
 
 

Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 
Møtested: Frydalen / Hotel Rondablikk 
Dato: 20.08.2021 
Tidspunkt: 10:00 – 17:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Kristin Langtjernet Medlem FOLLDAL 
Eldri Siem Medlem SEL 
Magnar Bratlien Medlem NORD-FRON 
Ole Tvete Muriteigen Leder SØR-FRON 
Even Moen Medlem STOR-ELVDAL 
Laila Bårdsløkken Medlem RINGEBU 
Halvor Dahle Meland Medlem ÅMOT 
Kristian Ulen Medlem HAMAR 
Jørn Eriksen Medlem RINGSAKER 
Guri Ruste Medlem DOVRE 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Aud Hove Medlem Innlandet fylkeskommune 
 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Helge Thomassen Aud Hove Innlandet fylkeskommune 
 

Merknader 

Før møtet ble det gjennomført befaring i Frydalen LVO der nasjonalparkstyret møtte: 

• Representanter for Peer Gynt seterveg: Ole Kristian Rudland, Halfdan Haanshus og 
Ole Anton Stø (grunneier). 

• Eier av Byrsetra, Hanne Hvattum. 

• Beitebrukere ved Fryvollan og Øyasætra Ole Brandvold og Magne Ulen, grunnier Ole 
Anton Stø og setereier Kitty Marie Kili Jevne. 

 

Fra administrasjonen møtte:  

Navn Stilling 

Eirin Berge nasjonalparkforvalter 
Trond Stensby nasjonalparkforvalter 
Finn Bjormyr Statens naturoppsyn 

 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter på e-post at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
Ole Tvete Muriteigen ______________________ Halvor Dahle Meland 
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ST 40/2021 Frydalen LVO - Søknad om tilbygg på Byrsetra gbnr 
290/1 i Nord-Fron kommune - Hanne Hvattum 
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ST 41/2021 Hemmeldalen NR - flytting av hytte til Store 
Stensjøen - gnr. 24 bnr. 54 i Åmot kommune - Torild 
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 2021/2699 

ST 42/2021 Grimsdalen LVO-Forberedende klagebehandling - 
byggetiltak på Tverrlisetre gbnr 86/1 fnr 45 - 
Skomakerstuen 

 2019/16655 

ST 43/2021 Grimsdalen LVO - dispensasjon - nytt uthus 
Tverrlisætre gnr. 86 bnr. 1 fnr. 144 - retting skrivefeil 

 2021/2525 

ST 44/2021 Skjøtselsplan for utvalgte naturtypelokaliteter i 
Frydalen landskapsvernområde 

 2021/8074 

ST 45/2021 Rondane np - Søknad om motorferdsel og 
deponering av stedegne masser - Statskog SF 

 2021/7540 

ST 46/2021 Delegerte vedtak   

DS 
32/2021 

Delegert sak - Rondane NP - Dovre NP - 
Grimsdalen LVO - søknad om dispensasjon fra 
båndtvangbestemmelsene i forbindelse med 
skadefellingsaksjon 

 2021/6966 

DS 
33/2021 

Frydalen LVO - skjøtsel - dispensasjon - 
motorferdsel - Øyasætre 

 2020/6810 

DS 
34/2021 

Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - søknad 
om å kjøre inn til Rondvassbu - Sel frivilligsentral 

 2021/7160 

DS 
35/2021 

Delegert sak-Dørålen LVO - motorferdsel barmark - 
Dovre fjellstyre 

 2021/5795 

DS 
36/2021 

Delegert sak - Frydalen LVO - dispensasjon - 2021 - 
2025 - snødekt mark - preparering og stikking av 
skiløyper - Rondane-Kvamsfjellet Turløypelag 

 2021/6026 

DS 
37/2021 

Delegert sak. Hemmeldalen NR - rypetaksering i 
Hemmeldalen naturreservat - gnr. 8 bnr. 6 - Stor-
Elvdal 

 2021/8163 

DS 
38/2021 

Delegert sak - dispensasjon - 2021 - Grimsdalen 
LVO - barmark - frakt av ved - Grønbakktjønne 

 2021/6979 

DS 
39/2021 

Delegert sak - Rondane NP - Frydalen LVO - 
dispensasjon - motorferdsel - 2021 - barmark - bruk 
av ATV i forbindelse med skadefelling av jerv - 
Skadefellingslaget i Fron/Stor/Elvdal 

 2021/8212 

DS 
40/2021 

Frydalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2021 - 
2022 - barmark - gnr. 344 bnr. 16 - Frylia 56 - Ole 
Kristian Haug 

