
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 

Utvalg: Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 
Møtested: Nord-Fron 
Dato: 30.11.2018 
Tidspunkt: 10:00 – 15.00 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Bengt Fasteraune Leder  
Dag Erik Pryhn Nestleder  
Ole Tvete Muriteigen Medlem  
Jørn Eriksen Medlem  
Even Moen Medlem  
Bjørn Moastuen Medlem  
Live Giset Medlem  

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Mirjam Engelsjord MEDL  
Mariann Isumhaugen MEDL  
Rune Støstad MEDL  
Anniken Bergan-Skar MEDL  
Hilde Frankmo Tveråen MEDL  

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Egil Eide Hilde Frankmo Tveråen  
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 Godkjent pr epost Dag Erik Pryhn 



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

ST 29/2018 Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av 
styremedlem for signering av protokoll. 

 

ST 30/2018 Referatsaker  
RS Avgjørelse i klagesak -  Rondane nasjonalpark - 

Frydalen landskapsvernområde - Skadefelling jerv - 
Nord-Fron kommune m.fl. 

 2018/920 

RS Grimsdalen landskapsvernområde - Dispensasjon - 
Oppføring av skigard på Verkjessætre gnr. 86 bnr. 1 
fnr. 73 i Dovre kommune - Ola Korsvoll 

 2018/4239 

RS Grimsdalen landskapsvernområde - Dispensasjon - 
2018 - Etablering av kve for slepp av storfe ved 
Bjørnsgardsætre - Organisasjonen Grimsdalen 

 2018/3712 

ST 31/2018 Delegerte vedak  
DS 
28/2018 

Delegert vedtak - Rondane - Dovre Nasjonalpark - 
FYSAK turmål 2018 - 2020   - Utsetting av turkasser 
- Dovre kommune 

 2018/3876 

DS 
29/2018 

Delegert vedtak - Hemmeldalen naturreservat - 
Motorferdsel 2018 - Uttransport av felt elg og hjort - 
Kroken jaktlag Øvre 

 2018/3871 

DS 
30/2018 

Delegert vedtak - Rondane nasjonalpark -  
Motorferdsel 2018-2021- Dispensasjon - Uttransport 
av felt elg - Sollia Viltstellområde 

 2018/4450 

DS 
31/2018 

Delegert vedtak -  Myldingi naturreservat og 
Rondane nasjonalpark - Motorferdsel 2018 - 
Eiendomsskattetaksering - Sør-Fron 

 2018/5043 

DS 
32/2018 

Delegert vedtak Rondane nasjonalpark - 
Dispensasjon - Motorferdsel - 2018-2021 - 
Uttransport av felt elg - Kjetil Streitlien 

 2018/5073 

DS 
33/2018 

Delegert vedtak - Rondane nasjonalpark-
Motorferdsel 2018 - Undersøking av landets 
vannressurser -COWI/NIVA 

 2018/4241 

DS 
34/2018 

Rondane nasjonalpark og Myldingi naturreservat - 
Motorferdsel 2018 - kjøring på vegen til Bjørnhollia - 
Arild Hemli 

 2018/6590 

DS 
35/2018 

Dispensasjon - Delegert vedtak - Rondane 
nasjonalpark -  Bruk av beltegående utstyr for 
transport av felt elg - Øystein Svastuen 

 2018/4738 

DS 
36/2018 

Hemmeldalen naturreservat - Dispensasjon - 
Motorferdsel - 2018 - 2021- Bruk av 
combitrac/jernhest for å frakte ut elg og hjort - Kiær 
Mykleby v/Kjell Åge Fredheim 

 2018/2324 

DS 
37/2018 

Delegert vedtak - Dovre Nasjonalpark - 
Dispensasjon - Bruk av beltekjøretøy til utfrakt av 
elg i Einbuggdalen jaktfelt - Svein Opstad jaktlag 

 2018/5123 



ST 32/2018 Sak- Frydalen landskapsvernområde - Riving og 
nyoppføring av uthus på gnr. 344 bnr 52 Luseby - 
Øyvind Jevne 

 2018/2980 

ST 33/2018 Frydalen landskapsvernområde - Etablering av 
landbruksvei - Godkjenning av regelverk for bruk av 
vei - Østkjølen Grunneigarlag mfl. 

