
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 

Utvalg: Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 
Møtested: Åmot kommune, Rena hotell 
Dato: 08.03.2019 
Tidspunkt: 10.00-14.00 

 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Even Moen Medlem  
Live Giset Medlem  
Jørn Eriksen Medlem  
Mirjam Engelsjord Medlem  
Dag Erik Pryhn Nestleder  
Bengt Fasteraune Leder  

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Mariann Isumhaugen Medlem  
Rune Støstad Medlem  
Hilde Frankmo Tveråen Medlem  
Bjørn Moastuen Medlem  
Anniken Bergan-Skar Medlem  
Ole Tvete Muriteigen Medlem  

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Egil Eide Hilde Frankmo Tveråen  
Svein Håvar Korshavn Mariann Isumhaugen  
Halvor Dalhe Meland Anniken Bergan-Skar  

 
Merknader 

Det møtte ingen representanter fra Nord-Fron kommune, Sør-Fron kommune eller Ringebu 
kommune. 
Mirjam Engelsjord måtte forlate møtet kl 12 etter at vi hadde avsluttet styresak nr 10 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Stein Magne Grevrusten Nasjonalparkforvalter 
Eirin Berge Nasjonalparkforvalter 
Finn Bjormyr Statens naturoppsyn Rondane 

 
 
 
 
 
 



 
 
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 Svein Håvar Korshavm 
 
 Bekreftet pr epost  

Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
Saksnr 

ST 1/2019 Godkjenning av innkalling og valg av styremedlem 
for signering av protokoll. 

  

ST 2/2019 Referatsaker   
RS Avgjørelse i klagesak Frydalen lvo  2019/3866 
ST 3/2019 Delegerte vedtak   
DS 1/2019 Delegert vedtak - Frydalen landskapsvernområde -

2019 - Motorisert ferdsel - Ny trase for skiløype 
gjennom Frydalen - Ole Kristian Rudland 

 2019/5426 

DS 2/2019 Hemmeldalen NR - Tillatelse- Motorferdsel - 2019 - 
Snøskuter - Nysetra - Kroksjøen - Gudbrand 
Skraastad 

 2019/5155 

DS 3/2019 Delegert vedtak - Rondane nasjonalpark - Frydalen 
landskapsvernområde - Tillatelse- Motorferdsel - 
2019-2022 - Transport av utstyr - Vulutjønn - Tor 
Bjørke , Eivind Seielstad og Jørn Lodver Dalseg 

 2019/4278 

DS 4/2019 Hemmeldalen naturreservat - Dispensasjon - 
Motorferdsel 2019-2022 - Skramstadsetra til 
Stensjøen - Erik Mønness - Toril Arnestad 

 2019/2987 

DS 5/2019 Delegert vedtak - Rondane nasjonalpark - Tillatelse- 
Motorferdsel - 2019 - Transport av ved og utstyre 
med snøskuter - Korstadbua ved fremre Vulutjønn - 
Anders Hagen 

 2019/3309 

DS 6/2019 Delegert vedtak - Hemmeldalen naturreservat - 
Dispensasjon - Motorferdsel - 2019 - 2022 - 
Oppkjøring av skispor mellom Strandsetra og 
Staupholder og mellom Kroksetra og Staupholen - 
Strand Opphus skiløyper – 2018/7704 

 2019/4798 

DS 7/2019 Hemmeldalen naturreservat - Tillatelse - 
Motorferdsel 2019 - Norsk Folkehjelp Rena 

 2019/4258 

DS 8/2019 Delegert vedtak - Hemmeldalen naturreservat - 
Tillatelse til motorisert transport - 2019-2022 - Helge 
Krog 

 2019/3958 



DS 9/2019 Delegert vedtak - Hemmeldalen naturreservat - 
Dispensasjon - Motorferdsel 2019 - Bruk av 
snøskuter - Kroksjøen i Hamar - Gunnar Westby 