 2021/4504 



DS 
41/2021 

Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - 
motorferdsel - 2022 - 2025 - snødekt mark - 
transport av ved og gass til buer i Vulufjell - 
Rundhøbu - Vuludalsbua - Frøningsbua - Østkjølen 
grunneigarlag 

 2021/6783 

DS 
42/2021 

Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - bruk av 
laus hund ved skadefellingsforsøk på jerv i delar av 
Nord-Fron, Sør-Fron og Stor-Elvdal kommunar 

 2021/8021 

DS 
43/2021 

Delegert sak - Frydalen LVO - omlegging av sti - 
Tjønnbakkvegen 257 

 2021/7159 

DS 
44/2021 

Delegert sak - korrigert - Rondane NP - 
dispensasjon - motorferdsel - 2021 - 2024 - barmark 
- uttransport av felt elg og hjort - Sel fjellstyre 

 2021/7192 

DS 
45/2021 

Delegert sak - Rondane NP - avslag - 2021 - flyving 
med drone i forbindelse med filminnspilling - 
Ulafossene - Brudesløret - Valkyrien Productions 

 2021/7190 

DS 
46/2021 

Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - 
motorferdsel - 2022 - 2025 - barmark - uttransport 
av felt elg og hjort - Sel fjellstyre 

 2021/7192 

DS 
47/2021 

Grimsdalen LVO - søknad om metallsøk - avslag  2021/7711 

DS 
48/2021 

Delegert sak - Rondane NP - Dørålen LVO - 
dispensasjon - 2021 - forskningsaktivitet i 
forbindelse med masterprosjekt 

 2021/7536 

DS 
49/2021 

Delegert sak - Grimsdalen LVO - dispensasjon - 
motorferdsel - barmark - frakt av materialer til 
måsåhus - gnr. 54 bnr. 1 - Dovre 

 2021/8232 

ST 47/2021 Referatsaker   

RS Svar på spørsmål - reguleringsplan - Spranghaugen  2019/10492 

RS Tilbakemelding - retningslinjer for private gaver og 
bidrag til forvaltningen av verneområder 

 2021/7530 

RS Opprettholder frist for riving - Frydalen LVO - tilbygg 
til seterhus på Byrsetra gbnr 290/1 - Hanne Hvattum 

 2019/3866 

ST 48/2021 Eventuelt   

 
 

ST 39/2021 Godkjenning av innkalling og valg av styremedlem til å 
signere protokoll 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
20.08.2021  

 
 

Vedtak 

Møteinnkallingen ble enstemmig godkjent. 



 
Halvor Dahle Meland ble valgt til å underskrive protokollen sammen med styreleder. 
 
 

ST 40/2021 Frydalen LVO - Søknad om tilbygg på Byrsetra gbnr 290/1 
i Nord-Fron kommune - Hanne Hvattum 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
25.06.2021  

Jørn Eriksen stilte forslag: 
«Saken blir utsatt i påvente av en befaring.» 
 
Forslaget fra Jørn Eriksen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 

Saken blir utsatt i påvente av en befaring. 
 
 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
20.08.2021  

Enstemmig vedtatt som innstillingen fra nasjonalparkforvalteren. 
 

Vedtak 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre gir avslag på søknad av 5.mai 2021 om tilbygg på Byrsetra 

gbnr 290/1 Nord-Fron kommune, Frydalen landskapsvernområde. Avslaget er 

begrunnet med at det omsøkte tilbygget ikke er i tråd med forvaltningsplan og lokal byggeskikk 

og vil virke uheldig inn på landskapets art og karakter, jf. § 3 punkt 1.3 bokstav d i 

verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde. 

 

Bevaring av seterbebyggelse er en del av verneformålet i Frydalen landskapsvernområde, og 

gradvise endringer av bebyggelsen ved tilbygg og oppgraderinger kan medføre at setrene 

mister sitt særpreg og blir mer lik vanlige hytter og fritidsbebyggelse. En slik utvikling vil være i 

strid med verneformålet og vil kunne uthule vernet.   

Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. 

forvaltningsloven § 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage 

stiles til Miljødirektoratet, men sendes til Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. 

 
 
 



ST 41/2021 Hemmeldalen NR - flytting av hytte til Store Stensjøen - 
gnr. 24 bnr. 54 i Åmot kommune - Torild Arnestad - Erik Mønness 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre 
nasjonalparkstyret - 18.08.2021  

Det ble gjennomført befaring til Torild Arnestad og Erik Neslein Mønness hytte Halvfjerds og 
hytte ved Store Stensjøen i Hemmeldalen NR. 
 