 2016/2808 

ST 34/2018 Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
Bestillingsdialogen med Miljødirektoratet - 2019. 

 2018/9408 

ST 35/2018 Sak - Grimsdalen landskapsvernområde - 
Motorferdsel 2018 og kjerneboring - Koppar 
Resources 

 2018/4092 

ST 36/2018 Sak - Rondane nasjonalpark - Organisert ferdsel 
2018 - utkast retningslinjer 

 2018/9495 

ST 37/2018 Rondane nasjonalpark - Videre arbeid 2019 - 
besøksforvaltning i fokusområdet Sel kommune 

 2017/804 

ST 38/2018 Eventuelt 
 Informasjonsprosjektet v/Rebecca N.Strand 
 Bygningskontroll i verneområder v/SNO, 

Finn Bjormyr 
 Forvaltningsplanrevisjon 
 Møteplan 2019 

 

 
 

ST 29/2018 Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av 
styremedlem for signering av protokoll. 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
30.11.2018  
Styreleder hadde fått innspill til saken om besøksforvaltning i Sel og det var ønskelig at 
saken utsettes. Det ble en prat om hvordan prosessen burde forankres blant andre 
aktører før styret tok en beslutning. Styret ba sekretariatet legge opp til en bredere 
involvering i forkant av beslutningen. 
 
Nasjonalparkstyret ved sekretariatet oppretter derfor kontakt med aktører og 
interessenter og kommer tilbake med en tidsplan til styret for prosessen hvor 
medvirkning også synliggjøres i saken om videre arbeid med besøksforvaltning i Sel. 
Arbeidsgruppa for fokusområdet bringes inn i prosessen og også administrasjonen i 
Sel kommune må inn. 
 

Vedtak 
Møteinnkalling og saksliste godkjent med endring om at sak om besøksforvaltning og 
videre arbeid fokusområdet Sel utsettes. Sekretariatet sørger for en bredere involvering 
i saken.  
 
Bengt Fasteraune og Dag Erik Pryhn valg til å signere protokoll. 
 
 



 
 

ST 30/2018 Referatsaker 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
30.11.2018  
 
Sekretariatet kommenterte kort referatsakene og utfallet av disse. Ingen kommentarer 
fra styret. 
 

Vedtak 
Styret tar referatsakene til orientering. 
 
 

Avgjørelse i klagesak -  Rondane nasjonalpark - Frydalen 
landskapsvernområde - Skadefelling jerv - Nord-Fron kommune m.fl. 
2018/920 

Grimsdalen landskapsvernområde - Dispensasjon - Oppføring av 
skigard på Verkjessætre gnr. 86 bnr. 1 fnr. 73 i Dovre kommune - Ola 
Korsvoll 2018/4239 

Grimsdalen landskapsvernområde - Dispensasjon - 2018 - Etablering 
av kve for slepp av storfe ved Bjørnsgardsætre - Organisasjonen 
Grimsdalen 2018/3712 

ST 31/2018 Delegerte vedak 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
30.11.2018  
Sekretariatet oppsummerte kort. Ingen kommentarer til sakene. 
 
 

Vedtak 
Styret tar de delegerte sakene til orientering. 
 
