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2019-2022 - Dispensasjon - snøskuter og beltebil til 
Grimsdalshytta - DNT Oslo og Omegn 

 2019/6401 



DS 
33/2019 

Hemmeldalen naturreservat - Klopplegging 
Rondanestien - Hamar og Hedemarken 
turistforening 

 2019/9073 

DS 
34/2019 

Delegert sak - Hemmeldalen NR - Motorferdsel 
barmark 2019-2022 -Søkkundsetra - Kiær Mykleby 

 2019/11166 

DS 
35/2019 

Delegert sak - Hovdsjømyrene NR - Dispensasjon - 
Motorferdsel 2019 - båt med påhengsmotor på 
Storhovden - Aslak Bjerke Grimsgaard 

 2019/10438 

DS 
36/2019 

Delegert vedtak - Rondane NP - Dispensasjon - 
Leietranspost snøskuter - 2019-2022 - Skogsætre til 
Kuva - Arve Stokstad 

 2019/7098 

ST 16/2019 Sak - Rondane NP - Retningslinjer for organisert 
ferdsel i deler av Rondane 2019-2021 

 2019/3531 

ST 17/2019 Sak - Rondane NP - Søknad om organisert ferdsel - 
Rondaneguiden 

 2019/10937 

ST 18/2019 Sak - Rondane NP- Organsiert ridning - Storengen 
Islandshest 

 2019/8513 

ST 19/2019 Sak - Dovre NP-Organisert ferdsel sommer 2019 - 
Grimsdalshytta AS v/Sonja Rykhus og Are Sundt 

 2019/7543 

ST 20/2019 Klage - Dørålen LVO - Klage på vedtak om 
avvisning av klage - Ingar og Solveig Elgevasslien 

 2019/5941 

ST 21/2019 Klage - Hemmeldalen NR - Forberedende 
klagebehandling - Motorferdsel barmark og snødekt 
mark - Erik Hartz 

 2019/2853 

ST 22/2019 Sak - Dovre NP - Økologisk feltarbeid, fjerning og 
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ST 28/2019 Eventuelt   
 
 



ST 13/2019 Godkjenning av protokoll fra siste møte 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
28.06.2019  
 
 

Vedtak 
Innkalling godkjent. Bengt Fasteraune og Mirjam Engelsjord signerer møteprotokollen. 
 
 

ST 14/2019 Referatsaker 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
28.06.2019  
Det ble orientert om Miljødirektoratets avgjørelse i  klagesak knyttet til utforming av tak på 
utedo i Grimsdalen landskapsvernområde.  Miljødirektoratet opprettholdt styrets vedtak i saken. 
 

Vedtak 
Miljødirektoratets behandling av saken legges ved møteprotokollen nå den sendes ut. 
 
 
 

ST 15/2019 Delegerte vedtak 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
28.06.2019  
Sekretariatet orienterte kort om de delegerte sakene som i hovedsak var saker knyttet til 
motorferdsel i forbindelse med transport av brensel/proviant til hytter og buer i påsken. Det ble 
særskilt nevnt sak om bruk av påhengsmotor i Hovdsjømyrene naturreservat samt sak om 
kjøring på traktorslep i Hemmeldalen naturreservat knyttet til landbruksnæring. 
 

Vedtak 
Styret tar de delegerte sakene til orientering. 
 
 



DS 19/2019 Hemmeldalen NR - Dispensasjon - Motorferdsel snødekt 
mark  2019 - 2022  - Gbnr 8/2 - Randi Bolstad 2019/9268 8. apr 2019 
00:00:00 

DS 20/2019 Delegert sak - Rondane nasjonalpark - Motorferdsel 2019-
2021 - snødekt mark - Skogseter til Knartbu - Jan Sætrom 2019/4417 
14. mar 2019 00:00:00 

DS 21/2019 Delegert vedtak - Rondane NP -Motorferdsel snødekt 
mark 2019 - Mysusæter Vel 2019/7356 29. mar 2019 00:00:00 

