
Møteprotokoll 
 
 

Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 
Møtestad: Skei i Jølster 
Dato: 06.12.2022 
Tidspunkt: 14:00 - 16:15 

 
 
 

Følgjande faste medlemmer møtte: 
Namn Funksjon Representerer 
Vibeke Johnsen Medlem Sogndal kommune 
Kari Synnøve Muri Nestleiar Stryn kommune 
Oddmund Klakegg Medlem Sunnfjord kommune 
Ivar Kvalen Leiar Luster kommune 

 
Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: 
Namn Funksjon Representerer 
Mariel Eikeset Koren Medlem Gloppen kommune 
Helge Stormoen Medlem Vestland fylkeskommune 

 
Følgjande varamedlemmer møtte: 
Namn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader: 
Møtet vart halde like etter årets møte i fagleg rådgjevande utval.  
Påtroppande  nasjonalparkforvaltar Trygve Snøtun og Anne Rudsengen , SNO 
Jostedalsbreen var og med på møtet.  
 

 
 

Andre frammøtte: 
Namn  
Tor Arne Hauge  

 
 
Underskrift: 
 
Vi stadfestar med underskriftene våre at det som er ført på dei sidene vi har signert i 
møteboka, er i samsvar med det som vart vedteke på møtet. 
 
 
 
Ivar Kvalen Kari Synnøve Muri 
  



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

ST 34/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden   
ST 35/22 Val av styremedlem til å skrive under protokoll i lag 

med styreleiar 
  

ST 36/22 Orienterings- drøftings- og referatsaker   
ST 37/22 Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - Drift av styret og 

årsplan for 2023 
 2022/16347 

ST 38/22 Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - bestillingsdialog 
og tiltaksplan - 2023 

 2022/16335 

ST 39/22 Jostedalsbreen nasjonalpark - Høyring - 
Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse - 
Sogn og Fjordane 

 2022/11612 

RS 30/22 Nytt varamedlem i Jostedalsbreen 
nasjonalparkstyre - Per Rune Vereide 

 2022/671 

RS 31/22 Rock sampling campaign report - Jostedalsbreen 
National Park 

 2022/7100 

RS 32/22 Ressurs for informasjonsarbeid knytt til forvaltning 
av dei store verneområda 

 2022/16427 

ST 40/22 Delegerte saker   
DS 7/22 Jostedalsbreen nasjonalpark - Utviding av tal turar 

med helikopter - Storselet på Sunndalssætra 
 2019/4933 

DS 8/22 Jostedalsbreen nasjonalpark - landingsløyve 
helikopter ved klimastasjonen ved Flatbreen - NVE 

 2021/12816 

DS 9/22 Jostedalsbreen nasjonalpark - Skarnovi, Veitastrond 
- Motorferdsel ved sauesanking - Kjell Jarle 
Bruheim 

 2022/12065 

 
 

ST 34/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Saksprotokoll i Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - 06.12.2022  
 

Handsaming i møte 
Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 

Vedtak 
Samrøstes vedteke.  
 
 
 
 



ST 35/22 Val av styremedlem til å skrive under protokoll i lag 
med styreleiar 
Saksprotokoll i Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - 06.12.2022  
 

Handsaming i møte 
Ivar Kvalen føreslo Kari Synnøve Muri til å signere møteprotokollen i lag med styreleiar. 
 

Vedtak 
Kari Synnøve Muri vart vald til å signere møteprotokollen i lag med styreleiar.  
Samrøystes vedteke.  
 
 
 
 

ST 36/22 Orienterings- drøftings- og referatsaker 
Saksprotokoll i Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - 06.12.2022  
 

Handsaming i møte 
Sekretariatet orienterte om følgjande saker i møtet: 

1. Status sekretariatet 
2. Status tiltak og økonomi 
3. Mogeleg innføring av grunnstøtte til nasjonalparkstyrer 
4. Skålastien - avslag Nasjonal turiststi 
5. Kartfiler til infotavler er klare 
6. Status skjøtselsplanar 
7. Status utarbeiding av idéskisser for innfallsportar 
8. Status innkjøp av skilt 

  
Sekretariatet ser over møteplanar for kommunar og fylkeskommune og kjem med framlegg til 
datoar for styremøte i 2023. 
 

Vedtak 
Styret handsama sakene og tok dei til vitande. 
 