Med på befaringen var: 

• Ole Tvete Muriteigen, leder, Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 

• Erik Neslein Mønness, søker/tiltakshaver 

• Halvor Dahle Meland, medlem Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 

• Ole Erik Hørtstad, ordfører i Åmot kommune 

• Runa Skyrud, Statens naturoppsyn 

• Trond Stensby, nasjonalparkforvalter. 
 
AU-Rondane-Dovre nasjonalparkstyre hadde elles ingen behandling av saken. 
 

Vedtak 

- 
 
 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
20.08.2021  

Ole Tvete Muriteigen orienterte om befaring i Hemmeldalen NR onsdag 18.08.21.  
 
Forslag til vedtak fra Halvor Dahle Meland: 
«Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48, samt vurderinger etter §§ 8-12 gis søker  Torild 
Arnestad og Erik Mønness  dispensasjon fra verneforskriften for Hemmeldalen naturreservat, 
og gis tillatelse til å flytte hytta/bua Halvfjerds til omsøkt plassering.  
Nasjonalparkforvalter gis i fullmakt å utarbeide de nærmere vilkår for tillatelsen.» 
 
Forslaget fra Halvor Dahle Meland falt med 8 mot 3 stemmer: Halvor Dahle Meland, Guri Ruste 
og Laila Bårdsløkken. 
 
Deretter ble innstillingen fra nasjonalparkforvalteren enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 

Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 får Torild Arnestad og Erik Mønness avslag på søknad 
om dispensasjon fra verneforskriften for Hemmeldalen naturreservat § 3, pkt. 3. 
Avslaget begrunnes med: 

• Det omsøkte tiltaket  
o er i strid med verneformålet 
o vil ha en nevneverdig påvirkning på verneverdiene.  

• En dispensasjon vil lett gi presedens til lignende søknader.  

• Flytting av hytta «Halvfjerds», fra området nær Hemla til Store Stensjøen, er vurdert å 
ha liten eller ingen positiv virkning for villreinens bruk av området. 

 



 
 

ST 42/2021 Grimsdalen LVO-Forberedende klagebehandling - 
byggetiltak på Tverrlisetre gbnr 86/1 fnr 45 - Skomakerstuen 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
25.06.2021  

Forslag fra Eldri Siem: 
«Saken blir utsatt». 
 
Forslaget fra Eldri Siem ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 

Saken blir utsatt. 
 
 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
20.08.2021  

Forslag til vedtak fra Guri Ruste. 
«Nasjonalparkstyret ser alvorlig på overtredelser av byggetillatelser. 
 
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 og §§ 8 – 12 tok nasjonalparkstyret klage til følge for å 
sikre beredskapsadkomst til nabosetra uten at det blir gjort naturinngrep. 
 
Tiltakshaver må restaurere muren under selet til tradisjonell setermur. Tiltakshaver må bruke 
farger som ellers på seterstulen.» 
 
Forslaget fra Guri Ruste falt med 8 mot 3 stemmer: Guri Ruste, Laila Bårdsløkken, Kristin 
Langtjernet. 
 
Innstillingen fra nasjonalparkforvalteren ble deretter vedtatt mot en stemme: Guri Ruste.. 
 

Vedtak 

Med hjemmel i forvaltningsloven § 33 opprettholder Rondane-Dovre nasjonalparkstyre sitt 

vedtak fra møte 10.februar 2021, utvalgsak 4/2021. 

 

Saken blir sendt til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse 

 

Hovedinnholdet i klagen er vurdert. I klagen er det ikke lagt fram nye opplysninger som bringer 

frem nye momenter som ikke har vært vurdert på vedtakstidspunktet. 

 

Nasjonalparkstyret har behandlet søknaden fra Inger og Hans Skomakerstuen  på en 

lovmessig måte, basert på eksisterende kunnskap om landskapets egenart der 

seterbebyggelsen med setervoller utgjør en vesentlig del av dette landskapet. 

 
 



 

ST 43/2021 Grimsdalen LVO - dispensasjon - nytt uthus Tverrlisætre 
gnr. 86 bnr. 1 fnr. 144 - retting skrivefeil 

Innstilling fra forvalter 

Med hjemmel i forvaltningsloven § 35 blir vedtak gjort i møte i Rondane-Dovre 
nasjonalparkstyre, 25.06.21, styresak 26/2021 rettet til: 
Med hjemmel i verneforskriften for Grimsdalen landskapsvernområde, § 3 pkt. 1.3 c) får 
Ingerid Bjørkås og Bernhard Svendsgard, slik det er søkt om, tillatelse til oppføring av nytt 
uthus på Tverrlisætre, gnr. 86 bnr.1 fnr. 144, jf. figur 1 og 2 i saksframlegget. 
 
