
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Nasjonalparkstyret for Forollhogna 
Møtested: Teams, Nettmøte 
Dato: 01.02.2021 
Tidspunkt: 10:00 – 13:15 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Sivert Moen Leder Midte Gauldal kommune 
Marit Bjerkås Medlem Rennebu kommune 
Guri Heggem Medlem Trøndelag fylkeskommune  
Arve Hitterdal Medlem Holtålen kommune 
Bjørnar T Jordet Medlem Tolga kommune 
Runa Finborud Medlem Os kommune 
Stein Tronsmoen Medlem Innlandet fylkeskommune 
Isak Busch Medlem Røros kommune 
Tone Hagen Medlem Tynset kommune 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Merknader: I sak 6/2021 møtte Arne Horten møtte for Runa Finborud, Os kommune 

 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Berit Broen Oppsyn SNO-Forollhogna 
Astrid Alice Haug Nasjonalparkforvalter, Forollhogna 
Eli Grete Nisja Nasjonalparkforvalter, Forollhogna 

 
 
Orienteringer fra nasjonalparkforvalterne 

Byggeskikkveilederen 
Ferdig fra trykkeriet, samt digital versjon, klar for utsending til kommunene m.fl.  

Nasjonalparkkonferansen 16.-17.febr.for styrene – Webinar 
Epost videresendt 28.jan og nye info deles snarest.  



Kvalitetsnormen for villrein fastsatt ved kongl.res. 23.6.2020) 
De nasjonale villreinområdene skal klassifiseres allerede høsten 2021.  
Arbeidet med delnorm 2 om leveområder og menneskelig påvirkning er startet opp 
for Forollhogna og arbeidet ledes av Villreinsentret.  

Digitale faglig innlegg 
Avtale med Ynge Rekdal til neste styremøte 15.mars 
 

Møteplan for 2021 
- Behov for å finne ny dato for siste styremøtet – forslag om man/tirs eller tirs/ons i 

uke 48. Sekretariatet sender ut en Doodle-kartlegging.  
 
Nye kontorlokaler – Veksthuset på Røros 

Nasjonalparkforvalteren ble fra desember 2020 samlokalisert med forvalteren for 
Femundsmarka, Reindriftsforvaltningen, SNO og Statskog.  

Luer og buffer med logoen Forollhogna nasjonalpark 
Styremedlemmer og varamedlemmer får tilsendt en lue og buff – 
«bestillingskjema» sendes ut. 

Jubileumskomiteen  
Marit og Arve er oppnevnt av styret for å delta sammen med forvalterne i 
planleggingen av aktiviteter i løpet av sommeren for å markere 20-årsjubileet for 
Forollhogna. Forvalterne avtaler nærmere et planleggingsmøte. 
Kom gjerne med innspill til komitéen, samt kommentarer om forslag til «politiker» 
ordfører-tur» om dere synes det er aktuelt.   

AU – behov for et møte i løpet av februar, avtales nærmere  
 
Revisjon av forvaltningsplaner  

- Forbereder sak for styre til neste møte – 15.mars  

 
 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteprotokollen er i samsvar med det 
som ble vedtatt på møtet. 
 
 
 
________ Sivert Moen _(sign.) __                              ____ Arve Hitterdal _(sign.) __ 
                  leder                                         styremedlem                                                                                     
Bekreftet godkjent 2.2.2021                                         Bekreftet godkjent 2.2.2021 
 
 



 

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 



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 



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 

 
 
 



Styresak 

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

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 01.02.2021  
 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna godkjenner møteinnkalling og sakliste til møtet 
1.februar 2021.  
 
Nasjonalparkstyret velger Arve Hitterdal, Holtålen kommune som sammen med leder 
skal godkjenne og underskrive protokollen for dette møtet. 
 
 
 

ST 2/2021 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 01.02.2021  
 
 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna tar referatsakene RS 1 -9 /2021 til orientering.   
 
 

Styresak 

ST 3/2021 Delegerte saker 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 01.02.2021  
 
 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna tar delegerte saker DS 1 – 21/2021 til orientering.   
 
 
 



Styresak 

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

 

 
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.  
 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 01.02.2021  
 
Behandling  
 
Enstemmig vedtak (9-0) 
 

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. 

