utstyr til setrer, buer og hytter 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 det er 
utføres i organisert opplegg.  

81



 
 
 http://www.nasjonalparkstyre.no Saksbehandler Eli Grete Nisja Side 2 av 4 

Med bakgrunn i tidligere behandlinger av søknader om samme transportformål fra 
både Kjell Schärer og andre setereiere ved Grøntjønnan kan denne søknaden behandles 
administrativt av nasjonalparkforvalter, jf. delegeringsreglementet av 15.06.2020. Saken 
refereres for nasjonalparkstyret.  
 
Vurdering: 
Det er ønskelig at mest mulig av nødvendig transport av ved, utstyr, materialer til 
vedlikehold etc. til setre, hytter og buer skjer med snøscooter på godt snødekt mark 
vinterstid der hvor det ikke er sommerveg. Forvaltningsmyndigheten er innstilt på å 
være imøtekommende overfor søknader om slik transport som har et rimelig omfang. 
Det er sommerveg til Grøntjønnan og mestparten av varetransporten bør derfor kunne 
foregå sommertid. Setre, buer og hytter som vinters tid ligger langt fra brøytet veg kan 
likevel få tillatelse bruk av snøscooter for nødvendig nyttetransport, og det er en 
forvaltningspraksis på at det gis inntil 3 turer pr vinter til seter, bu eller hytte. Kjell 
Schärer har imidertid hatt tillatelse til inntil 4 turer pr. vinter, og forvalter er derfor 
innstilt på at antall turer her opprettholdes. Ved resivsjon av forvaltningsplanen for 
nasjonalparken vil forvaltningspraksisen gjennomgås for hele nasjonalparken, og det 
kan da påregens en endring i antall turer. 
 
 
Vedtak: 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna v/nasjonalparkforvalter gir Kjell Schärer 
dispensasjon fra hhv Forskrift om Forollhogna nasjonalpark, § 3 punkt 5.1 og Forskrift 
om Grøntjønnan naturreservat, Kap. IV, punkt 4 for bruk av snøscooter for transport av 
ved og materialer til egen seter ved Grøntjønna innenfor Forollhogna nasjonalpark.  
  
Dispensasjonen gjelder for bruk av snøscooter for perioden 2021 til og med 2023. 
 
Vilkår 

 Tillatelsen gjelder for inntil 4 turer pr. vinter for kjøring på godt snødekt mark 
fram til 15.april det respektive år.   
 

 Det skal kjøres etter Plasseterveien og 
videre Grøntjønnveien fram til egen 
seter slik traseen er markert på kartet.  
 

 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. 
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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), samt vernebestemmelser for Grøntjønnan 
naturreservat kap. V, punkt 10.   
 
Søknaden behandles administrativt av nasjonalparkforvalter, jf. delegeringsreglementet 
av 15.6.2020. 
 
Begrunnelse 
Det er i avgjørelsen av søknaden lagt vekt på at transportoppdrag gjelder praktisk 
nytteformål, og tillatelsen er begrenset i tid og omfang.  
Selv om det er sommerveg til setra og mestparten av varetransport bør kunne foregå 
sommertid, gis det likevel 4 turer pr. vinter også for denne 3-årsperioden. Ved resivsjon 
av forvaltningsplanen for nasjonalparken vil det bli en gjennomgang dispensasjons-
praksisen for hele nasjonalparken, og det kan da påregens en endring i antall turer. 
  
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 må innhentes tillatelse etter 
motorferdslesforskriften hvor Tynset 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: 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Kvikne fjellstyre    
Tynset kommune Gjelen 3 2500  TYNSET 
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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@fylkesmannen.no 

   

Rennebu Øst Beitelag v/Kåre Ola Botnan 
Mjøavegen 66 
7340  OPPDAL 

 

Saksbehandler Eli Grete Nisja Vår ref. 2020/14804-0 432.3 Deres ref.  Dato 18.01.2021 

Forollhogna nasjonalpark - dispensasjon til bruk av 
snøscooter for kjøring med utkjøring av saltstein og 
vedlikehold sankertrø og gjeterbu innenfor nasjonalparken. 

Vi viser til søknad av 26.12.2020 om dispenasasjon for bruk av snøscooter for utkjøring 
av saltstein i eget beiteområde, samt vedlikehold av snankertrø og gjerbu innenfor 
Forollhogna nasjonalpark. 
 
 
Saksopplysninger 
Rennebu Øst Beitelag søker om en ny flerårig tillatelse for utkjøring av saltstein i eget 
beiteområde innenfor Forollhogna nasjonalpark. Beitelaget har gjennom alle år hatt 
tillatelse etter vernforskriften for utkjøring av saltstein, jf. vedtak i AU-sak 7/2012 og DS-
sak 3/2017.  
I tillegg søkes det også om kjøring i forbindelse med vedlikehold av sankertrø og 
gjeterbu som ligger ved sørenden av Nordre Langtjønn.  
Det følger kart med søknaden av 2012 som viser plasseringen av saltsteinautomatene, 
sankertrøa og gjeterbu innefor nasjonalparken.  
I tillegg til Kåre Ola Botnan, oppgis Ivar Nærverdal og Kim Maurits Botnan som sjåfører 
for transportoppdraget.  
 
Tillatelse til utkjøring av saltstein er hjemlet i verneforskriftens § 3, pkt. 5.3 bokstav c), og 
i forvaltningsplanen for Forollhogna er det gjort en avklaring om at det kan gis flerårige 
tillatelser til formålet når det er utføres i organisert opplegg.  
 
Med bakgrunn i tidligere behandlinger av søknader fra både Rennebu Øst Beitelag og 
andre beitelag 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 Rennebu Øst Beitelag 
v/Kåre Ola Botnan dispensasjon fra Forskrift om vern av Forollhogna nasjonalpark, § 3 
punkt 5.1 for bruk av snøscooter for utkjøring av saltstein til egne beiteområder, samt 
bruk av snøscooter for vedlikehold av sankertrø og gjerbu innenfor Forollhogna 
nasjonalpark  
  
Dispensasjonen gjelder for bruk av snøscooter for periodene 2021 til og med 2024. 
 
Vilkår 

 Tillatelsen gjelder for kjøring på godt snødekt mark fram til 15.april det enkelte 
år.   

 Det skal benyttes korteste 
og mest hensiktimessige 
trasé for transport-
oppdraget – saltstein-
automater merket med 
rødt, og gjeterbu og 
sankertrø merket med 
blått. 

 Transportoppdraget skal 
skje skånsomt av hensyn 
til dyrelivet og naturmiljøet 
for øvrig  

 
 Sjåfører for transportoppdraget er Kåre Ola Botnan, Ivar Nærverdal og Kim 

Maurits Botnan. 
 

 Det skal føres kjørebok. Orginalt kjørebok og denne tillatelsen (gjerne kopi) skal 
medbringes under transport og vises på forlangende fra politi eller oppsyn. Kopi 
av kjørebok skal på forespørsel sende inn til nasjonalparkstyret. 

 
 Søker – Rennebu Øst Beitelag ved Audun Urset er ansvarlig for at vilkårene i 

tillatelsen overholdes. 
 
Hjemmel for vedtaket 
Tillatelsen til motorisert ferdsel er gitt med hjemmel i Forskrift om vern av Forollhogna 
nasjonalpark, § 3 pkt. 5.3 bokstav c).   
 
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 gjelder nyttetransport for landbruksnæring i 
utmark, og at det i forvaltningsplanen er gitt føringer for utkjøring av saltstein. Søknaden er i 
tråd med gitt retningslinjer og gjeldene forvaltningpraksis for verneområdet. 
Tranpsportoppdraget vil bli utført av mannskap som er lokalkjente i fjellområdet og 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 vil 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). 
 
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: 
Kvikne fjellstyre    
Rennebu kommune Myrveien 1 Berkåk 7391 RENNEBU 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
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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@fylkesmannen.no 

   

Fjellstyrene Budal  
ved fjelloppsyn og dagligleder Ståle Solem 
   

 

Saksbehandler Eli Grete Nisja Vår ref. 2021/504-0  432.3  Deres ref.  Dato 18.01.2021 

Forollhogna nasjonalpark - dispensasjon for bruk av 
snøscooter til transport av ved og utstyr til åpne buer i 
fjellet - 2021-2024. 

Vi viser til søknad av 12.01.2021 om dispenasjon fra vernebestemmelser for bruk av 
snøscooter til transport av ved, propa og utstyr, samt vedlikehold av åpne buer i fjellet 
innenfor nasjonalparken for perioden 2021 – 2024. 
 
Saksopplysninger 
Fjellstyrene i Budal søker om en flerårig felles-tillatelse for bruk av snøscooter for 
transport av ved, propan og annet utstyr til de åpne fjellbuene innenfor Forollhogna 
nasjonalpark. Det følger med en oversikt over fjellstyrets buer hvor det er gjort et anslag 
på hvor mange turer det kan være behov for – det varier fra 1 til 3 turer pr bu pr. vinter.  
I tillegg til daglig leder/fjelloppsyne vil styremedlemmer i de respektive fjellstyrene også 
kunne utføre transportoppdrag samt innleide håndtverkere.  
 
Utdrag fra søknaden: 

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 Covid 19 ført til atskillig flere brukere av hyttene en tidligere. Denne økte bruken av nære 
turmuligheter vil nok vedvare.  
Flere av hyttene er under planlegging med utskifting/restaurering. 

 
Av oversikten i søknaden framgår det at fjellstyrene eier og drifter 11-12 buer i fjellet, og 
det beskrives at transportoppdragene i stor grad vil bli samordnet for å holde den 
motoriserte ferdselen i fjellet og i nasjonlparken nede på et miniumum.  
Bruk av snøscooter i forbindelse med byggetiltak på Hundåtjønnbua vil følge 
byggetillatelsen som måtte følge tiltaket, og her vil det bli gitt en egen tillatelse for bruk 
av snøscooter i egen sak.   
Fjellstyrene i Budal har tidligere hatt tilsvarenede tillatelse til dette formålet, jf. AU-sak 
19/2013 og DS-sak 35/2017 hvor det ble gjort vurderinger og gitt tillatelse til transport av 
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ved og utstyr til fjellbuene innefor nasjonalparken for periodene 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 er det gjort en 
avklaring om at det kan gis flerårige tillatelser til formålet når det er utføres i organisert 
opplegg.  
 
Med bakgrunn i tidligere behandlinger av søknader om samme transportformål fra 
både fjellstyrer og 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 fjellstyrene i Budal ved 
dalig leder/fjellopsyn Ståle Soelm dispensasjon fra Forskrift om Forollhogna 
nasjonalpark, § 3 punkt 5.1 for bruk av snøscooter for transport av ved og utstyr til buer 
i fjellet innenfor Forollhogna nasjonalpark.  
  
Dispensasjonen gjelder for bruk av snøscooter for årene 2021 til og med 2024. 
 
Vilkår 

 Tillatelsen gjelder for kjøring på godt snødekt mark i perioden fram til 15.april det 
respektive år.   

 Tillatelsen gjelder for daglig leder/fjelloppsyne, styremedlemmer i de respektive 
fjellstyrene og innleide håndtverkere på oppdrag av fjellstyret. 

 Det skal benyttes korteste og mest hensiktimessige trasé for transport-
oppdragene, og transporten skal så langt det lar seg gjøre samordnes. 

 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. 

 Daglig leder/fjellopsyn Ståle Solem er ansvarlig for andre fjellstyrene og evt. 
andre som kan utføre transportoppdragene er kjente med vilkårene i denne 
tillatelse.  

 
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 buer i fjellet som ikke har sommerveg. Dette er mindre fjellbuer som står åpnet 
for allmenheten, og som det av erfaring fra 2020 forventes en fortsatt økt bruk. 
Formålet med transporten er hjemlet i forskiften, og tillatelsen i tråd med retningslinjer i 
forvaltningsplanen for Forollhogna nasjonalpark og forvaltningspraksis for 
verneområdet.  
Tranpsportoppdraget vil bli utført av mannskap tilhørende fjellstyrene som er lokal-
kjente i fjellområdet og forventes å ha kompetanse til å ta nødvendige hensyn til villrein 
og øvrig naturmiljø i forbindelse med oppdraget, og ellers kan samorden vedkjøring 
med andre transportoppdrag i forbindelse med oppsynsoppgaver i fjellet. 
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 vil være 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 

 
Kopi til: 
Midtre Gauldal kommune Rørosveien 11 7290 STØREN 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
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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@fylkesmannen.no 

   

Joar Aspås 
Malmvegen 787 
7380 Ålen 
 
   

 

Saksbehandler Astrid Alice Haug Vår ref. 2018/20685-0 432.3 Deres ref.  Dato 18.01.2021 

 

Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøskuter for frakt av 
byggematerialer for oppføring av ny Øggdalsbu, festenr. 5026/300/1/153 i 
Holtålen  

Vi viser til søknad om bruk av snøskuter for frakt av materialer for oppføring av bu i Øggdalen i 
Forollhogna nasjonalpark. Det vises til godkjent byggearbeid i styresak 36/2019, samt endelig 
godkjenning av byggetegninger i delegert vedtak 15/2020. Det ble gitt tillatelse til motorisert ferdsel i 
2020 i delegert vedtak 15/2020 og 18/2020. Søker har levert kjørebok for transporten i 2020. 
Det søkes om 25-30 turer i 2021 for å transportere inn alt materiale for at bua skal bli ferdig. 
Snekkering vil foregå på sommerstid. Behandling av søknaden er delegert fra Nasjonalparkstyret for 
Forollhogna til nasjonalparkforvalter.  
 
Vedtak: 
«Nasjonalparkstyret for Forollhogna v/nasjonalparkforvalter gir Joar Aspås dispensasjon fra § 3, 
punkt 5.1 i verneforskriften for Forollhogna nasjonalpark, for nødvendig transport av materialer 
for oppføring av bu i Øggdalen i Forollhogna nasjonalpark.  
 
Vilkår for tillatelsen:  

1. Tillatelsen gjelder fra 18.01.2021 til 15.04.2021. Motorferdsel bør unngås på helligdager i  
 påsken.  

2. Motorisert ferdsel skal begrenses til det nødvendige for å gjennomføre arbeidet. Det  
Transporten bør planlegges slik at det benyttes flere snøskutere pr. tur for å redusere 
antall turer samlet og dager med motorferdsel i området.  

3. Transporten skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. Det skal utvises særlig hensyn til villrein. 

4. Det skal føres kjørebok. Kjørebok skal medbringes under transport og fremvises på  
forlangende av politi eller oppsyn. Kjørebok sendes nasjonalparkstyretnrå transporten er 
gjennomført som grunnlag for søknad om tillatelse for påfølgende år.   

 
Hjemmel og begrunnelse: 
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Den motorisert ferdselen er knyttet til et akseptert nytteformål, og skal begrenses til det 
nødvendige for å få gjennomført byggearbeidet. Kun en mindre del av trasèen går innenfor 
nasjonalparken. Tillatelse til motorisert ferdsel er hjemlet i § 3, punkt 5.3 a) i verneforskriften 
for Forollhogna nasjonalpark. Søknaden regnes i praksis som en forlengelse av tidligere gitte 
tillatelser. Det vises til delegert vedtak 15/2020 og 18/2020.» 
 
 
Med hilsen 
 
Astrid Alice Haug 
nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
Vedlegg: Kjørebok 
 
Kopi til:  
Ålen fjellstyre    
Statsforvalteren i Trøndelag    
Holtålen kommune 
Statskog SF 
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Nasjonalpark Forollhogna  
  
  

Besøksadresse 
Veksthuset Røros 
Tollef Bredals vei 13 

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 

   

Per Ousten 
Hølgjelen 40 
2550 Os i Ø. 
 
   

 

Saksbehandler Astrid Alice Haug Vår ref. 2021/330-0  Deres ref.  Dato 19.01.2021 

 

Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til oppføring av ny utedo i tilkytning til 
fiskebu med GID 180/3/4 ved Forollsjøen 

Vi viser til søknad datert 18.11.2020 om oppføring av ny do i tilknytning til fiskebu ved 
Forollsjøen. Doen skal erstatte eksisterende do som skal rives. Behandling av søknaden er 
delegert fra Nasjonalparkstyret for Forollhogna til nasjonalparkforvalter. Det vises til 
gjeldende delegeringsreglement av 15.06.2020 samt vedtatt bu-plan for buene ved 
Forollsjøen i Os. 
 
Vedtak: 
«Nasjonalparkstyret for Forollhogna v/nasjonalparkforvalter gir Per Ousten, på vegne av 
eiere av fiskebu, dispensasjon fra Forskrift om Forollhogna nasjonalpark, § 3, punkt 1.1 for 
oppføring av ny do som erstatning for den gamle i tilknytning til fiskebu (bu nr. 13 i Plan for 
fiskebuer ved Forollsjøen i Os). Det gis samtidig tillatelse til nødvendig transport med 
snøskuter for frakt av do/materialer inn til fiskebua. 
 
Vilkår for tillatelsen: 
1. Do kan oppføres på inntil 3 m2 BYA i tråd med beskrivelse i søknad og tegninger datert 

16.11.2020. Farge på fasade skal være som på fiskebua. Det tillates 1 vindu med 
maksimal størrelse 40*40 cm jf. bu-plan.  

2. Doen skal plasseres på et hensiktsmessig sted i tilknytning til fiskebua, samtidig som det 
tas nødvendige landskapsmessige hensyn.   

3. Foto av bygningen og plassering på kart sendes nasjonalparkstyret når tiltaket er 
gjennomført. Byggetillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato. 

4. Nødvendig transport skal skje innen 15.april 2021. 
5. Den korteste og mest hensiktsmessige trasèen skal benyttes ved transporten. 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. 

6. Kopi av tillatelsen skal medbringes under transport og fremvises på forlangende fra politi 
eller oppsyn.  
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Hjemmel: 
Tillatelsen er gitt med hjemmel i Forskrift om Forollhogna nasjonalpark, § 3, punkt 1.3 c) for 
oppføring av ny do og § 3, punkt 5.3 a) for frakt av materialer. 
 
Begrunnelse: 
Det er i avgjørelsen lagt vekt på at søknaden gjelder oppføring av ny do som erstatning for 
eksisterende do som er i dårlig forfatning. Dette er dokumentert i statusrapport for området i 
2017. Søknaden er i tråd med de planbestemmelser som er gitt i kapittel 3 i vedtatt «Plan for 
fiskebuer og naust i søndre del av Forollsjøen i Os kommune». Planen er å regne som en del 
av forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark. Søknaden betraktes derfor som kurant.Det 
vises for øvrig til saksopplysninger og sakvurdering.» 
 
