
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 
Møtested: Telefonmøte 
Dato: 09.01.2018 
Tidspunkt: 09:00 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Bengt Fasteraune LEDER  
Dag Erik Pryhn NESTL  
Mirjam Engelsjord MEDL  
Even Moen MEDL  
Hilde Frankmo Tveråen MEDL  
   

 
 
 
Merknader 
Ingen meldte forfall og ingen vara møtte. 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Stein Magne Grevrusten  Nasjonalparkforvalter 
Eirin Berge Nasjonalparkforvalter 
  

 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, 
er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
 
_____________________ Tilbakemelding gitt på epost/sms ____________________ 
 
 

Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 



ST 
22/2017 

Godkjenning av protokoll/innkalling og valg av 
medlemmer til signering av protokoll 

  

ST 
23/2017 

Sak - Frydalen landskapsvernområde - 
Høringsuttalelse kommuneplanens arealdel- 
Nord-Fron 

 2017/6976 

 
 

ST 22/2017 Godkjenning av protokoll/innkalling 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 09.01.2018  
 
 

Vedtak 
Innkalling og saksliste godkjent. Even Moen og Hilde F. Tveråen godkjenner protokoll sammen 
med Bengt Fasteraune. 

 
 
 

ST 23/2017 Sak - Frydalen landskapsvernområde - Høringsuttalelse 
kommuneplanens arealdel- Nord-Fron 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 09.01.2018  
AU-møtet var opprinnelig satt opp som et epost møte men ble endret til et telefonmøte etter 
ønske fra medlemmer i AU. Årsaken til dette er at arealplan har stor betydning i kommunene og 
av prinsipielle årsaker bør politikerne i nasjonalparkstyre ha en muntlig diskusjon i en slik sak. 
 
Nasjonalparkforvalter gikk kort gjennom saken i møtet. 
 
AU-medlemmene mente det var relevant å påpeke den formelle sammenhengen mellom de ulike 
lovverk. Videre var det ønske om en tydeligere formulering på at arbeidsutvalget så positivt på 
en tilrettelegging for økt landbruk i Frydalen, også når dette medførte fravik fra arealgrenser gitt 
i forvaltningsplan. 
 
Nasjonalparkforvalter formulerte et justert vedtak i henhold til dette og sendte det på epost til 
alle AU-medlemmene. Samtlige stilte seg bak det justerte vedtaksforslaget ved tilbakemelding 
på epost. 
 

Vedtak 
Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre viser til oversendt høringsdokument i 
forbindelse med rullering av arealdelen i kommuneplanen for Nord-Fron kommune mottatt den 
9.11.2017. Arbeidsutvalget har følgende uttale til høringsdokumentene: 
 
Arbeidsutvalget mener det må synliggjøres i planbeskrivelsen at innenfor Frydalen LVO vil 
vernebestemmelsene gjelde samtidig med PBL. For tiltak som krever tillatelse fra 
vernemyndigheten må denne foreligge for at tiltaket skal kunne gjennomføres. 



Forvaltningsplanen kan være juridisk bindende i de tilfeller vernebestemmelsene viser direkte til 
forvaltningsplanen. Nåværende omtale i planbeskrivelsen av forholdet mellom verneforskrift og 
forvaltningsplan på den ene siden og PBL på den andre, anses ikke dekkende. 

Arbeidsutvalget er positive til at det legges til rette for aktiv setring og et levende landbruk i 
Frydalen LVO. Dette vil også bidra til ivaretakelse av et vakkert natur- og kulturlandskap, som 
er et hovedformål i verneforskriften. Forvaltningsplanen for Frydalen skiller mellom 
landbruksmessige behov og andre behov når det gjelder økning av areal for bygninger. Ved 
arealøkninger begrunnet i landbruksmessige behov kan arealgrensen i forvaltningsplanen på 
samlet 100 m2 fravikes (70 m2 for seterstue, 30 m2 for kokhus).  

Videre anser arbeidsutvalget at mulige konsekvenser av landskapets karakter og eventuell 
påvirkning av villreinen og dens leveområder som følge av bestemmelser knyttet til 
arealutvidelser ikke er tilstrekkelig synliggjort i den foreliggende planbeskrivelsen 
 
 
 


