
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 

Utvalg: Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 
Møtested: Bjørnhollia 
Dato: 13.09.2018 
Tidspunkt: 14:00 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Bengt Fasteraune Leder  
Dag Erik Pryhn Nestleder  
Mirjam Engelsjord Medlem  
Jørn Eriksen Medlem  
Hilde Frankmo Tveråen Medlem  
Rune Støstad Medlem  

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Mariann Isumhaugen MEDL  
Bjørn Moastuen MEDL  
Ole Tvete Muriteigen MEDL  
Anniken Bergan-Skar MEDL  
Live Giset MEDL  
Even Moen MEDL  

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Kjetil Vangløkken Live Giset  
Halvor Dahle Meland Anniken Bergan-Skar  

 
Merknader 

 

 
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. 
 
Bengt Fasteraune       Mirjam Engelsjord 
______________________ Godkjent pr epost _______________________ 



Saksliste 
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Baksida Jaktlag v/ Svein Erik Morseth 

 2018/908 

ST 24/2018 Klage på vedtak - Frydalen LVO - Oppføring av 
tilbygg på seterhus, Byrsetra, gnr. 209 bnr. 1 - 
Hanne Hvattum 

 2016/4865 

ST 25/2018 Rondane nasjonalpark - Organisert ferdsel 2018-
2019 - Sulseter rideleir 

 2011/3318 

ST 26/2018 Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
Sammensetning av faglig rådgivende utvalg - ny 
behandling 

 2012/3740 

ST 27/2018 Rondane nasjonalpark - Klage på tidligere vedtak - 
Organisert ferdsel - 2018 - oppheving av tidligere 
vedtak - Rondaneguiden v/ Atle Bråtet 

 2018/4120 

ST 28/2018 Eventuelt 
Tema: Organisert ferdsel. 

  

   
 

ST 21/2018 Godkjenning av protokoll fra siste møte 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
13.09.2018  
 
 

Vedtak 
Møteinnkalling og saksliste godkjent. Bengt Fasteraune og Mirjam Engelsjord valgt til å 
underskrive møteprotokollen. 
 
 

ST 22/2018 Referatsaker 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
13.09.2018  
 
Det var ingen referatsaker. 



Vedtak 
 
 
 

ST 23/2018 Delegerte vedak 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
13.09.2018  
Nasjonalparkforvalter gikk kort gjennom det ene delegerte vedtaket som gjaldt uttransport av 
felt elg i Dovre nasjonalpark. Det kom ingen merknader fra styremedlemmene. 
 

Vedtak 
Delegert saken tas til orientering. 
 
 

DS 27/2018 Delegert vedtak - Dovre nasjonalpark - Motorferdsel 2018 
- 2019 -Uttransport av felt elg - Søndre Baksida Jaktlag v/ Svein Erik 
Morseth 2018/908 03.09.2018 00:00:00 

ST 24/2018 Klage på vedtak - Frydalen LVO - Oppføring av tilbygg på 
seterhus, Byrsetra, gnr. 209 bnr. 1 - Hanne Hvattum 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 13.september 2018 gjort følgende 
vedtak i forbindelse med forberedende klagebehandling: 
 
Det vises til klage fra Hanne Hvattum av 11.juli 2018 der vedtak om avslag på oppføring av 
tilbygg til seterhuset på Byrsetra, gnr. 209, bnr.1 i Nord-Fron kommune (utvalgssak 17/2018) 
datert 27.juni 2018, påklages. 
 
Rondane-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 - 
13.09.2018  
Styreleder presenterte saken. Nasjonalparkforvalter gikk kort igjennom klagers anførsler og 
sekretariatets kommentarer til disse. 
 

Vedtak 
Enstemmig som innstilt fra forvalter. 



 
 

ST 25/2018 Rondane nasjonalpark - Organisert ferdsel 2018-2019 - 
Sulseter rideleir 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 13.9.2018 gitt Sulseter rideleir tillatelse 
til organisert ferdsel i Rondane nasjonalpark. Tillatelsen er gitt med hjemmel i verneforskriften 
for Rondane nasjonalpark, § 3 punkt 5.2, 2.ledd. 
Følgende vilkår gjelder for tillatelsen: 

1. Det gis tillatelse til inntil 8 «Rondaneturer» som beskrevet i søknaden,i 2018 og 2019 
der maksimalt antall hester/ryttere er 20 stykk 