Det blir satt slike vilkår: 

1. Eksisterende uthus skal rives, og rivningsmaterialene leveres til godkjent mottak/bruk 
utenfor Grimsdalen landskapsvernområde. 

2. Eksisterende uthus skal rives uten unødig opphold etter at nytt uthus er ferdigstilt. 
3. Ytre mål på nytt uthus skal være: lengde: 840 cm; bredde. 340 cm, mønehøyde. 325 

cm. Mønehøyde måles frå underkant av bunnsvill til toppen av mønet. 
4. Grad av utnytting blir satt til: 24 m2 (BRA), 28,5 m2 (BYA). 
5. Uthuset skal gis god terrengtilpasning, uten undøvendig høye fyllinger eller 

terrengskjæringer. 
6. Tiltakshaver kan alternativt velge mellom sinkfarget blikktak, eller torvtak som 

taktekkingsmateriale. Jord til torvtaket kan tas fra innmarka på setra. 
7. Til kledning av fasader skal det brukes tre som materiale, og utformingen skal ellers 

tilpasses seterhuset på setra. 
8. Fargebruk som ikke bryter med omgivelsene, i en halvmørk brunfarget skala. 

Frist for gjennomføring blir satt til 01.12.2024. 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
20.08.2021  

 
Enstemmig vedtatt som innstillingen fra nasjonalparkforvalteren. 

Vedtak 

Med hjemmel i forvaltningsloven § 35 blir vedtak gjort i møte i Rondane-Dovre 
nasjonalparkstyre, 25.06.21, styresak 26/2021 rettet til: 
Med hjemmel i verneforskriften for Grimsdalen landskapsvernområde, § 3 pkt. 1.3 c) får 
Ingerid Bjørkås og Bernhard Svendsgard, slik det er søkt om, tillatelse til oppføring av nytt 
uthus på Tverrlisætre, gnr. 86 bnr.1 fnr. 144, jf. figur 1 og 2 i saksframlegget. 
 
Det blir satt slike vilkår: 

9. Eksisterende uthus skal rives, og rivningsmaterialene leveres til godkjent mottak/bruk 
utenfor Grimsdalen landskapsvernområde. 

10. Eksisterende uthus skal rives uten unødig opphold etter at nytt uthus er ferdigstilt. 
11. Ytre mål på nytt uthus skal være: lengde: 840 cm; bredde. 340 cm, mønehøyde. 325 

cm. Mønehøyde måles frå underkant av bunnsvill til toppen av mønet. 
12. Grad av utnytting blir satt til: 24 m2 (BRA), 28,5 m2 (BYA). 
13. Uthuset skal gis god terrengtilpasning, uten undøvendig høye fyllinger eller 

terrengskjæringer. 
14. Tiltakshaver kan alternativt velge mellom sinkfarget blikktak, eller torvtak som 

taktekkingsmateriale. Jord til torvtaket kan tas fra innmarka på setra. 



15. Til kledning av fasader skal det brukes tre som materiale, og utformingen skal ellers 
tilpasses seterhuset på setra. 

16. Fargebruk som ikke bryter med omgivelsene, i en halvmørk brunfarget skala. 

Frist for gjennomføring blir satt til 01.12.2024. 
 
 

ST 44/2021 Skjøtselsplan for utvalgte naturtypelokaliteter i Frydalen 
landskapsvernområde 

Innstilling fra forvalter 

Med hjemmel i vedtektene for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre, pkt. 8.2, jf. 
naturmangfoldloven § 36, siste ledd og § 47, blir forslag til «Skjøtselsplan for utvalgte 
naturtypelokaliteter i Frydalen landskapsvernområde», som vedlagt saken, sendt på høring til 
berørte parter og myndigheter. Høringsfristen skal være minst 6 uker. 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre vil videre legge opp til å få gjort en ny botanisk kartlegging i 
2022, som grunnlag for en rullering av skjøtselsplanen i 2023. 
 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
20.08.2021  

Enstemmig vedtatt som innstillingen fra nasjonalparkforvalteren. 
 