DS 22/2019 Delegert sak -  Hemmeldalen NR - Motorferdsel snødekt 
mark 2019 -  K. F. Stor-Elvdal kommuneskoger 2019/8243 29. mar 
2019 00:00:00 

DS 23/2019 Delegert sak - Rondane nasjonalpark - Dispensasjon - 
Motorferdsel 2019 snødekt mark - Jonas Ottesen 2019/6317 2. apr 
2019 00:00:00 

DS 24/2019 Delegert sak - Rondane nasjonalpark - Dispensasjon - 
Motorferdsel  snødekt mark 2019 - Transport av brensel, varer mm. 
Rondhøbu  - Jørn L Dalseg 2019/8934 4. apr 2019 00:00:00 

DS 25/2019 Delegert sak - Rondane NP og Grimsdalen LVO - tillatelse 
til uttak av ved og motorferdsel 2019-2022 - Knut Ståle Sætrom 
2019/10268 2. mai 2019 00:00:00 

DS 26/2019 Delegert vedtak - Hemmeldalen NR - Dispensasjon - 2019 
- 2022 - Løypekjøring - Myklebysetra vel 2019/1609 4. apr 2019 
00:00:00 

DS 27/2019 Delegert vedtak - Hemmeldalen naturreservat - 
Dispensasjon - Motorferdsel 2019 - Bruk av skuter til Østre 
Søkkundsjøen og Himmelsjøen - Jens Naas-Bibow 2019/8223 1. apr 
2019 00:00:00 

DS 28/2019 Delegert sak -Frydalen LVO - Dispensasjon motorferdsel 
2019  - Knut Engemoen 2019/5078 11. jun 2019 00:00:00 

DS 29/2019 Delegert sak - Hemmeldalen NR - Motorferdsel snøkdekt 
mark 2019  - Skramstadseter - Stensjø - Brudefallet Gård - Tim 
Knackstedt 2019/7352 29. mar 2019 00:00:00 

DS 30/2019 Delegert sak - Rondane NP og Grimsdalen LVO - 
motorferdsel 2019 - Dørålvassbu - Dovre fjellstyre 2019/7086 27. mar 
2019 00:00:00 



DS 31/2019 Delegert sak - Hemmeldalen naturreservat - Motorferdsel 
2019 - Snødekt mark - Knut Løvlien 2019/3251 27. mar 2019 00:00:00 

DS 32/2019 Delegert sak - Grimsdalen LVO - Motorferdsel 2019-2022 - 
Dispensasjon - snøskuter og beltebil til Grimsdalshytta - DNT Oslo og 
Omegn 2019/6401 1. mar 2019 00:00:00 

DS 33/2019 Hemmeldalen naturreservat - Klopplegging Rondanestien 
- Hamar og Hedemarken turistforening 2019/9073 5. apr 2019 00:00:00 

DS 34/2019 Delegert sak - Hemmeldalen NR - Motorferdsel barmark 
2019-2022 -Søkkundsetra - Kiær Mykleby 2019/11166 3. jun 2019 
00:00:00 

DS 35/2019 Delegert sak - Hovdsjømyrene NR - Dispensasjon - 
Motorferdsel 2019 - båt med påhengsmotor på Storhovden - Aslak 
Bjerke Grimsgaard 2019/10438 26. mai 2019 00:00:00 

DS 36/2019 Delegert vedtak - Rondane NP - Dispensasjon - 
Leietranspost snøskuter - 2019-2022 - Skogsætre til Kuva - Arve 
Stokstad 2019/7098 13. mar 2019 00:00:00 