2. «Rondaneturene» kan tidligst starte fra og med St.Hans 
3. Det gis tillatelse til 2 helger med utdriving av kveget og 2 helger med inndriving av 

kveget i 2018 og 2019. Maksimalt antall hester/ryttere er 15 stykk pr helg. 
4. Det gis tillatelse til 1 tilsynstur i 2018 som beskrevet i søknaden. 
5. Unødige forstyrrelser av dyrelivet skal unngås. Påtreffes villrein skal hestefølge stoppe 

opp og vente til villreinen har trukket seg ut av området. 
6. Innen 1. desember de årene tillatelsen gjelder, skal det sendes inn en kort rapport fra 

de gjennomførte turene. Rapporten skal inneholde hvilke traséer som er brukt, antall 
deltakere, dato for turene og om villrein er blitt observert. Rapporten sendes Rondane-
Dovre nasjonalparkstyre v/Fylkesmannen i Oppland, Postboks 987, 2626 Lillehammer 
eller via følgende e-post: fmoppost@fylkesmannen.no  

Vi gjør oppmerksom på at denne tillatelsen bare gjelder i forhold til verneforskriften for 
Rondane nasjonalpark. Eventuelle tillatelser fra grunneier eller andre myndigheter er søker selv 
ansvarlig for å innhente. 
 
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 - 
13.09.2018  
Saken ble kort presentert av styreleder. Det ble diskusjon rundt saken knyttet til de ulike turene 
og de landbruksrelaterte behovene for dem. Flere styremedlemmer kommenterte at aktiviteten 
hadde foregått i flere år uten tillatelse og manglende rapportering.  
 
Et av styremedlemmene forslo følgende presisering i vedtakets punkt 1: 
«Med bakgrunn i at det ikke er søkt om forlengelse og ikke rapportert, avgrenses tillatelsen til 
2018 og 2019» 
 
Dette forslaget sluttet de andre styremedlemmene seg enstemmig til. 

mailto:fmoppost@fylkesmannen.no


Vedtak 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 13.9.2018 gitt Sulseter rideleir tillatelse 
til organisert ferdsel i Rondane nasjonalpark. Tillatelsen er gitt med hjemmel i verneforskriften 
for Rondane nasjonalpark, § 3 punkt 5.2, 2.ledd. 
 
Følgende vilkår gjelder for tillatelsen: 

1. Det gis tillatelse til inntil 8 «Rondaneturer» som beskrevet i søknaden der maks antall 
hester/ryttere er 20 stykk. Med bakgrunn i at det ikke er søkt om forlengelse og ikke 
rapportert, avgrenses tillatelsen til å gjelde for 2018 og 2019. 

2. «Rondaneturene» kan tidligst starte fra og med St.Hans 
3. Det gis tillatelse til 2 helger med utdriving av kveget og 2 helger med inndriving av 

kveget i 2018 og 2019. Maksimalt antall hester/ryttere er 15 stykk pr helg. 
4. Det gis tillatelse til 1 tilsynstur i 2018 som beskrevet i søknaden. 
5. Unødige forstyrrelser av dyrelivet skal unngås. Påtreffes villrein skal hestefølge stoppe 

opp og vente til villreinen har trukket seg ut av området. 
6. Innen 1. desember de årene tillatelsen gjelder, skal det sendes inn en kort rapport fra 

de gjennomførte turene. Rapporten skal inneholde hvilke traséer som er brukt, antall 
deltakere, dato for turene og om villrein er blitt observert. Rapporten sendes Rondane-
Dovre nasjonalparkstyre v/Fylkesmannen i Oppland, Postboks 987, 2626 Lillehammer 
eller via følgende e-post: fmoppost@fylkesmannen.no  

 
Vi gjør oppmerksom på at denne tillatelsen bare gjelder i forhold til verneforskriften for 
Rondane nasjonalpark. Eventuelle tillatelser fra grunneier eller andre myndigheter er søker selv 
ansvarlig for å innhente. 
 
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 26/2018 Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - Sammensetning av 
faglig rådgivende utvalg - ny behandling 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 13.september 2018 vedtatt å endre den 
tidligere vedtatte representasjonen til faglig rådgivende utvalg for Rondane-Dovre 
nasjonalparkstyre. Følgende sammensetning av utvalget, formål og retningslinjer for utvalget 
samt praktiske forhold gjelder: 
 
Sammensetning faglig rådgivende utvalg: 

Tabell 2: 

Organ 
 Representant 
Frilufts- og miljøinteresser  
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Hedmark 1 
FNF Oppland 1 
DNT Oslo – og Omegn 1 

mailto:fmoppost@fylkesmannen.no


Villreininteresser  
Villreinnemda for Rondane-Sølnkletten 1 
Villreinutvalget Rondane Nord og Rondane Sør 1 
Sammenslutningen for Fjellstyrene i Rondane 1 
Reiseliv  
Representant for Hedmark (avklares med fylkeskommunen 1 
Nasjonalparkriket Reiseliv (Dovre og Sel) 1 
Lillehammer Turist AS (N-Fron, S-Fron, Ringebu). Er 
avklart tidligere med fylkeskommunen 