Vedtak 

Med hjemmel i vedtektene for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre, pkt. 8.2, jf. 
naturmangfoldloven § 36, siste ledd og § 47, blir forslag til «Skjøtselsplan for utvalgte 
naturtypelokaliteter i Frydalen landskapsvernområde», som vedlagt saken, sendt på høring til 
berørte parter og myndigheter. Høringsfristen skal være minst 6 uker. 
 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre vil videre legge opp til å få gjort en ny botanisk kartlegging i 
2022, som grunnlag for en rullering av skjøtselsplanen i 2023. 
 
 
 

ST 45/2021 Rondane np - Søknad om motorferdsel og deponering av 
stedegne masser - Statskog SF 

Innstilling fra forvalter 

Statskog SF får dispensasjon til motorferdsel i Rondane nasjonalpark og Frydalen 
landskapsvernområde i forbindelse med riving av en bru i Rondane nasjonalpark.  
Statskog SF får dispensasjon til å deponere inntil 50 kubikk fyllmasser fra brukaret på nord-
vestsiden av elva Store-Ula i områder som vist i figur 2 og 3. 
Tilsvarende masser fra brukaret på sørøstsiden av elva må uttransporteres. 
Dispensasjonen er gitt i medhold av naturmangfoldloven § 48, 1 alternativ og det er vurdert at 
tiltaket og aktivteten ikke vil stride mot verneformålet eller påvirke verneverdiene nevneverdig. 
Begrunnelsen er at aktiviteten er nødvendig for å få gjennomført planlagt fjerning av bru og at 
påfylling av masser som vist anses å gi minst belastning for verneområdet. Fjerning av brua vil 



bidra til å oppfylle verneformålet om urørthet, og vil også bidra til at slitasjen fra ferdselen langs 
sti som ikke er godkjent i forvaltningsplanen, reduseres. 
 
Følgende vilkår gjelder for dispensasjonen: 

• Dispensasjonen for motorferdsel gjelder for det nødvendig antall transporter for å kjøre 
inn en gravemaskin på inntil 40 tonn, annet nødvendig utstyr samt og kjøre ut 
bygningsavfall. Dispensasjonen omfatter ikke personstransport. Vedlagt kjørebok skal 
oversendes til Rondane-Dovre nasjonalparkstyre når aktiviten er avsluttet. Sendes på 
epost sfinpost@statsforvalteren.no merk med saksnummer 2021/7540. 
 

• Den motoriserte ferdselen  skal avgrenses til det som er strengt nødvendig for å utføre 
det planlagte arbedeidet.  

 

• Transporten skal skje langs eksisterende kjørespor, se figur 1. Gravemaskin kan krysse 
elva 20-30 m ovenfor brua. 

 

• Transporten skal skje i en periode med tørre værforhold , og være gjennomført innen 
1.11.2021, men kan utsettes i dialog med nasjonalparksektretariatet dersom det er 
vanskelige værforhold eller dersom tiltakene utsettes i påvente av andre godkjenninger. 
Transporten skal ikke gjennomføres i høstferien, uke 40 av hensyn til utøvelse av 
friluftslivet. 

 

• Oppstår det  kjøreskader skal disse repareres. 

 

• Påfyllingen av jordmassene ikke skal medføre nedslamming av vannresipienten som 
kan skade dyre-og planteliv, og det må foreligge en vurdering fra kompetent fagmiljø 
som gir en vurdering av massenes beskaffenhet og risiko for avrenning og tilslamming 
av vannresipienten. En slik rapport skal oversendes nasjonalparkstyret v/sekretariatet, 
og det skal gis tilbakemelding til Statskog på rapporten før påfylling av masse kan 
gjennomføres.  

 

• Stein og masser fra fyllmassene i brukarene som ikke nyttes til å plastre/stelle 
elvekanten der brukarene har stått  kan påfylles på de avmerkede stedene i figur 2 og 3. 

 

• Ved påfylling i de viste områdene skal massene formes naturlig inn i eksisterende 
terreng og påfylling skal ikke medføre at massene blir liggende høyere enn terrenget 
rundt.  

 

• Torvlag/topplag som følger av riving av brua skal tas vare på å legges på de deponerte 
jordmassene for raskere revegetering 

 

• Det skal dokumenteres ved bilder hvordan området ser ut før og etter deponering av 
masser, motorferdsel og tilbakeføring av elvekant etter fjerning av brukar. Bildene 
oversendes nasjonalparkstyret når arbeidet er avsluttet. 

mailto:sfinpost@statsforvalteren.no


 
Figur 1: Kjøretrasé vist med blå stiplet linje 

 
Figur 2: Steder med oransje markering viser områder massene kan legges. 

