
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 

Utvalg: Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 
Møtested: TEAMS 
Dato: 29.09.2021 
Tidspunkt: 10:00 – 12:00 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ole Tvete Muriteigen Leder SØR-FRON 
Even Moen Nestleder STOR-ELVDAL 
Eldri Siem Medlem SEL 
Jørn Eriksen Medlem RINGSAKER 
Halvor Dahle Meland Medlem ÅMOT 
Guri Ruste Medlem DOVRE 
Kristin Langtjernet Medlem FOLLDAL 
Aud Hove Medlem IFK 
Kristian Ulen Medlem HAMAR 
Magnar Bratlien Medlem NORD-FRON 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Laila Bårdsløkken Medlem RINGEBU 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Erik S. Winther Laila Bårdsløkken RINGEBU 

 
Merknader 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Eirin Berge nasjonalparkforvalter 
Trond Stensby nasjonalparkforvalter 

 
 
Underskrift: 
 
Protokollen godkjent via e-post 
 
 
Ole Tvete Muriteigen Kristin Langtjernet  
 
 



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

ST 49/2021 Godkjenning av innkalling og valg av styremedlem 
til å signere protokoll 

  

ST 50/2021 Frydalen LVO-Forberedende klagebehandling-
tilbygg gbnr 290/1 Nord-Fron kommune-Hanne 
Hvattum 

 2021/4602 

ST 51/2021 Rondane NP - dispensasjon - 2021 - bygging av 
platting til hytte gbnr 329/6 - Kampeveien 1019 - Sel 

 2021/8185 

ST 52/2021 Grimdalen LVO-Avtale om skjøtsel-Organisasjonen 
Grimsdalen 

 2020/6272 

ST 53/2021 Delegerte vedtak   
DS 
52/2021 

Delegert sak- Rondane NP og Myldingi NR- 
Dispensasjon motorferdsel 2021-Kampen og 
Mysuseter beitelag 

 2021/8496 

DS 
53/2021 

Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - 
transport i samband med nødvendig vedlikehold av 
"Dassbue" 

 2021/8979 

DS 
54/2021 

Innvilget utsatt frist - Rondane NP - oppfølging av 
byggetiltak Vulufjell - frakt av gravemaskin - stelle 
terrenget fremfor Rundhøbua etter oppstått 
naturskade - Østkjølen grunneierlag 

 2019/19629 

DS 
55/2021 

Delegert sak - Frydalen LVO - krattknusing langs 
vegen Fryvollan - Storgranbakken - Sødorp og 
Kvam hestavlslag 

 2021/8192 

DS 
56/2021 

Delegert sak- Rondane np- dispensasjon til bruk av 
drone 2021 - Fjellheimen galleri AS 

 2021/8950 

DS 
57/2021 

Delegert sak - Rondane NP - Dispensasjon 
motorferdsel barmark 2021-Rondbue-Frank Turmo - 
Hanne Sletten Lie 

 2021/8524 

ST 54/2021 Referatsaker   
RS Informasjonsmøte Sel og Heidal Senterparti  2021/2535 
RS Rapport 2021 - Hemmeldalen NR - rypetaksering - 

Vestre Søkkundsjøen - gbnr 8/46 - Helge Krog 
 2021/8163 

RS Rapport - Rondane NP - Dørålen LVO - 
forskningsaktivitet i forbindelse med masterprosjekt 
- Tage Vestlie 

 2021/7536 

RS Svar - Ber om tilbakemelding - Rondane NP - 
oppfølging av byggetiltak Vulufjell - frakt av 
gravemaskin - stelle terrenget fremfor Rundhøbua 
etter oppstått naturskade - Østkjølen grunneierlag 

 2019/19629 

RS Svar. Høring - Åmot - mindre endring - 
reguleringsplan - Birkenåsen 

 2020/13962 

RS Bestillingsdialogen 2021 - Norman-prosjektet  2020/11067 



RS Rondane NP - Dørålen LVO - Resultat av taksering 
av hønsefugl i Elgevasslien. Folldal kommune ref 
20/616, Rondane-Dovre Nasjonalparkstyre ref 
2021/4311-2 432.3 

 2021/4311 

RS Behov for samordning av forvaltningsprosesser i 
Rondane 

 2021/9544 

RS Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - Sak til 
orientering - Avtale - UT.no 

 2021/9595 

ST 55/2021 Eventuelt   
 
 

ST 49/2021 Godkjenning av innkalling og valg av styremedlem til å 
signere protokoll 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre  - 
29.09.2021  
 
 

Vedtak 
Møteinnkallingen ble enstemmig godkjent.  
 
Kristin Langtjernet ble valgt til å underskrive protokollen sammen med styreleder. 
 
