
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 

Utvalg: Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 
Møtested: Rondane høyfjellshotell Mysuseter, Sel kommune 
Dato: 27.06.2018 
Tidspunkt: 10:00 -15.00 

 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon  
Bengt Fasteraune Leder  
Dag Erik Pryhn Nestleder  
Mirjam Engelsjord Medlem  
Jørn Eriksen Medlem  
Even Moen Medlem  
Hilde Frankmo Tveråen Medlem  
Rune Støstad Medlem  
Bjørn Moastuen Medlem  
Live Giset Medlem  

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon  
Mariann Isumhaugen Medlem  
Ole Tvete Muriteigen Medlem  
Anniken Bergan-Skar Medlem  

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for  
Halvor Dahle Meland Anniken Bergan-Skar  
Svein Håvar Korshavn Mariann Isumhaugen  

 
Merknader 

Vara for Ole Tvete Muriteigen meldte forfall, så Sør-Fron kommune møtte ikke med 
representant. 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Stein Magne Grevrusten Najonalparkforvalter 
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. 
 
 
______________________ Godkjent pr epost _______________________ 
Bengt Fasteraune  Mirjam Engelsjord 



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

ST 11/2018 Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av 
medlem som skal signere protokoll. 

 2003/4333 

ST 12/2018 Referatsaker  2003/4333 
RS Avgjørelse i klagesak - Oppsetting av uthus / utedo 

for eksisterende bu Korstadbua ved fremre 
Vulutjønn - Anders Hagen 

 2017/2088 

RS Avgjørelse i klagesak - Inngjerding av fritidseiendom 
- Grimsdalsvegen 1141 gnr. 86/1/81 - Stig Talleraas 

 2017/1322 

ST 13/2018 Delegerte vedak  2003/4333 
DS 9/2018 Delegert vedtak - Rondane nasjonalpark - Frydalen 

landskapsvernområde - Dispensasjon - 2018 - 2021 
- Motorferdsel - snødekt mark - Utkjøring av saltstein 
med skuter - Are Koren Krohg og Ragnhild Røssum 

 2018/198 

DS 
10/2018 

Vedtak - Hemmeldalen naturreservat - Dispensasjon 
- Motorferdsel - 2018 - Transport med snøskuter til 
hytte ved Kroksjøen - Gunnar Westby 

 2018/1661 

DS 
11/2018 

Delegert vedtak - Rondane NP - Dispensasjon - 
Motorferdsel 2018 - Snødekt mark - Transport av 
ved til Dørålvassbua - Dovre fjellstyre 

 2018/2066 

DS 
12/2018 

Vedtak - Rondane nasjonalpark - Motorferdsel 2018 
- 2021 - Utkjøring av saltstein med snøskuter - 
Eldåa og Nysteig setra - Østkjølen Vuludalen 
beitelag 

 2018/2147 

DS 
13/2018 

Delegert vedtak - Dovre NP - Dispensasjon - 
Snødekt mark - Bruk av snøskuter til utkjøring av 
saltstein - Hardbakken beitelag v/ Laurits Fokstugu 

 2018/1785 

DS 
14/2018 

Delegert vedtak - Hemmeldalen naturreservat - 
Dispensasjon - Motorferdsel 2018 - Bruk av 
snøskuter for frakt av ved m.m. til hytte 
Bjønnåsberget - Hanne Mikalsen 

 2018/1728 

DS 
15/2018 

Delegert vedtak - Rondane NP - Dovre NP - 
Dispensasjon - Motorferdsel - 2018  - Kjentmannstur 
og øvelse - Lesja, Brennhaug og Dombås Røde 
Kors Hjelpekorps 

 2017/7264 

DS 
16/2018 

Delegert vedtak -  Hemmeldalen naturreservat - 
Motorferdsel 2018-2021 -Bruk av snøskuter for 
transport av  brensel og utstyr - Evenstad Jakt og 
Fiskerforening 

 2018/1348 

DS 
17/2018 

Delegert vedtak - Dispensasjon - Hemmeldalen 
naturreservat - Motorferdsel snødekt mark  2018 - 
Ekstraturer Skramstadsætra til Stensjøen - Magni 
Melvær 