Det gjøres oppmerksom på at dette ikke er en tillatelse i forhold til grunneier. Tiltaket forutsettes 
avklart med Os kommune som planmyndighet og som forvalter av lov om motorferdsel m/forskrifter. 
 
 
Med hilsen 
 
Astrid Alice Haug 
nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
 
Vedlegg: Saksopplysninger og sakvurdering 
 
Kopi til:  
 
Statsforvalteren i Innlandet    
Os kommunne    
Innlandet fylkeskommune    
Såttåhaugen grunneierlag    
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VEDLEGG 
 
Saksopplysninger og sakvurdering 
 
Søknaden 
Per Ousten søker om å oppføre ny utedo/vedlager i tilknytning til fiskebu med GID 180/3/4 
ved Forollsjøen. Ousten søker på vegne av de to rettighetshaverne til bua (GID 131/16 og 
GID 131/65).  

  

Statusrapport 
2017: 
Foto av fiskebu og 
do. Fiskebu/naust i 
god stand, do i 
mindre god stand. 
 

 
Det søkes om å sette opp do med følgende mål: 1,5 * 2 m = 3 m2 BYA. Raftehøyde: 1,6 m og 
høyde tak: 2m. Do søkes oppført med torvtekt tak, farge som på bu, og et mindre vindu på 
østveggen. Plassering like ved bua.  Ny do skal erstatte eksisterende do som rives. 

 
Grunneier: Grunneier i området (GID 180/3) er Såttåhaugen fjellsameie. Oppføring av ny do 
og plassering av denne må avklares med grunneier før tiltak settes i gang. Søknad er sendt 
Såttåhaugen grunneierlag til vurdering.  
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Tiltaket vurderes etter: 
Naturmangfoldloven av 2009 
Verneforskriften for Forollhogna nasjonalpark av 21.12.2001 
Forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark (2004) med tilhørende «Bu-plan»(revidert 2019) 
 
Vurdering 
Oppføring av bygninger i dette området er godt gjennomdrøftet i forvaltningsplan og bu-plan for 
bebyggelsen. Tiltaket ligger i søndre del av Storhåen, bu nr. 13 i bu-plan. Området er vegetasjons-
kartlagt (lavhei). Området er sjekket ut i forhold til naturtyper, artskart og kulturminner. Ingen kjente 
forekomster. Det anses at tiltaket ikke kommer i konflikt med villrein. Kunnskapsgrunnlaget anses for 
godt nok for å vurdere søknaden.  
 
Bu-plana; «Plan for fiskebuer og naust i søndre del av Forollsjøen»  ble vedtatt av Nasjonalparkstyret 
for Forollhogna den 29.11.2019, NP-sak 39/2019. Bu-plana er å regne som en del av forvaltningsplan 
for Forollhogna nasjonalpark – og er retningsgivende for behandling av byggesaker i området.  
 
Retningsgivende «planbestemmelser» fremgår av kapittel 3 i planen. Planen er ikke til hinder for at 
eksisterende do kan rives og ny bygges som erstatning for denne. Følgende retningslinjer gjelder for 
oppføring av ny separat do: 

 Grunnflate maksimalt 3 m2 BYA (utvendige mål) 
 Maksimal bygningshøyde (topp tak) er 2,0 meter 
 Farger på fasade skal være nøytrale og mørke jordfarger i brune eller grå valører, og de skal 

være matte i overfalten. Ubehandlet treverk tillates.  
 Det kan tillates ett vindu i do, med maksimal størrelse 40*40 cm. 

 

 

Per Ousten søkte i 2017 om oppføring av ny do 
som erstatning for den gamle i tilknytning til bu 
nr. 13 (se vedlagte kart) ved Forollsjøen. Saken 
ble ikke realitetsbehandlet pga pågående 
revidering av bu-plan for bygningene ved 
Forollsjøen i Os. Ny revidert søknad datert 
16.11.2020 er mottatt, der tegningene av doen 
er endret i tråd med retningslinjene i bu-plana. 
 
Samlet vurdering: Oppføring av ny do som 
erstatning for eksisterende anses som et 
nødvendig tiltak for bruk av fiskebua. Det gis 
ikke særskilt tillatelse til bygg for vedlagring. 
Tiltaket anses som kurant når det utformes i 
tråd med bestemmelser i bu-planen. Do skal 
oppføres i tilknytning til fiskebua, og best egnet 
tomt blir vurdert i forhold til naturforholdene 
og landskapet på stedet ved oppføring.  
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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@fylkesmannen.no 

   

Per Ousten 
Hølgjelen 40 
2550 Os i Ø. 
 

 

Saksbehandler Astrid Alice Haug Vår ref. 2021/329 Deres ref.  Dato 19.01.2021 

 

Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde - tillatelse til byggetiltak 
på hytteeiendom med GID 131/249 i Unliåsen (Os) 

Vi viser til søknad av 18.11.2020 om byggetiltak på hytteeiendom i Kjurrudalen. Det søkes om å 
bygge nytt vedskjul og flytte utedo. Behandling av søknaden er delegert fra Nasjonalparkstyret for 
Forollhogna til nasjonalparkforvalter. ‘ 
 
Vedtak: 
«Nasjonalparkstyret for Forollhogna v/nasjonalparkforvalter, gir Per Ousten dispensasjon fra § 3 i 
verneforskrift for Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde for byggetiltak på 
hytteeiendom med GID 131/249 i Unliåsen i Os kommune. Det gis tillatelse til flytting av eksisterende 
utedo som omsøkt, samt oppføring av nytt vedskjul på 8m2 BYA jf. søknad. 
 
Vilkår for tillatelsen: 

1. Nytt vedskjul skal erstatte eksisterende vedskjul som rives. Vedskjul skal oppføres i tråd med 
søknad og tegninger datert 18.11.2020 (jf. vedlegg) 

2. Foto av bygningene sendes nasjonalparkstyret når tiltaket er gjennomført 
3. Byggetillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato. 

 
Hjemmel og begrunnelse: Naturmangfoldlovens § 48, første ledd, samt delegeringsreglement sist 
revidert 15.06.2020. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at søknaden gjelder flytting av utedo litt 
nærmere hytta, samt oppføring av nytt vedskjul som erstatning for eksisterende vedskjul med samme 
areal som før. Søknaden betraktes derfor som kurant. Tiltaket vil ikke være i strid med verneformålet 
og vil ikke påvirke verneverdiene nevneverdig.» 
 
Med hilsen 
 
Astrid Alice Haug 
nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
Kopi: 
Statsforvalteren i Innlandet    
Os kommune    
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VEDLEGG: Søknad med plassering av tiltak 
 
Søknad 
Per Ousten søker om bygging av nytt vedskjul og flytting av utedo på hytte i Unliåsen med GID 
131/249. Plassering er angitt på kart. Det søkes om å sette opp nytt vedskjul på 8 m2 BYA (4 * 2 m) på 
samme tomt som dagens vedskjul. Utvendig farge er mørk brun. Dagens vedskjul er i sterkt forfall, og 
bør derfor erstattes. Tegning/skisse av nytt vedskjul er vedlagt. Det søkes samtidig om å flytte 
utedoen noe nærmere hytta. 

 
 

t.v.: flytting av do,     t.h: skisse av nytt vedskjul (erstatter eksisterende) 
 
Plassering av tiltak innenfor Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde: 
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Nasjonalpark Forollhogna  
  
  

Besøksadresse 
Veksthuset Røros 
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 

   

Dalsbygda beitelag  
v/Helge E. Nygjelten 
Ousten vestre 
2550 Os i Ø. 

 

Saksbehandler Astrid Alice Haug Vår ref. 2021/142-0 432.3 Deres ref.  Dato 20.01.2021 

 

Forollhogna nasjonalpark – tillatelse til motorferdsel med snøskuter for 
utkjøring av saltstein og vedlikehold av saltsteinsautomater 2021 - 2024 (Os) 

Vi viser til søknad fra Dalsbygda beitelag v/Helge E. Nygjelten datert 05.01.2021 om fornyelse av 
tillatelse til bruk av snøskuter for utkjøring av saltstein og vedlikehold av saltsteinsautomater i 
beitelagets område i Forollhogna nasjonalpark. Behandling av søknaden er delegert fra 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna til nasjonalparkforvalter.  
 
Vedtak: 
«Nasjonalparkstyret for Forollhogna v/nasjonalparkforvalter gir Dalsbygda Beitelag v/ Helge 
E. Nygjelten dispensasjon fra Forskrift om Forollhogna nasjonalpark, § 3, punkt 5.1 for utkjøring av 
saltstein til, og vedlikehold av automater på saltplasser i Forollhogna nasjonalpark. 
 
Vilkår for tillatelsen: 
1. Tillatelsen gjelder hele beitelagets område i nasjonalparken i Os kommune (fjellområdene med 

unntak av Bratthøa og Tverrfjellet). Tillatelsen omfatter utkjøring av saltstein og vedlikehold av 
automater på saltsteinplasser i beitelagets område. Transporten skal så langt som mulig 
samordnes, for å begrense det totale transportomfanget. 

2. Transporten skal utføres av beitelagets medlemmer og leiekjørere på oppdrag for beitelaget. 
3. Tillatelsen gjelder for inntil 12 turer per vintersesong, til og med vintersesongen 2023/2024. 
4. Tillatelsen gjelder på snødekt mark innen 15. april det enkelte år. 
5. Den korteste og mest hensiktsmessige traséen skal benyttes ved transporten 
6. 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. 
7. Tillatelsen skal medbringes under transport og fremvises på forlangende fra politi eller 

oppsyn. Det skal føres kjørebok, som skal medbringes under kjøring. Kopi av kjøreboken skal på 
forespørsel sendes til nasjonalparkstyret. 

 
Hjemmel: 
Tillatelsen er gitt med hjemmel i Forskrift om Forollhogna nasjonalpark, § 3, punkt 5.3 c). Behandling 
av søknader av denne type (utkjøring av saltstein) er delegert fra nasjonalparkstyret til nasjonalpark-
forvalter jf. delegeringsreglement sist revidert 15.06.2020.  
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Begrunnelse: 
Det er i avgjørelsen lagt vekt på at søknaden omhandler nyttetransport i forbindelse med vedlike- 
hold av automater og utkjøring av saltstein i landbruksvirksomhet. Transporten er av moderat 
omfang, og samordnet gjennom beitelaget. Søknaden er i tråd med retningslinjer gitt i 
forvaltningsplanens kapittel 4.4.4. 
Beitelagets område strekker seg over hele fjellområdet i nasjonalparken i Os kommune, med unntak 
av Bratthøa og Tverrfjellet. På grunn av beiteområdets størrelse er det flere innen beitelaget som 
utfører transporten. Tillatelsen knyttes derfor til beitelaget og ikke enkeltpersoner. 
Søkerne har tidligere hatt tilsvarende tillatelse fra nasjonalparkstyret for perioden 2013 – 2016, og 
for 2017 – 2020.  Tillatelsen anses dermed som en videreføring/fornying av tidligere tillatelse gitt i 
DV-sak 5/2017 (arkivsaksnr. 2016/9263, Sør-Trøndelag).» 
 
Det gjøres oppmerksom på at grunneier og rettighetshaver/bruker kan nekte eller begrense 
transport på egen eiendom. 
 
Med hilsen 
 
Astrid Alice Haug 
nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
 
Vedlegg:  
Kjørebok for verneområder i Forollhogna 
 
Kopi til:  
Os kommune (e-post)    
Statsforvalteren i Innlandet (e-post)    
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Styresak

ST 4/2021 Forollhogna nasjonalpark - søknad om endring av 
byggetillatelse for Gjeterbua ved Nørdre Sandfjellet - Soknedal fjellstyre



 
 
 

 

Saksfremlegg 

  Arkivsaksnr: 2019/4012 

 Saksbehandler: Eli Grete Nisja 

 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna 4/2021 01.02.2021 

 
Forollhogna nasjonalpark - søknad om endring av tillatelse til 
byggetiltak på Gjeterbua ved Nørdre Sandfjellet, Midtre Gauldal 
kommune. Søker: Soknedal fjellstyre 

 

Nasjonalparkforvalters innstilling til vedtak: 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Soknedal fjellstyre dispensasjon fra Forskrift om 
Forollhogna nasjonalpark, § 3, punkt 1.1. for hhv oppføring av ny Gjeterbu på ny tomt, 
og riving og ombygging av deler av den gamle Gjeterbua til uthus.  
Nasjonalparkstyret gir også Soknedal fjellstyre dispensasjon fra verneforskriftens § 3 
punkt 5.1 for bruk av snøscooter i forbindelse med byggetiltaket. 
 
Nasjonalparkstyret opphever samtidig vedtak i NP-sak 15/2019, datert 10.5.2019.  
 
Vilkår 

1. Ny Gjeterbu tillatelse inntil 24,7 m2 BYA.  
2. Deler av den gamle Gjeterbua tillates rives og resterende del av bua bygges om til 

nytt uthus på inntil 12 m2 BYA som skal gi plass til do, ved og lager utstyr.   
3. Ny Gjeterbu med uthus (samlet inntil 32,2 m2 BYA) skal utformes slik vedlagte 

byggetegninger viser. Tegningen er en del av vedtaket.  
 

4. Ny bu skal plasseres på ny tomt 
ca. 10 m vest-nord/vest for 
dagens bu, og resten av 
gammelbua skal utgjøre uthuset 
slik plassering er markert på 
kartet. 
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5. Byggeplassen skal holdes ryddig slik at avfall ikke ligger skjemmende rundt bua 
eller blåser utover. Bygnings- og rivningsavfall, som er ubehandlet/rent trevirke, 
kan benyttes som ved. Øvrige materialer som ikke kan gjenbrukes, skal tas med i 
retur og leveres på godkjent avfallsmottak.  Brenning av avfall er ikke tillatt.  

6. Når tilbygget på gammelbu er revet og uthuset ferdigstillt, skal den gamle tomta 
forberedes slik at gjenvekst av stedegen vegetasjonen raskt kan etablere seg.   

7. Bruk av snøscooter skal være i tilknytning til nødvendig transport av materialer, 
utstyr og arbeidsfolk i forbindelse med byggearbeidet, og samordnes for å 
begrense den motoriserte ferdselen. All transport skal skje før 15.april. Det skal 
føres egen kjørebok for denne transporten.  

8. Både transport og byggearbeid skal skje skånsomt av hensyn til naturmiljø, 
terreng og vegetasjon, og det skal utvises særlig hensyn til dyrelivet og villreinen 
spesielt.  

9. Tillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato. 
10. Nasjonalparkstyret ber om en kort rapport med bilder når tiltaket er ferdigstilt. 

 
Hjemmel 
Tillatelse til byggetiltak og bruk av snøscooter for transport tilknyttet byggetiltaket er gitt 
med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 1.ledd.  

Opphevingen av vedtak i NP-sak 15/2019, datert 10.5.2019 er gjort med hjemmel i 
forvaltningslovens § 35, første ledd, bokstav a). 

Begrunnelse 
Nasjonalparkstyret har tidligere gitt tillatelse til byggetiltak på Gjeterbua, og søknaden 
om endringer er å betrakte som en forbedring. Det samlede bebygde arealet blir 
redusert i forhold til tillatelsen som ble gitt i NP-sak 15/2019 selv om uthuset blir 
forholdvis stort sammenlignet med tilsvarende saker. Det vurderes som positivt at det 
legges opp til gjenbruk av gammelbua til uthus. Ny tomt for bua framstår som en bedre 
egnet plass, og at plasseringen av uthuset blir bak den nye bua.   
 
Det legges vekt på at Gjeterbua, som eies og driftes av Soknedal fjellstyre, er en åpen bu 
i fjellet som brukes av både beitelaget i forbindelse med både tilsyn og sanking av sau, 
og fjellstyrets eget oppsyn. I tillegg brukes Gjeterbua av jegere og fiskere, og er et mål 
for turgåere.  
Det kan forventes en viss økt interesse for ny Gjeterbu, men det forventes i all hovedsak 
være av lokale brukere. Over tid forventes det derfor ikke at den nye bua vil utløse økt 
ferdsel og dermed heller ikke at det vil føre til økt forstyrrelser for villreinen.  
 
Det er satt vilkår for å begrense belastningen på naturmiljøet og i vareta verneverdiene i 
et langsiktig helhetsperspektiv. En ny endret tillatelsen til byggetiltaket ansees derfor 
ikke å stride mot vernevedtakets formål og heller ikke kunne påvikre verneverdiene 
nevenverdig. Det ansees heller ikke at denne endrede tillatelsen vil kunne skape en 
negativ presedens for verken nasjonalparken eller andre verneområder med tilsvarende 
bestemmelser.  
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Saksdokumenter (følger saken)  
1 Endring søknad Gjetarbua Soknedal fjellstyre 
2 Gjetarbua tegning 1 
3 Gjetarbua tegning 2 
4 Gjetarbua tegning 3 
5 Gjetarbua kart plassering 
6 Gjetarbua kart plassering 
7 Særutskrift Forollhogna nasjonalpark - søknad om byggetiltak på Gjetarbua - 

Soknedal fjellstyre 
 
Andre saksdokumenter (følger ikke saken):  

1. Forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark (2004). 
2. Særutskrift - Tillatelsen til riving av eksisterende bu ved Halstjønna og oppføring av ny bu 

som erstatning, Budal fjellstyre, NP-sak 14/2019. Arkivsak 19/1768. 
 
Saksopplysninger 
Søknaden  
Soknedal fjellstyre søkte vinteren 2019 om byggetiltak på Gjeterbua, og saken ble 
behandlet av nasjonalparkstyret som ga tillatelse til oppføring av nytt uthus på inntil 7,5 
m2 BYA for do, lagerplass for ved og utstyr, og riving og oppføring av nytt tilbygg på 4,2 
m2 på Gjeterbua som omsøkt slik at Gjeterbua forble på ca. 27 m2. Til sammen ble det 
tillatt 34,5 m2 BYA for Gjeterbu med nytt uthus.  
 