1 

Grunneiere  
Statskog 1 
Oppland Bondelag/bonde- og 
småbrukarlag/skogeierforening 

1 

Hedmark Bondelag/bonde- og 
småbrukarlag/skogeierforening 

1 

Grunneier representant Hemmeldalen 1 
Hytteeiere 1 
  
SUM TOTALT 14 

Statens naturoppsyn og fylkesmennene blir invitert til møtene som observatører, dvs. med 
talerett med ikke stemmerett. 

Statskog er største grunneier i Rondane og Dovre. Andre grunneiere i dette området vil bli 
representert gjennom fylkenes bondelag, bonde-og småbrukarlag og skogeierforeninger. Disse 
tre faglaga i hvert fylke deler på en plass som rulleres etter avtale dem imellom. 
Beiteberettigede blir representert gjennom fjellstyrene og faglagene. De berørte interessene 
(grunneier- og beitelag) blir orientert om ordningen gjennom kopi av brev som sendes ut med 
invitasjon til deltakelse i faglig rådgivende utvalg. 

I Hemmeldalen naturreservat er det private grunneiere, og det er rimelig at disse får 1 
representant som rulleres dem imellom. 

Når det gjelder hytteeiere vi kommunene bli utfordret til å komme med forslag på foreninger. 
Styret vil bestemme hvilke foreninger som skal inviteres, og plassen i utvalget skal rulleres 
mellom disse.  

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre vil be om at organisasjoner, offentlige organ, grunneiere mv 
som opplistet i tabell 2 over, om å foreslå minst to kandidater som skal representere deres 
interesser i det faglig rådgivende utvalg, én kvinne og én mann.  
 
På bakgrunn av de innstilte kandidatene skal Rondane-Dovre nasjonalparkstyre velge 
medlemmer og varamedlemmer. Dette blir en egen styresak. 
 
 
Formål og retningslinjer for faglig rådgivende utvalgt i Rondane-Dovre 
nasjonalparkstyre samt praktiske forhold 
 
Formål:  
Hovedformålet med utvalget er å sikre samhandling mellom forvaltningsmyndigheten og alle 
aktørene som representerer ulike brukerinteresser i verneområdene. Det rådgivende utvalget 
skal fungere som en støttegruppe for nasjonalparkstyre/sekretariatet. 
 
 
 
 
 
Retningslinjer og oppgaver for utvalget: 



 Faglig rådgivende utvalg skal sikre et godt samarbeid mellom nasjonalparkstyret og 
parter med interesser i verneområdene. Et bredt utvalg av de berørte interessene og 
særlig de interessene som er mest påvirket av vernet skal være representert i utvalget 

 Utvalget skal ikke håndtere enkeltsaker, men kunne gi råd om overordnede strategier 
 Utvalget skal bidra med lokal kunnskap og komme med innspill om og drøfte, saker 

knyttet til forvaltning, bruk og utvikling av verneområdene (for eksempel saker som 
gjelder forvaltningsplan, skjøtselsplan, osv.) 

 
Praktiske forhold: 

 Rondane-Dovre nasjonalparkstyre vil lede møtene ved styreleder. 
 Det skal holdes minimum et årlig møte 
 Møtet skal forhåndsvarsles minst 1 måned før avvikling 
 Innspill til dagsorden må sendes sekretariatet senest 3 uker før møtet 
 Alle medlemmene i utvalget skal få tilsendt referat fra møtet. I tillegg skal Fylkesmannen 

i Oppland og Hedmark, SNO og administrativt kontaktutvalg få tilsendt møtereferat. 
Referatet legges også ut på hjemmesidene til nasjonalparkstyret. 

 Rondane-Dovre nasjonalparkstyre dekker reiseutgifter etter Statens regulativ. 
Møtegodtgjørelse for representanter som ikke får dekket dette gjennom egen 
etat/organisasjon må avklares nærmere med styret.  
 

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 - 
13.09.2018  
Styreleder innledet om saken og viste til den tidligere behandlingen i 2012. Det ble understreket 
at en nå måtte få på plass et faglig rådgivende utvalg. Det ble nevnt at det er naturlig at 
prosjektansvarlig for informasjonsprosjektet deltar sammen med sekretariatet på møtene i det 
rådgivende utvalget. 