 2017/737 

DS 
18/2018 

Delegert vedtak - Rondane nasjonalpark-
Motorferdsel 2018 -Transport på barmark- 

 2018/1900 



Vedlikeholdsarbeider på Rondvassbu - DNT Oslo og 
Omegn 

DS 
19/2018 

Delegert vedtak - Rondane NP og Frydalen LVO-
Dispensasjon - Motorferdsel 2018 - Bruk av 
snøskuter ifbm vinteraktivitetsuke - Otta 
ungdomsskole 

 2018/1793 

DS 
20/2018 

Delegert vedtak - Rondane nasjonalpark - 
Dispensasjon - Motorferdsel 2018 - 2021 - Bruk av 
snøskuter til utkjøring av salt - Ramshytta Gjeterlag 
SA 

 2018/901 

DS 
21/2018 

Delegert vedtak - Dovre nasjonalpark - Motorferdsel 
2018 -Bruk av snøskuter og leiekjører for transport 
av ved og varer til Einbuggdalen  - Tore Killi 
Moastuen 

 2018/1087 

DS 
22/2018 

Delegert vedtak - Hemmeldalen naturreservat - 
Dispensasjon - Motorferdsel 2018 -Transport av 
materiell til Stensjø hytta -Tim Knackstedt 

 2018/1551 

DS 
23/2018 

Delegert vedtak - Grimsdalen landskapsvernområde 
- Dispensasjon - Motorferdsel 2018 - kjøring på 
Grimsdalsvegen før 5.juni  - Bernhard Svendsgard 

 2018/3041 

DS 
24/2018 

Delegert vedtak -Rondane NP og Frydalen LVO - 
Motorferdsel 2018-2021 - Snødekt mark- frakt av 
materialer, brensel m.m. til Eldåbu - Vulubu - 
Sødorp og Kvam Hesteavlslag 

 2018/1665 

DS 
25/2018 

Delegert vedtak - Dovre nasjonalpark - 
Dispensasjon - Motorferdsel - 2018-2021 - Snødekt 
mark - Bruk av snøskuter for transport av saltsteiner 
- Einbuggdalen sankarlag 

 2018/1721 

DS 
26/2018 

Delegert vedtak - Dovre nasjonalpark -  
Dispensasjon til utlegging av vaktelegg 2018 - Norsk 
institutt for naturforskning (NINA) 

 2018/904 

ST 14/2018 Klage på vedtak - Rondane NP og Frydalen LVO - 
Motorferdsel i forbindelse med skadefelling av jerv - 
WWF, NOAH, mfl. 

 2018/920 

ST 15/2018 Frydalen LVO-Motorferdsel 2018-tillatelse til riving 
og nyoppføring av tilbygg og transport av materialer 
- Liv Slåen Heyerdahl 

 2018/2268 

ST 17/2018 Rondane - Dovre nasjonalpark - Avslag- Oppføring 
av tilbygg til sel på Fryvollen , Byrsetra gnr. 290/1  - 
Hanne Hvattum 

 2016/4865 

ST 18/2018 Rondane nasjonalpark - Motorferdsel 2018 - Avslag 
på kjøring på veg til Rondvassbu og Bjørnhollia og 
bruk av drone - Kampen og Mysuster beitelag 

 2018/2512 

ST 19/2018 Frydalen landskapsvernområde - Vurdering og 
tilbakemelding vedrørende brøyting av Per Gynt 
setervei - Sødrop sameige 

 2018/1840 

ST 20/2018 Eventuelt  2003/4333 
 
 



ST 11/2018 Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av medlem 
som skal signere protokoll. 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
27.06.2018  
Saklista inneholdt sak 16/2018. I epost før styremøtet ble medlemmene gjort oppmerksom på 
at denne saken var tatt ut og behandlet i epost møte av arbeidsutvalget den 8. juni 2018. Det er 
derfor et hopp fra sak 15/2018 til 17/2018 i gjeldende saksliste. 
 
Samtlige innstillinger til vedtak fra sekretariatet viste til styremøte 8.juni 2018. Disse er endret til 
27.juni 2018 i tråd med endret dato for styremøte. 
 
 
 

Vedtak 
Saksliste og innkalling godkjent. Bengt Fasteraune og Mirjam Engelsjord ble valgt til å 
underskrive protokollen. 
 