I ettertid har det vist seg at tilstanden på Gjeterbua var dårligere enn først antatt, og 
byggearbeidet har derfor ikke blitt satt igangsatt. Etter nye drøftinger i fjellstyret har de 
kommet fram til en ny løsning og søke nå om endringer av tillatelsen av 2019. 
Soknedal fjellstyre søker nå om:  

 Oppføring av ny bu på 3,8 m x 6,5 m (24,7 m2) som plassers ca. 10 m vest-
nord/vest for dagens bu. 

 Riving av deler av gammelbua inkl. fjerning av pipe og vedovn og ombygging av 
resten av gammelbua til uthus med plass til do, ved og lagerplass for utstyr. 
«Nytt» uthus blir da på 12 m2 som er noe større enn tillatelsen på 7,5 m2 fra 2019 

Til sammen søkes det nå om 36,7 m2 BYA for ny Gjeterbu med uthus.  
  

  
Gjeterbua ligger i vestlige områder i Forollhogna nasjonalpark. 
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Fra søknaden om endringer: 
Ny tegning er en justert utgave av tegningene brukt på Halstjønnbua i Budal. Denne bua ble 
praktisk i bruk, og fungerer godt. Det har kommet særdeles gode tilbakemeldinger fra 
publikum. Det har i samråd med snekkere brukt ved Halstjønna, blitt justert ned på total 
bredde, raft høyde er tatt ned, mens vindu mot sør er noe bredere. Innvendig ønskes en annen 
sengeløsning. Det vil bli brukt tettvokst stående utvendig kledning av gran for å forlenge 
levetid og minimalisere vedlikeholdsbehov. Denne hytteløsningen er «enkel» og prefabrikkere, 
og vil således gi minimalt antall dager med transport og folk ute i byggeperioden. Tegningen er 
helt lik hytta som er under planlegging ved Hundåtjønna i Singsås. I tillegg til at vi nå vet at 
dette er en funksjonell løsning, tross beskjedent areal, så har vi nå felles forhandlinger med 
aktuelle byggefirma som kan produsere 2 like hytter til en adskillig lavere pris pr stk. 
 

 
Fasadetegninger med mål for ny Gjeterbu og uthus og kart for plassering følger som 
vedlagte saksdokumenter (nr. 2-4). 
 
Andre saksopplysninger 
Nasjonalparkstyret har tidligere behandlet flere søknader hvor det er tillatelser om 
riving og oppføring/erstatning av buer, oppføring av uthus og tilbygg, og her nevnes 
behandlingen i 2019 av ny Halstjønnbu hvor det ble tillatt inntil 26 m2. Bua ble oppført i 
2020.   
 
Søknaden er ikke blitt sendt til Villreinnemnda for Forollhogna for uttalelse. Nemnda har 
tidligere uttalt seg til saker som er sammenlignbare slik:  
Nemndas vurdering og tilråding 
Nemnda ser nytte av tilbudet med åpne buer i fjellet, men ser også at disse tiltak vil innebære 
oppgraderinger som kan gi økt bruk og generere ny ferdsel. Nemnda aksepterer at buer rives og 
bygges opp att til samme størrelse og funksjon, men frarår at det gis tillatelse til ombygging som 
øker kapasitet og bruk. Byggearbeider og transport bør ikke tillates etter 15. april for å ta hensyn 
til kalvingstida. 
 
Det foreligger ingen uttalelse fra Statskog i forhold til verken søknaden av 2019 eller den 
nye søknaden, men det er en forutsetning har tiltaket ikke kan gjennomføres før 
grunneiers tillatelse er gitt. Dette er en formalitet som fjellstyret må ordne med 
Statskog.   
 
 
Hjemmelsgrunnlag – verneforskriften og naturmangfoldloven (NML) 
Formålet med opprettelsen av Forollhogna nasjonalpark er (§2):  

 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 
og et rikt dyreliv med en høyproduktiv villreinstamme. 

 Å verne om kulturminner og kulturlandskapsinnslag. 
 
I følge § 3, punkt 1.1 er området vernet mot tekniske inngrep av enhver art, som for 
eksempel oppføring og riving av bygninger, uttak, oppfylling mv. Vegetasjonen, 
herunder også døde trær og busker er vernet mot skade og ødeleggelse av enhver art. 
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I vernebestemmelsene er det oppgitt hvilke formål knyttet til bygninger som kan tillates 
etter søknad. Riving av gammel bua for så oppføring av ny bu er ikke angitt i 
bestemmelsene som formål det kan gis tillatelse til. Søknad om slikt tiltak må behandles 
etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldlovens § 48. Det 
samme gjelder også motorferdsel i forbindelse med byggetiltaket. 
Naturmangfoldloven §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.» 
 
Forvaltningsplanen for nasjonalparken gir retningslinjer for praktisering av verne-
bestemmelsene, 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. Tiltak om riving og oppføring av ny bu 
som erstatning slik Soknedal fjellstyre søker om er ikke direkte behandlet i forvaltnings-
planen, 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.  
 
Når det gjelder oppføring av bygninger for do, heter det følgende i kap. 4.2.4, siste 
avsnitt i forvaltningsplanen: «Det vil normalt kunne gis tillatelser til etablering av utedo 
der det ikke finnes tilfredsstillende løsninger på dette i dag». 
 
I tillegg skal søknaden behandles etter NML §§ 8-12. 
 
Vurderinger 
Søknaden av 2019 fra Soknedal fjellstyre ble behandlet av nasjonalparkstyret i sak 
15/2019 hvor det ble tillatelse til oppføring av nytt uthus på inntil 7,5 m2 BYA for do, 
lagerplass for ved og utstyr, og riving og oppføring av nytt tilbygg på 4,2 m2 på Gjeterbua 
som omsøkt slik at Gjeterbua forble på ca. 27 m2. Til sammen ble det tillatt 34,5 m2 BYA 
for Gjeterbu med nytt uthus.  
 
Forvalter har likevel valgt å gjennomgå søknaden om endringer av tillatelsen på lik linje 
som søknaden fra Singsås fjellstyre om ny Hundåtjønnbu.  
  
Gjeterbua (meket med rød prikk) ligger 
innenfor leveområdet for villrein, og 
Sandfjellområdet er klassifisert som 
helårsbeiteområde, kalvingsområde og 
trekkområde for villrein og er en del av det 
som kan kalles kjerneområde for 
villreinstammen.  
I Artskart ligger det registreringer av flere 
observasjoner av jerv i området. Ellers 
fremgår det av Artskart at det også et 
område med ryperegisteringer og annet 
fulgeliv.   
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Utover dette foreligger det ingen spesielle 
registeringer i dette området. 
Kunnskapsgrunnlaget (§8 i nml) for naturmiljøet og da særlig kunnskapen om villreinen i 
området må kunne sies å være god nok til å vurdere søknaden, og føre-var-prinsippet 
(§9 nml) etter kommer ikke til anvendelse her.  
 
Villreinen er en ansvarsart for Norge som medfører at vi har et internasjonalt ansvar, og 
forvaltningen av villreinens leveområder har derfor stor nasjonal interesse. Forollhogna 
villreinområde er ett av 10 nasjonalt villreinområde. I 2013 ble regional plan for 
Forollhogna villreinområdet vedtatt av fylkestingene, og regional plan gir føringer for 
arealforvaltningen av villreinområdet med randområder.  
Ett av verneformålene med nasjonalparken er å bevare det biologiske mangfoldet og 
deriblant å ivareta villreinen og dens leveområder. I årene 2014 t.o.m 2016 ble det 
gjennomført registering av bruk og ferdsel i Forollhogna villreinområde i regi av NINA. 
Resultatene her viser bl.a. hvilke områder vi bør ha særlig fokus på mht. ferdsel og 
forstyrrelser av villreinen. 
 
Selv om fjellområdene hvor Gjeterbu ligger er en del av det sentrale villreinområdet, 
fremstår områdene her med liten ferdsel av mennesker og ingen klartlagte utfordringer 
for villreinen. Likevel er det all grunn til å være føre-var og tilrettlegging for økt ferdels 
bør helt klart unngås. I den nye søknaden fra Soknedal fjellstyre fremkommer det at ny 
Gjeterbu vil gi samme antall sengeplasser som dagens bu og det tilrettelegges ikke for 
økt kapasitet. Likevel kan en fornyingen av Hundåtjønnbua forventes å få noe økt 
interesse i starten, men det vil i all hovedsak være av lokalbefolkningen. Derfor 
forventes det ikke at ny bu vil føre til økt ferdsel over tid og dermed heller ikke føre til 
økt forstyrrelser for villreinen, jf. NML § 10.  
Generelt må vi være forberedt på at også bruken og ferdselen i Forollhogna vil kunne 
økte i årene framover – dette som en følge av strengere reiserestriksjoner for 
befolkningen som kom i 2020. Erfaringer fra fjellstyrene viser at året 2020 viser at buene 
i fjellet er blitt mer brukt - også vinterstid. Selv om Forollhogna nasjonalpark ikke skal 
tilrettelegges for friluftsliv, må fjellstyrene drifte de åpne buene slik at de er i forsvarlig 
stand for både beitebrukerne og fjelloppsynet. Dette kommer også andre brukere som 
jegere, fiskere og turgåere til gode.    
 
Soknedal fjellstyre er tiltakshaver og det settes vilkår til fjellstyret om å holde 
byggeplassen rydding under arbeid, bygningavfall skal hånteres forskriftsmessig og at 
restene av den gamle tomta skal ryddes for byningsrester og terrenget skal tilbakeføres 
til mest mulig det opprinnelige for stedet. Den nye Gjeterbua vil bli prefabrikkert ned i 
bygda for så å bli transportert til byggeplassen. Dette vil helt klart føre det redusert 
motorferdsel og forstyrrelser i fjellet, og en hensiktsmessig måte å få gjennomført 
byggetiltaket på. Ved å gjenbruke deler av den gamle bua til uthus må det vurderes som 
en positiv ressursutnyttelse, som også forventes å føre til mindre transportbehov og 
motorisert ferdsel. Forholdene er vurdert etter nml §§ 11-12.  
 
Samlet vurdering 
Soknedal fjellstyre har alt en tillatelse til byggetiltak for Gjeterbua, og denne søknaden 
om endringer anses som en forbedring hvor det samlede bebygde arealet blir redusert i 
forhold til opprinnelige tillatelse - fra 34,5 m2 BYA til 32,2 m2 BYA. Selv om uthuset blir 
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forholdvis stort sammenlignet med tilsvarende saker, vurderes det som positivt at det 
legges opp til gjenbruk av gammelbua til uthus. Ny tomt for bua framstår som en bedre 
egnet plass, og at plasseringen av uthuset blir bak den nye bua.   
 
Det legges vekt på at Gjeterbua, som eies og driftes av Soknedal fjellstyre, er en åpen bu 
i fjellet som brukes av både beitelagene i forbindelse med både tilsyn og sanking av sau, 
og fjellstyrets eget oppsyn. I tillegg brukes Gjeterbua av jegere og fiskere, og er et mål 
for turgåere.  
Det kan forventes en viss økt interesse for ny Gjeterbu, men det forventes i all hovedsak 
være av lokale brukere. Over tid forventes det ikke at den nye bua vil utløse økt ferdsel 
og dermed heller ikke at det vil føre til økt forstyrrelser for villreinen.  
 
De vilkår som setter er for å begrense belastningen på naturmiljøet og i vareta 
verneverdiene i et langsiktig helhetsperspektiv. Ny endret tillatelsen til byggetiltaket 
ansees derfor ikke å stride mot vernevedtakets formål og heller ikke kunne påvikre 
verneverdiene nevenverdig. Det ansees heller ikke at denne tillatelsen vil kunne skape 
en negativ presedens for verken nasjonalparken eller andre verneområder med 
tilsvarende bestemmelser. 
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Soknedal fjellstyre 
Svartøya 19a  
7290 Støren 

Mob. 99554891 
E-post;soknedal@fjellstyrene.no 

 
Til 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna     Støren den 18/1-2021 
Fylkesmannen i Trøndelag 
PB 2600 
7734 Steinkjer 
V/ Eli Grete Nisja 
 

 
Endring av søknad, ny «Gjetarbua»  

Soknedal. s. statsallmenning. 
 

Viser til tidligere behandling i nasjonalpark styret, sak 2019/4012-0 432.3 
 
 
Soknedal fjellstyre har i løpet av 2020 planlagt og diskutert seg fram til en annen og 
forhåpentligvis bedre helhetlig løsning for oppføring av ny gjetarbu på Sandfjellet. 
 
Det ønskes oppført en ny bu på 3,8m x 6,5m (24,7 m2), ca 10 meter vest, nord/vest for dagens 
bu. Denne plasseringen vil gi gode forhold for å komme inn i hytta også på vinters tid. Med 
døra plassert mot vest på langvegg vil denne veggen bli fri for snø, og store deler av hytta få 
god tørk i større deler av året. Dette er av stor betydning for å unngå råte og unødig 
vedlikehold. Denne tomta har fjellgrunn og gi enkelt feste for stødig fundamentering. 
 
Ny tegning er en justert utgave av tegningene brukt på Halstjønnbua i Budal. Denne bua ble 
praktisk i bruk, og fungerer godt. Det har kommet særdeles gode tilbakemeldinger fra 
publikum. Det har i samråd med snekkere brukt ved Halstjønna, blitt justert ned på total 
bredde, raft høyde er tatt ned, mens vindu mot sør er noe bredere. Innvendig ønskes en annen 
sengeløsning.  Det vil bli brukt tettvokst stående utvendig kledning av gran for å forlenge 
levetid og minimalisere vedlikeholdsbehov. Denne hytteløsningen er «enkel» og 
prefabrikkere, og vil således gi minimalt antall dager med transport og folk ute i 
byggeperioden. Tegningen er helt lik hytta som er under planlegging ved Hundåtjønna i 
Singsås. I tillegg til at vi nå vet at dette er en funksjonell løsning, tross beskjedent areal, så har 
vi nå felles forhandlinger med aktuelle byggefirma som kan produsere 2 like hytter til en 
adskillig lavere pris pr stk. 
 
Gammelbua skal tjene som brakke for snekkere og lager for verktøy og materiell mens 
byggingen pågår.  Deretter skal gammelbuas nordre del og pipe rives, rent materiell kappes til 
ved, og resten av materiellet som ikke kan gjenbrukes tas med i retur til bygda for 
gjenvinning/ destruksjon. Søndre del av gammelbua som står sør/nord langs herskende 
vindretning blir uthus, denne får ny tekking av tak grunnet lekkasje. Døra på uthuset settes inn 
mot vest ( mot ny bu) bord, ovn og noe annet inventar tas med over i nybua, og gammelbua 
tas i bruk til uthus/do. 
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Soknedal fjellstyre 
Svartøya 19a  
7290 Støren 

Mob. 99554891 
E-post;soknedal@fjellstyrene.no 

 
Denne løsningen vil gi en noe mindre ny bu, 24m2 mot tidligere omsøkt 27m2. uthuset vil bli 
noe større en tidligere planlagt, (12 m2). Samlet areal blir ca uendret mot tidligere søknad, 
men vil gi gjenbruk av den brukbare delen av gammelbua, og man slipper og lappe sammen 
gammelt og nytt. Totalt vil denne løsningen gi langt raskere og mere rasjonell bygging, samt 
forhåpentligvis bedre sluttresultat. 
 
Oppføringen ønskes gjennomført i løpet av mars/april 2021 
 
 
 
Håper på positivt svart. 
 
Med hilsen 
For Soknedal fjellstyre 
 
Ståle Solem 
Fjelloppsyn/Daglig leder 
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Særutskrift 

  Arkivsaksnr: 2019/4012 

 Saksbehandler: Astrid Alice Haug 

 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna 15/2019 10.05.2019 

 

Forollhogna nasjonalpark - søknad om byggetiltak/rehabilitering av 
Gjetarbua på Sandfjellet og oppføring av nytt uthus/do på GID 400/1 (Midtre 
Gauldal) 
 
Søker: Soknedal fjellstyre 

Vedlegg: Ingen 
 
Saksdokumenter (følger saken) 
Søknad fra Soknedal fjellstyre v/Trond Are Berge datert 15.03.2019 med vedlegg 
 
Søknaden er vurdert i forhold til: 

o Naturmangfoldloven av 19.juni 2009 
o Forskrift om vern av Forollhogna nasjonalpark av 21.12.2001 
o Forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark (2004) 

 
Saksopplysninger 
 
Søknaden  
 
Søknad av 15.03.2019 
Soknedal fjellstyre har tre hytter i Soknedal søndre statsallmenning. De står alle åpne for 
allmennheten. Hyttene er godt besøkt gjennom hele året. Fjellstyret driver tilsyn med buene og 
sørger for at det er ved, kokemuligheter og utstyr tilgjengelig for besøkende. Ei av hyttene, 
Gjetarbua, er imidlertid i så dårlig forfatning nå, at fjellstyret har vedtatt at den må renoveres. 
Soknedal fjellstyre søker om: 
- å rehabilitere eksisterende hytte  
- rive eksisterende tilbygg for do/ved (4 m2 BYA) mot vest og flytte dagens inngangsdør på  
   østsiden til vestsiden av hytta 
- oppføre nytt frittstående uthus/do ved hytta på 7,5 m2 BYA 
- oppføre nytt tilbygg til bu mot øst på 3,2 * 1,3 m = ca. 4 m2 BYA  (økt bo-areal)  
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Fjellstyret har foretatt en befaring på stedet, og har kommet til at en del av hytta kan bevares, 
mens den andre delen, tilbygg mot vest, må fjernes. Tilsvarende størrelse på den delen som 
fjernes, bygges opp på østsiden av den delen som blir bevart. Der er grunnforholdene stabile. 
Det innebærer altså at hytta får samme mål/størrelse som tidligere.  
Totalarealet på eksisterende bu er 27 m2 BYA. Ettersom rehabiliteringen gir mulighet til bedre 
isolering (15 cm) av bua, vil nødvendigvis de ytre målene bli deretter.  

 

Omsøkte tilbygg (økt bo-areal) søkes oppført mot øst (dagens tilbygg er mot vest jfr. foto nedenfor) 

 

 

Eksisterende bu med tilbygg mot vest. Tilbygg søkes revet (rommer i dag inngang via rom for ved og do) 
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Ny fasade mot vest etter at dagens tilbygg er revet. Omsøkt ny fasade mot vest. 