ST 16/2019 Sak - Rondane NP - Retningslinjer for organisert ferdsel i 
deler av Rondane 2019-2021 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte 28.juni 2019 besluttet at «Retningslinjer for 
organisert ferdsel i deler av Rondane datert 28.juni 2019» sammen med verneforskrifter og 
forvaltningsplan for de store verneområdene i Rondane, skal legges til grunn ved behandling av 
søknader om organsiert ferdsel som foreligger pr idag og som mottas i det videre. I andre 
områder innenfor de store verneområdene i Rondane vil dagens praksis og forvaltningsplanen 
fortsatt gjelde. 
Retningslinjene vil være en prøveordning som etter 3 år skal evalueres og eventuelt justeres. 
Evalueringen skal synliggjøre hvordan retningslinjene har fungert som grunnlag for 
saksbehandling og forutsigbarhet for reiselivet. Erfaringene skal bringes inn i arbeidet med 
revidering av forvaltningsplan for de store verneområdene i Rondane, der organisert ferdsel 
ses i sammenheng med andre tema og vernehensyn i en større sammenheng. 
Når det gjelder delegering knyttet til behandling av søknader om organisert ferdsel, vises det til 
vedtak fra nasjonalparkstyret den 25. september 2015 hvor myndighet til å treffe vedtak i alle 
saker som gjelder søknad om tillatelse etter verneforskriftenes spesifiserte 
dispensasjonsbestemmelser, samt kurante saker etter naturmangfoldlovens § 48, er delegert til 
nasjonalparkforvalter/sekretariat i saker som blant annet gjelder organisert ferdsel. 
 



--- slutt på innstilling ---Saksprotokoll i Rondane-Dovre 
nasjonalparkstyre - 28.06.2019  
Sekretariatet orienterte styret om de endringene som var tatt inn etter høring og møter i 
forbindelse med retningslinjer for organisert ferdsel i deler av Rondane. Det ble i tillegg orientert 
om den kommersielle bruken av merkevaren. 
 
Styreleder l orienterte om historikken i saken og la til grunn at den prinsipielle tilnærmingen 
også måtte gjelde andre aktører i området.  
 
Styreleder laget forslag til et tillegg til innstillinga som i etterkant av styremøtet ble sendt ut og 
godkjent av samtlige styremedlemmer. 
 

Vedtak 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre er prinsipielt opptatt av at organisert ferdsel skal være et 
viktig virkemiddel i styrets fremtidige strategiske arbeid. Dette må komme frem i de vedtatte 
retningslinjene.  
 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte 28.juni 2019 besluttet at «Retningslinjer 
for organisert ferdsel i deler av Rondane datert 28.juni 2019» sammen med verneforskrifter 
og forvaltningsplan for de store verneområdene i Rondane, skal legges til grunn ved 
behandling av søknader om organisert ferdsel som foreligger pr i dag og som mottas i det 
videre. 
 
I andre områder innenfor de store verneområdene i Rondane vil prinsippene som er lagt til 
grunn i de nye vedtatte retningslinjene samt forvaltningsplan og verneforskrifter gjelde. 
 
Retningslinjene vil være en prøveordning som etter 3 år skal evalueres og eventuelt justeres. 
Evalueringen skal synliggjøre hvordan retningslinjene har fungert som grunnlag for 
saksbehandling og forutsigbarhet for reiselivet. Erfaringene skal bringes inn i arbeidet med 
revidering av forvaltningsplan for de store verneområdene i Rondane, der organisert ferdsel 
ses i sammenheng med andre tema og vernehensyn i en større sammenheng. 
Når det gjelder delegering knyttet til behandling av søknader om organisert ferdsel, vises det 
til vedtak fra nasjonalparkstyret den 25. september 2015 hvor myndighet til å treffe vedtak i 
alle saker som gjelder søknad om tillatelse etter verneforskriftenes spesifiserte 
dispensasjonsbestemmelser, samt kurante saker etter naturmangfoldlovens § 48, er delegert 
til nasjonalparkforvalter/sekretariat i saker som blant annet gjelder organisert ferdsel.  
 