 

ST 12/2018 Referatsaker 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
27.06.2018  
Sekretariatet refererte kort innholdet i avgjørelsene i forbindelse med de to klagesakene som 
var behandlet i Miljødirektoratet. I begge klagesakene falt Miljødirektoratet ned på at klagen 
ikke fikk medhold, og nasjonalparkstyrets vedtak ble stående. 
 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret tar avgjørelsene til Miljødirektoratet i forbindelse med de to klagesakene til 
etterretning. 
 
 



Avgjørelse i klagesak - Oppsetting av uthus / utedo for eksisterende 
bu Korstadbua ved fremre Vulutjønn - Anders Hagen 2017/2088 

Avgjørelse i klagesak - Inngjerding av fritidseiendom - 
Grimsdalsvegen 1141 gnr. 86/1/81 - Stig Talleraas 2017/1322 

 

 

ST 13/2018 Delegerte vedtak 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
27.06.2018  
Sekretariatet orienterte kort om de delegerte sakene, der de fleste dreide seg om motorferdsel i 
forbindelse med utkjøring av saltstein samt utstyr og brensel til hytter og buer. 
 
Følgende saker ble nevnt spesielt;  motorferdselssaken knyttet til Otta ungdomsskole, 
kjentmannsturen til Røde Kors, utlegging av vaktelegg i forbindelse med NINAs 
forskningsprosjekt og motorferdsel knyttet til ekstraordinært vedlikehold på Rondvassbu. 
 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret tar de delegerte sakene til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DS 9/2018 Delegert vedtak - Rondane nasjonalpark - Frydalen 
landskapsvernområde - Dispensasjon - 2018 - 2021 - Motorferdsel - 
snødekt mark - Utkjøring av saltstein med skuter - Are Koren Krohg 
og Ragnhild Røssum 2018/198 15.03.2018 00:00:00 

DS 10/2018 Vedtak - Hemmeldalen naturreservat - Dispensasjon - 
Motorferdsel - 2018 - Transport med snøskuter til hytte ved Kroksjøen 
- Gunnar Westby 2018/1661 15.03.2018 00:00:00 

DS 11/2018 Delegert vedtak - Rondane NP - Dispensasjon - 
Motorferdsel 2018 - Snødekt mark - Transport av ved til Dørålvassbua 
- Dovre fjellstyre 2018/2066 04.04.2018 00:00:00 

DS 12/2018 Vedtak - Rondane nasjonalpark - Motorferdsel 2018 - 2021 
- Utkjøring av saltstein med snøskuter - Eldåa og Nysteig setra - 
Østkjølen Vuludalen beitelag 2018/2147 12.04.2018 00:00:00 

DS 13/2018 Delegert vedtak - Dovre NP - Dispensasjon - Snødekt 
mark - Bruk av snøskuter til utkjøring av saltstein - Hardbakken 
beitelag v/ Laurits Fokstugu 2018/1785 20.03.2018 00:00:00 

DS 14/2018 Delegert vedtak - Hemmeldalen naturreservat - 
Dispensasjon - Motorferdsel 2018 - Bruk av snøskuter for frakt av ved 
m.m. til hytte Bjønnåsberget - Hanne Mikalsen 2018/1728 15.03.2018 
00:00:00 

DS 15/2018 Delegert vedtak - Rondane NP - Dovre NP - Dispensasjon 
- Motorferdsel - 2018  - Kjentmannstur og øvelse - Lesja, Brennhaug 
og Dombås Røde Kors Hjelpekorps 2017/7264 08.03.2018 00:00:00 

DS 16/2018 Delegert vedtak -  Hemmeldalen naturreservat - 
Motorferdsel 2018-2021 -Bruk av snøskuter for transport av  brensel 
og utstyr - Evenstad Jakt og Fiskerforening 2018/1348 19.03.2018 
00:00:00 

DS 17/2018 Delegert vedtak - Dispensasjon - Hemmeldalen 
naturreservat - Motorferdsel snødekt mark  2018 - Ekstraturer 
Skramstadsætra til Stensjøen - Magni Melvær 2017/737 06.04.2018 
00:00:00 

DS 18/2018 Delegert vedtak - Rondane nasjonalpark-Motorferdsel 
2018 -Transport på barmark- Vedlikeholdsarbeider på Rondvassbu - 
DNT Oslo og Omegn 2018/1900 04.05.2018 00:00:00 