Gjetarbua, med sin beliggenhet, gjør at den er et populært turmål både for turgåere og jegere. 
Gjetarbua i Soknedal s. statsallmenning ligger høyt til fjells (1050 moh) og er svært utsatt for vær 
og vind. Beliggenheten gjør at den er svært godt besøkt gjennom hele året og benyttes både som 
dagsturmål og til overnatting. I løpet av de siste årene har snø og fukt ført til lekkasjer, både i 
vegger og tak. Grunnforholdene gjør at den nordligste delen av hytta har seget og dører går ikke 
igjen. I en del av hytta er det et utedo som medfører luktproblemer og lite trivelige forhold for 
besøkende.  

 
Dagens tilbygg mot vest rommer både inngang, ved og do – før man går via gang og ekstra seng til 
oppholdsrom/overnattingsrom. 

Det søkes derfor om å sette opp et egnet uthus med utedo og nødvendig plass til ved og utstyr 
for vedlikehold etc. Uthus/do med mål 2,5 * 3 m (7,5 m2) vil bli plassert ca. 9 meter nord-vest for 
hytta (UTM-koordinater 32V 0566304/6956633). 
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Målestokk 1:50 

Om det skal være mulig å foreta seg noe, må det skje så snart som mulig. Arbeidet vil være 
omfattende, men nødvendig. Fjellstyret har fått tilsagn om noen midler til prosjektet, gjennom 
Grunneierfondet, som styres av Statskog og med Norges fjellstyresamband som fjellstyrenes 
fellesorgan. Vedlagt søknaden er tegninger av hytta med tilbygg slik den er tenkt oppført, 
tegninger av uthus, samt foto og målsatt skisse av hytta slik den er i dag.  

Uttalelse fra villreinnemda, Sak 10/19 Buer i Midtre Gauldal 
Sekretariatet viser til regional plan og føringer for sone 1, nasjonalt villreinområde. Dette er 
viktige områder for villrein, og ny utbygging eller andre inngrep som forringer området for villrein 
skal unngås. Retningslinjenes punkt 9 c) er relevant for disse søknadene:  
 
«Det kan gis tillatelse til ombygging og mindre tilbygg på eksisterende bygg, samt riving av gamle for 
oppføring av nye med samme størrelse, dersom tiltaket ikke berører villreininteressene. Søknader 
behandles som dispensasjon. Det skal ikke etableres nye masseuttak, gruvevirksomhet, kraftlinjer/ 
kraftutbygging eller utvidelse av eksisterende utbygging.» 
  
Sekretariatet tolker dette som at også ombygging/gjenoppbygging og mindre utvidelser må 
vurderes om de kan ha effekt på villreinen for eksempel gjennom å øke kapasitet eller bruk av 
åpne hytter slik at ferdsel og forstyrrelse gir negativ effekt.  
Sekretariatet viser også til sak 08/11, søknad om riving av gammer og oppsetting av buer ved 
Eventjønnloken og Midthøtjønna i Vingelen. Fordi Fylkesmannen i dette tilfellet var vedtaks-
myndighet, valgte sekretariatet å legge denne saken fram for nemnda til høring uten forslag til 
vedtak. Nemndas vurdering og tilråding i denne saken er relevant for sakene i Midtre Gauldal:  
Nemnda ser nytte av tilbudet med åpne buer i fjellet, men ser også at dette vil innebære ei oppgrad-
ering som kan gi økt bruk og generere ny ferdsel. Gammene ligger i et viktig område for villreinen. 
Gammene kan erstattes med buer, men disse må reduseres ned mot størrelsen på eksisterende 
gammer og maks 10m2. Buene må ikke framstå som attraktive turmål. Antallet sengeplasser må 
begrenses. Det bør også vurderes om buene skal stenges i kritiske perioder av året for villreinen, som 
tida rundt kalving.»  
 
Nemndas vurdering og tilråding  
Nemnda ser nytte av tilbudet med åpne buer i fjellet, men ser også at disse tiltaka vil innebære 
oppgraderinger som kan gi økt bruk og generere ny ferdsel. Nemnda aksepterer at buer rives og 
bygges opp att til samme størrelse og funksjon, men frarår at det gis tillatelse til ombygging som 

119



øker kapasitet og bruk. Byggearbeider og transport bør ikke tillates etter 15. april for å ta hensyn 
til kalvingstida.  
 
 
Vurderinger 
 
Verneformål og vernebestemmelser 
 
Verneformål (§ 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 
 
I følge verneforskriftens § 3, punkt 1.1 er området vernet mot tekniske inngrep av enhver art, 
som for eksempel oppføring og riving av bygninger, uttak, oppfylling mv.  Søknad om byggetiltak i 
nasjonalparken må behandles etter naturmangfoldlovens § 48, 1.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. 
 
Søknad om motorferdsel i forbindelse med byggearbeidet behandles etter verneforskriftens § 3, 
punkt 5.3 a) – nødvendig transport av ved, materialer, utstyr mv.  
 
Naturmangfoldloven 
 
Kunnskapsgrunnlaget og føre-var-prinsippet (§§ 8 og 9) 
Det foreligger forvaltningsplan for nasjonalparken, der tema bygninger er drøftet i kapittel 4.2 og 
tilbygg/ombygging særskilt i kapittel 4.2.4, s.17.  
Området er sjekket ut i forhold til relevante kunnskapskilder som naturbase, artskart, Askeladden 
og kulturminnesøk. Området inngår i regional plan for villrein med tilhørende  arealbrukskart for 
villrein. Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig for å vurdere søknaden, og det er derfor 
ikke nødvendig å innhente ny kunnskap. 
 
Økosystemtilnærming og samlet belastning (§ 10) og naturmangoldlovens § 48 
Omsøkte byggetiltak er i utgangspunktet knyttet til et praktisk nytteformål – behov for vedlike-
hold/ istandsetting og bedre løsninger spesielt mht. do og luktproblemer i bua. Dagens bu er på 
ca. 27 m2 BYA, der tilbygg for do og ved (mot vest) utgjør ca. 4,2 m2 BYA. Det søkes om å rive 
tilbygget, og flytte og bygge opp tilsvarende tilbygg mot sør-øst, samt flytte inngangsdør fra 
østside til vest-siden av bua. I tillegg søkes det om oppføring av uthus på 7,5 m2 BYA jfr. 
byggetegning.  
 
I følge forvaltningsplanens kap. 4.2.4 skal byggetiltak (tilbygg/ombygging) ikke være knyttet til 
bekvemmelighetshensyn, men være forankret i konkrete behov (vedplass, do etc.). Det vil 
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normalt kunne gis tillatelse til etablering av utedo der det ikke finnes tilfredsstillende løsninger på 
dette i dag. Det vil være en svært restriktiv holdning til oppføring av nye bygninger. Det vil være 
en streng holdning til å tillate tilbygg til eksisterende bygninger 
 
Nytt tilbygget mot sør-øst vil øke boarealene i bua noe som er problematisk i forhold til både 
retningslinjer i forvaltningsplanen og områdets betydning for villrein, selv om total-arealet på bua 
samlet sett ikke øker. Bua har ikke separat uthus fra før, da uthusfunksjonene inngår i selve bua 
pr. i dag. Det er som utgangspunkt ikke ønskelig å oppføre nye bygg i nasjonalparken, men 
oppføring av uthus for do og/eller ved kan vurderes når dagens løsninger er utfordrende. 
Vurdering av ulike løsninger: 
 

a) Nytt uthus for do og ved på 7,5 m2 erstatter dagens tilbygg mot vest for samme formål. 
Avslag på tilbygg på bua, da dette øker bo-areal. Ses i sammenheng med de fordeler man 
får med nytt uthus av en viss størrelse.  
 

b) Nytt uthus for kun do av mindre størrelse. Vedplass løses som en del av bua som før. Nytt 
tilbygg mot sør på 4 m2 kan da erstatte dagens tilbygg mot vest (samme areal på bua 
som før). Tilbygg bør komme som naturlig forlengelse av eksisterende bygg. Tiltakshaver 
har uttrykt at dette ikke er en ønskelig løsning av praktiske årsaker. Det viktigste er å få 
oppført nytt uthus som omsøkt. 
 

c) Nytt uthus som omsøkt for do og ved, samt nytt tilbygg mot øst. Skaper i større grad 
presedens, selv om bua ikke øker sin samlede størrelse. Eventuelt tilbygg bør uansett 
komme som en naturlig forlengelse av bua mot sør. 

 
Oppføring av uthus som erstatning for eksisterende tilbygg for å løse utfordringer med 
luktproblemer og behov for rom til ved anses for å ikke være i strid med verneformålet i dette 
tilfellet. Det vises til sammenlignbare søknader og tidligere tillatelser gitt av nasjonalparkstyret og 
arbeidsutvalget. Tilsvarende tillatelse er blant annet gitt i AU-sak 8/2015, arkivsaksnr.: 2015/1424 
(arkiv Sør-Trøndelag). Her ble det gitt tillatelse til Dalsbygda jaktlag for oppføring av nytt uthus for 
do og ved ved Håkkårabb-bua i Os kommune. Det ble gitt tillatelse til å oppføre nytt uthus på ca. 
7 m2 BYA. Eksisterende do i tilknytning til bua ble da revet. Oppføring av uthus førte i dette 
tilfellet ikke til økt bo-areal i bua. Mange av buene i fjellene i Forollhogna har egne uthus med 
kombinert formål do/ved, eller separat del av bua til samme formål.  
 
Ut fra arealbrukskart for villrein ligger bua i område karakterisert som både helårsbeite, 
kalvingsområde og trekkområder for villrein. Utvidelser av bua for å øke kapasiteten mht. 
opphold eller overnatting anses derfor for å være i strid med verneformålet og retningslinjer gitt i 
forvaltningsplanen. Dette selv om tilbygget er lite. En utvidelse av bua for bo-formål vil skape 
presedens for mange andre søknader i Forollhogna nasjonalpark, der det i flere tidligere 
søknader er stilt klare arealbegrensninger ved søknad om tiltak. Flere av buene er sammen-
lignbare med omsøkte bu.  
 
Samlet vurdering: 
Generelt skal det føres en restriktiv holdning til oppføring av nye bygg i nasjonalparken. I dette 
tilfellet tilrås det å tillate oppføring av uthus med kombinert formål do og ved, samt 
fasadeendring og ombygging av eksisterende bu som omsøkt. Forutsetningen bør være at 
eksisterende tilbygg rives, og at søknad om nytt tilbygg avslås.  
 
Disse tiltakene vil ikke føre til økt bo-areal, og er knyttet til et nødvendig nytteformål. Det totale 
samlede arealet på stedet vil likevel bli større enn før. Oppføring av uthus og flytting av 
inngangsdør gir muligheter for å utnytte resterende del av bygningsmassen på en bedre måte 
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enn i dag. Tiltaket vil ikke stride mot vernevedtakets formål og vil ikke påvirke verneverdiene 
nevneverdig.  
 
Oppføring av nytt tilbygg mot øst kan i praksis ikke regnes som en erstatning av den delen som 
rives, men må vurderes som et nytt tilbygg som øker bo-delen av bua. Denne delen av søknaden 
bør derfor avslås. Det legges særlig vekt på at tiltaket ligger i et sårbart område for villrein. 
Tillatelse til utvidelse som omsøkt vil føre til presedens for andre sammenlignbare saker.  
 
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 
Det anses at tiltakene ikke vil føre til miljøforringelse slik tiltakene er beskrevet i søknaden. Nytt 
uthus skal oppføres i tilknytning til bua og på en slik måte at det ikke blir dominerende i 
landskapsbildet. 

§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Byggearbeid skal skje skånsomt i forhold til naturen på stedet. Det forutsettes at det foretas 
opprydding etter utført byggearbeid, og at avfall transporteres ut av området og deponeres på 
forsvarlig måte. Nødvendig transport av materialer og utstyr i forbindelse med byggearbeidet 
skal skje vinterstid med snøscooter.  

 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 10.05.2019  

Innstilling til vedtak: 
«1. Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Soknedal fjellstyre dispensasjon fra verneforskriftens § 
3, punkt 1.1 for riving av deler av Gjetarbua som omsøkt (dagens rom for do og ved) og oppføring 
av separat uthus som erstatning for dette. Det gis samtidig tillatelse til nødvendig rehabilitering 
av eksisterende bu (hoveddel på 23 m2 BYA) som omsøkt med isolering av vegger og nødvendige 
fasadeendringer med flytting av dør fra østvegg til vestvegg.  
 

o Uthus kan oppføres inntil 7,5 m2 BYA for do, ved og utstyr som omsøkt.  Uthus skal 
plasseres og utformes slik at det ikke blir dominerende i landskapsbildet. Farge på uthus 
skal tilpasses eksisterende bu. Tillatelsen forutsetter at eksisterende tilbygg (for do og 
ved) på Gjetarbua rives.  

o Tillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato.  
o Det gis samtidig tillatelse til nødvendig transport med snøscooter for frakt av materialer 

og utstyr i forbindelse med byggearbeidet. Motorisert ferdsel skal begrenses til det 
nødvendige for gjennomføring av tiltaket. All motorisert transport skal skje før 15.april 
2020. Aktører som utfører arbeidet/transporten på vegne av fjellstyret skal ha med seg 
særskilt tillatelse fra fjellstyret. Det skal føres kjørebok. 

o Arbeidet skal skje skånsomt av hensyn til naturmiljø, terreng og vegetasjon, og det skal 
utvises særskilt hensyn til villrein.  

o Det skal holdes ryddig på byggeplassen slik at ikke bygningsavfall ligger skjemmende 
rundt bua eller blåser utover, og når byggearbeid er avsluttet skal alt avfall transporteres 
ut av området og deponeres på forsvarlig måte.  

 
Hjemmel og begrunnelse for tillatelsen: 
Tillatelse til byggetiltak er gitt med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, 1.ledd. Søknad om 
oppføring av uthus er knyttet til praktiske og nødvendige nytteformål. Bua har ikke uthus fra før, 
da uthusdelen har vært en del av selve bygningskroppen. Det legges vekt på at bua er åpen for 
allmenn bruk og tjener flere interesser (beite, jakt, oppsyn, friluftsliv mv).  Det legges vekt på at 
eksisterende rom i bua for do og ved rives, og erstattes av et separat uthus til samme formål. 
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Bakgrunnen for å oppføre nytt uthus er også at grunnforholdene på nordsida av bua er 
utfordrende, og at dagens tilbygg derfor bør rives.  
 
Det legges vekt på at dette tiltaket ikke fører til økning i areal for beboelse/opphold. Det legges 
også vekt på at bua etter rehabilitering/ombygging og riving av tilbygg vil være av en slik størrelse 
(23 m2 BYA) at det er mulig å få til praktiske og gode løsninger for bruken av denne. Det vises til 
sammenlignbare søknader behandlet tidligere jfr. saksutredning. Tiltaket vil derfor ikke stride 
mot vernevedtakets formål og vil ikke påvirke verneverdiene nevneverdig.  
Hjemmel for motorferdsel: Verneforskriftens § 3, punkt 5.3 a)  
 
2. Nasjonalparkstyret for Forollhogna avslår den del av søknaden som gjelder nytt tilbygg mot øst 
for utvidelse av bo-delen av Gjetarbua. 
 
Hjemmel og begrunnelse for avslag på søknad om nytt tilbygg:  
Verneforskriftens § 3, punkt 1.1. Det anses at nytt uthus for do og ved erstatter den delen av bua 
som rives, mens det omsøkte tilbygget mot øst vil innebære økning i areal for beboelse/ opphold. 
Tilbygg som omsøkt vil øke bo-arealet i bua, noe som vil skape presedens for flere søknader i 
området. Tilbygget endrer også bygningens karakter, da eventuelle tilbygg fortrinnsvis bør 
komme som en forlengelse av selve bua. 
I dette tilfellet legges det særlig vekt på at bua ligger i et viktig og mye brukt område for villrein, 
også av fostringsflokker i særlig sårbare tider av året (ettervinter/vår).  
Tilbygget som tillates revet er på ca. 4 m2, mens nytt uthus tillates oppført med 7,5 m2 BYA. De 
tiltak som tillates i pkt. 1 vil øke bruksverdien og gi muligheter for en bedre utnytting av bua, selv 
om bo-arealet ikke økes. Det samlede arealet (bu + uthus) blir likevel større enn før. 
 
Behandling: 
Nasjonalparkstyret vurderer sak 14/19 og sak 15/19 sammen. 

Sivert Moen fremmet nytt forslag om at nasjonalparkstyret innvilger søknaden og nytt pkt. 2. 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna innvilger søknaden om tilbygg mot øst for utvidelse av 
bodelen av Gjeterbua, og med følgende begrunnelse: 
  
Nasjonalparkstyret mener arealutvidelsen er moderat og står i forhold til behovet. At utvidelsen 
gjøres mot øst i stedet for lengderetning er av praktisk karakter i forhold til takkonstruksjonen.  
Arealet er ikke endret i forhold til i dag. Fasaden endres, men ikke på annen måte enn at 
utbygget flyttes fra vestsiden til østsiden. Slik sett vil bua framstå tilsvarende som i dag. 
 Utvidelsen vil gi bedre rom rundt fyringsanlegg og kjøkken og med det bedre sikkerhet i forhold 
til brann.   
I forhold til presedens legges det vekt på at Gjeterbua er en bu som er åpen for allmenn bruk og 
tjener flere interesser (beite, jakt, oppsyn friluftsliv mv.) At Gjeterbua vedlikeholdes og drives av 
Soknedal Fjellstyre tillegges også vekt for å kunne tillate en utvidelse.  Når bua er relativt liten 
betrakter Nasjonalparkstyret dette som en mindre vesentlig utvidelse. 
 
Forslag til nytt vedtak begrunnes i NML § 48, og skrives ut av nasjonalparkforvalter.  
Sivert Moen sitt forsalg til vedtak ble enstemmig vedtatt (8-0). 
 
Vedtak: 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Soknedal fjellstyre dispensasjon fra verneforskriftens § 3, 
punkt 1.1 for riving av deler av Gjetarbua som omsøkt (dagens rom for do og ved) og oppføring 
av separat uthus som erstatning for dette. Det gis samtidig tillatelse til nødvendig rehabilitering 
(isolering og fasadeendring) av eksisterende bu, samt oppføring av et mindre tilbygg mot øst.  
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Vilkår: 
1. Uthus kan oppføres inntil 7,5 m2 BYA for do, ved og utstyr som omsøkt.  Uthus skal plasseres 

og utformes slik at det ikke blir dominerende i landskapsbildet. Farge på uthus skal tilpasses 
eksisterende bu. Tillatelsen forutsetter at eksisterende tilbygg (for do og ved) på Gjetarbua 
rives.  