 



DS 28/2018 Delegert vedtak - Rondane - Dovre Nasjonalpark - FYSAK 
turmål 2018 - 2020   - Utsetting av turkasser - Dovre kommune 
2018/3876 19.09.2018 00:00:00 

DS 29/2018 Delegert vedtak - Hemmeldalen naturreservat - 
Motorferdsel 2018 - Uttransport av felt elg og hjort - Kroken jaktlag 
Øvre 2018/3871 10.09.2018 00:00:00 

DS 30/2018 Delegert vedtak - Rondane nasjonalpark -  Motorferdsel 
2018-2021- Dispensasjon - Uttransport av felt elg - Sollia 
Viltstellområde 2018/4450 25.09.2018 00:00:00 

DS 31/2018 Delegert vedtak -  Myldingi naturreservat og Rondane 
nasjonalpark - Motorferdsel 2018 - Eiendomsskattetaksering - Sør-
Fron 2018/5043 11.09.2018 00:00:00 

DS 32/2018 Delegert vedtak Rondane nasjonalpark - Dispensasjon - 
Motorferdsel - 2018-2021 - Uttransport av felt elg - Kjetil Streitlien 
2018/5073 21.09.2018 00:00:00 

DS 33/2018 Delegert vedtak - Rondane nasjonalpark-Motorferdsel 
2018 - Undersøking av landets vannressurser -COWI/NIVA 2018/4241 
02.10.2018 00:00:00 

DS 34/2018 Rondane nasjonalpark og Myldingi naturreservat - 
Motorferdsel 2018 - kjøring på vegen til Bjørnhollia - Arild Hemli 
2018/6590 22.10.2018 00:00:00 

DS 35/2018 Dispensasjon - Delegert vedtak - Rondane nasjonalpark -  
Bruk av beltegående utstyr for transport av felt elg - Øystein 
Svastuen 2018/4738 10.09.2018 00:00:00 

DS 36/2018 Hemmeldalen naturreservat - Dispensasjon - Motorferdsel 
- 2018 - 2021- Bruk av combitrac/jernhest for å frakte ut elg og hjort - 
Kiær Mykleby v/Kjell Åge Fredheim 2018/2324 10.09.2018 00:00:00 

DS 37/2018 Delegert vedtak - Dovre Nasjonalpark - Dispensasjon - 
Bruk av beltekjøretøy til utfrakt av elg i Einbuggdalen jaktfelt - Svein 
Opstad jaktlag 2018/5123 25.09.2018 00:00:00 

 

 

 

 



ST 32/2018 Sak- Frydalen landskapsvernområde - Riving og 
nyoppføring av uthus på gnr. 344 bnr 52 Luseby - Øyvind Jevne 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 30.november 2018 gitt Øyvind Jevne 
dispensasjon til riving av eksisterende uthus og oppføring av nytt uthus med vedskjul og utedo 
som omsøkt på gnr. 344 bnr 52 i Nord-Fron kommune, Frydalen landskapsvernområde. 
Vedtaket er gitt i medhold av naturmangfoldlovens § 48, første ledd, første alternativ. 
 
Følgende vilkår gjelder for dispensasjonen: 

1. Forutsetningen for at nytt uthus kan oppføres er at eksisterende uthus rives. 
2. Nytt uthus skal oppføreres med plassering som avmerket i kartutsnitt vedlagt søknaden. 
3. Rivingsmaterialer og overskytende bygningsmaterialer skal bringes ut. Rent trevirke kan 

kappes opp og brukes til ved.  
4. Nytt uthus skal ha et bruksareal på 11,9 m2 og et bebygd areal på 24,5 m2 som opplyst i 

søknaden. Ytre mål på bygningen skal være som opplyst på plantegning «Plan 1». 
Mønehøyde skal ikke overstige 3,9 meter som inkluderer grunnmur som maksimalt skal 
være 0,5 meter. 

5. Tiltaket skal ikke medføre terrenginngrep og bygningen skal tilpasses terreng, ikke 
motsatt 

6. Statens naturoppsyn (SNO) kan utføre kontroll i henhold til vilkårene i tillatelsen. 
7. Dispensasjonen er gyldig i 3 år fra vedtaksdato. Senest 4 uker etter tiltaket er 

gjennomført skal det sendes bilder av bygningens fasader (alle 4) til Rondane-Dovre 
nasjonalparkstyre, fmoppost@fylkesmannen.no . 

