
 
 

 

Møteprotokoll 
 
 
 
 

Utvalg: Nasjonalparkstyret for Forollhogna 
Møtested: Ekstramøte - Nettmøte via Teams 
Dato: 18.08.2021 
Tidspunkt: 16:00- 17:00 

 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Sivert Moen 

Marit Bjerkås 

Styreleder 

Medlem 

MIDTRE GAULDAL 

RENNEBU 

Guri Heggem Medlem TRØNDELAG FK 

Arve Hitterdal Medlem HOLTÅLEN 

Runa Finborud Medlem OSIØSTERDALEN 

Tone Hagen Medlem TYNSET 

Bjørnar T Jordet Medlem TOLGA 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Stein Tronsmoen MEDL INNLANDET FK 

Isak Busch MEDL RØROS 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Hilde Fjorden Isak Busch RØROS 

 

 

Merknader Varamedlemmer som møter i styremøtene som tilhørere/observatører har ikke tale- 

eller stemmerett. 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Eli Grete Nisja Nasjonalparkforvalter Forollhogna 

 

 

 



 

 

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.) __                                ____ Guri Heggem_(sign.) __ 

                  leder                                         styremedlem                                                                                     

Bekreftet godkjent 20.08.2021                                Bekreftet godkjent 20.08.2021                                

  



Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

 Styresak   

ST 20/2021 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste, og 
valg av styremedlem til godkjenning av 
protokoll 

  

ST 21/2021 Vangrøftdalen-Kjurrudalen 
landskapsvernområde - klage på vedtak 
vedrørende størrelse på oppføring av uthus - 
søker: Per Gunnar Bakken 

 2021/1075 

ST 22/2021 Vangrøftdalen-Kjurrudalen 
landskapsvernområde - søknad om oppføring 
av ny utedo på fritidseiendom i Rabblia - søker: 
Harald Wethal 

 2021/5848 

 
 
 

Orienteringer og spørsmål som ble tatt opp i møtet 

1. Nasjonalparkforvalter orienterte styret om at ho hadde blitt oppmerksom på at 

Trondhjem Turistforening publiserer på sosiale medier at de arrangerer fellesturen 

til Forollhogna søndag 22. aug.  

Det ble enighet om at forvalter tilskriver TT og gjør de oppmerksom på 

vernebestemmelsene mht. organisert ferdsel, samt at de orienterer deltakerne om 

at det er første helga i villreinjakta. 

 

2. Det ble spørsmål omkring regelverket for bruk av el-sykkel i nasjonalparken. 

Bruk av el-sykkel er definert som motorisert ferdsel – gjelder også når motoren er 

avslått.  

Forvalter lager en oversikt over regelverket og områder for bruk av sykkel inkl. bruk 

av el-sykkel til styret. 



Styresak 

ST 20/2021 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste, og valg av styremedlem til 

godkjenning av protokoll 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 18.08.2021  

 
Behandling 
 
Forvalter gjorde oppmerksom på at i sak 22/2021 hadde Arbeidsutvalget sin innstilling 
blitt forvekslet med forvalters innstilling i AU-saken. Dette rettes opp i saksdokumentet 
og ny korrekt versjon legges ut på nasjonalparkstyret sine nettsider. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
 
Sivert Moen foreslo Guri Heggem til å godkjenne protokollen. 
 
 
Følgende vedtak ble enstemmig (8-0). 
 
 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret for Forollhogna godkjenner møteinnkalling og sakliste til ekstramøtet 

18.august 2021.  

 

Nasjonalparkstyret velger Guri Heggem som sammen med leder skal godkjenne og 

underskrive protokollen for dette møtet. 

 

 
 



ST 21/2021 Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde - klage på vedtak 

vedrørende størrelse på oppføring av uthus - søker: Per Gunnar Bakken 

 

Arbeidsutvalget sin innstilling: 

Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Per Gunnar Bakken medhold i klage av 

31.05.2021med supplerende opplysninger av 29.06.2021, og gir dispensasjon fra § 

3, punkt 1 i Forskrift om Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde for 

riving og oppføring av nytt uthus på fritidseiendommen GID 123/70 i Skarvdalen, 

Os kommune. 