 2019/3761 

DS 
10/2019 

Delegert vedtak - Hemmeldalen naturreservat - 
Dispensasjon - Motorferdsel - 2019 - Bruk av 
snøskuter for transport av utstyr, materialer m.m til 
Ajersætra gnr. 818/1/489 i Ringsakerfjellet - Thor 
Herman Bøhle 

 2019/3743 

DS 
11/2019 

Delegert vedtak - Hemmeldalen naturreservat - 
Dispensasjon - Motorferdsel 2019 - 2022 - Bruk av 
snøskuter - Strandsameiet v/ Haaken W. Mathiesen 

 2019/4803 

DS 
12/2019 

Delegert sak-Hemmeldalen naturreservat-
Dispensasjon-Motorferdsel snødekt mark 2019-
2021-Erik Hartz 

 2019/2853 

DS 
13/2019 

Delegert vedtak - Hemmeldalen naturreservat - 
Dispensasjon - Motorferdsel - 2019 - 2022 - 
Transport av varer og utstyr på snødekt mark - 
Transport av felt elg - Jøssingbu - Jan Smith 

 2019/4801 

DS 
14/2019 

Delegert vedtak - Hemmeldalen naturreservat - 
Dispensasjon - Motorferdsel 2019 - Bruk av 
snøskuter for frakt av ved, gass m.m. fra Bjørnåsen 
til hytte på Raudfjellet - Hanne Mikalsen - 18/9901 

 2019/4802 

DS 
15/2019 

Delegert sak - Dovre nasjonalpark - Motorferdsel 
snødekt mark  2019-2021 - Bjørn Svendsgard 

 2019/4769 

DS 
16/2019 

Delegert sak - Rondane nasjonalpark - 
Dispensasjon 2019 - Bruk av drone til filiming - 
Mountains of Norway 

 2019/4470 

DS 
17/2019 

Delegert sak - Rondane nasjonalpark- 
Dispensasjon-Motorferdsel 2019-2022-Rondvassbu, 
DNT Oslo og Omegn 

 2019/2996 

DS 
18/2019 

Delegert vedtak-Rondane nasjonalpark - 
Dispensasjon- Motorferdsel 2019-2021-snødekt 
mark-Skogsætrin velforening, 20183014 

 2019/2556 

ST 4/2019 Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
Bestillingsdialogen med Miljødirektoratet - Fordeling 
av tildelte midler - 2019 - 18/9408 

 2019/6669 

ST 5/2019 Grimsdalen landskapsvernområde - Avslag- 2018 - 
Oppføring av gapahuk på Pundarvangen - 
Organisasjonen Grimsdalen 

 2019/3710 

ST 6/2019 Sak - Myldingi naturreservat og Rondane 
nasjonalpark - kjøring på vegen mellom 
Gammelsetra-Bjørnhollia ved sausanking - Kampen 
og Mysuseter beitelag 

 2019/6496 

ST 7/2019 Sak - Grimsdalen LVO - Behandling av klage på 
avslag om takutforming gnr. 86, bnr. 1, fnr.9 - Ola 
Jon Angard 

 2019/6696 

ST 8/2019 Sak - Frydalen lanskapsvernområde - søknad om 
riving og oppføring av tilbygg på fritidsbolig gnr. 353 
bnr. 9 Nord-Fron kommune, Klaus Andersen 

 2019/5107 



ST 9/2019 Sak - Dørålen landskapsvernområde -  klage på 
vedtak om oppføring av tilbygg - Ingar I. og Solveig 
R. Elgevasslien 

 2019/5941 

ST 10/2019 Sak - NY BEHANDLING - Grimsdalen LVO - 
Kjerneboring og motorferdsel 2019 -Koppar 
Resources 

 2019/6840 

ST 11/2019 Sak - Frydalen landskapsvernområde - oppfølging 
av gjennomførte byggetiltak på Byrsetra,gnr 290, 
bnr. 1 Nord-Fron kommune - Hanne Hvattum 

 2019/3866 

ST 12/2019 Sak- Frydalen landskapsvernområde - Byggetiltak 
2018 - ***** ***** ***** ***** ***** 

X 2019/6533 

 
 
  



ST 1/2019 Godkjenning av innkalling og valg av styremedlem for 
signering av protokoll. 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
08.03.2019  
Ingen kommentarer.  