2. Tilbygg kan oppføres på inntil 4,2 m2 som omsøkt.  
3. Tillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato.  
4. Det gis samtidig tillatelse til nødvendig transport med snøscooter for frakt av materialer og 

utstyr i forbindelse med byggearbeidet. Motorisert ferdsel skal begrenses til det nødvendige 
for gjennomføring av tiltaket. All motorisert transport skal skje før 15.april 2020. Aktører som 
utfører arbeidet/transporten på vegne av fjellstyret skal ha med seg særskilt tillatelse fra 
fjellstyret. Det skal føres kjørebok. 

5. Arbeidet skal skje skånsomt av hensyn til naturmiljø, terreng og vegetasjon, og det skal 
utvises særskilt hensyn til villrein.  

6. Det skal holdes ryddig på byggeplassen slik at ikke bygningsavfall ligger skjemmende rundt 
bua eller blåser utover, og når byggearbeid er avsluttet skal alt avfall transporteres ut av 
området og deponeres på forsvarlig måte. 

Hjemmel og begrunnelse for tillatelsen: 
Tillatelse til byggetiltak er gitt med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, 1.ledd. 
Søknad om oppføring av uthus er knyttet til praktiske og nødvendige nytteformål. Bua har ikke 
uthus fra før, da uthusdelen har vært en del av selve bygningskroppen. Det legges vekt på at 
eksisterende rom i bua for do og ved rives, og erstattes av et separat uthus til samme formål. 
Bakgrunnen for å oppføre nytt uthus er også at grunnforholdene på nordsida av bua er 
utfordrende, og at dagens tilbygg derfor bør rives.  

Forvaltningsplanens kapittel 4.2.4 åpner opp for at det under visse forutsetninger kan vurderes 
mindre tilbygg til eksisterende bygninger. Nasjonalparkstyret mener omsøkte arealutvidelse av 
bua mot øst er moderat og står i forhold til behovet. Det samla arealet på bua blir det samme 
som før, i og med at dagens uthusdel mot vest rives. Funksjonen til bygningen endres ikke. 
Fasaden endres, men ikke på annen måte enn at utbygget flyttes fra vestsiden til østsiden. Slik 
sett vil bua framstå tilsvarende som i dag.  Utvidelsen vil gi bedre rom rundt fyringsanlegg og 
kjøkken og med det bedre sikkerhet i forhold til brann.   
Det legges vekt på at Gjeterbua er en bu som er åpen for allmenn bruk og tjener flere interesser 
(beite, jakt, oppsyn friluftsliv mv.) At Gjeterbua vedlikeholdes og drives av Soknedal Fjellstyre 
tillegges også vekt for å kunne tillate en utvidelse.  Når bua er relativt liten betrakter 
Nasjonalparkstyret dette som en mindre vesentlig utvidelse. 

Tiltaket vil derfor ikke stride mot vernevedtakets formål og vil ikke påvirke verneverdiene 
nevneverdig.  

Hjemmel for motorferdsel: Verneforskriftens § 3, punkt 5.3 a)  
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VEDLEGG. 
 
Geografisk plassering av tiltak – lengst vest i Forollhogna nasjonalpark, Sandfjellet 
(Midtre Gauldal kommune) 
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Saksfremlegg 

  Arkivsaksnr: 2020/6187 

 Saksbehandler: Eli Grete Nisja 

 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna 5/2021 01.02.2021 

 
Forollhogna nasjonalpark - Søknad om oppføring av ny bu med 
uthus og riving av eksisterende bu ved Hundåtjønna, Midtre 
Gauldal kommune. Søker: Singsås fjellstyre 

 

Nasjonalparkforvalters innstilling til vedtak: 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Singsås fjellstyre dispensasjon fra Forskrift om 
Forollhogna nasjonalpark, § 3, punkt 1.1. for oppføring av ny Hundåtjønnbu med uthus 
på ny tomt, og riving av den gamle bua.  
Nasjonalparkstyret gir også Singsås fjellstyre dispensasjon fra verneforskriftens § 3 
punkt 5.1 for bruk av snøscooter i forbindelse med byggetiltaket. 
 
Vilkår: 

1. Den nye bua kan være inntil 24,7 m2 BYA og uthuset inntil 7,5 m2 BYA. Totalt 
tillates det samlet inntil 32,2 m2 BYA for ny bu med uthus.  

2. Ny bu og uthus skal ha en enkel og nøktern utforming med farge som ikke virker 
fremtredende i landskapet. Dører og omramming av dører og vinduer skal ha 
samme farge som bu og uthus. Byggene skal utformes slik vedlagte bygge-
tegninger viser, og tegningen er en del av vedtaket.   

3. Ny bu med uthus skal 
plasseres på ny tomt om lag 
60 m nord for dagens bu slik 
det er markert i terrenget og 
på kart. 

 

 
4. Den gamle bua skal rives når den nye bua med uthus er ferdig og kan tas i bruk.  
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5. Det skal holdes ryddig på byggeplassen slik at ikke bygningsavfall ligger 
skjemmende rundt bua eller blåser utover. Rivingsmaterialer som er 
ubehandlet/rent trevirke kan benyttes som ved. Øvrige materialer som ikke kan 
gjenbrukes, skal tas i retur og leveres på godkjent avfallsmottak. Brenning av 
avfall er ikke tillatt.  

6. Etter at den gamle bua er revet, skal den gamle tomta forberedes slik at stedegen 
vegetasjon raskt kan etablere seg.   

7. Bruk av snøscooter skal være i tilknytning til nødvendig transport av materialer, 
utstyr og arbeidsfolk i forbindelse med byggearbeidet, og samordnes for å 
begrense den motoriserte ferdselen. All transport skal skje før 15.april. Det skal 
føres egen kjørebok for denne transporten.  

8. Både transport og byggearbeid skal skje skånsomt av hensyn til naturmiljø, 
terreng og vegetasjon, og det skal utvises særlig hensyn til dyrelivet og villrein 
spesielt.  

9. Tillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato. 
10. Nasjonalparkstyret ber om en kort rapport med bilder når byggetiltaket er 

avsluttet 
 

Hjemmel 
Tillatelse til byggetiltaket og bruken av snøscooter for transport tilknyttet byggetiltaket 
er gitt med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 1.ledd.  

Begrunnelse: 
Forvaltningsplanen for nasjonalparken gir føringer for byggetiltak, og bl.a. åpnes det for 
å kunne tillate riving og oppføring av buer med samme mål som eksisterende buer. 
Eksisterende Hundåtjønnbu på 13,5 m2 BYA må sies å være en liten bu, og den omsøkte 
utvidelse er i forhold til dagens bu. Størrelsen på den nye bua på 24,7 m2 BYA anses 
likevel å være forholdvis moderat og i tråd med tilsvarende buer i fjellet. Utvidelsen vil 
ikke føre til flere sengeplasser, men en bedre planløsning og en sikrere plassering av 
vedovn. Størrelsen på uthuset følger om lag den størrelsen som er blitt tillatt for andre 
tilsvarende nye uthus. Ny tomt framstår som en bedre egnet plass for både bu og uthus 
med hensyn til være- og grunnforhold og avstand fra vannet. 
 
Det legges vekt på at Hundåtjønnbua, som eies og driftes av Singsås fjellstyre, er en 
fjellbu som ligger langt til fjells og som er åpen for allmenheten. Bua brukes mest av 
beitelaget i forbindelse med tilsyn og sanking av sau, men også av turgåere, jegere og 
fiskere. I tillegg brukes bua av eget fjelloppsyn.  
En ny Hundåtjønnbu må kunne forventes å få noe økt lokal interesse i starten, men over 
tid forventes det ikke at den nye bua vil utløse økt ferdsel og dermed heller ikke at det vil 
føre til økt forstyrrelser for villreinen.  
 
Det er satt vilkår for å begrense belastningen på naturmiljøet og i vareta verneverdiene i 
et langsiktig helhetsperspektiv. Tillatelsen til byggetiltaket ansees derfor ikke å stride 
mot vernevedtakets formål og heller ikke kunne påvikre verneverdiene nevenverdig. Det 
ansees heller ikke at denne tillatelsen vil kunne skape en negativ presedens for verken 
nasjonalparken eller andre verneområder med tilsvarende bestemmelser.  
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Saksdokumenter (følger saken) 
1 Søknad / endring av søknad - bu ved Hundåtjønnbua - Nekkjådal statsallmenning 
2 Hundåtjønna bu 1 
3 Hundåtjønna bu 2 
4 Hundåtjønna bu 3 
5 Hundåtjønna uthus 1 
6 Hundåtjønna uthus 2 
7 Kart -plassering 

 
Andre saksdokumenter (følger ikke saken):  

1. Forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark. 
2. Særutskrift - Tillatelsen til riving av eksisterende bu ved Halstjønna og oppføring av ny bu 

som erstatning, Budal fjellstyre, NP-sak 14/2019. Arkivsak 19/1768. 
3. Særutskrift - Tillatelsen til byggetiltak/rehabilitering av Gjetarbua på Sandfjellet og 

oppføring av nytt uthus/do, Soknedal fjellstyre, NP-sak 15/2019. Arkivsak 19/4012. 
 
 
Saksopplysninger 
Singsås fjellstyre sendte 19.05.2020 en søknad til nasjonalparkstyret om tillatelse til 
oppføring av ny Hundåtjønnbu og samtidig omdisponere den gamle bua til uthus med 
do og ved-lager. I søknaden gis det også en beskrivelse av tilstanden for Hundåtjønnbua 
som grunnlag for behovet for ny bu, jf. vedlagte saksdokument 1. 
 

  
 
Hundåtjønnbua ligger ved Hundåtjønna innenfor Nekådalen statsallmenning. 
 
Utdrag fra søknad mai 2020  
Hundåtjønnbua har alltid vært åpen og til bruk for turgåere, jegere og fiskere til alle årstider. Den 
har også vært benyttet av beitelag i forbindelse med innsamling av sau og blir benyttet av 
fjellstyrenes oppsyn.  
Bua har vært, og er et populært turmål og fjellstyret sørger for at den er  
utstyrt med ved, propan og nødvendige artikler som besøkende kan benytte seg av.  
Etter at nasjonalparken ble etablert, har besøket økt, noe som gjelder for flere av buene i 
verneområdet 
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… 
Det er ikke et egnet uthus med do ved bua. Det ble, for mange år siden, snekret et provisorisk 
utedo koplet på baksiden av bua. Dette fylles med snø og er ikke egnet til formålet, heller ikke 
når det er barmark. Det innebærer at folk benytter området rundt til sine nødvendige ærender. 
 
Dagens Hundåtjønnbu er på 13,5 m2 med inntil 5 sengeplasser, og i søknaden var ny bu 
planlagt på 23,4 m2. Den gamle bua var planlagt flyttet og ombygges til uthus, og det 
samla bebygde areal (BYA) ville bli 36,9 m2. Dette var en forholdvis stor utvidelse av BYA, 
og avvikende i forhold til tilsvarende tillatelser som nasjonalparkstyret har gitt i tidligere 
saker. På bakgrunn av dette tok nasjonalparkforvalter en henvendelse til fjellstyret med 
tanke på muligheten for justering av søknaden i forhold til det totale BYA. Det ble viste til 
tilsvarende søknader fra både Budal fjellstyre og Soknedal fjellstyre.     
 
Den 2.oktober 2020 ble det gjennomført en befaring til Hundåtjønnbua sammen med 
styreleder og dagligleder/fjelloppsyn i fjellstyret og nasjonalparkforvalter. 
Den gamle bua er plassert på en liten høgde nært Hundåtjønna, og bua er med årene 
blitt preget av vær og vind til fjells. Også innvendig er bua slitt. Slik bua framstår nå er 
det er ingen tvil om at det er behov for omfattende tiltak, og do-løsningen er også noe 
mangelfull. 
Alt på befaringen hadde fjellstyret nye tanker om hvordan behovet for en ny bu med 
uthus kunne løses, og det ble sett på en ny tomt for ny bu og uthus.  
 
Singsås fjellstyre har nå sendt inn ny søknad, datert 14.01.2021, med nye tegninger for 
ny Hundåtjønnbu med uthus og kart for tomteplassering, jf. saksdokumenter. Fjellstyret 
har brukt erfaringene fra Halstjønnbua, og tilpasset bygget til behovet for Hundåtjønna. 
I ny søknad beskrives det at den gamle bua vil benyttes i forbindelse med oppføringen 
av de nye bygningene, og deretter å bli revet og fjernet. Både ny bu og uthus planlegges 
prefabrikkert i bygda for så å bli fraktet opp som elementer. Dette vil være besparende 
for både transport og byggeperiode i fjellet.  
Ny bu vil være på 24,7 m2 BYA med inntil 5 sengeplasser som før, og uthuset på 7,5 m2 
BYA. Samlet BYA for bu og uthus vil være på 32,2 m2 som er en reduksjon i BYA i forhold 
til opprinnelige søknad på 36,9 m2 BYA.  
 
Ny bua med uthus ønskes å plasseres nord/sør på en flat rabbe ca. 60 m nord for 
dagens bu. Dette begrunnes med at vil gi bedre forhold for at snøen rundt bua vil blåse 
bort slik at det vil bli enklere å ta seg inn i bua vinterstid. I tillegg vil det gi tørrere forhold 
for bua slik at råteskader unngås. Ved flytte til ny tomt vil utedoen bli plassert lengre fra 
vannet. Grunnforholdene på ny tomt er sjekket mht. stabilitet og bua vil bli satt på 
støypte pilarer. Uthuset bli plassert slik at utedoen vil kunne settes over et jordhol med 
liten fare for avrenning til vannet.  
Søknaden er godt beskrevet, jf. saksdokumenter. 
 
Fasadetegninger med mål for ny Hundåtjønnbu med uthus følger som vedlagte 
saksdokumenter. 
 
Andre saksopplysninger 
Nasjonalparkstyret har tidligere behandlet flere søknader om uthus, tilbygg, riving og 
oppføring/erstatning av buer i fjellet hvor det er gitt tillatelser.  
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Følgende saker er sammenlignbare med søknaden fra Singsås fjellstyre om byggetiltak 
på Hundåtjønnbua:  

 NP-sak 14/2019: ny Halstjønnbu (26 m2) i 2019, gjennomført i 2020.  
 NP-sak 15/2019: riving av gammelt tilbygg og oppføring av nytt tilbygg (4,2 m2) på 

Gjeterbua til og nytt uthus (7,5m2) totalt 27m2 BYA ved Sandfjellet i 2019, (ikke 
utført, ny søknad om riving og oppføring av ny bu foreligger til behandling i 
nasjonalparkstyret) 

 AU-sak 8/2015: riving og oppsetting av nytt uthus (7 m2) med do og vedplass ved 
Håkkårabb-bua, utført. 

 
Søknaden er ikke blitt sendt til Villreinnemnda for Forollhogna for uttalelse, men 
nemnda har tidligere uttalt seg slik til sammenlignbare saker:  
Nemndas vurdering og tilråding 
Nemnda ser nytte av tilbudet med åpne buer i fjellet, men ser også at disse tiltak vil innebære 
oppgraderinger som kan gi økt bruk og generere ny ferdsel. Nemnda aksepterer at buer rives og 
bygges opp att til samme størrelse og funksjon, men frarår at det gis tillatelse til ombygging som 
øker kapasitet og bruk. Byggearbeider og transport bør ikke tillates etter 15. april for å ta hensyn 
til kalvingstida. 
 
Hundåtjønnbua ligger i Nekådal statsallmenning og Statskog som grunneier har gitt sin 
tillatelse til byggetiltaket slik det ble søkt om i mai 2020: 
Statskog gir herved grunneiers tillatelse til oppføring av ny bu ved Hundåtjønna med utforming 
som vist på målsatt byggetegning datert 31.03.20, samt flytting/gjenbruk av den av den gamle 
bua til uthus med plassering som vist på situasjonskartet.  
Ny uttalelse fra Statskog i forhold til endringen av planen foreligger imidlertid ikke.  
 
 
Hjemmelsgrunnlag – verneforskriften og naturmangfoldloven (NML) 
Formålet med opprettelsen av Forollhogna nasjonalpark er (§2):  

 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 
med en høyproduktiv villreinstamme, 

 Å verne om kulturminner og kulturlandskapsinnslag. 
 
I følge § 3, punkt 1.1 er området vernet mot tekniske inngrep av enhver art, som for 
eksempel oppføring og riving av bygninger, uttak, oppfylling mv. Vegetasjonen, 
herunder også døde trær og busker er vernet mot skade og ødeleggelse av enhver art. 
 
I vernebestemmelsene er det oppgitt hvilke formål knyttet til bygninger som etter 
søknad kan tillates. Riving av gammel bua for så oppføring av ny bu med uthus er ikke 
angitt i bestemmelsene som formål det kan gis tillatelse til. Søknad om slikt tiltak må 
behandles etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldlovens § 48. 
Det samme gjelder også motorferdsel i forbindelse med byggetiltaket. 
Naturmangfoldloven § 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.» 
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Forvaltningsplanen for nasjonalparken gir retningslinjer for praktisering av verne-
bestemmelsene, 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. Tiltak om riving og oppføring av ny bu 
som erstatning slik Singsås fjellstyre søker om, er ikke direkte behandlet i forvaltnings-
planen, 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.  
 
Når det gjelder oppføring av bygninger for do, heter det følgende i kap. 4.2.4, siste 
avsnitt i forvaltningsplanen: «Det vil normalt kunne gis tillatelser til etablering av utedo 
der det ikke finnes tilfredsstillende løsninger på dette i dag». 
 
I tillegg skal søknaden behandles etter NML §§ 8-12. 
 
Vurderinger 
Fjellområdet med Hundåtjønna ligger 
innenfor leveområdet for villrein, og 
området er klassifisert som helårsbeite 
med mindre trekkveger/-passajer i 
områdene rundt om. Dette området ligger 
nordøst for de områdene som brukes mest 
av villreinen i dag.   
I Artskart ligger det registreringer av flere 
observasjoner av jerv i dette området. 
Utover dette foreligger det ingen spesielle 
registeringer i dette området. 
Hundåtjønnbua er merket med rød prikk. 

