
 

 
Møteprotokoll 

 
 
 
Utvalg: Nasjonalparkstyret for Forollhogna 
Møtested: Nettmøte via Teams 
Dato: 15.03.2021 
Tidspunkt: 11:00 – 14:00 

 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Sivert Moen Leder MIDTRE GAULDAL 
Guri Heggem Medlem TRØNDELAG FK 
Arve Hitterdal Medlem HOLTÅLEN 
Bjørnar T Jordet Medlem TOLGA 
Stein Tronsmoen Medlem IINNLANDET FK 
Isak Busch Medlem RØROS 
Tone Hagen Medlem TYNSET 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Runa Finborud MEDL OSIØSTERDALEN 
Marit Bjerkås MEDL RENNEBU 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Ola Øie Marit Bjerkås RENNEBU 
Arne Horten Runa Finborud OSIØSTERDALEN 

 
Merknader: Sivert Moen og Tone Hage møtte til fysisk møte på Veksthuset, Røros 

 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Berit Broen SNO Forollhogna 
Erik Ydse SNO Forollhogna 
Astrid Alice Haug Nasjonalparkforvalter Forollhogna 
Eli Grete Nisja Nasjonalparkforvalter Forollhogna 

 



Andre møtende:  
Navn Stilling 
Yngve Rekdal  NIBIO  
Berit Siksjø  Landbruksrådgiver, Os kommune 
Ragnhild Trønnes Landbruksrådgiver, Os kommune 
Merknader: Ynge Rekdal møtte i forbindelse med foredrag innledningsvis i møtet.  
Berit Siksjø og Ragnhild Trønnes møtte i forbindelse med foredrag og orientering om UKL 
Vangrøftdalen-Kjurrudalen og sak 11/2021.  
 

 
 
Orienteringer 
 
SNO v/Berit Boren 

 Pga. vær- og føreforholdene i fjellet tidligere i vinter har det vært noe mindre 
arbeidet ute i fjellet, men det er gjennomført røkting av foringsautomat for fjellrev 
og kartlegging i forkant av minimumstellingen av villrein. Det ventes på bedre 
forhold for jervsporing i tida framover. 

 I januar mens det fortsatt var barmark ble det gjennomført finrydding av krypfuru i 
feltet innerst i Synnerdalen.   

 SNO har kontakt med fjellstyrene rundt om. 
 Villreinsentret Nord har oppdraget med kvalitetsnormen for villrein – SNO deltar 

inn i kartarbeidet – nytt møte nå før påske.  
 
Nasjonalparkforvalterne v/Eli Grete Nisja 

 Oppstartvarsel og høring av Planprogram for kommunedelplan for kulturminner, 
Tynset kommune. Frist 21.april. Gir en administrativ tilbakemelding. 

 Miljødirektoratet har orientert berørte kommuner via nettmøter om at det sendes 
over faglige vurderinger av forslag om utvidelser av verneområder til KLMI innen 
1.april. Det foreligger et forslag om en mindre utvidelse mellom Svartsjøen og 
dagens grense til nasjonalparken. 

 Gjennomgang av tildelingen av tiltaksmidler og driftsmidler 2021, samt SNO-
ressursen.  
Driftsmidler kap. 1420 post 21: tildelt ramme kr 580.000 
Tiltaksmidler kap.1420 post 31: tildelt ramme kr 900.000 
Prioritering av gjennomføring følger innmeldingen, og ferdigstilling av de 3 
innfallsportene Såttåhaugen, Storbekkøya og Svartsjøen har førsteprioritet.  
Tildelingen til strøm til setrer i bruk i Vangrøftdalen avventes til supplerende 
tildeling i juni. 
SNO-bestillingen – gjennomføring tilnærmet i tråd med bestilling, antall dagsverk 
blir tilpasset avtaler og andre forhold. SNO bistår ved tilrettelegging av 
innfallsportene og i skjøtselsområdene. 