Det kom innspill fra et styremedlem om sammensetningen i rådgivende utvalg der det ble 
etterlyst at aktivitetsselskap bør ha en representant inn, og at sekretariatet på samme måte 
som for hytteeierens representant kontakter kommunene for å høre hvem som er aktuelle. 
Aktivitetsselskapa ble foreslått å ha 1 representant i det rådgivende utvalget. Det ble også 
fremmet forslag om at representant for landbruket i tillegg til de nevnte faglaga også måtte 
nevne Sau og Geit på lik linje med de andre. Totalt antall medlemmer blir da 15 stykker som er 
et akseptabelt antall. 

Det ble videre etterlyst hvilken valgperiode medlemmene i det rådgivende utvalget skulle sitte 
og det kom forslag at de skulle sitte over neste kommunevalg, altså til 2023. 

Styret var videre opptatt at det i invitasjonen som sendes ut presiseres at representantene i 
rådgivende utvalg skal representere en gruppes interesser og ikke egeninteresser. 

Både den foreslåtte endringen om å øke utvalgets sammensetning med 1 representant fra 
aktivitetsselskap og at Sau og Geit også ble oppført, samt foreslåtte periode medlemmene 
skulle sitte, ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 13.september 2018 vedtatt å endre den 
tidligere vedtatte representasjonen til faglig rådgivende utvalg for Rondane-Dovre 
nasjonalparkstyre. 
 
Følgende sammensetning av utvalget, formål og retningslinjer for utvalget samt praktiske 
forhold gjelder: 
 
Sammensetning faglig rådgivende utvalg: 

Tabell 2: 

Organ 
 Representant 
Frilufts- og miljøinteresser  
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Hedmark 1 
FNF Oppland 1 
DNT Oslo – og Omegn 1 
Villreininteresser  
Villreinnemda for Rondane-Sølnkletten 1 
Villreinutvalget Rondane Nord og Rondane Sør 1 
Sammenslutningen for Fjellstyrene i Rondane 1 
Reiseliv  
Representant for Hedmark (avklares med fylkeskommunen) 1 
Nasjonalparkriket Reiseliv (Dovre og Sel) 1 
Lillehammer Turist AS (N-Fron, S-Fron, Ringebu). Er 
avklart tidligere med fylkeskommunen 

1 

Grunneiere  
Statskog 1 
Oppland Bondelag/bonde- og 
småbrukarlag/skogeierforening/Sau og Geit 

1 

Hedmark Bondelag/bonde- og 
småbrukarlag/skogeierforening/Sau og Geit 

1 

Grunneier representant Hemmeldalen 1 
Hytteeiere 1 
Aktivitetsselskap 1 
SUM TOTALT 15 

Statens naturoppsyn og fylkesmennene blir invitert til møtene som observatører, dvs. med 
talerett med ikke stemmerett. 

Statskog er største grunneier i Rondane og Dovre. Andre grunneiere i dette området vil bli 
representert gjennom fylkenes bondelag, bonde-og småbrukarlag, sau og geit og 
skogeierforeninger. Disse faglaga i hvert fylke deler på en plass som rulleres etter avtale dem 
imellom. Beiteberettigede blir representert gjennom fjellstyrene og faglagene. De berørte 
interessene (grunneier- og beitelag) blir orientert om ordningen gjennom kopi av brev som 
sendes ut med invitasjon til deltakelse i faglig rådgivende utvalg. 

I Hemmeldalen naturreservat er det private grunneiere, og det er rimelig at disse får 1 
representant som rulleres dem imellom. 

Når det gjelder hytteeiere og aktivitetsselskap vil kommunene bli utfordret til å komme med 
forslag på foreninger og aktivitetsselskap. Styret vil bestemme hvilke foreninger og 
aktivitetsselskap som skal inviteres, og plassen i utvalget skal rulleres mellom disse.  



Rondane-Dovre nasjonalparkstyre vil be om at organisasjoner, offentlige organ, grunneiere mv 
som opplistet i tabell 2 over, om å foreslå minst to kandidater som skal representere deres 
interesser i det faglig rådgivende utvalg, én kvinne og én mann.  
 
På bakgrunn av de innstilte kandidatene skal Rondane-Dovre nasjonalparkstyre velge 
medlemmer og varamedlemmer. Dette blir en egen styresak. 
 
De valgte kandidater skal sitte frem til kommunevalget 2023. 
 