 
 

ST 17/2019 Sak - Rondane NP - Søknad om organisert ferdsel - 
Rondaneguiden 

Innstilling fra forvalter 
 
Rondaneguiden AS får med dette tillatelse til å gjennomføre organisert ferdsel i deler av 
Rondane nasjonalpark til tumålene Storsmeden, Bråkdalsbelgen, Rondslottet og Midtronden-
Digerronden. Tillatelsen er gitt med hjemmel i § 3 pkt. 5.2 i verneforskriften for Rondane 
nasjonalpark. Søknad om organisert ferdsel i forbindelse med turer til Fremre 



Gjetarbue/Høgloftet og Trolltind avslås da disse er vurdert å påvirke verneformålet og ikke er i 
tråd med retningslinjer for organisert ferdsel i deler av Rondane. 
Følgende vilkår gjelder for tillatelsen: 

 Tillatelsen gjelder organisert ferdsel til fots innenfor Rondane nasjonalpark 

 For turmålene Bråkdalsbelgen og Storsmeden gis det anledning til 2 turer for hver av 
turmålene i perioden 15.juli -20.august 2019 
 

 For turmålet Midtronden og Digerronden gjelder tillatelsen i perioden 15-juli -20.august 
2019 – 2021. Trasé som skal nyttes skal følge merka og godkjent sti fra Dørålseter nr 
15 el 16 alternativt nr 18 og 20 fra Rondvassbu  (jf. vedlegg 17 i forvaltningsplan). Det 
er ikke anledning til å gå Vidjedalsflye slik som omsøkt  
 

 For Rondslottet gjelder tillatelsen i perioden 15.juni – 15.oktober 2019 – 2021 
 

 Det forutsettes at daglig leder og de som utfører virksomheten har nødvendig 
kompetanse for å ivareta hensyn til verneverdiene i området. 

 Telting i lengre tid enn en uke med annet enn vandretelt krever særskilt tillatelse, jf. 
forskrift for nasjonalparken. 

 Virksomheten skal skje til fots uten bruk av motoriserte kjøretøy eller annen fysisk 
tilrettelegging innenfor nasjonalparken. 

 Aktiviteten må ikke forstyrre villrein. Reinen er svært sårbar for forstyrrelser, og det er 
viktig at virksomheten ikke kommer i konflikt med villreinen i området. I møte med 
villrein, må guidene trekke gruppen unna området. Man kan sette seg ned for å 
observere. Det er ikke anledning til å dra ut for å finne villrein. 

 Turdeltagerne skal orienteres om at de er i en nasjonalpark, og hvilke regler som 
gjelder.  

 Det skal være minst én guide pr 20 deltakere 

 Forsøpling er ikke tillatt, og all ferdsel skal være skånsom mot naturen. Virksomheten 
skal ha et opplegg for håndtering av avfall inklusive toalettavfall. Søppel, inklusive 
eventuelt latrineavfall fra fast leir, skal bringes ut fra nasjonalparken. 

 Etter sesongen skal det sendes rapport til nasjonalparkstyret på hvilke turer som har 
blitt gjennomført og hvor mange deltakere som har deltatt på turene. Frist for innsending 
er 1.november til fminpost@fylkesmannen.no Merk oversendelsen med saksnummer 
 

 Der innehaver av tillatelsen er et firma, er daglig leder ansvarlig for at guidene har 
nødvendig kompetanse og kjennskap til overstående.  

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 

 

mailto:fminpost@fylkesmannen.no


--- slutt på innstilling ---Saksprotokoll i Rondane-Dovre 
nasjonalparkstyre - 28.06.2019  
Styreleder innledet om søknaden. Innstillinga følger retningslinjene som ble vedtatt i første 
styresak ST16/2019. 
 

Vedtak 
Enstemmig godkjent som innstillinga. 
 
 

ST 18/2019 Sak - Rondane NP- Organsiert ridning - Storengen 
Islandshest 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 28.juni 2098 gitt Storengen islandshest 
avslag på søknad om organisert ferdsel i Rondane nasjonalpark.  
 
Avslaget er gitt med hjemmel i verneforskriften for Rondane nasjonalpark, § 3 punkt 5.2, 2.ledd. 
Tiltaket er vurdert å være i strid med verneformålet om ivaretagelse av villreinens leveområder. 
Tiltaket er heller ikke i tråd med føringer i forvaltningsplanen. 
 