DS 19/2018 Delegert vedtak - Rondane NP og Frydalen LVO-
Dispensasjon - Motorferdsel 2018 - Bruk av snøskuter ifbm 



vinteraktivitetsuke - Otta ungdomsskole 2018/1793 18.03.2018 
00:00:00 

DS 20/2018 Delegert vedtak - Rondane nasjonalpark - Dispensasjon - 
Motorferdsel 2018 - 2021 - Bruk av snøskuter til utkjøring av salt - 
Ramshytta Gjeterlag SA 2018/901 09.03.2018 00:00:00 

DS 21/2018 Delegert vedtak - Dovre nasjonalpark - Motorferdsel 2018 
-Bruk av snøskuter og leiekjører for transport av ved og varer til 
Einbuggdalen  - Tore Killi Moastuen 2018/1087 19.03.2018 00:00:00 

DS 22/2018 Delegert vedtak - Hemmeldalen naturreservat - 
Dispensasjon - Motorferdsel 2018 -Transport av materiell til Stensjø 
hytta -Tim Knackstedt 2018/1551 19.03.2018 00:00:00 

DS 23/2018 Delegert vedtak - Grimsdalen landskapsvernområde - 
Dispensasjon - Motorferdsel 2018 - kjøring på Grimsdalsvegen før 
5.juni  - Bernhard Svendsgard 2018/3041 25.05.2018 00:00:00 

DS 24/2018 Delegert vedtak -Rondane NP og Frydalen LVO - 
Motorferdsel 2018-2021 - Snødekt mark- frakt av materialer, brensel 
m.m. til Eldåbu - Vulubu - Sødorp og Kvam Hesteavlslag 2018/1665 
26.03.2018 00:00:00 

DS 25/2018 Delegert vedtak - Dovre nasjonalpark - Dispensasjon - 
Motorferdsel - 2018-2021 - Snødekt mark - Bruk av snøskuter for 
transport av saltsteiner - Einbuggdalen sankarlag 2018/1721 
22.03.2018 00:00:00 

DS 26/2018 Delegert vedtak - Dovre nasjonalpark -  Dispensasjon til 
utlegging av vaktelegg 2018 - Norsk institutt for naturforskning 
(NINA) 2018/904 23.04.2018 00:00:00 

 

ST 14/2018 Klage på vedtak - Rondane NP og Frydalen LVO - 
Motorferdsel i forbindelse med skadefelling av jerv - WWF, NOAH, 
mfl. 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 27.juni 2018 gjort følgende vedtak i 
forbindelse med forberedende klagebehandling: 
 
Det vises til felles klage fra Norges Naturvernforbund, NOAH for dyrs rettigheter, Foreningen 
Våre rovdyr og WWF Verdens naturfond av 5. mars 2018. 
 
Rondane og Dovre nasjonalparkstyre kan ikke se at klagen kommer med noen vesentlig nye 
momenter som ikke var kjent og vurdert på vedtakstidspunktet, og som gjør at vi endrer vårt 



vedtak. Klagen med vedlegg sendes derfor over til Miljødirektoratet for endelig behandling, jf. 
forvaltningsloven § 33. 
 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
27.06.2018  
Styreleder innledet om saken. Sekretariatet presiserte at styret bare skulle behandle den delen 
av klagen som gikk på motorferdsel i verneområdene, og at den delen av klagen som 
omhandlet selve skadefellingsvedtaket var behandlet av Fylkesmannen i Oppland.   
 
 

Vedtak 
Enstemmig som innstilt. 
 
 

ST 15/2018 Frydalen LVO-Motorferdsel 2018-tillatelse til riving og 
nyoppføring av tilbygg og transport av materialer - Liv Slåen 
Heyerdahl 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 27.juni 2018 gitt Liv Slåen Heyerdahl og 
Tony Heyerdahl tillatelse til riving av eksisterende tilbygg og oppføring av nytt tilbygg med i 
tilsvarende størrelse og utforming som det som blir revet, på hytte i Frydalen 
landskapsvernområde, gnr 331 bnr. 71. Tillatelsen er gitt med hjemmel i verneforskriften for 
Frydalen landskapsvernområde § 3 pkt. 1.3 d. 
 