 Arbeid med informasjonsplakater, brosjyre og nettsider vil ha prioritet for 
forvalterne framover. 
 

 
 
 



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.) __                                ____ Tone Hagen_(sign.) __ 
                  leder                                         styremedlem                                                                                     
Bekreftet godkjent 16.03.2021                                Bekreftet godkjent 16.03.2021 
 



 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
 



 

Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

 Styresak   
ST 8/2021 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste, og 

valg av styremedlem til godkjenning av 
protokoll 

  

 Styresak   
ST 9/2021 Referatsaker   
RS 10/2021 Rapport minimumstelling 2021  2019/14576 
RS 11/2021 Endring av verneforskriftene for 

nasjonalparkene – sykling 
 2021/2067 

RS 12/2021 Sykling i vernede villreinområder, uttalelse fra 
Villreinrådet i Norge 

 2021/2067 

RS 13/2021 Forollhogna nasjonalpark - prosjekt - vandring 
gjennom Europa fra Nordkapp til Portugal - 
klimaforandring 

 2020/12095 

RS 14/2021 VS: Climatewalk - foreløpig svarbrev  2020/12095 
RS 15/2021 Forollhogna nasjonalpark - varsel om klage på 

vedtak - dispensasjon for bruk av ATV 
 2021/504 

RS 16/2021 Møteprotokoll AU for nasjonalparkstyret 
Forollhogna 19.02.2021 

 2021/262 

 Styresak   
ST 10/2021 Delegerte saker   
DS 22/2021 Forollhogna nasjonalpark og Grøntjønnan 

naturreservat - gitt tillatelse til bruk av 
snøscooter for transport til egen seter ved 
Grøntjønnan - 2021 - 2023 

 2021/1026 

DS 23/2021 Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av 
snøscooter for utkjøring av saltstein og 
vedlikehold av automater i regi av Kvikne 
Østfjell Beitelag - 2021 -2024 

 2021/1272 

DS 24/2021 Forollhogna nasjonalpark og Grøntjønnan 
naturreservat - tillatelse til bruk av snøscooter 
for transport til egen seter ved Grøntjønnan og 
3 jaktbuer nærliggende Grøntjønnan - 2021-
2024 

 2021/1378 

DS 25/2021 Forollhogna nasjonalpark - Tillatelse til bruk av 
snøscooter for utkjøring av saltstein og 
gjerdmateriell for perioden 2021 - 2023 - Endal 
Beitelag 

 2020/2283 



DS 26/2021 Forollhogna nasjonalparksenter - gitt tillatelse 
til bruk av snøscooter for transport av ved 
propan materiell og utstyr til egen bu ved Lille 
Ensjø i Budal 

 2021/1499 

DS 27/2021 Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av 
snøskuter for transport i forbindelse med tilsyn 
med repeater på Halshøgda - Budal Røde 
kors hjelpekorps 

 2021/1756 

DS 28/2021 Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av 
snøscooter for transport av ved, materialer og 
utstyr til egen seter Holtsetra i Rennebu 
kommune. 

 2021/1891 

DS 29/2021 Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av 
snøscooter for utkjøring av saltstein i eget 
beiteområde 2021-2024- Soknedal beitelag 

 2021/1440 

DS 30/2021 Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av 
snøscooter for utkjøring av saltstein og ved, 
utstyr til gjeterbu i eget beiteområde for 
perioden 2021-2024 - Os Sauhamnelag 

 2021/2051 

DS 31/2021 Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av 
snøscooter for transport av ved og utstyr til 
Mattisbua og båthus ved Hiåsjøen - 2021-
2024. 