 

ST 50/2021 Frydalen LVO-Forberedende klagebehandling-tilbygg 
gbnr 290/1 Nord-Fron kommune-Hanne Hvattum 

Innstilling fra forvalter 
Med hjemmel i forvaltningsloven § 33 opprettholder Rondane-Dovre nasjonalparkstyre sitt 
vedtak fra møte 20.august 2021, utvalgsak 40/2021. 
Saken blir sendt til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse 
Hovedinnholdet i klagen er vurdert. I klagen er det ikke lagt fram vesentlig nye opplysninger 
som bringer frem momenter som ikke har vært vurdert på vedtakstidspunktet eller i tidligere 
klagesak. 
Nasjonalparkstyret har behandlet søknaden fra Hanne Hvattum på en lovmessig måte, basert 
på eksisterende kunnskap om landskapets egenart der seterbebyggelsen med setervoller 
utgjør en vesentlig del av dette landskapet. 
 



--- slutt på innstilling --- 

 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
29.09.2021  
 
Enstemmig vedtatt som innstillingen. 

Vedtak 
Med hjemmel i forvaltningsloven § 33 opprettholder Rondane-Dovre nasjonalparkstyre sitt 
vedtak fra møte 20.august 2021, utvalgsak 40/2021. 

Saken blir sendt til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse 

Hovedinnholdet i klagen er vurdert. I klagen er det ikke lagt fram vesentlig nye opplysninger 
som bringer frem momenter som ikke har vært vurdert på vedtakstidspunktet eller i tidligere 
klagesak. 

Nasjonalparkstyret har behandlet søknaden fra Hanne Hvattum på en lovmessig måte, 
basert på eksisterende kunnskap om landskapets egenart der seterbebyggelsen med 
setervoller utgjør en vesentlig del av dette landskapet. 

 
 
 

ST 51/2021 Rondane NP - dispensasjon - 2021 - bygging av platting til 
hytte gbnr 329/6 - Kampeveien 1019 - Sel 

Innstilling fra forvalter 
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 får Knut Ole Hjelvik avslag på søknad om 
dispensasjon fra verneforskriften for Rondane nasjonalpark, § 3 pkt. 1.1 for bygging av platting 
på eiendommen gnr. 329 bnr. 6 i Sel kommune. 
Avslaget begrunnes med: 
- fare for presedens, og at det omsøkte tiltaket er i strid med verneformålet når det gjelder 

ivaretagelse av et «i det vesentlige urørt fjellområde».  
- det legges vekt på likebehandling med lignende saker. 
- søker kan, etter nasjonalparkstyrets vurdering ikke vise til et rimelig behov for at det skal gis 

dispensasjon. 
 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
29.09.2021  
Halvor Dahle Meland fremmet forslag om å gi dispensasjon: 
«Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48, jf. §§ 8-12, gis Knut Ole Hjelvik dispensasjon fra 
verneforskriften for Rondane nasjonalpark, § 3 pkt. 1.1 for bygging av platting på eiendommen 
gnr. 329 bnr. 6 i Sel kommune. Det er et vilkår for vedtaket at plattingen utformes i samsvar 
med søknad av 29.07.21. 



Det er i vedtaket lagt vekt på at 
-          Tiltaket i dette tilfellet ikke er vurdert å berøre hensynet til verneverdige eller fredete 
kulturminner, eller være i strid med bevaringsverdig byggeskikk. 
-          Omsøkt treplatting har en begrenset utbredelse som er underordnet byggets størrelse, 
er søkt etablert i tilknytning til yttervegg, søkt plassert nær bakken, og uten at tiltaket 
nødvendiggjør terrenginngrep av noen art.  
-          Tiltaket er ikke vurdert å være å være i konflikt med hensynet til villrein eller i 
nevneverdig grad verneformålene for øvrig.»  

Forslaget fra Halvor Dahle Meland falt mot to stemmer (Halvor Dahle Meland; Guri Ruste) 

Innstillingen vedtatt mot en stemme (Halvor Dahle Meland) 
 

Vedtak 
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 får Knut Ole Hjelvik avslag på søknad om 
dispensasjon fra verneforskriften for Rondane nasjonalpark, § 3 pkt. 1.1 for bygging av 
platting på eiendommen gnr. 329 bnr. 6 i Sel kommune. 

Avslaget begrunnes med: 
 fare for presedens, og at det omsøkte tiltaket er i strid med verneformålet når det gjelder 

ivaretagelse av et «i det vesentlige urørt fjellområde». 
 det legges vekt på likebehandling med lignende saker. 
 søker kan, etter nasjonalparkstyrets vurdering ikke vise til et rimelig behov for at det skal 

gis dispensasjon. 
 
 
 

ST 52/2021 Grimdalen LVO-Avtale om skjøtsel-Organisasjonen 
Grimsdalen 

Innstilling fra forvalter 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 47, jf. vedtatt skjøtselsplan for Grimsdalen 
landskapsvernområde, godkjenner Rondane-Dovre nasjonalparkstyre forslaget om bruk av 
skjøtselsmidler i 2021 samt forslaget til skjøtselsavtale med organisasjonen Grimsdalen for 
årene 2022-2024 som fremlagt i saken. 
 