Nasjonalparkstyret gir også dispensasjon til transport med traktor og tilhenger langs kjørespor 
fra Fryosen til hytte på gnr 331 bnr 71. Dispensasjonen gjelder innkjøring av materiell til 
byggearbeidene og utkjøring av byggeavfall fra rivinga. Dispensasjonen fra 
motorferdselsforbudet i Frydalen landskapsvernområde er gitt med hjemmel i 
naturmangfoldlovens § 48 første ledd, første alternativ. 
  
Følgende vilkår gjelder for tillatelse til riving/nyoppføring av tilbygg: 

 Tilbygget skal oppføres med stående kledning, takmaterial, farge og vindusutforming 
som vist og omtalt i søknad og  tilsvarende det som blir revet. 

 Tilbygget skal ha et bebygd areal (BYA) som ikke er  større enn 15 m2 og bruksareal 
(BRA) som ikke er større enn 12 m2 . Veilederen «Grad av utnytting» legges til grunn for 
innholdet i begrepene BYA og BRA 

 Det skal ikke gjøres inngrep i terrenget ut over det arealet som berøres av tilbygget. 
 Tillatelsen er gyldig i 3 år fra vedtaksdato 
 Senest 14 dager etter utvendig ferdigstillelse skal det tas bilde av tilbygget, og dette 

skal sendes Rondane-Dovre nasjonalparkstyre på e-post fmoppost@fylkesmannen.no. 
Statens naturoppsyn vil i etterkant utføre kontroll med tiltaket i henhold til vilkårene i 
tillatelsen. 
 



 
 
 

Følgende vilkår gjelder for dispensasjon til motorferdsel:  
 

 Dispensasjonen gjelder for inntil 3 turer med traktor og tilhenger. 
 Dispensasjonen gjelder frem til 1.september 2018. 
 Statens naturoppsyn Rondane (tlf. 481 13 674) skal i forkant av transporten ha melding 

om når kjøring skal gjennomføres.  
 Transporten må skje varsomt og kan først skje når kjøresporet har tørket opp for å gi 

minst mulig terrengslitasje. Det er svært viktig at det ikke kjøres utenfor det etablerte 
kjøresporet som ligger der i dag. Dette for å unngå at kjøresporet utvides.  

 Hvis det likevel oppstår kjøreskader kan tiltakshaver bli ansvarlig for reparasjon av disse 
i samråd med forvaltningsmyndigheten og Statens naturoppsyn.  

 Transporten skal i den grad det er mulig samkjøres med andre som har dispensasjon i 
samme område. 

 
Denne tillatelsen gjelder etter verneforskriften og naturmangfoldloven. Søker er selv ansvarlig 
for at søknaden blir sendt til aktuell kommune for behandling etter motorferdselloven og plan- 
og bygningsloven, og i tillegg må transporten også skje med samtykke av berørte grunneiere.  
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 - 
27.06.2018  
Styreleder innledet saken og forvalter supplerte med enkelte detaljer. Gitt omfanget av 
rivingsmaterialer og nye bygningsmaterialer, ble det stilt spørsmål ved om antall turer og 
tidsbegrensning var gjort i dialog med søker. Dette bekreftet sekretariatet var tilfelle. 
 

Vedtak 
Enstemmig som innstilt. 
 
 

ST 17/2018 Rondane - Dovre nasjonalpark - Avslag- Oppføring av 
tilbygg til sel på Fryvollen , Byrsetra gnr. 290/1  - Hanne Hvattum 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 27.juni 2018 avslått endringssøknad om 
tilbygg på Byrsetra gnr. 290 bnr 1 i Frydalen landskapsvernområde. Avslaget er begrunnet med 
at den omsøkte endringen ikke er i samsvar med tradisjonell byggeskikk og heller ikke tilpasset 
bygningsmiljøet for øvrig.  



Bygningens hovedform blir endret og vinkelen på bygningen vil bli for stor og dominerende i 
forhold til det opprinnelige ved setra. Endringen er dermed vurdert å ikke være i tråd med 
verneformålet der seterbebyggelsen utgjør en vesentlig del av landskapets egenart. 
 
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 - 
27.06.2018  
Styreleder innledet om saken. Sekretariatet gjorde en grundig fremlegging av saksgangen 
ettersom dette var en endringssøknad knyttet til en tidligere gitt tillatelse og hadde en lengre 
forhistorie. 
 