 

 
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.  
 
 
 
 



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 

 

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 byggetegninger 
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.  
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.  
 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 01.02.2021  
 
Behandling 
 
Enstemmig vedtak (9-0) 
 

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 byggetegninger 
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.  
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.  
 
 
 
 



ST 6/2021 Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde - 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. 
 

 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 01.02.2021  
 
Behandling 
Runa Finborud sitter i styret for NØK og bad nasjonalparkstyret om å vurdere sin habilitet. 
Runa Finborud ble erklært inhabil, og fratrådte saken. Arne Horten, vara for Runa 
Finborud, tiltrådte saken. 
 
 
Arne Horten fremmet følgende forslag til nytt vedtak:  
Nasjonalparkstyret for Forollhogna tar klagen fra NØK Nett til følge, og gir NØK Nett 
dispensasjon fra § 3 punkt 1 i verneforskriften for Vangrøftdalen og Kjurrudalen 
landskapsvernområde for fremføring av strøm til bebygde eiendommer i Rabblia i 
Vangrøftdalen som omsøkt. 
  
Vilkår for tillatelsen 

1. Tiltak skal gjennomføres i tråd med beskrivelse gitt av NØK nett i brev av 
17.11.2020. 

2. Tiltaket ses som en del av strømprosjektet i Vangrøftdalen, der vilkår for 
gjennomføring gjelder tilsvarende for strømfremføring til Rabblia. Det vises særlig 
til sak 5/2020. 

3. Det forutsettes at tiltaket ikke fører til breddeutvidelse av eksisterende veg 
(veglegeme inklusive grøft/skulder) 

4. Tiltak skal generelt gjennomføres skånsomt av hensyn til naturverdiene på stedet. 
Kulturminner skal ikke berøres av tiltaket. Tiltakshaveren skal dekke kostnadene 
ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom 
dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. Det vises til 
naturmangfoldlovens § 11. 

  
Vurdering av tiltaket etter naturmangfoldlovens § 8 -12: 

 Nasjonalparkstyret mener det foreligger tilstrekkelig kunnskap om tiltaket og 
naturforholdene på stedet som grunnlag for behandling av søknaden. Det vises til 



opplysninger fra NØK og at tiltaket kun skal berøre selve veglegemet. Det er derfor 
ikke nødvendig å hente inn ny kunnskap om naturverdier eller kulturminner i 
området (§§ 8 og 9) 

 Samlet belastning for tiltaket vil være veldig begrenset, da fremføringen vil skje i 
selve veglegemet, uten påvirkning av arealet ved siden av veglegemet (§ 10) 

 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver. Dette er ivaretatt 
gjennom vilkår i saken (§ 11) 

 Tiltaket er planlagt gjennomført på en slik måte at det skal føre til minst mulig 
inngrep i naturen. Det settes krav til utførende entreprenør om dette, og arbeidet 
følges opp i felt, slik at nødvendige hensyn ivaretas (§ 12). 

  
Begrunnelse for tillatelsen: 
Nasjonalparkstyret mener at tiltaket ikke strider mot formålet med vernet, utfra følgende 
momenter; 

 Dette er en del av strømprosjektet i Vangrøftdalen, ved at det er en forlengelse av 
allerede vedtatt sidearm som går til setervoll på vestsiden av elva (Mosengvollen) 
Opprinnelig foreslått luftstrekk er erstattet av jordkabel i vegbanen. 

 Eiendommene i Rabblia ligger nordvendt, slik at strømproduksjon ved bruk av 
solceller er lite effektivt. 

 Vegen til Rabblia starter ved Mosengvollen, slik at fremføringen vil i sin helhet gå i 
veglegemet. 

 Tiltaket vil ikke skape presedens, da fremføringen til disse eiendommene er en del 
av et større prosjekt, og ikke kun enkeltstående fritidseiendommer/setrer. 

 NØK Nett har i sin beskrivelse av prosjektet, poengtert at arbeidet vil gjennomføres 
skånsomt, og tiltaket vil ikke være synlig i etterkant. 