 2021/2047 

DS 32/2021 Forollhogna nasjonalpark - dispensasjon for 
bruk av ATV for transport av ved og utstyr på 
kjørespor fram til Gorsetbua - 2021-2024 

 2021/504 

 Styresak   
ST 11/2021 Områdeplan for det utvalgte kulturlandskapet 

Vangrøftdalen og Kjurrudalen - 
høringsuttalelse 

 2021/2066 

 
 
 



Styresak 

ST 8/2021 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste, og valg av styremedlem til 
godkjenning av protokoll 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 15.03.2021  
 
Behandling 
Ingen merknader til innkallingen og saksliste. 
Tone Hagen, Tynset kommune ble foreslått til å godkjenne protokollen sammen med 
styreleder. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt (9-0) 
 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna godkjenner møteinnkalling og sakliste til møtet 15. 
mars 2021.  
 
Nasjonalparkstyret velger Tone Hagen, Tynset kommune som sammen med leder skal 
godkjenne og underskrive protokollen for dette møtet. 
 
 

ST 9/2021 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 15.03.2021  
 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna tar referatsakene RS 10-16/2021 til orientering.   
 
 

Styresak 

ST 10/2021 Delegerte saker 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 15.03.2021  
 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna tar delegerte saker DS 22-32/2021 til orientering.   
 
 
 
 



Styresak 

ST 11/2021 Områdeplan for det utvalgte kulturlandskapet Vangrøftdalen og Kjurrudalen 
– høringsuttalelse 

Innstilling til vedtak: 

Nasjonalparkstyret for Forollhogna vil fremheve følgende punkter av betydning for forvaltning av 
verneområdene og det utvalgte kulturlandskapet i Os – som en høringsuttalelse til områdeplanen: 
 
1. Deltagelse i arbeidsgruppe for UKL 

Sammenhengen mellom forvaltningen av verneområdene og ordningen utvalgte 
kulturlandskap er så viktig og sentral at nasjonalparkstyret for Forollhogna vil be om at 
verneområdeforvaltningen blir faglig representert (v/nasjonalparkforvaltere) i arbeidsgruppa 
for utvalgte kulturlandskap i Os på lik linje med Statsforvalteren og fylkeskommunen. 

 
2. Samordning av tiltak, virkemidler og ressurser  

Nasjonalparkstyret for Forollhogna vil fremheve betydningen av å se sammenhengen mellom 
områdets ulike verdistatuser med tilhørende planer, og betydningen av å samordne 
informasjon, ressurser og virkemidler for ivaretagelse av verdiene i området. Det vises til 
besøksstrategi for verneområdene i Forollhogna der dette er særskilt fremhevet.  

 
3. Informasjon, kunnskap og kompetanse 

Vi vil generelt fremheve betydningen av formidling og deling av kunnskap om verneverdiene 
både til besøkende og til de ulike aktørene i området. Vi vil særlig fremheve barn og ungdom 
som ei viktig målgruppe for kunnskapsformidling, da de er de fremtidige forvalterne av 
områdets ressurser og verdier. Skolene er viktige aktører i dette arbeidet.  
 

4. Seterdrift, skjøtsel og utmarksbeite 
Ulike former for seterdrift, skjøtsel av skogen og dyr på utmarksbeite er avgjørende for å ta vare 
på verdiene i området. Det er derfor viktig å opprettholde støtte til setre i aktiv drift for å 
kompensere for inntektstap ved å ha dyra på setra. Det bør jobbes for en differensiering av 
setertilskuddet, slik at de setrene som er i drift og som har dyra på utmarksbeite får økte tilskudd 
for dette. Det bør generelt vurderes ordninger som stimulerer til også andre former for seterdrift 
– som ivaretar dyrenes beitemønster inn og ut fra setra, og dermed bidrar til å ta vare på både 
setervoller, driftsbygninger, beitekvalitet og artsmangfold og verdifulle naturtyper rundt 
setrene. 
 