Vedtaket er gjort med bakgrunn i verneforskrift og naturmangfold lov. 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 - 28.06.2019  
Styreleder innledet om saken og pekte på at en her må forholde seg til det som omsøkes, altså 
1 enkeltstående ridetur. En oppfordret til å se positivt på denne søknaden men at dette ikke kan 
være standarden videre. Forvalter argumenterte for sekretariatets syn i saken. 
 
Det var ikke samstemthet i styret og det ble stemt over innstillinga som la opp til avslag og 
styreleders forslag om å tillate omsøkte ridetur. 
 
Dag Erik Pryhn, Hilde F. Tveråen, Even Moen, Halvor Dahle Meland og Bengt Fasteraune 
stemte for å innvilge omsøkte ridetur. 
 
Bjørn Moastuen, Jørn Eriksen, Mirjam Engelsjord, Hanne S. Monshaugen og Kjetil Vangløkken 
stemte for sekretariatets innstilling om avslag. 
 
Styreleder brukte sin dobbeltstemme og innstillinga falt. Nytt vedtak i saken ble uformet og 
sendt til styremedlemmene i etterkant av møtet. Nytt vedtak i saken ble som under. 
 

Vedtak 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 28.juni 2019 gitt Storengen 



islandshest tillatelse på søknad om organisert ferdsel i Rondane nasjonalpark. Tillatelsen 
gjelder som omsøkt én tur i 2019. Styret er av den oppfatning at én tur ikke vil være i strid med 
verneformålet om ivaretagelse av villreinens leveområder. Tillatelsen er gitt med hjemmel i 
verneforskriften for Rondane nasjonalpark § 3 punkt 5.3 om organisert ferdsel. 
 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre er prinsipielt opptatt av at organisert ferdsel skal være et 
viktig virkemiddel i styrets fremtidige strategiske arbeid. I andre områder innenfor de store 
verneområdene i Rondane vil prinsippene som er lagt til grunn i de nye vedtatte retningslinjene 
samt forvaltningsplan og verneforskrifter gjelde. 
 
Følgende vilkår gjelder for tillatelsen: 
 

 Turen skal gjennomføres den 2.juli 2019 med inntil 10 deltakere 
 

 Terrengslitasje må unngås. Forvaltningsmyndigheten kan pålegge gjenoppretting av 
terrengskader dersom turen gjennomføres under værforhold der underlaget blir så vått 
at en må påregne skader.  

 
 Unødige forstyrrelser av dyrelivet skal unngås, og det skal vises spesielt varsomhet 

overfor eventuell villrein i området. Påtreffes villrein skal hestefølget stoppe og vente til 
villreinen har trukket unna.  

 
I de nye retningslinjene er det vesentlig å vurdere når på året aktiviteten foregår og antall turer. 
Denne søknaden er i en periode der trafikken i fjellet er høy, samt at det bare gjelder én tur. 
Kunnskapen om naturmangfoldet i området er godt, og føre-var prinsippet (nml § 9) blir ikke tatt 
i bruk. Styret har forholdt seg til at dette gjelder én tur som ikke vil bidra til en uakseptabel 
samlet belastning. Rideturen må gjennomføres på en slik måte at dyreliv og brukere av 
områdene ikke blir unødig forstyrret (nml §10). Nml § 11 slår fast at kostnadene ved 
miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver, og dette tilsier at unødige terrengskader kan kreves 
gjenopprettet. Kravet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder sikres gjennom vilkår om at 
det må tas hensyn og unngå våte partier ved fare for terrengskader (nml § 12). 
 
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. 
 
 
 
 

ST 19/2019 Sak - Dovre NP-Organisert ferdsel sommer 2019 - 
Grimsdalshytta AS v/Sonja Rykhus og Are Sundt 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 28.juni 2019 gitt Grimsdalshytta AS /v 
Sonja Rykhus og Rune Sundt avslag på søknad om organisert ferdsel i Dovre nasjonalpark.  
 