 

Kunnskapgrunnlaget for naturmiljøet i området vurderes å være godt nok for å vudere 
søknaden, og det er derfor ikke behov for å innhente ny kunnskap, jf. NML §§ 8-9. 
 
Villreinen er en ansvarsart for Norge som medfører at vi har et internasjonalt ansvar, og 
forvaltningen av villreinens leveområder har derfor stor nasjonal interesse. Forollhogna 
villreinområde er ett av 10 nasjonalt villreinområde. I 2013 ble regional plan for 
Forollhogna villreinområdet vedtatt av fylkestingene, og regional plan gir føringer for 
arealforvaltningen av villreinområdet med randområder.  
Ett av verneformålene med nasjonalparken er å bevare det biologiske mangfoldet og 
deriblant å ivareta villreinen og dens leveområder. I årene 2014 t.o.m 2016 ble det 
gjennomført registering av bruk og ferdsel i Forollhogna villreinområde i regi av NINA. 
Resultatene her viser bl.a. hvilke områder vi bør ha særlig fokus på mht. ferdsel og 
forstyrrelser av villreinen. Områdene ved Hundåtjønna framstår her med liten ferdsel av 
mennesker og ingen klartlagte utfordringer for villreinen.  
Generelt må vi være forberedt på at også bruken og ferdselen i Forollhogna vil kunne 
økte i årene framover – dette som en følge av strengere reiserestriksjoner for 
befolkningen som kom i 2020. Erfaringer fra fjellstyrene viser at året 2020 viser at buene 
i fjellet er blitt mer brukt - også vinterstid. Selv om Forollhogna nasjonalpark ikke skal 
tilrettelegges for friluftsliv, må fjellstyrene drifte de åpne buene slik at de er i forsvarlig 
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stand for både beitebrukerne og fjelloppsynet. Dette kommer også andre brukere som 
jegere, fiskere og turgåere til gode.   
I søknaden fra Singsås fjellstyre fremkommer det at ny bu vil gi samme antall seng-
plasser som dagens bu, og at det tilrettelegges ikke for økt kapasitet. Likevel kan en 
fornyingen av Hundåtjønnbua forventes å få noe økt interesse i starten, men det vil i all 
hovedsak være av lokalbefolkningen. Derfor forventes det ikke at ny bu vil føre til økt 
ferdsel over tid og dermed heller ikke føre til økt forstyrrelser for villreinen, jf. NML § 10.  
  
Fjellstyret er tiltakshaver og det settes vilkår som at fjellstyret er ansvarlig for å holde 
byggeplassen rydding under arbeid, samt at den gamle tomta skal ryddes for 
byningsrester og terrenget skal tilbakeføres til mest mulig det opprinnelige for stedet.  
Videre vil bygningene bli prefabrikkert ned i bygda for så å bli transportert til 
byggeplassen. Dette vil helt klart føre det redusert motorferdsel og forstyrrelser i fjellet, 
og en hensiktsmessig måte å få gjennomført byggetiltaket på. Jf. NML §§ 11-12. 
 
 
Samlet vurdering 
Forvaltningsplanen for nasjonalparken gir føringer for byggetiltak, og bl.a. åpnes det for 
å kunne tillate riving og oppføring av buer med samme mål som eksisterende buer. 
Eksisterende Hundåtjønnbu er på 13,5 m2 BYA og må kunne sies å være en liten bu. Den 
omsøkte utvidelse fra 13,5 m2 til 24,7 m2 blir derfor forholdvis stor. Likevel kan den nye 
bua på 24,7 m2 BYA anses å være forholdvis moderat og i tråd med tilsvarende buer i 
fjellet. Utvidelsen vil ikke føre til flere sengeplasser og økt kapasitet, men en bedre 
planløsning og en sikrere plassering av vedovn. Dagens bu er i forholdvis slitt tilstand og 
det er mer rasjonelt med nytt bygg enn å foreta vedlikehold. 
 
Pr i dag er det ingen tilfredsstillende løsning for do ved Hundåtjønnbua, og det er derfor 
et behov for uthus med do. Forvaltningsplanen åpner også for at det kan tillates 
oppføring av uthus for do-løsning når det ikke finnes tilfredsstillende løsning på dette i 
dag slik det er tilfelle ved Hundåtjønnbua. Størrelsen på uthuset følger om lag den 
størrelsen som er blitt tillatt for andre tilsvarende nye uthus.  
Ny tomt framstår som en bedre egnet plass for både bu og uthus med hensyn til være- 
og grunnforhold og avstand fra vannet. Det settes her vilkår om at den gamle tomta skal 
bearbeides slik at stedegen vegetasjon raskt etableres slik at det unngås erosjonsskader 
i terrenget her.  
 
Hundåtjønnbu er en åpent fjellbu som ligger langt til fjells og som i all hovedsak 
benyttes av beitebrukere, fjelloppsyn, jegere og lokalbefolkningen. Selv om den nye bua 
ikke tilrettelegger for flere sengeplasser og økt kapasitet, kan det forventes at 
fornyingen av bua vil få noe økt interesse og noe økt ferdesel av de lokalkjente – i alle 
fall til å begynne med, men at det  over tid ikke vil bidra til mer ferdsel og dermed heller 
ikke føre til økt forstyrrelser for villreinen. Byggetiltaket vil derfor ikke stride mot 
vernevedtakets formål og heller ikke kunne påvikre verneverdiene nevenverdig.  
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Singsås fjellstyre 
Svartøya 19a  
7290 Støren 

Mob. 99554891 
E-post;singsas@fjellstyrene.no 

 
Til 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna     Støren den 14/1-2021 
Fylkesmannen i Trøndelag 
PB 2600 
7734 Steinkjer 
V/ Eli Grete Nisja 
 

 
Søknad/endring av søknad, bu ved Hundåtjønna. 

Nekkjådal statsallmenning. 
 

Singsås fjellstyre har brukt høsten 2020, til nærmere planlegging ang oppføringen av ny bu 
ved Hundåtjønna. Nasjonalparkforvalterens spørsmål ang størrelse er drøftet og tegninger er 
justert. Det er gjennomført befaringer ang plassering av ny bu, og evt etterbruk av 
gammelbua. 
 
Ny bu ønskes plassert nord/sør på en flat rabbe, ca 60 m nord for eksisterende bu. Dette vil 
bedre forholdene for at snøen blåser bort rundt hytta, slik blir det lett og komme inn også på 
vinters tid. I tillegg vil en plassering der bua trolig ikke fokker ned gi bedre tørk av bua, i 
større deler av året, slik vil råte unngås. Plasseringen er noe lenger vekk fra vannkanten, dette 
vil være en fordel, særlig med tanke på utedo, denne plasseres nord/øst for nybua og således 
lengst bort fra vannet. Det er her sjekket grunnforhold med tanke på stabil grunn til bua, og 
mulighet for jordhøl til utedo, uten fare for avrenning. 
Ny tegning er en justert utgave av tegningene brukt på Halstjønnbua. Denne bua ble praktisk i 
bruk, og fungerer godt. Det har kommet særdeles gode tilbakemeldinger fra publikum. Det 
har i samråd med snekkere brukt ved Halstjønna, blitt justert ned på total bredde, raft høyde er 
tatt ned, mens vindu mot sør er noe bredere. Innvendig ønskes en annen sengeløsning.  Det vil 
bli brukt tettvokst stående utvendig kledning av gran for å forlenge levetid, og minimalisere 
vedlikeholdsbehov. Denne hytteløsningen er «enkel» og prefabrikkere, og vil således gi 
minimalt antall dager med transport og folk ute i byggeperioden. 
Det vil vare arbeids og ressursbesparende å bygge et lite, men nytt uthus/do, en å flytte og 
gjøre om gammelbua til uthus. Et nytt uthus kan bygges ferdig nede i bygda, slik at transport 
og montering går på kort tid. I tillegg vil dette gi mindre bebygd areal totalt. Gammelbua kan 
tjene som brakke for snekkere og lager for verktøy og materiell mens bygginga pågår.  
Deretter skal bua rives, rent materiell kappes til ved, og resten av materiellet som ikke kan 
gjenbrukes tas med i retur til bygda for gjenvinning/ destruksjon.  
Oppføringen ønskes gjennomført i løpet av mars/april 2021 
 
 
Håper på positivt svart. 

 
 
Med hilsen 
For Singsås fjellstyre 
 
Ståle Solem 
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Singsås fjellstyre 
Svartøya 19a  
7290 Støren 

Mob. 99554891 
E-post;singsas@fjellstyrene.no 

Fjelloppsyn/Daglig leder 
 
 

134



,.\\ J
{-) c{\./ 0qt

It
{rr7 §l

\J\
§- .co

i*
(\.:

a\o
!l

.a

E

T
I

I
trt

c)

4iven
I--) &\*- -,.J16l ,

J-ø
r§
a
,€)

5.1
Gq v)

135



I
d

3i-3
la

-JtJaå
1-O ---qa--4<' LL" -

Q"rtI\t

\
*.§

v.w-\i -f-
-§§
\\...)
§ tr\

§

§.!
a''
§t?
F\

daå

J
J
J§

?
!t
J)

a,
u
+
';\J)
J)
J

!F
v)

§
-

136



137



138



139



\r̂la
F
x

rnI,)
bÅ,fl\z'ov

d

\
\

I

V

Ei!
tc
xo

.fi
c
:r

140



 
 
 

 

Saksfremlegg 

  Arkivsaksnr: 2018/19545 

 Saksbehandler: Astrid Alice Haug 

 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna 6/2021 01.02.2021 

 
Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde – vurdering av klage på 
avslag om fremføring av strøm til Rabblia i Vangrøftdalen 

 
Innstilling til vedtak: 
Saken legges frem uten formell innstilling. Det vises til saksopplysninger og samlet vurdering av 
saken med en anbefaling fra nasjonalparkforvalter om en ny politisk drøfting av søknaden som 
grunnlag for endelig vedtak. 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Vedtak i ST 5/2020, behandling av hovedprosjekt for strøm inkl. Rabblia 
Særutskrift ST 41/2020  
21.12.2020 brev fra NØK nett - klage på vedtak med 3 vedlegg 
 
Andre saksdokumenter:  
Saksdokumenter ST 31/2020 
Saksdokumenter i hovedprosjekt for strøm i Vangrøftdalen, ST 5/2020 og ST 12/2020 
 
Saksopplysninger 
 
Klage på vedtak i sak 41/2020 i Nasjonalparkstyret for Forollhogna 
NØK Nett AS v/Torgeir Leet Halvorsen viser til mottatt avslag på ny søknad om fremføring av 
strøm til Rabblia datert 03.12.2020. Som tiltakshaver klager NØK Nett AS på vedtaket. Klagen 
begrunnes i følgende vedlegg: 

1. Vangrøftdalen, klage Rabblia 21 desember 2020_Foreningen Vangrøftdalen 
2. Vangrøftdalen, rettigheter Rabblia 
3. Kulturminnefondet, leserinnlegg 

 

141



 
Kort historikk 
Søknad om fremføring av strøm til Rabblia ble første gang lagt frem til behandling i 
nasjonalparkstyret i møte 04.mars 2020 som del av sak 5/2020, søknad om fremføring av 
strøm til setre og naturlig tilstøtende eiendommer. Den del av søknaden som gjaldt frem-
føring av strøm til eiendommer i Rabblia ble avslått. Søknaden gjaldt den gang fremføring av 
luftstrekk. Det vises til sak 5/2020, punkt 6 vedlagt med begrunnelse for avslaget. Vedtaket 
ble ikke påklagd. 
 
Ny søknad om fremføring av strøm i kabelgrøft til Rabblia ble lagt frem for styret i sak 
31/2020. Nasjonalparkstyrets vedtak i sak 31/2020, møte 30.10.2020:  
 
«Nasjonalparkstyret for Forollhogna utsetter saken. Det bes om en beskrivelse av tiltaket i forhold til 
naturforholdene på stedet, hvilke tiltak er nødvendige, hva er utfordringene og hvordan kan man 
begrense inngrepets størrelse før saken legges fram til ny behandling.»   
 
I brev av 06.11.2020 ble tiltakshaver bedt om å sende supplerende opplysninger til søknaden 
som grunnlag for behandling av saken i nasjonalparkstyrets møte den 27.11.2020. Frist for 
supplerende opplysninger ble satt til 18.11.2020.  

Som grunnlag for behandling i styremøte 27.11.2020 mottok styret opplysninger og 
momenter til saken fra hytteeierne i området, og fra søker NØK nett. Disse opplysningene 
ble gjengitt som utfyllende opplysninger til sak 31/2020, nå fremlagt på nytt for behandling 
som styresak 41/2020.   

Vedtak i styresak 41/2020 
«Med hjemmel i § 3 i verneforskriften for Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde avslår 
nasjonalparkstyret for Forollhogna søknad om fremføring av strøm til bebygde eiendommer i Rabblia 
i Vangrøftdalen.  
 
Det er tidligere vist til at det langs den aktuelle traséen er fjell i dagen, noe som gjør det mer 
krevende med kabelgrøft i dette området. Vegen til Rabblia er en relativt smal og stedvis bratt veg, 
der det kan være mer krevende enn ellers å få lagt kabel i eksisterende veg uten å måtte utvide 
denne.   

I avgjørelsen er det lagt avgjørende vekt på at det ikke finnes særlige grunner til å fremføre strøm 
særskilt til dette området. Det er ingen setre i drift i området, og heller ikke setre tilknyttet gardsbruk 
i drift. Tiltaket vil derfor ikke ha betydning for landbruksmessig drift og skjøtsel av kulturlandskapet. 
Fremføring av strøm til eiendommer som kun benyttes til fritidsformål vil kunne føre til presedens for 
mange tilsvarende søknader i verneområdene i Forollhogna, og vil også kunne være med på å 
undergrave de vilkår som er gitt for tillatelsen til strømfremføring i Vangrøftdalen jf. styrets vedtak i 
sak 5/2020.»   
 
Vedtak i styresak 5/2020 
Vedtak i styresak 5/2020 er vedlagt saken. Det vises til punkt 1, 2 a) og punkt 6 (begrunnelse 
for avslag) i denne saken som relevant for begrunnelsen i sak 41/2020 (innstilling i sak 
31/2020).  
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Vurderinger 
 
Saksgang ved klagesaker 
I brev av 3.12.2020 fra Nasjonalparkstyret for Forollhogna ble søker NØK formelt orientert om 
vedtaket i sak 41/2020 og opplyst om retten til å klage på vedtaket jf. forvaltningslovens § 28. 
Klagefristen er 3 uker fra mottatt underretning om vedtaket (forvaltningslovens § 29).  
 
Miljødirektoratet er formell klageinstans. Eventuell klage sendes til Nasjonalparkstyret for 
Forollhogna. Nasjonalparkstyret vurderer om det er kommet inn nye opplysninger til søknaden 
som gir grunnlag for endret vedtak. Dersom styret opprettholder sitt vedtak, sendes søknaden 
videre til Miljødirektoratet for formell klagebehandling.  
 
Klage fra NØK ble mottatt 21.12.2020. Klagen er kommet inn innen klagefristens utløp. 

 
Vurdering av klage fra NØK, vedlegg 1 – Foreningen Vangrøftdalen 
 
Foreningen Vangrøftdalen er forundret over avslaget på framføring av strøm til Rabblia. Da styret 
utsatte saken (ST  31/2020) for å få mer kunnskap om konsekvensene ved legging av jordkabel i 
vegbanen, fikk vi en forståelse av at styret prinsipielt kunne akseptere strømframføring til Rabblia. Vi 
kan ikke se at det verken i saksbehandling eller vedtak er gjort noen vurderinger av de tilbakemeld-
ingene som er gitt. 
 
Kommentarer til behandling av saken: 
Foreningen Vangrøftdalen har rett i at det ikke ble gitt en administrativ vurdering av de 
supplerende opplysningene som grunnlag for styrets behandling av søknaden den 
27.11.2020, styresak 41/2020. Dette har sammenheng med at administrasjonen i sin 
innstilling på avslag i styresak 31/2020 la avgjørende vekt på de prinsipielle sidene ved 
søknaden, og ikke de konkrete forholdene på stedet. Mens styret åpnet for en konkret 
diskusjon om tiltakets virkning på naturverdiene uavhengig av tidligere vedtak (sak 5/2020). 
 
Begrunnelsen fra administrasjonen for å innstille på avslag i sak 31/2020 (videreført i sak 
41/2020) var følgende: 

«I avgjørelsen er det lagt avgjørende vekt på at det ikke finnes særlige grunner til å fremføre strøm 
særskilt til dette området. Det er ingen setre i drift i området, og heller ikke setre tilknyttet gardsbruk 
i drift. Tiltaket vil derfor ikke ha betydning for landbruksmessig drift og skjøtsel av kulturlandskapet. 
Fremføring av strøm til eiendommer som kun benyttes til fritidsformål vil kunne føre til presedens for 
mange tilsvarende søknader i verneområdene i Forollhogna, og vil også kunne være med på å 
undergrave de vilkår som er gitt for tillatelsen til strømfremføring i Vangrøftdalen jf. styrets vedtak i 
sak 5/2020.» 
 
I utgangspunktet burde nasjonalparkstyret tatt en prinsipiell vurdering av tiltaket som del av 
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sak 31/2020, for å se om de var villige til å vurdere tiltaket konkret ut fra forholdene på 
stedet, eller om de ville legge avgjørende vekt på prinsippene i saken. Styret ga gjennom sitt 
vedtak om utsettelse av saken i påvente av ytterligere opplysninger (i sak 31/2020) et signal 
til søker om at de var villige til å se på mulighetene ut fra de konkrete forholdene på stedet. 
De konkrete forholdene på stedet var også vurdert i sak 31/2020. På det tidspunktet skulle 
kabel legges i kabelgrøft i veiskulder og ikke i selve vegbanen.  
 
Nye opplysninger om endring i måten tiltaket blir gjennomført på gir likevel ingen 
automatikk i at styret skulle gå inn for søknaden, men et avslag ville som følge av utsettelsen 
vært naturlig begrunnet i naturforholdene på stedet, i tillegg til presedensvirkning av 
tiltaket.  NØK har svart opp styrets henvendelse med en mer skånsom utførelse av tiltaket. 
 