5. Areal- og ressursforvaltning  
UKL er fortrinnsvis en virkemiddelordning. Os kommune har som forvalter av UKL-området en 
viktig rolle i å forvalte områdets verdier og ressurser gjennom eget planverk. Nasjonalparkstyret 
har tidligere vist til at kommuneplanens arealdel må synliggjøre de verdiene kommunen er satt 
til å ivareta, og utforme bestemmelser og retningslinjer knyttet til arealformålet i 
kommuneplanen (LNF) som ivaretar natur- og kulturverdier, og ikke minst den kulturarven som 
bygningsmiljøet i seterdalene representerer. Os kommune bør i samarbeid med 
nasjonalparkstyret løfte fram en breiere diskusjon om hva man vil med seterdalene fremover.  

 
5.    Landbrukspolitikken   
      Områdeplanen viser til at landbrukspolitikken er særlig viktig for å kunne ta vare på  
      aktiviteten i området med setring, skjøtsel og utmarksbeite. Betydningen av et aktivt landbruk  



      med muligheter for å utnytte setra som utgangspunkt for ulike former for setring og/eller  
      beite må løftes politisk og ses i sammenheng med områdenes ulike verdistatuser.  
 
6. Bygningsforvaltning 

Nasjonalparkstyret vil påpeke betydningen av tidlig og god veiledning til brukerne i forbindelse 
med søknader om nybygg, tilbygg, restaurering, istandsetting, vedlikehold, rekonstruksjon mv. 
Ordningen med tilstandsvurderinger med kostnadsoverslag bør videreføres. Det er behov for 
ressurser til veiledning til tiltakshavere så tidlig som mulig i en søknadsprosess, og hjelp til å søke 
tilskudd til istandsetting av verneverdige bygninger. 
Kommunen bør se på muligheter for differensiering av byggesaksgebyr (eller redusert gebyr eller 
unntak for gebyr) knyttet til restaurering og istandsetting av verdifulle bygninger. Det bør 
generelt stimuleres til å ivareta verdifulle bygninger og bygningsmiljø.   

 
7. Generelt 

Det er ønskelig med en enda klarere prioritering av målsettinger for området med tilhørende 
prioriteringer av særlig verdifulle områder for beite og skjøtsel, sett i forhold til 
kulturlandskapsverdier, naturgrunnlag, beiteverdi og muligheter for aktiv skjøtsel og beite. Det 
anbefales utarbeidet en kortversjon av områdeplanen der viktige fakta og hovedprioriteringer 
fremgår tydeligere. Prioritering av områder for skjøtsel vil også gjøre det lettere å hente inn 
midler til tiltak – også via verneområdeforvaltningen. Det er ønskelig å få en samla kartoversikt 
over områder det er laget skjøtselsplaner for, og gjennomført skjøtsel – som grunnlag for videre 
prioriteringer.  
  

 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 15.03.2021  
 
Behandling 
Innstillingen til vedtak ble enstemmig vedtatt (9-0) 
 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna vil fremheve følgende punkter av betydning for 
forvaltning av verneområdene og det utvalgte kulturlandskapet i Os – som en 
høringsuttalelse til områdeplanen: 
 

1. Deltagelse i arbeidsgruppe for UKL 
Sammenhengen mellom forvaltningen av verneområdene og ordningen utvalgte 
kulturlandskap er så viktig og sentral at nasjonalparkstyret for Forollhogna vil be om at 
verneområdeforvaltningen blir faglig representert (v/nasjonalparkforvaltere) i 
arbeidsgruppa for utvalgte kulturlandskap i Os på lik linje med Statsforvalteren og 
fylkeskommunen. 
 

2. Samordning av tiltak, virkemidler og ressurser  
Nasjonalparkstyret for Forollhogna vil fremheve betydningen av å se sammenhengen 
mellom områdets ulike verdistatuser med tilhørende planer, og betydningen av å 
samordne informasjon, ressurser og virkemidler for ivaretagelse av verdiene i området. 
Det vises til besøksstrategi for verneområdene i Forollhogna der dette er særskilt 
fremhevet.  