 

Vilkår: 

1. Uthuset kan oppføres med målene 3 m x 7 m med inntil 21m2 BYA i ferdig tilstand. 

2. Tillatelsen fra verneforskrift gjelder i 3 år fra vedtaksdato.   

Øvrige vilkår i vedtak av 26.05.2021 gjelder: 

3. Nytt uthus skal oppføres med ellers samme utforming som eksisterende uthus. 

4. Uthuset skal oppføres på søkers eiendom med tilnærmet samme plassering som i 

dag. Melding om plassering av bygget skal sendes Os kommune når tiltaket er 

gjennomført. 

 

Det oppfordres til bruk av byggeskikkveilederen «Bygninger i seterlandskapet, 

Forollhogna nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder». 

 

Begrunnelse: 

Det er i avgjørelsen lagt vekt på at et litt større uthus ikke vil bidra til økt bebygd 

areal for opphold og overnatting, selv om bebygdareal for uthusfunksjoner øker 

med om lag 5m2. Uthuset skal romme lagerplass for utemøbler, ved, annet utstyr 

til hytta, samt utedo, og det er derfor forståelse for behovet for et litt større uthus. 

  

Nasjonalparkstyret har i flere tidligere saker om bygging av uthus holdt på 

retningslinjene i forvaltningsplanen om oppføring av nye uthus på inntil 15 m2 eller 

samme mål dersom det har vært riving eksisterende uthus for oppføring av nytt. I 

uthuset på eiendom GID 123/70 inngår utedoen i uthuset, og gir grunnlag for at 

det kan gis tillatelse til å økt størrelse for uthuset i denne saken. Dette vil ikke 

endre styrets forvaltningspraksis eller gi grunnlag for å skape en presedens for 

andre tilsvarende «uthus-saker» i verken Vangrøftdalen-Kjurrudalen 

landskapsvernområde eller andre tilsvarende verneområder med tilsvarende 

bestemmelser.  

 

 

I tråd med delegeringsreglementet for nasjonalparkstyret for Forollhogna legges saken 

fram for styret for endelig behandling etter Forskrift om Vangrøftdalen-Kjurrudalen 

landskapsvernområde.   



Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 18.08.2021  

 

 

Behandling  

 

Arbeidsutvalget sin innstilling ble enstemmig (8-0). 

 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Per Gunnar Bakken medhold i klage av 

31.05.2021med supplerende opplysninger av 29.06.2021, og gir dispensasjon fra § 3, punkt 

1 i Forskrift om Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde for riving og oppføring 

av nytt uthus på fritidseiendommen GID 123/70 i Skarvdalen, Os kommune. 

 

Vilkår: 

1. Uthuset kan oppføres med målene 3 m x 7 m med inntil 21m2 BYA i ferdig tilstand. 

2. Tillatelsen fra verneforskrift gjelder i 3 år fra vedtaksdato.   

Øvrige vilkår i vedtak av 26.05.2021 gjelder: 

3. Nytt uthus skal oppføres med ellers samme utforming som eksisterende uthus. 

4. Uthuset skal oppføres på søkers eiendom med tilnærmet samme plassering som i 

dag. Melding om plassering av bygget skal sendes Os kommune når tiltaket er 

gjennomført. 

 

Det oppfordres til bruk av byggeskikkveilederen «Bygninger i seterlandskapet, 

Forollhogna nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder». 

 

Begrunnelse: 

Det er i avgjørelsen lagt vekt på at et litt større uthus ikke vil bidra til økt bebygd areal for 

opphold og overnatting, selv om bebygdareal for uthusfunksjoner øker med om lag 5m2. 

Uthuset skal romme lagerplass for utemøbler, ved, annet utstyr til hytta, samt utedo, og 

det er derfor forståelse for behovet for et litt større uthus. 

  

Nasjonalparkstyret har i flere tidligere saker om bygging av uthus holdt på retningslinjene i 

forvaltningsplanen om oppføring av nye uthus på inntil 15 m2 eller samme mål dersom det 

har vært riving eksisterende uthus for oppføring av nytt. I uthuset på eiendom GID 123/70 

inngår utedoen i uthuset, og gir grunnlag for at det kan gis tillatelse til å økt størrelse for 

uthuset i denne saken. Dette vil ikke endre styrets forvaltningspraksis eller gi grunnlag for 

å skape en presedens for andre tilsvarende «uthus-saker» i verken Vangrøftdalen-

Kjurrudalen landskapsvernområde eller andre tilsvarende verneområder med tilsvarende 

bestemmelser.  