Avslaget er gitt med hjemmel i verneforskriften for Dovre nasjonalpark, § 3 punkt 5.2, 2.ledd. 
Omsøkt aktivitet er vurdert å være i strid med verneformålet om ivaretagelse av villreinens 



leveområder. Tiltaket er heller ikke i tråd med føringer i forvaltningsplanen der det legges til 
grunn at denne type ferdsel skal skje i spesielle utpekte soner. 
 
Vedtaket er gjort med bakgrunn i verneforskrift og naturmangfold lov. 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 - 28.06.2019  
Styreleder innledet om saken og pekte på at det er positivt at søker får anledning til å 
gjennomføre turene som omsøkt i denne tidsperioden. Styrleder la inn et nytt forslag til vedtak 
som la opp til at søker skulle få gjennomføre de omsøkte turene. Forvalter argumenterte for 
sekretariatets syn i saken. 
 
Det var ikke samstemthet i styret og det ble stemt over styreleders alternative forslag og 
innstillinga. 
 
Bengt Fasteraune, Even Moen og Halvor Dahle Meland stemte for styreleders forslag. 
 
Mirjam Engelsjord, Dag Erik Pryhn, Hanne S. Monshaugen, Kjetil Vangløkken, Jørn Eriksen, 
Bjørn Moastuen og Hilde F. Tveråen stemte for sekretariatets innstilling  
 
Styreleders forslag falt med 7 mot 3 stemmer. Styret vil at sekretariatet skal ha en dialog med 
Grimsdalshytta AS om hvordan dette med organisert ferdsel kan utvikles videre rundt hytta 
innenfor de rammene man har. 
 

Vedtak 
Vedtak som innstilt med 7 mot 3 stemmer for innstillinga. 
 
 

ST 20/2019 Klage - Dørålen LVO - Klage på vedtak om avvisning av 
klage - Ingar og Solveig Elgevasslien 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 28.juni 2019 gjort følgende  
vedtak i forbindelse med forberedende klagebehandling:  
 
Det vises til klage fra Ingar og Solveig Elgevasslien datert 19.april 2019 der nasjonalparkstyrets 
vedtak om avvisning av klage datert 8.mars 2019, 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 - 28.06.2019  
Styreleder/Sekretariatet innledet om historikken i saken. 
 

Vedtak 
Enstemmig som innstillingen. 
 
 

ST 21/2019 Klage - Hemmeldalen NR - Forberedende klagebehandling 
- Motorferdsel barmark og snødekt mark - Erik Hartz 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 28.juni 2019 gjort følgende  
vedtak i forbindelse med forberedende klagebehandling:  
 
Det vises til klage fra Erik Hartz datert 11.februar2019 der delegert vedtak av 18.januar om 
motorferdsel på snødekt mark og barmark 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 - 28.06.2019  
Styreleder innledet. Sekretariatet la frem saken. Et styremedlem var uenig i tolkningen av 
forvaltningsplanen og mente at styret burde gi klager medhold. 
 
I den påfølgende diskusjonen ble det pekt på behovet for å få en ekstern avklaring på hva som 
gjelder. Dette må presiseres i vedtaket. 
 
Det ble enstemmighet etter dette at klagen skulle oversendes Miljødirektoratet for endelig 
behandling. 
 

Vedtak 
Det vises til klage fra Erik Hartz datert 11.februar 2019 der delegert vedtak av 18.januar om 
motorferdsel på snødekt mark og barmark påklages. Det klages på begrensninger i 
persontransport med snøskuter - at det ikke tillates mer enn én person på snøskuter i tillegg til 
proviant, brensel, material o.a.  
 
Styret ønsker at tolkningen av omtalen av persontransport klargjøres. Klagen med vedlegg 
sendes derfor over til Miljødirektoratet for endelig behandling, jf. Forvaltningsloven § 33. 
 