Vedtak 
Møteinnkalling og saksliste godkjent. Svein Håvar Korshavn, Mirjam Engelsjord og Bengt 
Fasteraune valgt til å underskrive protokoll. 
 
 
 

ST 2/2019 Referatsaker 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
08.03.2019  
Sekretariatet refererte avgjørelse fra Miljødirektoratet vedørende klagesak i Frydalen 
landskapsvernområde i Nord-Fron kommune. Miljødirektoratet stadfestet nasjonalparkstyrets 
vedtak datert 27.jumi 2018. Miljødirektoratet påpekte at nasjonalparkstyret hadde brutt 
forvaltningslovens retningslinjer om informasjon (forvaltningslovens § 11 bokstav a) uten at 
dette hadde betydning for klagens utfall.. 
 

Vedtak 
Miljødirektoratets vedtak tas til etterretning. 
 
 

Avgjørelse i klagesak Frydalen lvo 2019/3866 

ST 3/2019 Delegerte vedtak 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
08.03.2019  
 
Sekretariatet nevnte kort hvilke typer saker som har vært behandlet. Det er stort sett ordinære 
motorferdsel saker knyttet til løypekjøring, transport av ved og proviant. En søknad om bruk av 
drone i et område hvor det har vært gitt tillatelse tidligere som også nå ble innviliget. 
 
Det er kommet inn klage på vedtak knyttet til persontransport på snøskuter i Hemmeldalen som 
nasjonalparkstyret skal behandle i forbindelse med forberedende klagesaksbehandling. 
Nasjonalparkstyret får altså saken på sitt bord. 
 
Det er gitt en motorferdselstillatelse på snødekt mark til Ole Kr. Rudland. Denne er knyttet opp 
til at det fra 2020 ikke vil bli anledning til å legge skiløype på vegen i Frydalen LVO  og det er 
nødvendig å finne en ny skiløypetrasé. På mandag 11.mars skal det kjøres gjennom alternative 



traséer i Frydalen LVO for å se på mulige løypetrasé. Nasjonalparkforvalter og SNO skal delta 
på denne befaringen/gjennomkjøringen. 
 
 

Vedtak 
De delegerte sakene ble tatt til orientering. 
 
 



DS 1/2019 Delegert vedtak - Frydalen landskapsvernområde -2019 - 
Motorisert ferdsel - Ny trase for skiløype gjennom Frydalen - Ole 
Kristian Rudland 2019/5426 22. feb 2019 00:00:00 

DS 2/2019 Hemmeldalen NR - Tillatelse- Motorferdsel - 2019 - 
Snøskuter - Nysetra - Kroksjøen - Gudbrand Skraastad 2019/5155 22. 
feb 2019 00:00:00 

DS 3/2019 Delegert vedtak - Rondane nasjonalpark - Frydalen 
landskapsvernområde - Tillatelse- Motorferdsel - 2019-2022 - 
Transport av utstyr - Vulutjønn - Tor Bjørke , Eivind Seielstad og Jørn 
Lodver Dalseg 2019/4278 22. feb 2019 00:00:00 

DS 4/2019 Hemmeldalen naturreservat - Dispensasjon - Motorferdsel 
2019-2022 - Skramstadsetra til Stensjøen - Erik Mønness - Toril 
Arnestad 2019/2987 18. feb 2019 00:00:00 

DS 5/2019 Delegert vedtak - Rondane nasjonalpark - Tillatelse- 
Motorferdsel - 2019 - Transport av ved og utstyre med snøskuter - 
Korstadbua ved fremre Vulutjønn - Anders Hagen 2019/3309 22. feb 
2019 00:00:00 