 
Vedtaket er gjort i forhold til verneforskrift og naturmangfoldloven. Andre tillatelser som tiltaket 
krever, for eksempel fra grunneier eller kommune, må søker selv sørge for. Vedtaket er basert 
på opplysninger gitt i søknad. Dersom opplysningene skulle vise seg å være uriktige, kan det 
medføre at vedtaket er ugyldig. 

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 - 
30.11.2018  
 
Forvalter orienterte kort om saken. 

Vedtak 
Enstemmig som innstilt. 
 
 

mailto:fmoppost@fylkesmannen.no


ST 33/2018 Frydalen landskapsvernområde - Etablering av 
landbruksvei - Godkjenning av regelverk for bruk av vei - Østkjølen 
Grunneigarlag mfl. 

Innstilling fra forvalter 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre viser til mottatte høringsuttalelser, kommunale behandlinger 
og stadfesting av forskrift som angår etablering av forskrift om forbud mot sykling på og 
langsmed landbruksvei i Frydalen.  
 
Nasjonalparkstyret viser til første kulepunkt i vedtak med saksnummer 2016/2808-6 med 
møtedato 30.09.2016, og styret godkjenner regelverket som er etablert for bruken av veien av 
de berørte partene. Nasjonalparkstyrets godkjenning forutsetter at det gjøres vedtak i 
kommunene som også omfatter bruk av elektrisk sykkel på strekningen. 
 
Nasjonalparkstyret forutsetter at Nord-Fron kommune og Sør-Fron kommune informerer godt 
om regelverket på den aktuelle strekningen og i andre kanaler der dette er naturlig. 
Nasjonalparkstyret gjør oppmerksom på at dersom forskriften/regelverket for bruken av 
landbruksveien endres i framtiden skal dette på nytt godkjennes av nasjonalparkstyret før 
endring av bruken kan skje.   
 
Det vises ellers til vedtak med vilkår i sak med saksnummer 2016/2808-6 med møtedato 
30.09.2016. 
 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
30.11.2018  
 
Forvalter orienterte om saken. Ble litt diskusjon rundt dette med håndheving av 
regelverket dersom det brytes. Det ble også pekt på at det er en utfordring å få 
forståelse hos befolkningen i kommunene for nødvendigheten av denne forskriften. 
 

Vedtak 
Enstemmig som innstilt. 
 
 

ST 34/2018 Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - Bestillingsdialogen 
med Miljødirektoratet - 2019. 

Innstilling fra forvalter 
Sekretariatets forslag til tiltak og prioriteringer ligger vedlagt. Vedtak formes under styremøtet 
når C-skjema er presentert og endelige prioriteringene er gjort. 
 



--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
30.11.2018  
 
Forvalter viste bilder av tiltak som har blitt gjennomført året som gikk og gikk deretter 
gjennom tiltak som foreslått for 2019 og et grovt budsjettoppsett for disse. Sekretariatet 
ba om muligheten til å kunne justere tallene satt opp på den enkelte post/tiltak. Meldes 
inn til Miljødirektoratet ca 10.januar. 
 
Innspill fra Sør-Fron: Informasjon ved Fløtardammen og Østkjølen seterveg. 
Fagervollen-Bjørnhollia; behov for tilretteleggingstiltak langs sti/vei (autovern er blitt 
brukt). Det foregår også transport med skuter vinterstid langs denne ruta og man må 
ivareta denne bruken også. 
 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret tar forslag til fordeling av midler til orientering, og sekretariatet får 
fullmakt til å jobbe videre langs den linjen som er presentert og fremmer en innstilling om 
bestillingsdialogen i styremøtet i mars. 
 