 
 
 

ST 37/22 Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - Drift av styret 
og årsplan for 2023 
Saksprotokoll i Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - 06.12.2022  
 



Handsaming i møte 
Styret drøfta saka drift av styret og årsplan for 2023.  
Vedtak i samsvar med innstilling frå forvaltar.  
 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret skal møte med jamne mellomrom i 2023 for å arbeide vidare med 
forvaltningsplanen. Styret skal gjere vedtak i dispensasjonssaker og følgje opp tiltak i 
nasjonalparken som kan bidra til å styrke verneverdiane, med utgangspunkt i følgjande 
årshjul: 
  
- Februar: Styremøte (Bestillingsmøte 2) 
- April:  Styremøte  
- Juni:  Styremøte med synfaring 
- September:Styremøte med synfaring 
- November: Styremøte og dialogmøte med rådgjevande utval (Bestillingsmøte 1) 
  
Jostedalsbreen nasjonalparkstyre godkjenner framlegg til driftsbudsjett for året 2023 på  
Kr 275 000,- jf. saksutgreiinga. Styret godkjenner også budsjettet på kr 490 000,- i planmidlar. 
Samla budsjett til drifts- og planmidlar er kr 765 000,-. 
  
Sekretariatet legg inn budsjettet i Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter (ESS) 
innan fristen den 10. januar 2023. Sekretariatet får fullmakt til å gjere mindre endringar på 
budsjettet dersom dette viser seg nødvendig fram mot innmeldingsfristen. 
 
 
 
 

ST 38/22 Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - 
bestillingsdialog og tiltaksplan - 2023 
Saksprotokoll i Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - 06.12.2022  
 

Handsaming i møte 
Styret drøfta tiltaksplanen for 2023 og bestillinga til SNO for 2023. 
 

Vedtak 
 

Jostedalsbreen nasjonalparkstyre vedtek Tiltaksplan for Jostedalsbreen nasjonalpark 2023 og 
Innspel om ønska SNO ressurs i verneområde – Jostedalsbreen nasjonalpark 2023 slik dei ligg 
føre. 
  
Sekretariatet får fullmakt av styret til å leggje til mindre tiltak og justere summar fram mot 
søknadsfrist i Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadsregister (ESS). 
  
Nasjonalparkstyret vurderer god besøksforvaltning som ei særleg viktig oppgåve, då dette skal 
gje grunnlag for bruk av nasjonalparken som ein ressurs for lokalsamfunna. For å kunne nytte 



nasjonalparkane som merkevare og trekkplaster i reiselivet, er det nødvendig at bruken skjer 
på ein berekraftig måte som ikkje går ut over verneverdiane. Det må difor satsast på 
informasjon, kanalisering av ferdsel utanom sårbare område, samt vedlikehald av stiar, 
restaurering og tilrettelegging i område som toler meir bruk.  
  
Skjøtsel av kulturlandskap skal i 2023 startast opp i område med utarbeidd skjøtselsplan. 
Skjøtsel skal utførast i nært samarbeid med grunneigarar/brukarar og SNO. 
 

 
 
 
 

ST 39/22 Jostedalsbreen nasjonalpark - Høyring - 
Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse - Sogn og 
Fjordane 
Saksprotokoll i Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - 06.12.2022  
 

Handsaming i møte 
Styret drøfta saka og vart samde om eit nytt felles forslag til høyringsuttale.  
 

Vedtak 
Jostedalsbreen nasjonalparkstyre tek forslaga i høyringsutkastet, der deler av nasjonalparken 
vert med i landskap som er føreslått teke med i registeret over kulturhistoriske landskap av 
nasjonal interesse i Sogn og Fjordane - KULA, til vitande. 
Nasjonalparkstyret oppmodar til god dialog med involverte partar i det vidare arbeidet med 
KULA. 
  
  
  
  
  
 
 
 
 



RS 30/22 Nytt varamedlem i Jostedalsbreen 
nasjonalparkstyre - Per Rune Vereide 

RS 31/22 Rock sampling campaign report - Jostedalsbreen 
National Park 

RS 32/22 Ressurs for informasjonsarbeid knytt til forvaltning 
av dei store verneområda 

ST 40/22 Delegerte saker 
Saksprotokoll i Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - 06.12.2022  
 

Handsaming i møte 
 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret tok dei delegerte sakene til vitande. 
  
DS 7/22 Delegert vedtak - Jostedalsbreen nasjonalpark - Utviding av tal turar med 
helikopter - Storselet på Sunndalssætra 
DS 8/22 Delegert vedtak - Jostedalsbreen nasjonalpark - landingsløyve helikopter ved 
klimastasjon ved Flatbreen - NVE 
DS 9/22 Delegert vedtak - Jostedalsbreen nasjonalpark - Skarnovi, Veitastrond - 
Motorferdsel ved sauesanking - Kjell Jarle Bruheim 
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