Det ble en diskusjon i styret der det var uenighet om tiltaket. Enkelte mente tiltaket var 
akseptabelt mens andre klart mente at tiltaket ikke var i tråd med vernevedtaket og at det å 
godkjenne tiltaket ville gi en uheldig presedens. 
 
Det ble foretatt en avstemning i saken. Live Giset, Svein Håvar Korshavn og Rune 
Støstad stemte mot innstillinga til forvalter. Forvalters innstilling ble vedtatt mot 3 
stemmer. 
 

Styret ønsker en sak knyttet til at tilbygget allerede er oppført. 

 
 

Vedtak 
Innstillingen ble vedtatt 3 mot 8 stemmer.  
 
 
 

ST 18/2018 Rondane nasjonalpark - Motorferdsel 2018 - Avslag på 
kjøring på veg til Rondvassbu og Bjørnhollia og bruk av drone - 
Kampen og Mysuster beitelag 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 27.juni 2018 gitt Mysuseter-Kampen 
beitelag avslag på søknad om kjøring på vegene til Rondvassbu og Bjørnhollia og bruk av 
drone i forbindelse med beitetilsyn og sanking. 
 
Avslaget er gitt i medhold av naturmangfoldloven § 48, første ledd.  
Etter en samlet vurdering mener nasjonalparkstyret at dispensasjon til omsøkt kjøring ikke kan 
gis. Enkeltdispensasjoner til næringsmessig kjøring som ikke er direkte hjemlet i forskriften vil 



gi kunne gi stor presedensvirkning og bidra til å utvide rammene gitt i vernevedtaket. Dersom 
motorferdsel til ordinært beitetilsyn skal gis som en årlig, ev flerårig tillatelse («avtale») krever 
dette en forskriftsendring. 
 
I akutte situasjoner der rovdyrtap er dokumentert delegeres sekretariatet myndighet til å 
avgjøre søknader om kjøring på vegene knyttet til ekstraordinært tilsyn/nedsanking. Dette 
gjelder også ved situasjoner knyttet til beitedyr på avveie senhøstes. Rammene som er gitt i 
styrevedtak i sak 2017/3322 (ved rovdyrskade) og delegert vedtak 2017/6069 skal i slike tilfeller 
ligge til grunn for vurderinger om dispensasjon skal gis. 
 
Når det gjelder bruk av drone oppfordres beitelaget til å omgang til å teste ut bruk av drone i 
deler av beiteområde som ligger utenfor nasjonalparken. I etterkant av dette, og basert på 
erfaringer beitelaget gjør seg, kan det være aktuelt for nasjonalparkstyret å vurdere bruk av 
drone i nasjonalparken i forbindelse med ettersøk av dyr senhøstes innenfor et begrenset 
område. 
 
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 - 
27.06.2018  
Styreleder innledet om saken. Sekretariatet leste opp en epost som var sendt fra leder av 
Mysuseter-Kampen beitelag, Hans Ulmo den 19.juni 2018. Her beklaget beitelaget at det var 
innstilt på avslag i forbindelse med motorferdsel på vegen inn til Rondvassbu. Videre 
understreket beitelaget at dersom det ble gitt anledning til forenklet saksgang ved søknad når 
situasjoner knyttet til rovdyr eller ettersanking senhøstes oppsto var det vesentlig av hensyn til 
dyrevelferden at vedtaket kunne gis raskt, gjerne over telefon, slik at man slapp å vente flere 
dager på vedtaket. 
 
Styret mente at det var hensiktsmessig at sekretariatet fikk myndighet til å fatte delegert vedtak 
i slike situasjoner, og at det var et poeng at vedtakene måtte skje raskt av hensyn til 
dyrevelferden.  
 
At det i samme sak var omsøkt bruk av drone ble i første omgang avglemt å trekke frem, men 
et våkent styremedlem påpekte at også dette var omsøkt. Sekretariatets vurdering og forslag til 
innstilling på dette punkt skapte ikke debatt. 
 

Vedtak 
Enstemmig som innstilt. 
 