DS 6/2019 Delegert vedtak - Hemmeldalen naturreservat - 
Dispensasjon - Motorferdsel - 2019 - 2022 - Oppkjøring av skispor 
mellom Strandsetra og Staupholder og mellom Kroksetra og 
Staupholen - Strand Opphus skiløyper – 2018/7704 2019/4798 5. feb 
2019 00:00:00 

DS 7/2019 Hemmeldalen naturreservat - Tillatelse - Motorferdsel 2019 
- Norsk Folkehjelp Rena 2019/4258 21. feb 2019 00:00:00 

DS 8/2019 Delegert vedtak - Hemmeldalen naturreservat - Tillatelse til 
motorisert transport - 2019-2022 - Helge Krog 2019/3958 21. feb 2019 
00:00:00 

DS 9/2019 Delegert vedtak - Hemmeldalen naturreservat - 
Dispensasjon - Motorferdsel 2019 - Bruk av snøskuter - Kroksjøen i 
Hamar - Gunnar Westby 2019/3761 21. feb 2019 00:00:00 

DS 10/2019 Delegert vedtak - Hemmeldalen naturreservat - 
Dispensasjon - Motorferdsel - 2019 - Bruk av snøskuter for transport 
av utstyr, materialer m.m til Ajersætra gnr. 818/1/489 i Ringsakerfjellet 
- Thor Herman Bøhle 2019/3743 5. feb 2019 00:00:00 

DS 11/2019 Delegert vedtak - Hemmeldalen naturreservat - 
Dispensasjon - Motorferdsel 2019 - 2022 - Bruk av snøskuter - 
Strandsameiet v/ Haaken W. Mathiesen 2019/4803 6. feb 2019 00:00:00 



DS 12/2019 Delegert sak-Hemmeldalen naturreservat-Dispensasjon-
Motorferdsel snødekt mark 2019-2021-Erik Hartz 2019/2853 18. jan 
2019 00:00:00 

DS 13/2019 Delegert vedtak - Hemmeldalen naturreservat - 
Dispensasjon - Motorferdsel - 2019 - 2022 - Transport av varer og 
utstyr på snødekt mark - Transport av felt elg - Jøssingbu - Jan Smith 
2019/4801 5. feb 2019 00:00:00 

DS 14/2019 Delegert vedtak - Hemmeldalen naturreservat - 
Dispensasjon - Motorferdsel 2019 - Bruk av snøskuter for frakt av 
ved, gass m.m. fra Bjørnåsen til hytte på Raudfjellet - Hanne Mikalsen 
- 18/9901 2019/4802 5. feb 2019 00:00:00 

DS 15/2019 Delegert sak - Dovre nasjonalpark - Motorferdsel snødekt 
mark  2019-2021 - Bjørn Svendsgard 2019/4769 20. feb 2019 00:00:00 

DS 16/2019 Delegert sak - Rondane nasjonalpark - Dispensasjon 2019 
- Bruk av drone til filiming - Mountains of Norway 2019/4470 31. jan 
2019 00:00:00 

DS 17/2019 Delegert sak - Rondane nasjonalpark- Dispensasjon-
Motorferdsel 2019-2022-Rondvassbu, DNT Oslo og Omegn 2019/2996 
6. feb 2019 00:00:00 

DS 18/2019 Delegert vedtak-Rondane nasjonalpark - Dispensasjon- 
Motorferdsel 2019-2021-snødekt mark-Skogsætrin velforening, 
20183014 2019/2556 17. jan 2019 00:00:00 

ST 4/2019 Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - Bestillingsdialogen 
med Miljødirektoratet - Fordeling av tildelte midler - 2019 - 18/9408 