 
 
Figur 3: Steder med oransje markering viser områder massene kan legges. 

 
Dispensasjonen er gitt etter verneforskriften og naturmangfoldloven. Tiltakshaver har 
selv ansvar for innhenting av samtykke fra berørte grunneiere der dette er nødvendig og for 
at det foreligger de nødvendige tillatelser fra andre myndigheter. 
Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. 
forvaltningsloven § 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage 
stiles til Miljødirektoratet, men sendes til Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. 
 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
20.08.2021  

Brua er omsøkt revet ihht PBL, ordet «planlagt» tas inn i vedtaket. Endre uke 40 til uke 41 som 
er riktig uke ifht høstferie i Innlandet. 
 
Enstemmig vedtatt som innstillingen fra nasjonalparkforvalteren. 
 



Vedtak 

Statskog SF får dispensasjon til motorferdsel i Rondane nasjonalpark og Frydalen 
landskapsvernområde i forbindelse med planlagt riving av en bru i Rondane nasjonalpark.  
 
Statskog SF får dispensasjon til å deponere inntil 50 kubikk fyllmasser fra brukaret på nord-
vestsiden av elva Store-Ula i områder som vist i figur 2 og 3. 
 
Tilsvarende masser fra brukaret på sørøstsiden av elva må uttransporteres. 
 
Dispensasjonen er gitt i medhold av naturmangfoldloven § 48, 1 alternativ og det er vurdert at 
tiltaket og aktivteten ikke vil stride mot verneformålet eller påvirke verneverdiene nevneverdig. 
Begrunnelsen er at aktiviteten er nødvendig for å få gjennomført planlagt fjerning av bru og at 
påfylling av masser som vist anses å gi minst belastning for verneområdet. Fjerning av brua vil 
bidra til å oppfylle verneformålet om urørthet, og vil også bidra til at slitasjen fra ferdselen langs 
sti som ikke er godkjent i forvaltningsplanen, reduseres. 
 
Følgende vilkår gjelder for dispensasjonen: 

• Dispensasjonen for motorferdsel gjelder for det nødvendig antall transporter for å kjøre 
inn en gravemaskin på inntil 40 tonn, annet nødvendig utstyr samt og kjøre ut 
bygningsavfall. Dispensasjonen omfatter ikke personstransport. Vedlagt kjørebok skal 
oversendes til Rondane-Dovre nasjonalparkstyre når aktiviten er avsluttet. Sendes på 
epost sfinpost@statsforvalteren.no merk med saksnummer 2021/7540. 
 

• Den motoriserte ferdselen  skal avgrenses til det som er strengt nødvendig for å utføre 
det planlagte arbedeidet.  

 

• Transporten skal skje langs eksisterende kjørespor, se figur 1. Gravemaskin kan krysse 
elva 20-30 m ovenfor brua. 

 

• Transporten skal skje i en periode med tørre værforhold , og være gjennomført innen 
1.11.2021, men kan utsettes i dialog med nasjonalparksektretariatet dersom det er 
vanskelige værforhold eller dersom tiltakene utsettes i påvente av andre godkjenninger. 
Transporten skal ikke gjennomføres i høstferien, uke 41 av hensyn til utøvelse av 
friluftslivet. 

 

• Oppstår det  kjøreskader skal disse repareres. 

 

• Påfyllingen av jordmassene ikke skal medføre nedslamming av vannresipienten som 
kan skade dyre-og planteliv, og det må foreligge en vurdering fra kompetent fagmiljø 
som gir en vurdering av massenes beskaffenhet og risiko for avrenning og tilslamming 
av vannresipienten. En slik rapport skal oversendes nasjonalparkstyret v/sekretariatet, 
og det skal gis tilbakemelding til Statskog på rapporten før påfylling av masse kan 
gjennomføres.  

 

• Stein og masser fra fyllmassene i brukarene som ikke nyttes til å plastre/stelle 
elvekanten der brukarene har stått  kan påfylles på de avmerkede stedene i figur 2 og 3. 

 

• Ved påfylling i de viste områdene skal massene formes naturlig inn i eksisterende 
terreng og påfylling skal ikke medføre at massene blir liggende høyere enn terrenget 
rundt.  

 

mailto:sfinpost@statsforvalteren.no


• Torvlag/topplag som følger av riving av brua skal tas vare på å legges på de deponerte 
jordmassene for raskere revegetering 

 

• Det skal dokumenteres ved bilder hvordan området ser ut før og etter deponering av 
masser, motorferdsel og tilbakeføring av elvekant etter fjerning av brukar. Bildene 
oversendes nasjonalparkstyret når arbeidet er avsluttet. 