 

ST 35/2018 Sak - Grimsdalen landskapsvernområde - Motorferdsel 
2018 og kjerneboring - Koppar Resources 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 30.november 2018 gitt Koppar 
Resources avslag på søknad om kjerneboring for å undersøke mineralsk forekomst og 
motorferdsel knyttet til denne aktiviteten, i Grimsdalen landskapsvernområde. 
 
Begrunnelsen er at omsøkt aktivitet og målet for den omsøkt aktiviteten er vurdert å stride mot 
verneformålet der det å ta vare på geologiske forekomster, vakkert natur- og kulturlandskap, 
leveområder og viktige trekkområder for villreinen alle er en del av formålet med vernet, jf 
vurderingen i saken. Vilkåret for å kunne gi dispensasjon i medhold av naturmangfoldlovens § 
48, første ledd, første alternativ er derfor ikke tilstede. 
 
Vedtaket er gjort i forhold til verneforskrift og naturmangfoldloven.  
 
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 - 
30.11.2018  
 



Mye diskusjon, flere av styremedlemmene positive. Ga uttrykk for at dette var en ren 
motorferdselssak og at omsøkt aktivitet utgjorde lite motorferdsel sammenlignet med 
det den store militærøvelsen som nettopp har vært gjennomført har medført. Et 
medlem uttalte at han stilte seg bak sekretariatets innstilling, men kunne gå inn for å 
skaffe et bedre kunnskapsgrunnlag før en tar stilling til søknaden. 
 
Nasjonalparkstyret mente at følgende spørsmål må avklares bedre: 

1. Hva vil en eventuell utvinning av mineralene bety for lokal verdiskapning og 
hvordan skal utvinnings-/uttaksprosessen foregå (målinger, kjerneboring, 
prøveuttak, drift osv) og hva vil dette innebære for verneverdiene? 

2. Styret må gjøre seg opp en oppfatning av hva en skal mene dersom 
kjerneboringen viser positive signaler i forhold til mulig utvinning/gruvedrift.  

3. Spørsmål knyttet til vannforbruk og slamavfall må belyses bedre. 
4. Når på året bør den omsøkte aktiviteten eventuelt skje 

 

Vedtak 
Styret vedtok enstemmig å utsette saken. Ber sekretariatet skaffe et bedre 
kunnskapsgrunnlag for å belyse punktene ovenfor før en tar stilling til søknaden.  
 
Direktoratet for mineralforvaltning eventuelt andre, kontaktes i forhold til en generell 
kunnskap om prosessen rundt dette med utvinning av mineraler. 
 
 
 

ST 36/2018 Sak - Rondane nasjonalpark - Organisert ferdsel 2018 - 
utkast retningslinjer 

Innstilling fra sekretariatet 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 30.november 2018 bestemt å sende 
utkast til retningslinjer for organisert ferdsel i området Høvringen-Rondvassbu-Mysusæter, som 
vist i saksfremlegget, på høring til berørte interesser. Høringsfristen settes til 4 uker etter 
utsending.   
 
Bakgrunnen for at nasjonalparkstyret tar initiativ til å lage slike retningslinjer er at dette området 
er den største innfallsporten i Rondane med høyt besøksvolum og også en stor andel lokale 
reiselivsbedrifter. Retningslinjene er laget for å gi forutsigbare rammer for hvor og når den 
organiserte ferdselen i dette området kan aksepteres innenfor rammene av verneforskriften.  
Retningslinjene for organisert ferdsel vil være en prøveordning som må evalueres etter 3 år. 
Retningslinjene gir ikke selvstendig hjemmelsgrunnlag for å fatte vedtak etter verneforskriften, 
men sammen med forvaltningsplanen vil de være retningsgivende for nasjonalparkstyrets 
behandling av søknader om organisert ferdsel i dette spesifikke området.  Det må fremdeles 
søkes om tillatelse til å drive organisert ferdsel og tillatelse med vilkår forutsettes gitt som en 
flerårig tillatelse med rapportering etter endt sesong. 