Innstilling fra forvalter 
Nasjonalparkstyret tar tildelingen av midler til orientering, og sekretariatet får fullmakt til å jobbe 
videre med tiltakslista for bestillingsdialogen slik som den er presentert i styremøtet. 
 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
08.03.2019  
Styreleder innledet om saken og sekretariatet kommenterte enkelte poster. Det ble stilt 
spørsmål om vi har fått forholdsvis mindre penger i år enn tidligere, eller om det er mindre 
midler totalt fra Miljødirektoratet. Pekt på at det er viktig at de som sitter i styret følger med 
«hjemme». Administrativt kontaktutvalg er koordineringspunkt. Forslag kan spilles inn direkte til 
sekretariatet. 
 



Sekretariatet pekte på at Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har de siste årene fra 2015 fått de 
midlene vi har omsøkt, blant annet knyttet opp til at vi har vært pilot i forbindelse med 
besøksforvaltning. Sekretariatet antar at det skal være mulig å få gjennomført tiltak med den 
fordelingen som er foreslått, også naturveiledning i skolene og avslutning av stitiltaket ved 
Bjørnhollia. Sekretariatet legger til grunn at det vil være nødvendig å søke om tilleggsmidler for 
de tiltak som har fått redusert midler i forhold til det som er omsøkt. 
 

Vedtak 
Enstemmig som innstilt. 
 
 

ST 5/2019 Grimsdalen landskapsvernområde - Avslag- 2018 - 
Oppføring av gapahuk på Pundarvangen - Organisasjonen 
Grimsdalen 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 8. mars 2019 gitt avslag på søknad om oppføring 
av gapahuk på Pundarvangen i Grimsdalen landskapsvernområde i Dovre kommune. 
Avslaget er gitt med hjemmel i § 2 og § 3 punkt 1.1. i verneforskrift for Grimsdalen 
landskapsvernområde. Tiltaket er vurdert til å være i strid med verneformålet om ivaretagelse av 
villreinens trekkveier. Tiltaket er heller ikke i tråd med føringer i forvaltningsplanen.  
Vedtaket er gjort med bakgrunn i verneforskrift og naturmangfoldlov. 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 - 
08.03.2019  
Styreleder innledet om saken. Det ble en diskusjon rundt bruken av en gapahuk. Flere 
styremedlemmer kommenterte at behovet for skydd for artister under markedsdagen som 
avholdes en gang i året ikke kunne vektlegges i denne sammenheng. 
 
Sekretariatet påpekte det uheldige med å plassere et denne type bygning/anlegg midt i en 
viktig trekk-korridor for villrein, og pekte også på en tidligere sak der oppføring av en 
slepp/sankekve blant annet av fjellstyret ble anbefalt å ikke legges i tilknytning til Pundarvangen 
pga villreintrekket. Det ble også vist til mulighet for sykkel-rast ved Barth bua nærmere 
Grimsdalshytta. 
 
Styret mente at søknaden burde avslås på bakgrunn av lokaliseringen. Styret anser at en 
gapahuk for syklister er noe som vil være positivt i Grimsdalen, blant annet gitt satsning på 
sykkelturisme, men det må være en dialog med sekretariatet om plassering og estetisk 
utforming av gapahuk som må harmonere med bygningsmiljøet for øvrig i Grimsdalen. 
 
 

Vedtak 
Enstemmig som innstilt. 
 



 

ST 6/2019 Sak - Myldingi naturreservat og Rondane nasjonalpark - 
kjøring på vegen mellom Gammelsetra-Bjørnhollia ved sausanking - 
Kampen og Mysuseter beitelag 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 8.mars 2019 gjort følgende vedtak: 
Kampen-Mysuseter beitelag får hjemmel i naturmangfoldlova, § 48, 1.ledd, dispensasjon fra 
motorferdselsforbudet i Myldingi naturreservat for nødvendig kjøring etter bilvegen fra 
Gammelgarden inn til Bjørnhollia i forbindelse med tilsyn og sanking av sau i området 
Musvolddalen og Illmandalen. Dispensasjon innvilges også for den innerste del av vegen som 
går i Rondane nasjonalpark 
Følgende vilkår gjelder for dispensasjonen: 

 Dispensasjonen gjelder for inntil 3 turer med 1 kjørtøy årlig i forbindelse med sanking 
om høsten i årene 2019- 2022. Kjøringa skal skje i perioden 1.september – 1.oktober. 