 
3. Informasjon, kunnskap og kompetanse 

Vi vil generelt fremheve betydningen av formidling og deling av kunnskap om 
verneverdiene både til besøkende og til de ulike aktørene i området. Vi vil særlig fremheve 
barn og ungdom som ei viktig målgruppe for kunnskapsformidling, da de er de fremtidige 
forvalterne av områdets ressurser og verdier. Skolene er viktige aktører i dette arbeidet.  
 

4. Seterdrift, skjøtsel og utmarksbeite 
Ulike former for seterdrift, skjøtsel av skogen og dyr på utmarksbeite er avgjørende for å 
ta vare på verdiene i området. Det er derfor viktig å opprettholde støtte til setre i aktiv drift 
for å kompensere for inntektstap ved å ha dyra på setra. Det bør jobbes for en 
differensiering av setertilskuddet, slik at de setrene som er i drift og som har dyra på 
utmarksbeite får økte tilskudd for dette. Det bør generelt vurderes ordninger som 
stimulerer til også andre former for seterdrift – som ivaretar dyrenes beitemønster inn og 
ut fra setra, og dermed bidrar til å ta vare på både setervoller, driftsbygninger, 
beitekvalitet og artsmangfold og verdifulle naturtyper rundt setrene. 
 

5. Areal- og ressursforvaltning  
UKL er fortrinnsvis en virkemiddelordning. Os kommune har som forvalter av UKL-
området en viktig rolle i å forvalte områdets verdier og ressurser gjennom eget planverk. 
Nasjonalparkstyret har tidligere vist til at kommuneplanens arealdel må synliggjøre de 
verdiene kommunen er satt til å ivareta, og utforme bestemmelser og retningslinjer 
knyttet til arealformålet i kommuneplanen (LNF) som ivaretar natur- og kulturverdier, og 
ikke minst den kulturarven som bygningsmiljøet i seterdalene representerer. Os kommune 
bør i samarbeid med nasjonalparkstyret løfte fram en breiere diskusjon om hva man vil 
med seterdalene fremover.  
 

6. Landbrukspolitikken   
Områdeplanen viser til at landbrukspolitikken er særlig viktig for å kunne ta vare på       
aktiviteten i området med setring, skjøtsel og utmarksbeite. Betydningen av et aktivt 
landbruk med muligheter for å utnytte setra som utgangspunkt for ulike former for setring 
og/eller beite må løftes politisk og ses i sammenheng med områdenes ulike verdistatuser.  
 

7. Bygningsforvaltning 
Nasjonalparkstyret vil påpeke betydningen av tidlig og god veiledning til brukerne i 
forbindelse med søknader om nybygg, tilbygg, restaurering, istandsetting, vedlikehold, 
rekonstruksjon mv. Ordningen med tilstandsvurderinger med kostnadsoverslag bør 
videreføres. Det er behov for ressurser til veiledning til tiltakshavere så tidlig som mulig i 
en søknadsprosess, og hjelp til å søke tilskudd til istandsetting av verneverdige bygninger. 
Kommunen bør se på muligheter for differensiering av byggesaksgebyr (eller redusert 
gebyr eller unntak for gebyr) knyttet til restaurering og istandsetting av verdifulle 
bygninger. Det bør generelt stimuleres til å ivareta verdifulle bygninger og bygningsmiljø.   
 

8. Generelt 
Det er ønskelig med en enda klarere prioritering av målsettinger for området med 
tilhørende prioriteringer av særlig verdifulle områder for beite og skjøtsel, sett i forhold til 
kulturlandskapsverdier, naturgrunnlag, beiteverdi og muligheter for aktiv skjøtsel og beite. 
Det anbefales utarbeidet en kortversjon av områdeplanen der viktige fakta og 



hovedprioriteringer fremgår tydeligere. Prioritering av områder for skjøtsel vil også gjøre 
det lettere å hente inn midler til tiltak – også via verneområdeforvaltningen. Det er 
ønskelig å få en samla kartoversikt over områder det er laget skjøtselsplaner for, og 
gjennomført skjøtsel – som grunnlag for videre prioriteringer.  
 