 
Figur 1: Kjøretrasé vist med blå stiplet linje 

 
Figur 2: Steder med oransje markering viser områder massene kan legges. 

 
 
Figur 3: Steder med oransje markering viser områder massene kan legges. 

 
Dispensasjonen er gitt etter verneforskriften og naturmangfoldloven. Tiltakshaver har 
selv ansvar for innhenting av samtykke fra berørte grunneiere der dette er nødvendig og for 
at det foreligger de nødvendige tillatelser fra andre myndigheter. 
Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. 
forvaltningsloven § 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage 
stiles til Miljødirektoratet, men sendes til Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. 
 
 
 



ST 46/2021 Delegerte vedtak 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
20.08.2021  

 
 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret tok de delegerte sakene til orientering. 
 
 

DS 32/2021 Delegert sak - Rondane NP - Dovre NP - Grimsdalen LVO - 
søknad om dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene i forbindelse 
med skadefellingsaksjon 2021/6966 25. jun 2021 00:00:00 

DS 33/2021 Frydalen LVO - skjøtsel - dispensasjon - motorferdsel - 
Øyasætre 2020/6810 21. jun 2021 00:00:00 

DS 34/2021 Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - søknad om å 
kjøre inn til Rondvassbu - Sel frivilligsentral 2021/7160 29. jun 2021 
00:00:00 

DS 35/2021 Delegert sak-Dørålen LVO - motorferdsel barmark - Dovre 
fjellstyre 2021/5795 29. jun 2021 00:00:00 

DS 36/2021 Delegert sak - Frydalen LVO - dispensasjon - 2021 - 2025 - 
snødekt mark - preparering og stikking av skiløyper - Rondane-
Kvamsfjellet Turløypelag 2021/6026 28. jun 2021 00:00:00 

DS 37/2021 Delegert sak. Hemmeldalen NR - rypetaksering i 
Hemmeldalen naturreservat - gnr. 8 bnr. 6 - Stor-Elvdal 2021/8163 29. 
jul 2021 00:00:00 

DS 38/2021 Delegert sak - dispensasjon - 2021 - Grimsdalen LVO - 
barmark - frakt av ved - Grønbakktjønne 2021/6979 6. jul 2021 
00:00:00 

DS 39/2021 Delegert sak - Rondane NP - Frydalen LVO - dispensasjon 
- motorferdsel - 2021 - barmark - bruk av ATV i forbindelse med 



skadefelling av jerv - Skadefellingslaget i Fron/Stor/Elvdal 2021/8212 
31. jul 2021 00:00:00 

DS 40/2021 Frydalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2021 - 2022 - 
barmark - gnr. 344 bnr. 16 - Frylia 56 - Ole Kristian Haug 2021/4504 22. 
jul 2021 00:00:00 

DS 41/2021 Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - motorferdsel 
- 2022 - 2025 - snødekt mark - transport av ved og gass til buer i 



Vulufjell - Rundhøbu - Vuludalsbua - Frøningsbua - Østkjølen 
grunneigarlag 2021/6783 6. jul 2021 00:00:00 

DS 42/2021 Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - bruk av laus 
hund ved skadefellingsforsøk på jerv i delar av Nord-Fron, Sør-Fron 
og Stor-Elvdal kommunar 2021/8021 23. jul 2021 00:00:00 

DS 43/2021 Delegert sak - Frydalen LVO - omlegging av sti - 
Tjønnbakkvegen 257 2021/7159 29. jun 2021 00:00:00 

DS 44/2021 Delegert sak - korrigert - Rondane NP - dispensasjon - 
motorferdsel - 2021 - 2024 - barmark - uttransport av felt elg og hjort - 
Sel fjellstyre 2021/7192 7. jul 2021 00:00:00 

DS 45/2021 Delegert sak - Rondane NP - avslag - 2021 - flyving med 
drone i forbindelse med filminnspilling - Ulafossene - Brudesløret - 
Valkyrien Productions 2021/7190 5. jul 2021 00:00:00 

DS 46/2021 Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - motorferdsel 
- 2022 - 2025 - barmark - uttransport av felt elg og hjort - Sel fjellstyre 
2021/7192 6. jul 2021 00:00:00 

DS 47/2021 Grimsdalen LVO - søknad om metallsøk - avslag 
2021/7711 12. jul 2021 00:00:00 