 Statens naturoppsyn Rondane skal i forkant av transportene ha melding om når kjøring i 
forbindelse med sanking skal skje(Finn Bjormyr - mob. 481 13 674, e-post 
finn.bjormyr@miljodir.no ). Det varsles også SNO ved behov for uttransport av 
skadde/syke dyr. 

 Transporten skal begrenses til det som er strengt nødvendig. 
 Vedlagt kjørebok skal fylles ut og medbringes sammen med tillatelse ved kjøring. Kopi 

av kjørebok skal sendes Rondane-Dovre nasjonalparkstyre etter avslutta sanking, og 
senest innen 1.desember hvert år. Sendes til fminpostt@fylkesmannen.no eller 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre v/ Fylkesmannen i Innlandet, Postboks 987, 2604 
Lillehammer. 

Det gjøres oppmerksom på at det er innført brukerbetaling på vegen mellom Gammelsetra og 
Bjørnhollia. Den norske turistforening Oslo og omegn (DNT OO) administrer denne og må 
kontaktes for å lage avtale om bruken av vegen. 
Vedtaket er gjort med hjemmel i naturmanfoldloven og verneforskrift. 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. 
Vedlegg: 

1 Kjørebok  Kampen og Mysuseter beitelag 2019-2022 

 
 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
08.03.2019  
Styreleder innledet om saken. Sekretariatet gikk igjennom tidligere saksgang og henvendelse til 
Miljødirektoratet.  
 

mailto:finn.bjormyr@miljodir.no
mailto:fminpostt@fylkesmannen.no


Sekretariatet bad styret avklare om andre typer saker som gjelder beitenæring og kjøring på 
veien mellom Gammelseter – Bjørnhollia for sanking av dyr som har tilsvarende rammer som 
foreliggende sak kan etter dette behandles delegert, noe styret bekreftet. 
 
 

Vedtak 
Enstemmig som innstilt. 
 
 

ST 7/2019 Sak - Grimsdalen LVO - Behandling av klage på avslag om 
takutforming gnr. 86, bnr. 1, fnr.9 - Ola Jon Angard 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 8.mars 2019 gjort følgende vedtak i 
forbindelse med forberedende klagebehandling:  
 
Det vises til klage fra Ola Jon Angard datert 9.september 2018 der vedtak om avslag på 
endring av takform på utedo datert 12.juli 2018 avslås. 
 
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 - 
08.03.2019  
Styreleder innledet om saken. Det ble kommentert at bygningen allerede var oppført da det ble 
søkt om endring av takform.  
 
Sekretariatet viste til at det i saken var lagt vekt på Fylkeskommunens uttale i saken. Enkelte 
styremedlemmer ga uttrykk for at en på generelt grunnlag ikke må vektlegge uttaler for ensidig. 
 

Vedtak 
Enstemmig som innstilt. 
 
 

ST 8/2019 Sak - Frydalen lanskapsvernområde - søknad om riving og 
oppføring av tilbygg på fritidsbolig gnr. 353 bnr. 9 Nord-Fron 
kommune, Klaus Andersen 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 8.mars 2019 gitt avslag på søknad om 
riving og oppføring av tilbygg på eksisterende fritidsbolig på gnr 353, bnr.9 i Frydalen 
landskapsvernområde i Nord-Fron kommune. 