I innstillingen til vedtak sak 31/2020 (og i sak 41/2020) har administrasjonen påpekt følgende: 
«Det er tidligere vist til at det langs den aktuelle trasèen er fjell i dagen, noe som gjør det mer krevende 
med kabelgrøft i dette området. Vegen til Rabblia er en relativt smal og stedvis bratt veg, der det kan 
være mer krevende enn ellers å få lagt kabel i eksisterende veg uten å måtte utvide denne.»  
 
Tilleggsopplysninger fra NØK nett i brev av 17.11.2020 er relevant for akkurat denne delen av 
innstillingen (vår understreking nedenfor).  
«For å minimere størrelsen på inngrepet foreslår vi en presisering om at høyspentkabelen forlegges i 
den eksisterende kjørebanen slik at tiltaket ikke påvirker naturforholdene på stedet. I tillegg vil det 
benyttes rør i kabelgrøften som beskyttelse for kabelen på aktuelle strekninger der tilstrekkelig 
grøftedybde ikke kan oppnås uten omfattende pigging av fjell. Veien kan da ikke benyttes mens 
anleggsarbeidet pågår. Kjørebanen settes i stand med grus etter at høyspentkabelen er forlagt.  
 
Forvalter opplyste i styremøtet om at det ut fra nye opplysninger er endret noe på måten 
høyspentkabelen legges på, på denne strekningen. Slik sett har styret fått de opplysningene 
de etterlyste i møtet 27.11.2020 som grunnlag for vurdering av søknaden sett i forhold til 
inngrepets størrelse og forholdene på stedet. 
 
I opprinnelig søknad om fremføring av strøm i Vangrøftdalen er det sagt at kabelgrøft i 
hovedsak skal etableres i veiskulder og ikke i selve vegbanen. Selve kabelgrøfta beskrives i 
hovedsøknad som grøft med bredde +/-1 meter. Inngrepets størrelse vil her være avhengig 
av hvor skånsomt arbeidet blir utført (i hvilken grad areal på siden av vegen og grøfta blir 
berørt). Dette ble lagt til grunn for andre ledd i innstillingen til vedtak i sak 31/2020. 
 
Opplysningene fra NØK innebærer derfor at tiltaket ikke vil berøre areal utenom selve 
vegbanen. Samtidig beskriver NØK at det er utfordringer med fjell i dagen (slik det tidligere 
er opplyst om) på denne strekningen, men viser hvordan de har tenkt å løse dette.   
 
Vurdering 
De nye opplysningene fra NØK om endring fra kabelgrøft i skulder - til kabelgrøft i selve 
vegbanen står under saksopplysninger i sak 41/2020, og opplysningene ble gjengitt i møtet, 
men burde i tillegg vært kommentert og vurdert som en del av sakvurderingen. Dette burde 
ført til en endring av innstillingen fra saksbehandler (eller et endret forslag til vedtak fra 
styret), der andre avsnitt burde vært tatt ut av innstilling til vedtak.  
 
Prinsippene i innstillingen og begrunnelsen fra saksbehandler ville likevel vært den samme 
med bakgrunn i styrets vedtak i sak 5/2020, men det kan hende styret ville vurdert saken 
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annerledes om de konkrete forholdene i saken kom tydeligere frem i vurderingene, og i en 
revidert innstilling til vedtak.  
 
I lys av at behandlingen av sak 41/2020 endte med 4 stemmer for innstillingen og 3 imot (3 
for alternativ innstiling), bør man drøfte dette igjen som en del av vurderingen av klagen fra 
NØK og Foreningen Vangrøftdalen. 
 
Generelt er kabelgrøft i selve vegbanen å foretrekke fremfor vegskulder. Løsningen med 
fremføring av kabelgrøft i selve vegbanen er ikke valgt for de andre trasèene i strøm-
prosjektet.  
 
Klagen fra NØK vedlegg 1 Foreningen Vangrøftdalen, begrunnes videre ut fra følgende punkter (se 
vedlegg): 
1. Seterlandskap 
2. Setervoll med hamneretter og tilliggende skog 
3. Likhetsprinsippet – setervoller og hytter som benyttes til fritidsformål er og vil være avgjørende for 
å lykkes med verneformået 
4. Vil gjenskape et tidligere landskapsbilder 
5. Fjerning av miljøforurensing 
6. Standarden på veien 
7. Verneformålet 
8. Presedens 
 
 
1.Seterlandskap 
Saksbehandler er enig i at det er viktig å stimulere og motivere til at seterlandskapet opprettholdes. 
Saksbehandler kan ikke se at fremføring av strøm er avgjørende for å opprettholde landskapsbildet i 
Rabblia, ei setergrend der ingen av setrene lenger tilhører gardsbruk i drift.  
 
2. Fakta om bebyggelse og bruk, samt bruk av NO-fence klaver 
Beitedyr er en forutsetning for å ta vare på kulturlandskapet, og NO-fence klaver er et viktig 
hjelpemiddel for å styre beitedyr.  
 
3. Aktiv seterdrift, beiting og skjøtsel av kulturlandskapet 
I klagen vises det til at både setring, skjøtsel og bruk av setervoller med ulik type drift, fritidseien-
dommer og dyr på beite er viktig for å ivareta verneverdiene. Dette er helt i tråd med de ønsker 
styret har for verneområdet. Fremføring av strøm i Vangrøftdalen tar utgangspunkt i behovet til setre 
med aktiv drift med melkeproduksjon. Dette er selve bakgrunnen for å tillate tiltaket (særlige 
grunner), så er det samtidig lagt vekt på at strømfremføring kan ha betydning for lokal verdiskaping 
på øvrige landbrukseiendommer med ulike type drift. Fremføring av strøm i selve vegbanen er den 
mest skånsomme måten å fremføre strømmen på i forhold til natur- og kulturverdier. Dette hadde 
nok vært ønskelig for hele det aktuelle området, men har av søker NØK og arbeidsgruppa vært 
fremhevet som for kostbart for prosjektet, og lite hensiktsmessig i forhold til trafikk og ferdsel på 
vegene. 
 
4.Det har vært strøm knyttet til virksomheten i Fossgruva, med kraftverk i Storfossen tidligere, slik at 
strømfremføring i fremre del av dalføret ikke er noe nytt. Dette har likevel ingen direkte betydning 
for fremføring av strøm til eiendommene i Rabblia i dag. 
 
5. Bruk av aggregater og solcellepaneler. 
Strøm til setre og hytter letter bruken av disse. Nasjonalparkstyret bør ta en generell og prinsipiell 
diskusjon for verneområdene som helhet sammen med kommunene og lokale aktører for å diskutere 
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hva slags løsninger man kan akseptere innenfor verneområdene som både ivaretar behovet til den 
enkelte og samtidig ivaretar hensyn til byggeskikk og kulturlandskapsverdier. Her kan mange ulike 
løsninger aksepteres om de gjøres på riktig måte. Dette er også et område det skjer stor utvikling 
innenfor med stadig nye løsninger. 
 
6. Fremføring av strøm er fra søkers side endret fra kabelgrøft i vegskulder/grøft til kabelgrøft i selve 
vegbanen. Dette er kommentert lenger opp i saken. Standarden og bredden på vegen inklusive 
grøft/skulder har dermed ikke samme betydning for tiltaket.  
 
7. Selve fremføringen av strøm i vegen (det fysiske tiltaket) er ikke i konflikt med verneformålet 
direkte. I tillegg krever søknaden tillatelse til etablering av nettstasjon – som i og for seg er et 
fremmedelement i seterdalen. Dersom all strøm kan legges i kabelgrøft i selve vegbanen vil ikke 
dette i seg selv være et synlig inngrep i naturen, men tiltaket vil kunne ha andre ringvirkninger for 
bruk og ivaretagelse av verneverdiene (beskrevet i vurdering til oppstartmelding).  
Fremføring av strøm til seterdalene – også med bakgrunn i rene fritidsbehov – bør prinsipielt 
diskuteres for områdene som helhet, slik at alle synspunkt kommer fram, og ikke bare for de som er 
direkte berørt og har nytte av strømmen.  
 
8. Del av et større prosjekt 
Klager viser til at fremføring av strøm til Rabblia er en del av et større prosjekt, og at fremføring av 
strømkabel i kabelgrøft i selve vegen vil gjøre at fordelen med tiltaket er større enn ulempene.  
Saken er fortsatt prinsipiell – i hvilken grad skal man legge til rette for strømfremføring til 
seterdalene – hvilke særlige grunner må foreligge for å kunne gjøre dette – hva slags avbøtende tiltak 
hvor, hva slags ringvirkninger vil dette kunne ha positivt og negativt for bruk og forvaltning av 
områdene på kort og lang sikt. Dette er en diskusjon nasjonalparkstyret uansett bør ta med 
kommunene som arealforvalter sammen med berørte aktører lokalt.  
 
Samtidig finnes det i dette tilfellet muligheter for å kunne gi tillatelse uten at dette skaper presedens 
for andre verneområder.  Det må da legges vesentlig vekt på at tiltaket er en del av et større 
hovedprosjekt (dette er den særlige grunnen), at tiltaket ligger i fremre del av dalføret, og at selve 
strømfremføringen skjer i kabelgrøft i selve vegbanen. Det vises til alternativt vedtak fremmet i sak 
41/2020. 
 
Samtidig kan man jo lure på hvorfor det er mulig å legge tiltaket i vegbanen her – og ikke ellers? Slik 
at tiltaket samlet sett ble så skånsomt som mulig, særlig på de trasèene som er selve kjernen i 
prosjektet. Slik sett er det uheldig at søknaden blir fremmet særskilt i etterkant og ikke som en del av 
det samlede hovedprosjektet, der man kan vurdere tiltakets virkning på natur og miljø samlet sett og 
foreta en reell avveiing samlet sett av inngrep kontra avbøtende tiltak mv.  
 
 
Samlet vurdering: 
Nasjonalparkforvalter kan ikke se at det har fremkommet nye opplysninger i klagen som har 
betydning for søknaden. Likevel ser forvalter at de nye opplysningene som kom fra søker NØK som 
grunnlag for vurdering og behandling av søknaden i sak 41/2020 burde vært bedre vurdert av 
forvalter i saksfremstillingen, og innstiling til vedtak burde vært endret som følge av at tiltaket skulle 
gjennomføres på en annen måte enn tidligere omsøkt.  
Forvalter ser at dette kan ha hatt betydning for styrets diskusjon og behandling av søknaden, og det 
endelige utfallet i sak 41/2020. Det vises til vurdering under kommentarer til behandling av saken.  
 
Ut fra klagens prinsipielle innhold (spesielt første avsnitt og punkt 8 i vedlegg nr. 1 fra Foreningen 
Vangrftdalen ), styrets drøftinger i sak 31/2020 der de etterlyser mer kunnskap om tiltakets virkning 
på naturforholdene på stedet, samt det forhold at søker NØK har valgt å legge kabel i selve vegbanen 
(endring fra sak 31/2020 til sak 41/2020), mener forvalter at styret bør ta en ny drøfting og 
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gjennomgang av saken.  
Tiltakshaver har svart opp styrets henvendelse med en løsning som ivaretar hensyn til naturfor-
holdene på stedet.  
 
Ut fra en samlet vurdering mener nasjonalparkforvalter at man kan imøtekomme klagen, dersom 
man i vedtaket greier å begrunne saken godt nok, slik at den ikke skaper presedens for andre 
verneområder. Her må hovedgrunnen være at tiltaket knyttes opp mot hovedprosjektet som skal 
styrke aktiv seterdrift, og at tiltaket gjennomføres på en særlig skånsom måte med kabelgrøft i 
vegbanen. 
 
Dersom styret tar klagen til følge vil nasjonalparkforvalter anbefale at alternativ innstilling til vedtak 
fremmet av Arne Horten i møte 27.11.2020 legges til grunn for nytt vedtak.   
 
Saken legges frem uten formell innstilling. 
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VEDLEGG: Styresak 5/2020  vilkår og begrunnelse for tillatelsen til hovedprosjekt strøm 
 
Vedtak ST 5/2020  
1. Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Nord-Østerdal Kraftlag/NØK nett dispensasjon fra § 3, 

punkt 1 i verneforskriftens for Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde for 
fremføring av strøm til alle aktive setre med melkeproduksjon i Vangrøftdalen, og til naturlig 
tilstøtende setre og fritidseiendommer langs godkjente traseer jfr. punkt 2.  
Tillatelsen gjelder i 5 år fra vedtaksdato. 
Tiltak skal utføres i tråd med søknad. Det forutsettes at alle setre i aktiv drift med 
melkeproduksjon pr. 2019 kan bli koblet til strømnettet slik søknaden foreligger.   
 

2. Tillatelsen gjelder traseer i kartblad 1,3-5 datert 29.05.2019 og trase i kartblad 2 datert 
14.11.2019 med følgende unntak og presiseringer: 

a. Tillatelsen gjelder ikke trase (luftstrekk) fra Mosengvollen til Rabblia (kartblad 1) – jfr. 
Punkt 6. 

b. Trase forbi lokalitet 3 Sjursenget vest (kartblad 1) må korrigeres noe i henhold til 
anbefalinger fra Miljøfaglig Utredning. Det vises til saksutredning. 

c. Nasjonalparkstyret ber om ytterligere faktaopplysninger og begrunnelse for fortsatt 
valg av trasè i utmark på strekningen fra Storvollia til Melivollen i Skarvdalen 
(kartblad 2), og for trasè fra lokalitet Mosengvollen Sør til Åsvollen (kartblad 5), før 
de tar endelig stilling til trasèvalg i disse områdene.  
Det vises til siste setning i punkt 2.1 i styresak 19/2019 (høringsuttalelse).  

d. Fremføring av strøm til planlagte endepunkt for høyspentkabler i Såttåhaugen og fra 
Storvollia til setrene i Skarvdalen forutsetter at setre i drift med melkeproduksjon i 
disse områdene knytter seg til strømnettet.   
 

3. Det gis en generell tillatelse til fremføring av lavspentkabler fra nettstasjon til aktuelle 
abonnenter jfr. punkt 1. Fremføring av lavspentkabler skal da enten gjøres som fellesføring i 
høyspent kabelgrøft, grøft langs vegfar eller grøft på tun/dyrket mark.  
 

4. Krav til gjennomføring av tiltak: 
a. Endelig valg av detaljert trase (side av vegen) for kabelgrøft langs veg må tilpasses 

terreng og elementer i terrenget på best mulig måte slik at det blir minst mulig 
inngrep  

b. Det må benyttes hensiktsmessige anleggsmaskiner som gir minst mulig terreng-
inngrep 

c. Det må stilles krav til utførende entreprenør i forhold til opprydding, tilbakeføring av 
masse og tilrettelegging for reetablering av stedegen vegetasjon 

d. Før oppstart av arbeidet skal det gjennomføres en befaring i felt med entreprenør 
der man gjennomgår traseene og de hensyn som må ivaretas spesielt i utvalgte 
områder jfr. punkt 2 og for traseer i utmark. Det forutsettes at alle kravene i punkt 4 
tillegges vekt i en tilbuds-/anbudskonkurranse og ved valg av utførende entreprenør. 
 

5. Endelig plassering og utforming av nettstasjoner må avklares mer detaljert (kartfestes). 
Nettstasjonene bør gis en utforming som er tilpasset byggeskikken i området mht. fargevalg, 
materialvalg mv.  
 

6. Fremføring av strøm fra Mosengvollen til eiendommene øverst i Rabblia avslås (Kartblad 1). Det 
foreligger ingen særlige grunner for å tillate framføring av strøm til eiendommene i dette 
området. Det vises til hjemmel og begrunnelse nedenfor. 
 

7. Strømfremføring i seterdalen berører mange ulike interesser, og vil indirekte kunne føre til press 
på viktige natur- og kulturverdier i området. Det vises til saksutredning i NP-sak 19/2019 og 
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punkt 3 i nasjonalparkstyrets vedtak i samme sak.  
Nasjonalparkstyret er bekymret for økt press på oppgradering og standardheving av bygningene i 
området til fritidsbruk på helårsbasis, med tilhørende krav om helårsveg som mulige 
ringvirkninger. På sikt vil dette kunne føre til endret bruk av seterdalene og økt press på 
villreinens leveområder i Forollhogna. Nasjonalparkstyret vil derfor anbefale at det ikke legges 
opp til vinterbrøyting av setervegene i seterdalen, spesielt i de indre og vestre deler av dalføret 
og i de tider på året når villreinen er mest sårbar (etter 15.april). Det vises til NINA-rapport 1331 
Ferdsel og bruk av Forollhogna villreinområde. Dette er et ansvar som Os kommune som 
planmyndighet, arbeidsgruppa for strøm (Foreningen Vangrøftdalen/utbygger), grunneiere og 
rettighetshaverne og Vangrøftdalen seterveglag må følge opp. 
 

Hjemmel og begrunnelse for tillatelse: 
Verneforskriftens § 5, punkt 6. Seterdalene rundt Forollhogna har viktige landskapskvaliteter, og 
området har derfor status både som landskapsvernområde og utvalgte kultur-landskap. Aktiv 
seterdrift, skjøtsel og bruk av setervoller, og dyr på utmarksbeite (og spesielt storfe) er avgjørende 
for å ivareta verneverdiene i seterdalen. Nasjonalparkstyret ser det som svært viktig å styrke 
mulighetene for fortsatt seterdrift i Vangrøftdalen. Fremføring av strøm til setrene er av brukerne 
selv fremhevet som avgjørende for videre seterdrift. Mange sjeldne og sårbare arter og naturtyper er 
avhengig av at områdene brukes aktivt til beite og skjøtsel. Ingen andre verneområder i landet har 
seterdrift av et slikt omfang som Vangrøftdalen, der husdyra fortsatt i hovedsak går på beite i 
utmarka.. Aktiv bruk av setrene er med på å ivareta selve formålet med vernet og fremføring av 
strøm til setrene er derfor selve grunnlaget for å kunne tillate strømfremføring som omsøkt. 