--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
30.11.2018  
Sekretariatet la frem kart over områdene hvor det foreslås å ha forutsigbare rammer for 
organisert ferdsel. 
 
Nasjonalparkstyret er opptatt av kunnskap og kompetanse og ba om at en i 
høringsbrevet eksplisitt ber om reiselivets sin tilbakemelding på dette med sertifisering 
og hva en eventuell sertifiseringsordning bør bestå i, og om næringa selv kan se for 
seg hva de kan gjøre knyttet opp til en sertifiseringsordning. 
 
Nasjonalparkstyret mener at en må legge til rette for bruk av fjellområdene våre og at 
organisert ferdsel er positivt.  
 
 

Vedtak 
Enstemmig som innstilt. 
 
 

ST 37/2018 Rondane nasjonalpark - Videre arbeid 2019 - 
besøksforvaltning i fokusområdet Sel kommune 

Innstilling fra forvalter 
Alternativ 1:  
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 30.11.2018 gått inn for å arbeide mot en 
avvikling av p-plassen på Spranget. Det skal utredes og eventuelt realiseres et 
skyttelbussregime fra Mysusæter til Rondvassbu etter tilsvarende prinsipp som 
Snøheimbussen i forbindelse med dette. Avbøtende tiltak knyttet til slitasje på vegetasjon og 
kulturminner tas inn i arbeidet med avvikling av p-plassen. 
 
Av hensyn til naturmiljøet vedtar nasjonalparkstyre å fjerne merking på sti over Randen (jf. 
verneforskriften for Rondane nasjonalpark § 3 punkt 5.6). Begrunnelsen er at fjerning av stien 
vil frigjøre beiteområder inne på Randen og øke muligheten for at områdene i botnene vil bli 
mer brukt av villrein. Samlet sett vurderes dette å gi en økt sjans for at villreinen trekker nord-
sør. 
 
Sekretariatet bes ta initiativ til en dialog med DNT Oslo og omegn i forbindelse med 
selvbetjeningsdelene og se muligheten for å endre åpningstidene for disse for å minske 
ferdselen vinterstid. 
 
Alternativ 2:  
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 30.11.2018 bestemt at styret ikke går 
inn for flytting av p-plassen på Spranget på det nåværende tidspunkt. 
Nasjonalparkstyret vurderer at det vil være hensiktsmessig å gjøre tiltak som bidrar til en 
sesongmessig styring av ferdselen i dette området. Nasjonalparkstyret forutsetter at det er flere 
aktører som må bidra for å oppnå målsetning om å reetablere villreintrekket. 



Følgende tiltak (i uprioritert rekkefølge) for å styre ferdselen knyttet til Spranget og området 
rundt skal utredes og de juridiske og økonomiske sidene må synliggjøres:  

1. Se på regulering av ferdselsmønsteret på veien inn mot Rondvassbu fra Spranget  
2. Endring av Reinsbommens åpningstider 
3. P-plass avgift på Spranget 
4. Skyttelbuss til Spranget/Rondvassbu fra Mysusæter 
5. Avbøtende tiltak på p-plassen på Spranget for å hindre ytterligere slitasje 

Av hensyn til naturmiljøet vedtar nasjonalparkstyre å fjerne merking på sti over Randen (jf. 
verneforskriften for Rondane nasjonalpark § 3 punkt 5.6). Begrunnelsen er at fjerning av stien 
vil frigjøre beiteområder inne på Randen og øke muligheten for at områdene i botnene vil bli 
mer brukt av villrein. Samlet sett vurderes dette å gi en økt sjans for at villreinen trekker nord-
sør. 
 