DS 48/2021 Delegert sak - Rondane NP - Dørålen LVO - dispensasjon - 
2021 - forskningsaktivitet i forbindelse med masterprosjekt 2021/7536 
15. jul 2021 00:00:00 

DS 49/2021 Delegert sak - Grimsdalen LVO - dispensasjon - 
motorferdsel - barmark - frakt av materialer til måsåhus - gnr. 54 bnr. 
1 - Dovre 2021/8232 3. aug 2021 00:00:00 

DS 50/2021 Delegert sak - Hemmeldalen NR - dispensasjon - 
lavtflyging med drone - Vestre Åmot Beitelag 2021/6516 21. jun 2021 
00:00:00 

DS 51/2021 Oppheving av vedtak - Hemmeldalen NR - dispensasjon - 
lavtflyging med drone - Vestre Åmot Beitelag 2021/6516 29. jun 2021 
00:00:00 

ST 47/2021 Referatsaker 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
20.08.2021  

 
 



Vedtak 

Nasjonalparkstyret tok referatsakene til orientering. 
 
 

Svar på spørsmål - reguleringsplan - Spranghaugen 2019/10492 

Tilbakemelding - retningslinjer for private gaver og bidrag til 
forvaltningen av verneområder 2021/7530 

Opprettholder frist for riving - Frydalen LVO - tilbygg til seterhus på 
Byrsetra gbnr 290/1 - Hanne Hvattum 2019/3866 

Frydalen LVO - skjøtselsavtale Øyasætra - referat befaring 14.06.21 
2020/6810 

Melding om vedtak - Rondane-Dovre NP - snødekt og bar mark - 
transport av personell og utstyr - Folldal kommune - Interkommunale 



skadefellingslag i Nord-Østerdal og Engerdal v/ Jo Esten Trøan 
2021/6846 

Foreløpig svar. Søknad om dispensasjon fra 
båndtvangbestemmelsene i forbindelse med skadefellingsaksjoner 
2021/6966 

Valg av leverandør - cortenstål skiltstativ 2020/5129 

Dovre NP - samtykke til oppsetting av informasjonstavler ved 
Hjerkinnholen rasteplass - FV 29 2020/5129 

Tilbakemelding - fjerning av flaggstang - Tverlisetra 2020/13189 

Svar. El-håndsykkel / El-rullestol i Rondane Nasjonalpark 2021/2535 

Dovre NP - ber om samtykke til oppsetting av informasjonstavler ved 
Hjerkinnholen rasteplass - FV29 2020/5129 

Deltakelse i prosjektgruppe og arbeidsgruppe - skjøtselsplan for 
Kongevegen / Pilegrimsleden 2021/884 

Svar. El-sykkel i Rondane 2021/2535 

Ber om tilbud på cortenstål skiltstativ 2020/5129 

Rondane NP - svar - uthenting av skadd beitedyr - Sel 2021/8161 

Vedtatt planprogram - regional plan for klima, energi og miljø 
2021/3809 

Tilbakemelding - Rondane NP - Dovre NP - Grimsdalen LVO - søknad 
om dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene i forbindelse med 
skadefellingsaksjoner 2021/6966 

Svar. EL sykkel i Rondane 2021/2535 

Svar. Forespørsel - Rondane - Dovre - bruk av el-sykkel 2021/7641 

Delegert sak. Avslag. Frydalen LVO - riving uthus - gnr 331 bnr 74 - 
ber om utsatt frist 2019/5782 

Delegert sak. Avslag. Frydalen LVO - riving uthus - gnr 331 bnr 74 - 
ber om utsatt frist 2019/5782 

ST 48/2021 Eventuelt 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
20.08.2021  



Sekretariatet orienterte om at rammen som er avsatt i bestillingsdialogen til arbeidet med 
informasjonstavler rundt nasjonalparkene er nær brukt opp. Det er oppnådd avkalring med 
grunneiere og kommuner om oppgradering av informasjonspunktene ved Hgeseter Turisthytte 
og Hjerkinnholen rasteplass. Det  blir også arbeidet med informasjonstiltak ved parkeringsplass 
sørvest for Fokstua. 
 
Sekretariatet ba derfor om tilslutning fra nasjonalparkstyret til at det blir søkt Miljødirektoratet 
om ytterligere kr. 150.000,-.til arbeidet. 
 

Vedtak 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre sluttet seg til at det blir søkt Miljødirektoratet om ytterligere 
kr. 150.000,-.til arbeidet med oppføring av informasjonstavler. 
 
 
 

 