Hjemmel og begrunnelse for avslag i pkt.6 
Verneforskriftens § 3, punkt 1. Det foreligger ingen særlige grunner for å tillate framføring av strøm 
til eiendommene i Rabblia. Det er ingen setre i aktiv drift med melkeproduksjon her og heller ingen 
setre tilknyttet landbrukseiendom i drift (hovedbruk). Fremføring av strøm til dette området har 
ingen landbruksmessig betydning eller annen næringsmessig betydning. I tillegg søkes det her om 
luftstrekk, noe som i utgangspunktet ikke er ønskelig i et landskapsvernområde. Ulempene med 
strømfremføring og luftstrekk vurderes her å være større enn fordelene ved fremføring av strøm. 
Fremføring av strøm til eiendommer med kun fritidsbruk vil også kunne skape presedens for 
tilsvarende søknader i øvrige landskapsvern-områder rundt Forollhogna.  
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna 7/2021 01.02.2021 

 
Magnilldalen - Busjødalen landskapsvernområde - uttalelse til søknad om 
fradeling av setertun på GID 14/5 til selvstendig fritidseiendom (Tolga) 

Innstilling til vedtak: 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna vil generelt uttrykke bekymring over en utvikling de senere åra 
der flere og flere setertun blir fradelt fra hovedbruket til fritidsformål, oftest som del av bruksrasjo-
nalisering i landbruket. Dette gjelder også utviklingen på statsalmenning der setre endrer status fra å 
ha en tilknytning/være en rettighet til et gardsbruk, til å bli en separat «hytteeiendom» med fritids-
feste.  
 
Seterdalene rundt Forollhogna er vernet som kulturlandskap der seterbebyggelse, bruk og høsting av 
setervollene med nærliggende skog- og beiteressurser i utmarka må ses i sammenheng og som en 
del av en større helhet. Skal man ivareta verdiene i seterlandskapet er det viktig at bygningene ikke 
mister sin tiknytning til ressursene rundt setra og til garden som utgangspunkt for drift. Setrene med 
tilhørende rettigheter til slått og beite er et viktig ressursgrunnlag for landbrukseiendommene i 
bygdene, for lokal bosetting og for muligheter til lokal verdiskaping. Nasjonalparkstyret skal ivareta 
verneformålet i området og samtidig legge til rette for lokal verdiskaping. Setrene er viktige ressurser 
i dette bildet. 
 
Fradeling av setertun til fritidsformål er uheldig for forvaltning av områdene og ressursene i et 
langsiktig perspektiv, da man på privat grunn etablerer fritt omsettelige fritidseiendommer i 
setergrendene. Selv om man i dag har eiere med tilknytning til områdene, vil fremtida kunne bli en 
helt annen. Ren fritidsbruk av setrene øker ofte presset på utvidelse og endring av bygningsmassen 
og et ønske om omdisponering og endring av fjøs og uthusbygninger til fritidsbruk. I utgangspunktet 
bør setrene være en del av verdigrunnlaget til et gardsbruk.  
 
Dersom seterbebyggelsen skal skilles ut bør det foreligge særlige grunner (ut over ren bruksrasjonal-
isering), slik at fradelingen ikke skaper presedens for et utall andre søknader som kan komme i 
ettertid. I dette omsøkte tilfellet vil setervollen og eiendommens øvrige beite- og utmarksressurser i 
området tilfalle et gardsbruk i drift med aktiv seterdrift med melkeproduksjon i det samme seter-
området. Det bør ved en eventuell tillatelse til fradeling legges avgjørende vekt på dette.   
 
Aktiv seterdrift og dyr på utmarksbeite er avgjørende for å ivareta verneverdiene i landskapsvern-
området. Når delingen kan bidra til et bedret og økt ressursgrunnlag for denne garden, vil den likevel 
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kunne aksepteres. Det legges også vekt på at setersameiet har gitt positiv uttalelse til delings-
søknaden. 
 
Nasjonalparkstyret vil derfor ikke frarå søknaden om deling i dette tilfellet, men vil oppfordre 
kommunene sterkt til å drøfte prinsipper og retningslinjer for bruksrasjonalisering, slik at 
bruksrasjonalisering ikke fører til økt press på fradeling av setre til fritidsformål i viktige 
seterområder. Dette har stor betydning for framtidig forvaltning av verneverdiene og 
landbruksressursene i seterdalene rundt Forollhogna. Primært bør setertun med setervoller og 
tilhørende rettigheter bestå som en enhet og videreføres som en ressurs til gardsbruk med fast 
bosetting (landbrukseiendom).  
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om fradeling av setertun datert 09.10.2020, GID 14/5 
 
Andre saksdokumenter:  
Brev fra Tolga kommune datert 08.01.2021 
 
Saksopplysninger 
 
Søknad om deling oversendt til uttalelse 
Tolga kommune har i brev av 08.01.2021 oversendt søknad om fradeling av setertun, til 
nasjonalparkstyret for uttalelse. Den aktuelle eiendommen og setertunet ligger innenfor 
Magnilldalen – Busjødalen landskapsvernområde i Tolga kommune. Fradelingen av 
setertunet er et ledd i rasjonalisering av landbrukseiendom. Setra ligger i Tolga kommune, 
mens selve gardstunet og hovedbruket ligger i Alvdal kommune.  
 
Delesaken er behandlet etter jordlov. Fradeling av setertunet til fritidsformål er derimot 
enda ikke behandlet etter plan- og bygningsloven. Søknaden er sendt berørte instanser for 
uttalelse før Tolga kommune tar stilling til søknaden etter plan- og bygningslovens 
bestemmelser.  
 
Søknaden om deling 
Det søkes om fradeling av selve setertunet med tomt på 2 dekar fra setereiendommen. 
Setertunet skal brukes til fritidsformål. Søknaden krever dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel (LNF- område) jf. PBL § 19.  
 
Den aktive drifta på garden ble avsluttet i 1991, da de siste dyra ble levert. Fra 1996 til dags 
dato er jorda leid bort til grasproduksjon. Fjøset ble leid bort til potetproduksjon i perioden 
1998 – 2020. Gårdstunet består av våningshus, kårbolig, stabbur, eldhus og en driftsbygning.  
Søker har selv bodd i våningshuset, mens kårboligen har vært leid bort. Setervangen på 
Magnillsjøan har vært benyttet som fritidsbebyggelse etter at driften ble lagt ned i 1991. 
 
Garden Johanhaugen i Alvdal har siden 1880 hatt seter ved Magnillsjøan, Strømsøyvangen 
14/4 med rettigheter i Magnillsjøan setersameie. Setra var i drift med krøtter til 1989, 
seinere har vangen blitt brukt av nabo til beite, mens husa er brukt til fritidsformål. Søker har 
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drevet Johanhaugen siden 1976, med aktivt jordbruk frem til 1989, siden har jordvegen vært 
utleid.  
 
Opplysninger fra søker om setra 
«Vi står foran et generasjonsskifte, ingen av våre barn ønsker å ta over, mens vi ønsker oss 
mindre hus, lettere forhold, og vil derfor selge. Etter drøftinger med landbruksmyndigheter i 
så vel Alvdal som Tolga kommuner, ble konklusjonen at jord, skog, seterrett selges til garder i 
aktiv drift for å styrke deres næringsgrunnlag, mens gardstunet selges til boligformål. Det 
søkes om å få beholde setertunet med hus til fritidsformål.  
Setertunet består av 4 hus: Seterstue (ca. 1880), fjøs i stein (ca. 1880), ny seterstue fra 1976, 
opprinnelig sto denne på Evensmovangen, men var tatt ned og lå lagret, i enden av denne 
seterstua er det oppført en gammel tradisjonell vedskåle fra Paurengvangen 14/2, som sto til 
nedfalls. I 2006 ble det satt opp do i laft. Ei løe nederst på vangen følger med til ny eier når 
vangen selges som tilleggsareal. Alle hus er holdt godt i stand med løpende vedlikehold. 
Setertunet er en viktig del av setermiljøet/kulturlandskapet ved Magnillsjøan. Vår intensjon 
er å sørge for vedlikehold, så vårt setertun skal fortsette å være en viktig del av miljøet. Med 
vår bakgrunn som eiere i 44 år og fjerde generasjons eiere og brukere og yrkeserfaring og 
interesse for kultur- og bygningsvern gjennom 50 år oppfatter vi oss som relativt godt rustet 
for oppgaven.» 
 
I april 2020 ble det levert søknad om å dele opp hele driftsenheten på Strømsøyen med 
hensikt bruksrasjonalisering av tilhørende jord- og skogbruksressurser. I søknaden ble det 
vist til avtaler med aktive gårdbrukere som skulle overta dyrka mark, skog og utmark.  Videre 
ble det vist til et ønske om å dele fra boligtunet «Johanhaugen» for å styrke bosetting i 
Alvdal kommune, samt fradele «Strømsøyvangen» til fritidsbebyggelse i Tolga kommune. 
Fradeling av boligbebyggelse og sæterbebyggelse har vært en forutsetning for å kunne 
oppnå full bruksrasjonalisering.  
 
Magnillsjøan setersameie har som sameiere og naboer til søknaden om fradeling avgitt en 
positiv uttalelse til søknaden om fradeling av «Strømsøyvangen». Tolga kommune 
v/landbruksavdelingen har gitt positiv uttalelse i brev datert 19.06.2020.  
 
Behandling etter jordlov (opplysninger fra søker) 
Enhet for landbruk og miljø på Alvdal godkjente oppdeling av eiendommen etter jordlovens 
§§ 9 og 12 etter vedtak fattet den 15.juli 2020. Tiltaket medfører bruksrasjonalisering av 
tilhørende jord- og skogbruksressurser og styrker driftsgrunnlaget for eksisterende 
gårdsbruk i Alvdal og Tynset kommuner.  
 
Opplysninger om landbrukseiendommen og setereiendommen 
Eiendommen Strømsøyen med GID 4/74 i Alvdal, ligger på Auma, ca. 13 km nord for Alvdal 
sentrum og 11 km sør for Tynset sentrum. Hovedbruket består av en sammenhengende 
eiendom på Auma i Alvdal kommune, en mindre skogeiendom i Tynset kommune. 
Hovedbølet på Alvdal har en setereiendom på Magnillsjøan i Tolga kommune.  
 
Garden har seter – Strømsøyvangen - ved Magnillsjøan. Selve setertunet (skravert areal) 
søkes fradelt fra hovedbruket til fritidsformål. Søker ønsker å beholde denne selv.  
 
Forholdet til lovverket, hjemmel for beslutninger 
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Forholdet til verneforskriftens bestemmelser 
Søknader om fradeling og oppsplitting av eiendommer innenfor verneområdene omfattes 
ikke direkte av verneforskriftenes bestemmelser. Det betyr at nasjonalparkstyret ikke 
behandler tiltaket direkte etter vernebestemmelsene, og har dermed heller ingen hjemler til 
å avslå eller tillate tiltakene.  
Nasjonalparkstyret kan imidlertid oppfattes som «berørt instans» i visse tilfeller, der tiltaket 
har betydning for forvaltning av verneverdiene i området og har direkte relevans for selve 
verneformålet.  Nasjonalparkstyret har derfor tidligere bedt om at søknader om fradeling av 
landbruksbebyggelse og setertun innenfor verneområdene sendes til nasjonalparkstyret til 
orientering, og for vurdering av om styret ønsker å sende en uttalelse til tiltaket som berørt 
myndighet. 
 
Kommuneplanens arealdel og Plan- og bygningslovens bestemmelser 
Arealene som er vernet i Forollhogna (nasjonalpark og landskapsvernområder) har i 
kommuneplanenes arealdel normalt status som Landbruks- natur-, og friluftsområder (LNF-
områder). Bruksendring og fradeling av landbruksbebyggelse til fritidsformål krever 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.  
 
Søknadene kan deles i ulike grupper, i forhold til sin relevans for verneforvaltningen: 

1) Søknader om fradeling av tomt rundt eksisterende fritidsbebyggelse (hytter oppført 
som hytter). I utgangspunktet er dette kurante søknader når bruken og formålet ikke 
endres. Eks. fradeling av tidligere inngjerdet areal rundt eldre hytte. 

2) Søknader om fradeling av tomt rundt hytter som er oppført og godkjent om 
«tilleggsnæring/utleie» i landbruket for lenge siden. Dette er bygg brukt som hytter i 
lang tid (ofte oppført som ledd i overføring av landbrukseiendom), men som ikke er 
godkjent som hytter, men som tilleggsnæring til landbruket. Ikke like kurant som i 
punkt 2, fordi plasseringen kan være til ulempe for drift av landbrukseiendom, og 
bakgrunnen for bygget er annen enn fritid.  

3) Fradeling av bygninger (gjerne omtalt som hytte i søknad) i og i tilknytning til 
setertun der bygget relativt nylig er godkjent oppført for behov i landbruksnæring 
eller tilleggsnæring i landbruk/seterdrift, også godkjent etter verneforskrift for dette 
formålet. Nasjonalparkstyret er da opplagt berørt myndighet.  

4) Fradeling av setre (eller omgjøring til fritidsfeste) som følge av bruksrasjonalisering. 
Ofte prinsipielle saker, der hver sak må vurderes konkret. Kan på statsalmennning 
også bli krav om riving av bebyggelse etter fjellov/seterforskrift som følge av 
bruksrasjonalisering.  

 
Dispensasjon, PBL, kapittel 19 
 
Utdrag av PBL § 19-1:  
Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å 
uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8. 
 
Utdrag av PBL § 19 -2, andre til fjerde ledd:  
        Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å 
gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 
dispenseres fra saksbehandlingsregler. 
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Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale 
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens 
bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional 
myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 
 
Vurdering 
 
Den aktuelle setra ligger innenfor Magnillsjøan- Busjødalen landskapsvernområde, i den del 
av verneområdet som ligger i Tolga kommune. Bygningene på setra er godt ivaretatt og 
danner et setertun. Setra ligger i et åpent kulturlandskap med et samlet setermiljø med flere 
setre i drift. Det vises til kart nedenfor 
 
Magnilldalen – Busjødalen landskapsvernområde, § 2 verneformål: 
Formålet med Magnilldalen – Busjødalen landskapsvernområder er å ta vare på et særpreget 
og vakkert natur- og kulturlandskap, der vegetasjon, seterlandskap med seterbebyggelse og 
setervoller, slåttenger, utmarksslåtter og kulturminner utgjør en viktig del av landskapets 
egenart.  
 
§§ 8 og 9 - Kunnskapsgrunnlaget og føre- var-prinsippet 
Kunnskapsgrunnlaget er godt nok for å vurdere søknaden. Det foreligger vegetasjonskart, 
villreinkart, SEFRAK-kart mv. Tiltaket er godt beskrevet i søknaden. 
 
§10 - Økosystemtilnærming og samlet belastning  
Søknaden er en del av bruksrasjonalisering i landbruket. Søknaden innebærer i utgangs-
punktet ingen fysiske endringer i landskapsbildet. Setra vil som før ligge som en naturlig del 
av kulturlandskapet ved Magnillsjøan.  
 
Søknader om fradeling av setertun til fritidsbebyggelse er imidlertid av prinsipielll karakter 
for forvaltning av området som seterlandskap. For å ivareta verneverdiene er man avhengig 
av å se bygninger, landskap og bruk av ressursene i sammenheng. Det er generelt ikke 
ønskelig å etablere nye fritidseiendommer innenfor verneområdene. Dette fordi 
fritidseiendommer generelt sett legger et press på landbruksvirksomhet og seterbruk, og 
søknader av denne type fører ofte til presedens for tilsvarende søknader.  
 
Det har generelt vært ført en svært restriktiv holdning i kommunene til fradeling av setre i 
disse viktige og prioriterte seterområdene. I de seinere åra er det imidlertid et økt press på 
fradeling i forbindelse med bruksrasjonalisering, og dette presset vil nok bli enda sterkere i 
åra som kommer. Færre bruk er i aktiv drift, de som er i aktiv drift trenger mer areal og 
ressurser. Bruksrasjonalisering blir viktig for å ta vare på gardbruk i drift og sikre deres 
ressurser. Fradeling av setre til fritidsformål fører imidlertid til at det blir mindre muligheter 
for lokal verdiskaping knyttet til seterområdene, og det kan også oppstå utfordringer mellom 
tradisjonelt landbruk og fritidbruk av områdene. Setrene er ressurser for både gardsbruk i 
drift som trenger mer ressurser og for mindre bruk som er attraktive for bosetting. Setrene 
ligger der som et viktig grunnlag for lokal verdiskaping.  
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Skal vi ivareta seterlandskapet er vi avhengige av bruk av setrene til landbruksformål med 
tilhørende beitedyr på setervoller og i utmark (både store og små enheter og mer 
hobbyvirksomhet), men ressursene må ses i sammenheng med bebyggelsen. I 
forvaltningsplaner og skjøtselsplaner for området legges det særlig vekt på at man bør 
prioritere skjøtsel av skog og beitetiltak i tilknytning til setrene – der det er viktig å 
opprettholde den historiske bruken for størst mangfold i naturtyper og arter. Setrene er ikke 
tilfeldig plassert – de ligger oftest i tilknytning til de beste beitearealene. Skjøtsel av skogen 
og ivaretagelse av beitearealene er avhnegig av at områdene er i aktiv bruk. Om de ikke er 
det i dag i visse områder, er de likevel en ressurs for framtida.  
 
Nasjonalparkstyret har som myndighet ansvar for å ivareta verneformålet – der 
sammenhengen mellom bebyggelsen, setervollene og utmarksbruken er særlig viktig. I 
tillegg har styret et ansvar for å legge til rette for lokal verdiskaping jf. vedtekenes pkt. 8.2.  
 
Nasjonalparkforvalter er bekymret for en økende utvikling der bruksrasjonalisering fører til 
fradeling av setre til fritidsformål i verdifulle seterområder. Setrene med sine ressurser bør 
som utgangspunkt knyttes til en landbrukseiendom enten ved å opprettholde eksisterende 
bruk, eller ved å styrke ressursgrunnlaget til andre gardsbruk. Derfor er det viktig at 
nasjonalparkstyret gir et signal om at det må foreligge særlige grunner for å fradele setre til 
fritidsformål (som tillegg til begrunnelsen om bruksrasjonalisering) – og at dette må løftes 
opp og drøftes politisk i kommunene. Jord- og konsesjonspolitikken og arealpolitikken i 
kommunene vil fremover ha stor betydning for forvaltning av verneområdene.  
 
Samlet vurdering 
Etter en samlet vurdering vil nasjonalparkforvalter i dette konkrete tilfelle kunne tilrå 
fradeling, da bruksrasjonaliseringen totalt sett gir et styrket ressursgrunnlag for en gard med 
seter i drift i det aktuelle området.  
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Kart over setrene ved Magnillsjøan 

 
 

 
GID 14/5, setertun øverst til høyre ved Storbekken søkes fradelt
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