Sekretariatet kan gjøre mindre justeringer i forslaget til skjøtselsavtale og kan videreforlenge 
skjøtselsavtalen utover perioden 2022-2024. En slik forlenging av avtalen skal skje i tråd med 
skjøtselsplanen og i tråd med nasjonalparkstyret prioriteringer i den årlige bestillingsdialogen 
med Miljødirektoratet. 
 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
29.09.2021  
Eldri Siem spilte inn et ønske om kartlegging av naturtyper, med tanke på å få etablert 
skjøtselsavtaler i Musvorddalen, knyttet til beitebruken der. 
 
Enstemmig vedtatt som innstillingen. 



 

Vedtak 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 47, jf. vedtatt skjøtselsplan for Grimsdalen 
landskapsvernområde, godkjenner Rondane-Dovre nasjonalparkstyre forslaget om bruk av 
skjøtselsmidler i 2021 samt forslaget til skjøtselsavtale med organsisasjonen Grimsdalen for 
årene 2022-2024 som fremlagt i saken. 

Sekretariatet kan gjøre mindre justeringer i forslaget til skjøtselsavtale og kan videreforlenge 
skjøtselsavtalen utover perioden 2022-2024. En slik forlenging av avtalen skal skje i tråd 
med skjøtselsplanen og i tråd med nasjonalparkstyret priortieringer i den årlige 
bestillingsdialogen med Miljødirektoratet. 
 
 
 

ST 53/2021 Delegerte vedtak 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
29.09.2021  
 
 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret tok de delegerte sakene til orientering. 
 
 

DS 52/2021 Delegert sak- Rondane NP og Myldingi NR- Dispensasjon 
motorferdsel 2021-Kampen og Mysuseter beitelag 2021/8496 13. aug 
2021 00:00:00 

DS 53/2021 Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - transport i 
samband med nødvendig vedlikehold av "Dassbue" 2021/8979 10. 
sep 2021 00:00:00 

DS 54/2021 Innvilget utsatt frist - Rondane NP - oppfølging av 
byggetiltak Vulufjell - frakt av gravemaskin - stelle terrenget fremfor 



Rundhøbua etter oppstått naturskade - Østkjølen grunneierlag 
2019/19629 9. sep 2021 00:00:00 

DS 55/2021 Delegert sak - Frydalen LVO - krattknusing langs vegen 
Fryvollan - Storgranbakken - Sødorp og Kvam hestavlslag 2021/8192 
9. sep 2021 00:00:00 

DS 56/2021 Delegert sak- Rondane np- dispensasjon til bruk av drone 
2021 - Fjellheimen galleri AS 2021/8950 7. sep 2021 00:00:00 

DS 57/2021 Delegert sak - Rondane NP - Dispensasjon motorferdsel 
barmark 2021-Rondbue-Frank Turmo - Hanne Sletten Lie 2021/8524 
23. aug 2021 00:00:00 

ST 54/2021 Referatsaker 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
29.09.2021  
 
 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret tok referatsakene til orientering. 
 
 

Informasjonsmøte Sel og Heidal Senterparti 2021/2535 

Rapport 2021 - Hemmeldalen NR - rypetaksering - Vestre 
Søkkundsjøen - gbnr 8/46 - Helge Krog 2021/8163 

Rapport - Rondane NP - Dørålen LVO - forskningsaktivitet i 
forbindelse med masterprosjekt - Tage Vestlie 2021/7536 

Svar - Ber om tilbakemelding - Rondane NP - oppfølging av 
byggetiltak Vulufjell - frakt av gravemaskin - stelle terrenget fremfor 



Rundhøbua etter oppstått naturskade - Østkjølen grunneierlag 
2019/19629 

Svar. Høring - Åmot - mindre endring - reguleringsplan - Birkenåsen 
2020/13962 

Bestillingsdialogen 2021 - Norman-prosjektet 2020/11067 

Rondane NP - Dørålen LVO - Resultat av taksering av hønsefugl i 
Elgevasslien. Folldal kommune ref 20/616, Rondane-Dovre 
Nasjonalparkstyre ref 2021/4311-2 432.3 2021/4311 

Behov for samordning av forvaltningsprosesser i Rondane 2021/9544 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - Sak til orientering - Avtale - 
UT.no 2021/9595 

ST 55/2021 Eventuelt 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
29.09.2021  
Nasjonalparkstyret ønsker å få en orientering fra DNT, om DNT sine planer for hytter og 
aktiviteter i verneområdene. 
 
Kristian Ulen kom med et innspill som gjaldt informasjon, bruk av teknologi, besøksretta 
hjemmesider og midler fra bestillingsdialogen. 
 
Sekretariatet orienterte om fremdrift/status for arbeidet med rullering av forvaltningsplan samt 
gjennomførte og planlagte tiltak for 2021 (bestillingsdialogen) 
 

Vedtak 
 
 
 