 
 



ST 22/2021 Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde - søknad om oppføring av 

ny utedo på fritidseiendom i Rabblia - søker: Harald Wethal 

 

Arbeidsutvalget sin innstilling: 

Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Harald Wethal dispensasjon fra § 3, punkt 1 i 

Forskrift om Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde for oppføring av ny utedo 

på fritidseiendommen GID 121/16 i Rabblia på Mosengvollen, Os kommune. 

 

 

Vilkår: 

1. Det tillates oppføring av ny utedo med målene 2,90 m x 1,85 m som gir inntil 5,4 m2 

BYA i tråd med vedlagte tegninger. Tegningene er en del av vedtaket. 

2. Utedoen skal ha stående panel, vindu og farge som innordner seg øvrig bebyggelsen 

på eiendommen.  

3. Terrengtilpassing og graving skal være minst mulig. Eventuelle terrengskader 

som måtte oppstå skal utbedres og være avsluttet i forbindelse med ferdigstilling 

av bygningen. 

4. Bygningsavfall skal transporteres ut av landskapsvernområdet og deponeres på 

forskriftsmessig måte. 

5. Tillatelsen fra verneforskrift gjelder i 3 år fra vedtaksdato. 

 

Det oppfordres til bruk av byggeskikkveilederen «Bygninger i seterlandskapet, 

Forollhogna nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder». 

 

Hjemmel: 

Vedtaket er gjort med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48. 

 

Begrunnelse: 

Det er i avgjørelsen lagt vekt på at en ny utedo ikke vil bidra til økt bebygd areal for 

opphold og overnatting, selv om bebygdareal for uthusfunksjoner øker med om lag 5m2. 

En dispensasjon for oppføring av separat utedo på eiendommen GID 121/16 vil ikke endre 

styrets forvaltningspraksis eller gi grunnlag for å skape en presedens for andre tilsvarende 

«uthus-saker» i verken Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde eller andre 

tilsvarende verneområder med tilsvarende bestemmelser.  

 

 

I tråd med delegeringsreglementet for nasjonalparkstyret for Forollhogna legges saken fram for 

styret for endelig behandling etter Forskrift om Vangrøftdalen-Kjurrudalen 

landskapsvernområde.   

  

 

 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 18.08.2021  

 



Behandling  
 

 

Arbeidsutvalget sin innstilling ble enstemmig (8-0). 

 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Harald Wethal dispensasjon fra § 3, punkt 1 i 

Forskrift om Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde for oppføring av ny utedo 

på fritidseiendommen GID 121/16 i Rabblia på Mosengvollen, Os kommune. 

 

Vilkår: 

1. Det tillates oppføring av ny utedo med målene 2,90 m x 1,85 m som gir inntil 5,4 m2 

BYA i tråd med vedlagte tegninger. Tegningene er en del av vedtaket. 

2. Utedoen skal ha stående panel, vindu og farge som innordner seg øvrig bebyggelsen 

på eiendommen.  

3. Terrengtilpassing og graving skal være minst mulig. Eventuelle terrengskader 

som måtte oppstå skal utbedres og være avsluttet i forbindelse med ferdigstilling 

av bygningen. 

4. Bygningsavfall skal transporteres ut av landskapsvernområdet og deponeres på 

forskriftsmessig måte. 

5. Tillatelsen fra verneforskrift gjelder i 3 år fra vedtaksdato. 

 

Det oppfordres til bruk av byggeskikkveilederen «Bygninger i seterlandskapet, 

Forollhogna nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder». 

 

Hjemmel: 

Vedtaket er gjort med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48. 

 

Begrunnelse: 

Det er i avgjørelsen lagt vekt på at en ny utedo ikke vil bidra til økt bebygd areal for 

opphold og overnatting, selv om bebygdareal for uthusfunksjoner øker med om lag 5m2. 

En dispensasjon for oppføring av separat utedo på eiendommen GID 121/16 vil ikke endre 

styrets forvaltningspraksis eller gi grunnlag for å skape en presedens for andre tilsvarende 

«uthus-saker» i verken Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde eller andre 

tilsvarende verneområder med tilsvarende bestemmelser.  

 

 