Samtidig med dette skal punktene 1-5 ses i sammenheng med tidligere vedtak datert 
21.3.2017, og nasjonalparkstyret forutsetter at sekretariatet følger opp følgende tiltak som 
skulle utredes eventuelt realiseres: 

I. Fjerning eller erstatning av brua over Ula ved Spranget. En fjerning av brua forutsetter 
at vintertraseen til Rondvassbu legges om til å krysse Ula på ny bru lengre ned mot 
Mysusæter. 

II. Regulering av åpningstider på selvbetjeningen og den betjente hytta på Rondvassbu. 
III. Innføre en sone med jaktforbud (villreinjakt) i fokusområdet 
IV. Om nasjonalparkstyret skal bidra på tilrettelegging vest for Høvringen. 

 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
30.11.2018  
 
Saken utsettes, jf. innspill til sak 29/2018 godkjenning av saksliste og innkalling. 
 
 
 

ST 38/2018 Eventuelt 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
30.11.2018  
Informasjonsprosjektet 
Startet i mars 2017 – Informasjonsstruktur. Prosjektbeskrivelsen legges ut på 
nasjonalparkstyret.no. Gjennomgang av informasjonspunkter – noen nye foreslås, enkelte 
foreslås tatt bort. Viktigheten av å ha besøksretta hjemmesider, da reisen som regel starter på 
nett. Det ble vist til den svenske modellen. Prosjektansvarlig mente også at det var viktig å 
fremheve samfunnsnyttige sider ved forvaltninga for å bygge omdømme. Det er under 
planlegging sammen med forvalterne et dialogmøte med reiselivet i januar 2019. 
 
Bygningskontroll i verneområder, SNO 
SNO gikk igjennom den bygningskontrollen som har blitt utført i 2018. Resultatene viser et 
relativt stort prosentvist avvik fra gitte tillatelser i landskapsvernområdene Grimsdalen og 



Frydalen, men avvikene i seg selv er ikke store. Utfordring at søker ikke oppgir riktig areal og 
SNO hadde innspill om at vedtakene må være mer presise i forhold til hva det blir gitt lov til. 
 
Revidering av forvaltningsplan 
Et kort notat ble lagt frem av sekretariatet der tema som er relevante knyttet til en revidering var 
listet opp. De fleste tema i forvaltningsplanen for de store verneområdene i Rondane henger så 
nøye sammen at det er vanskelig å plukke ut enkelttemaer som skal revideres. I tillegg må 
eksisterende besøk strategi for Rondane innarbeides i forvaltningsplanen og mulig justeres, og 
en ny besøks strategi for Dovre nasjonalpark må inn i arbeidet. Sekretariatet ser det som svært 
utfordrende med de ressursene vi har til rådighet å skulle ta opp et slikt omfattende 
utviklingsarbeid som en revidering av forvaltningsplanen er. Det ble blant annet vist til andre 
nasjonalparkstyrer som har vedtatt en slik revidering for flere år siden, som per i dag bare så 
vidt har kommet i gang med arbeidet. Styret ønsker at forvalterne skal ha hånd på en ev 
revidering av forvaltningsplan. Viktig å ha klare retningslinjer på det som berører mye folk 
(organisert ferdsel, besøksforvaltning).  
 
Nasjonalparkstyret ber sekretariatet høre med fylkesmannen om muligheter for 
tilleggsressurser. 
 
Møtekalender 2019 
Ettersom flere av de faste styremedlemmene ikke var tilstede på møtet, sendes forslag til 
møtekalender 2019 ut til styremedlemmene og tilbakemelding på de foreslåtte datoene gis 
sekretariatet. 
 
 

Vedtak 
Når det gjelder revidering av forvaltningsplan ber styret at sekretariatet hører med 
fylkesmannen om muligheter for tilleggsressurser.  
 
Forslag møtekalender sendes ut til styrets medlemmer med en frist for tilbakemelding på de 
foreslåtte datoer. 
 
De andre sakene under eventuelt ble tatt til orientering. 
 
 