  
Hjemmel: Verneforskriftens § 5, punkt 6 
  
 
Arne Horten sitt forslag ble enstemmig vedtatt (9-0) 
 
 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna tar klagen fra NØK Nett til følge, og gir NØK Nett 
dispensasjon fra § 3 punkt 1 i verneforskriften for Vangrøftdalen og Kjurrudalen 
landskapsvernområde for fremføring av strøm til bebygde eiendommer i Rabblia i 
Vangrøftdalen som omsøkt. 
  
Vilkår for tillatelsen 

1. Tiltak skal gjennomføres i tråd med beskrivelse gitt av NØK nett i brev av 
17.11.2020. 



2. Tiltaket ses som en del av strømprosjektet i Vangrøftdalen, der vilkår for 
gjennomføring gjelder tilsvarende for strømfremføring til Rabblia. Det vises særlig 
til sak 5/2020. 

3. Det forutsettes at tiltaket ikke fører til breddeutvidelse av eksisterende veg 
(veglegeme inklusive grøft/skulder) 

4. Tiltak skal generelt gjennomføres skånsomt av hensyn til naturverdiene på stedet. 
Kulturminner skal ikke berøres av tiltaket. Tiltakshaveren skal dekke kostnadene 
ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom 
dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. Det vises til 
naturmangfoldlovens § 11. 

  
Vurdering av tiltaket etter naturmangfoldlovens § 8 -12: 

 Nasjonalparkstyret mener det foreligger tilstrekkelig kunnskap om tiltaket og 
naturforholdene på stedet som grunnlag for behandling av søknaden. Det vises til 
opplysninger fra NØK og at tiltaket kun skal berøre selve veglegemet. Det er derfor 
ikke nødvendig å hente inn ny kunnskap om naturverdier eller kulturminner i 
området (§§ 8 og 9) 

 Samlet belastning for tiltaket vil være veldig begrenset, da fremføringen vil skje i 
selve veglegemet, uten påvirkning av arealet ved siden av veglegemet (§ 10) 

 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver. Dette er ivaretatt 
gjennom vilkår i saken (§ 11) 

 Tiltaket er planlagt gjennomført på en slik måte at det skal føre til minst mulig 
inngrep i naturen. Det settes krav til utførende entreprenør om dette, og arbeidet 
følges opp i felt, slik at nødvendige hensyn ivaretas (§ 12). 

  
Begrunnelse for tillatelsen: 
Nasjonalparkstyret mener at tiltaket ikke strider mot formålet med vernet, utfra følgende 
momenter; 

 Dette er en del av strømprosjektet i Vangrøftdalen, ved at det er en forlengelse av 
allerede vedtatt sidearm som går til setervoll på vestsiden av elva (Mosengvollen) 
Opprinnelig foreslått luftstrekk er erstattet av jordkabel i vegbanen. 

 Eiendommene i Rabblia ligger nordvendt, slik at strømproduksjon ved bruk av 
solceller er lite effektivt. 

 Vegen til Rabblia starter ved Mosengvollen, slik at fremføringen vil i sin helhet gå i 
veglegemet. 

 Tiltaket vil ikke skape presedens, da fremføringen til disse eiendommene er en del 
av et større prosjekt, og ikke kun enkeltstående fritidseiendommer/setrer. 

 NØK Nett har i sin beskrivelse av prosjektet, poengtert at arbeidet vil gjennomføres 
skånsomt, og tiltaket vil ikke være synlig i etterkant. 

  
Hjemmel: Verneforskriftens § 5, punkt 6 
 



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

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 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).  
 
 



 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 01.02.2021  
 
Behandlingen 
 
Bjørnar Tollan Jordet, Tolga kommune forlot møtet (pga. annen avtale) før saken ble ferdig 
behandlet.  
 
Stein Tronsmoen fremmet følgende forslag (utdrag av forvalters innstilling): 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna vil 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). 
 
Dersom seterbebyggelsen skal skilles ut bør det foreligge særlige grunner (ut over ren 
bruksrasjonalisering), 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.   
 
 
Stein Tronsmoen sitt forslag ble enstemmig vedtatt (8-0) 
  

Vedtak 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna vil 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).  
 
Dersom seterbebyggelsen skal skilles ut bør det foreligge særlige grunner (ut over ren 
bruksrasjonalisering), 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.   
 