Avslaget er gitt med hjemmel i verneforskrift for Frydalen landskapsvernområde § 3 punkt 1.3 
bokstav d, da tiltaket ikke er vurdert å være i tråd med forvaltningsplan eller lokal byggeskikk. 
Tiltaket anses å kunne skape presedens for liknende tilbygg/ombyggninger som ut fra en 
samlet belastning vil bidra til en gradvis oppsplitting av leveområdene til villreinen, noe som er i 
strid med verneformålet. 
Vedtaket er gjort i forhold til verneforskrift og naturmangfoldlov og 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 - 
08.03.2019  
Styreleder innledet om saken. Sekretariatet viste til at det i forkant av saken hadde vært dialog 
med søker og at søknaden var justert etter dette. 
 
Enkelte styremedlemmer reagerte på at det i sakvurderingen var gjort en vurdering av 
søkerens behov for innvendig ominnredning. Sekretariatet pekte på at forvaltningsplan la til 
grunn at tilbygg/ombygninger skulle dekke konkrete behov som ved/utedo, og at 
forvaltningsplanen trekker frem at utvidelser av bygningsmassen kan føre til økt bruk og ferdsel 
inn i villreinens leveområde. Denne type vurderinger anses derfor å være relevant og har også 
tidligere blitt gjort slike saker. 
 
Et styremedlem mente at vedtaket burde justeres og at andre setning i andre avsnitt burde 
strykes og at vedtaket stod godt også etter dette. Søker anbefales å søke på nytt, noe som må 
komme frem i vedtaket. 
 

Vedtak 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 8.mars 2019 gitt avslag på søknad 
om riving og oppføring av tilbygg på eksisterende fritidsbolig på gnr 353, bnr.9 i Frydalen 
landskapsvernområde i Nord-Fron kommune. 
 
Avslaget er gitt med hjemmel i verneforskrift for Frydalen landskapsvernområde § 3 punkt 
1.3 bokstav d, da tiltaket ikke er vurdert å være i tråd med forvaltningsplan eller lokal 
byggeskikk. Søker oppfordres til å sende ny søknad om tilbygg som følger forvaltningsplan og 
lokal byggeskikk. 
 
Vedtaket er gjort i forhold til verneforskrift og naturmangfoldlov og 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 9/2019 Sak - Dørålen landskapsvernområde -  klage på vedtak om 
oppføring av tilbygg - Ingar I. og Solveig R. Elgevasslien 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 8.mars 2019 gjort vedtak om å avvise 
klagen fra Inge.I og Solveig R. Elgevasslien datert 30.november 2018. Klagen er ikke fremsatt i 
tide og klagevilkår er derved ikke oppfylt. Etter en vurdering av oppreising for fristoversittelse 
tilsier ikke de nevnte hensyn at klagen skal tas til behandling, jf. forvaltningslovens § 31. 
I medhold av forvaltningslovens § 33 avvises klagen. 
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. 
Klager oppfordres til å sende søknad om oppføring av et frittliggende uthus som dekker behov 
for toalett og vedlagring. Frittliggende bygning vil også løse enkelte av de momenter som tas 
opp i klagen. 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
08.03.2019  
Styreleder innledet om saken. Ingen uenighet i styret om innstillinga i saken. 
 

Vedtak 
Enstemmig som innstilt. 
 
 

ST 10/2019 Sak - NY BEHANDLING - Grimsdalen LVO - Kjerneboring 
og motorferdsel 2019 -Koppar Resources 

Innstilling fra forvalter 
 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 8.mars 2019 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 - 
08.03.2019  
Styreleder innledet om saken. Det ble fra enkelte styremedlemmer kommentert at det det var 
kunnskapsgrunnlaget ikke ble vesentlig bedre etter første rundt. Det ble også pekt på at en her 
ikke kunne se bort fra hva som var det endelige målet og ønsket til søker – gruvedrift. 
 

Vedtak 
Enstemmig som innstilt. 
 