 



ST 19/2018 Frydalen landskapsvernområde - Vurdering og 
tilbakemelding vedrørende brøyting av Per Gynt setervei - Sødrop 
sameige 

Innstilling fra forvalter 
I denne saken innstiller ikke forvalter på et enkeltvedtak, men tilrår at styret gir følgende 
tilbakemelding til Sødorp sameige og Statens naturoppsyn: 
 

1. Rondane-Dovre nasjonalparkstyre legger til grunn at hogst både er næringsmessig 
avvirkning og uttak av ved til eget bruk/husbruk slik ordlyden i bestemmelsene i 
verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde er formulert. Presiseringen i 
forvaltningsplanen støtter dette. Verneforskriftens bestemmelser sier at hogst skal skje i 
henhold til vernskogbestemmelsene i skogbruksloven, som i Nord-Fron kommune er gitt 
i vedtak i fylkeslandbruksstyret den 2.2.1994 i sak 8/94.Videre legges til grunn at 
motorferdsel i forbindelse med skogsdrift er knyttet til den næringsmessige avvirkningen 
slik bestemmelsens ordlyd er utformet. Retningslinjene i forvaltningsplanen beskriver da 
at denne motorferdselen også inkluderer brøyting. 
 

2. Brøyting av vegen slik den ble gjennomført av Sødorp sameige i mars 2017 er vurdert å 
ikke være i tråd med bestemmelsene i verneforskriften om at skogsdrift og motorferdsel 
knyttet til dette skal skje etter verneskogbestemmelsene. Forutsetningen for å 
gjennomføre hogst i henhold til verneforskriften ble ikke fulgt. I tillegg kunne brøytinga 
ha vært unngått. At vegen ble brøyta var svært uheldig i forhold til tilrettelegging for 
motorferdsel som ikke var tilknyttet skogsdrift og utgjorde en risiko for forstyrrelse av 
villreinbukkenes trekk i området. Det vises til naturmangfoldlovens aktsomhetsplikt og 
plikten til å gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet. 
 

3. Nasjonalparkstyret anser ut fra en samlet vurdering av faktorer, der uklarhet i regelverk 
og retningslinjer har vært avgjørende, at brøytingen ikke anmeldes. En tydeliggjøring av 
regelverket må følges opp i arbeidet med endringer i forvaltningsplan når den skal 
revideres, men anses for øvrig klargjort for Sødorp sameige i forbindelse med denne 
tilbakemeldingen. 

 
4. Nasjonalparkstyret tar initiativ til et møte mellom Sødorp sameige, veistyret, Mjøsen 

skog SA og kommunen der også styreleder i Rondane- Dovre nasjonalparkstyre deltar. 
Målet er å komme frem til en klarhet i bruken av vegen innenfor rammene av 
verneforskriften som også legger til rette for en planlagt næringsmessig avvirkning av 
skogen. 
 

5. Nasjonalparkstyret tar initiativ til å sette opp bom og informasjon på vernegrensen i 
samråd med grunneier og veistyret. Nasjonalparkstyret bekoster utgiftene med 
oppføring av bommen.  

 
--- slutt på innstilling --- 



 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
27.06.2018  
Styreleder innledet om saken. Sekretariatet supplerte litt rundt åpningstider på veier i Frydalen 
landskapsvernområde og hensikten bak dette som i hovedsak er for å ivareta villreinbukkenes 
vår-trekk fra Vulufjell til Tjønnseterfjellet.  
 

Vedtak 
Styret gav sin tilslutning til forvalter sin innstilte tilbakemelding til Sødorp sameige og Statens 
naturoppsyn (SNO). 
 
 

ST 20/2018 Eventuelt 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
27.06.2018  
Sekretariatet orienterte kort om følgende saker: 

1. Bestillingsdialog 2018 – 1,3 millioner  
2. Klima- og miljøministerens besøk på Hjerkinn 29.september 2018 – dialogmøte 

Rondane og villrein 
3. Naturveiledning i skolene – avklart med villreinsenteret at de tar veiledning, brev går ut 

til kommunene i disse dager 
4. Prosjektet kongevegen over Dovrefjell – restaurering og istandsetting. Midler via 

nasjonal transportplan men også kommunene og fylkekommunene samt 
Miljødirektoratet bidrar med midler.. Nasjonalparkstyret deltar med fagressurser i 
samarbeidsgruppa. Marit Johansson er prosjektleder. 

 

Vedtak 
Orienteringssakene ble tatt til etterretning. 
 
 