 
Formål og retningslinjer for faglig rådgivende utvalgt i Rondane-Dovre 
nasjonalparkstyre samt praktiske forhold 
 
Formål:  
Hovedformålet med utvalget er å sikre samhandling mellom forvaltningsmyndigheten og alle 
aktørene som representerer ulike brukerinteresser i verneområdene. Det rådgivende utvalget 
skal fungere som en støttegruppe for nasjonalparkstyre/sekretariatet. 
 
Retningslinjer og oppgaver for utvalget: 

 Faglig rådgivende utvalg skal sikre et godt samarbeid mellom nasjonalparkstyret og 
parter med interesser i verneområdene. Et bredt utvalg av de berørte interessene og 
særlig de interessene som er mest påvirket av vernet skal være representert i utvalget 

 Utvalget skal ikke håndtere enkeltsaker, men kunne gi råd om overordnede strategier 
 Utvalget skal bidra med lokal kunnskap og komme med innspill om og drøfte, saker 

knyttet til forvaltning, bruk og utvikling av verneområdene (for eksempel saker som 
gjelder forvaltningsplan, skjøtselsplan, osv.) 

 
Praktiske forhold: 

 Rondane-Dovre nasjonalparkstyre vil lede møtene ved styreleder. 
 Det skal holdes minimum et årlig møte 
 Møtet skal forhåndsvarsles minst 1 måned før avvikling 
 Innspill til dagsorden må sendes sekretariatet senest 3 uker før møtet 
 Alle medlemmene i utvalget skal få tilsendt referat fra møtet. I tillegg skal Fylkesmannen 

i Oppland og Hedmark, SNO og administrativt kontaktutvalg få tilsendt møtereferat. 
Referatet legges også ut på hjemmesidene til nasjonalparkstyret. 

 Rondane-Dovre nasjonalparkstyre dekker reiseutgifter etter Statens regulativ. 
Møtegodtgjørelse for representanter som ikke får dekket dette gjennom egen 
etat/organisasjon må avklares nærmere med styret.  
 

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 27/2018 Rondane nasjonalpark - Klage på tidligere vedtak - 
Organisert ferdsel - 2018 - oppheving av tidligere vedtak - 
Rondaneguiden v/ Atle Bråtet 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 13. september 2018 opphevet delegert 
vedtak med saksnummer 18/4120-2 med hjemmel i forvaltningslovens § 33 andre ledd. Dette 
er gjort med bakgrunn i at nasjonalparkstyret på generelt grunnlag ønsker å drøfte temaet 
organisert ferdsel i Rondane nasjonalpark før det eventuelt gis dispensasjoner til dette, og at 
vedtaket sett i lys av dette anses som ugunstig. Oppheving av vedtaket er vurdert å ikke være 
til skade for klager, da vedtaket som oppheves gjaldt fram til 1. september 2018 og at aktivitet 
som det ble gitt tillatelse til eventuelt er gjennomført. 
 
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 - 
13.09.2018  
Styreleder innledet om saken. Nasjonalparkforvalter kommenterte hvorfor sekretariatet hadde 
valgt å innstille som en gjorde, og viste til eventuelt punktet i sakslista der organisert ferdsel 
skulle diskuteres på et generelt grunnlag. 
 
Det ble diskusjon rundt det juridisk formelle i saken, og det kom frem at når en opphever et 
vedtak skal det treffes et nytt vedtak slik at den som i utgangspunktet har søkt får et vedtak å 
forholde seg til. Med bakgrunn i dette og diskusjonen om organisert ferdsel styret skal ha, ble 
det fra et av styremedlemmene foreslått å utsette klagesaksbehandlingen. 
 
Forslag om å utsette klagesaksbehandlingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Vedtak 
Klagesaksbehandlingen utsettes i påvente av nasjonalparkstyrets behandling av det prinsipielle 
rundt organisert ferdsel i Rondane. 

 
 
 

ST 28/2018 Eventuelt 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
13.09.2018  
Under eventuelt punktet var det satt opp tema for diskusjon - organisert ferdsel i Rondane. 



Styreleder innledet om temaet, sommerens medieoppslag og at det var hensiktsmessig at 
sekretariatet behandlet saker om organisert ferdsel. Nasjonalparkforvalter understreket 
sekretariatets behov for å vite hvor styret stod i slike saker og gikk deretter gjennom 
verneforskrift og forvaltningsplan samt besøksstrategi som gir rammene for denne type 
aktivitet. Det ble en engasjert meningsutveksling om temaet. 
 

Vedtak 
Sekretariatet får i oppgave å samle innspillene som fremkom i diskusjonen, gi en beskrivelse 
og vurderinger og forslag til retningslinjer. Det skal fremmes en innstilling til styret som skal 
behandles i neste styremøte som er i november. 
 
 