 

ST 11/2019 Sak - Frydalen landskapsvernområde - oppfølging av 
gjennomførte byggetiltak på Byrsetra,gnr 290, bnr. 1 Nord-Fron 
kommune - Hanne Hvattum 

Innstilling fra sekretariatet 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte 8.mars 2019 tatt følgende beslutning: 
 
Eier av Byrsetra gnr. 290 bnr.1 i Frydalen landskapsvernområde i Nord-Fron kommune, Hanne 
Hvattum, anmodes snarest og innen 15.september 2019 om å bringe det ulovlige forholdet på 
setra i orden, jf. naturmangfoldloven § 69. Følgende alternativ foreligger (1 eller 2):  
 

1. Seterhuset tilbakeføres til den tilstand det var ved tidspunkt for vedtak datert 
30.september 2016. Dette innebærer at seterhuset skal tilbakeføres med det tilbygget 
som ble tillatt i 2002. 

2. Seterhuset tilbakeføres i tråd med vedtak fra nasjonalparkstyret datert 30.september 
2016. Dette innebærer at tilbygget fra 2002 forlenges i seterhusets lengderetning. 

 
Dersom forholdet ikke er bragt i orden som beskrevet over, enten alternativ 1 eller alternativ 2 i 
perioden 1.juni - 15.september 2019 varsles det herved om mulig pålegg om retting og 
tvangsmulkt (jf. naturmangfoldlovens §§ 69 og 73). Dette varselet er å betrakte som et 
forhåndsvarsel. Det gis en frist for å uttale seg om varsel om pålegg om retting og tvangsmulkt. 
Fristen settes til 14 dager etter utsendelsesdato for dette brevet. 
 
Påpeking av plikt og varsel om mulig pålegg og tvangsmulkt er ikke et enkeltvedtak som kan 
påklages. 
 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
08.03.2019  
Styreleder innledet i saken. Saken har pågått over en tid og det ble avklart at samtlige av de 
tilstedeværende på møtet kjente saken.  
 



Sekretariatet viste til at det var gjort en generell gjennomgang i saken av de virkemidlene styret 
har i en sak hvor det er gjennomført ulovligheter i et verneområde før den konkrete saken er 
vurdert. Det ble etterspurt vegens åpningstider og at det i vedtaket må fremkomme at 
gjenoppretting må gjøres innenfor vegens åpningstider. 
 
 

Vedtak 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte 8.mars 2019 tatt følgende beslutning: 
 
Eier av Byrsetra gnr. 290 bnr.1 i Frydalen landskapsvernområde i Nord-Fron kommune, Hanne 
Hvattum, anmodes om å bringe det ulovlige forholdet på setra i orden, jf. naturmangfoldloven § 
69. Følgende alternativ foreligger (1 eller 2):  
 

3. Seterhuset tilbakeføres til den tilstand det var ved tidspunkt for vedtak datert 
30.september 2016. Dette innebærer at seterhuset skal tilbakeføres med det tilbygget 
som ble tillatt i 2002. 

4. Seterhuset tilbakeføres i tråd med vedtak fra nasjonalparkstyret datert 30.september 
2016. Dette innebærer at tilbygget fra 2002 forlenges i seterhusets lengderetning. 

 
Dersom forholdet ikke er bragt i orden som beskrevet over, enten alternativ 1 eller alternativ 2 i 
perioden 1.juni - 15.september 2019 varsles det herved om mulig pålegg om retting og 
tvangsmulkt (jf. naturmangfoldlovens §§ 69 og 73). Dette varselet er å betrakte som et 
forhåndsvarsel. Det gis en frist for å uttale seg om varsel om pålegg om retting og tvangsmulkt. 
Fristen settes til 14 dager etter utsendelsesdato for dette brevet. 
 
Påpeking av plikt og varsel om mulig pålegg og tvangsmulkt er ikke et enkeltvedtak som kan 
påklages. 
 
 
 

ST 12/2019 Sak- Frydalen landskapsvernområde - Byggetiltak 2018 - 
***** ***** ***** ***** ***** 