 
 



ST 22/2019 Sak - Dovre NP - Økologisk feltarbeid, fjerning og tilsåing 
av planter - NTNU v/Ronja Wedegärtner 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 28.juni 2019 gjort følgende vedtak: 
 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre gir NTNU v/ Ronja Wedegärtner avslag på søknad om 
vitenskapelige undersøkelser i Dovre nasjonalpark. Begrunnelsen er at kunnskapen om de 
omsøkte tiltakens virkning på verneverdiene er usikre, og føre-var-prinsippet i 
naturmangfoldloven § 9 legges til grunn. 
Vedtaket er gjort med hjemmel i naturmangfoldlov 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. 

--- slutt på innstilling ---Saksprotokoll i Rondane-Dovre 
nasjonalparkstyre - 28.06.2019  
Styreleder innledet. Sekretariatet la frem detaljene i saken og viste til at det hadde vært kontakt 
med søker og at prosjektet hadde blitt flyttet ut av nasjonalparken. 
 

Vedtak 
Enstemmig som innstillingen. 
 
 

ST 23/2019 Sak - Rondane NP - Endret byggesøknad, utvidelse 
Eldåbu turisthytte - DNT Oslo og omegn 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 28.juni 2019 gjort følgende vedtak:  
 
Med hjemmel i verneforskriften for Rondane nasjonalpark , § 3 pkt. 1.3.b), gis DNT Oslo og 
omegn avslag om omsøkt tilbygg på uthus ved Eldåbu turisthytte på 25 m2.  
Avslaget er begrunnet med at uthuset er en liten bygning i utgangspunktet og i henhold til 
retningslinjene i forvaltningsplanen skal et tilbygg være vesentlig mindre enn grunnflaten på 
eksisterende bygning. Behovet for tørkerom må løses innenfor eksisterende bygningsmasse 
slik at tilbygget til uthuset reduseres. 
 
Det gis videre tillatelse til følgende tiltak ved Eldåbu turisthytte i medhold av verneforskriften 
for Rondane nasjonalpark , § 3 pkt. 1.3.b),: 

 Utvidelse av uthuset med et areal på inntil 15 m2 bruksareal (BRA) og inntil 18m2 
bebygd areal (BYA). Utvidelsen skal skje i lengderetningen av uthuset som vist i 
søknad 

 Utvidelsen skal dekke/imøtekomme krav til oppbevaring av gass, gi rom for lagring 
av ved og søppel m.m, samt gi et tilbud til gjester med hund.  

  



Nye tegninger som viser tiltaket i henhold tl tillatelsen skal oversendes nasjonalparkstyre før 
tiltaket igangsettes. 
 
Følgende vilkår gjelder for tillatelsen: 

 Tilbygget skal oppføres med fasader og mønehøyde som opplyst i søknad, med 
eventuelt justering av vindusplassering der tørkerom bortfaller.  

 Ytterkledning, detaljer og farger på fasader på tilbygg skal være tilsvarende som 
eksisterende bygning. 

 Rivingsmaterialer og overskytende bygningsmaterialer skal bringes ut fra området. 
 Tilbygget skal ha et bruksareal (BRA) på inntil 15 m2 og et bebygd areal ((BYA) på 

maksimal 18 m2 
 Tiltaket skal ikke medføre terrenginngrep over 0,5 meter, og tilbygget skal tilpasses 

terreng, ikke motsatt. 
 Talmaterialet på tilbygg og eksisterende uthus skal være lik (takbord) som opplyst i 

søknad 
 Mønehøyde skal være i tråd med tegninger vedlegg E2 oversendt pr 28.3.2019 
 Statens naturoppsyn (SNO) kan utføre kontroll i henhold til vilkårene i tillatelsen. 
 Tiltaket skal ferdigstilles senest 3 år etter vedtaksdato. Senest 4 uker etter tiltaket er 

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

 
Når det gjelder motorferdsel i tilknytning til de planlagte byggearbeidene, må det legges fram 
en søknad med en transportplan som tar sikte på minst mulig motorferdsel og i tidsrom 
utenom de mest sårbare periodene for villreinen.  
 
Vedtaket er gjort i medhold av verneforskrift og naturmangfoldlov. Eventuelle tillatelser etter 
annet regelverk (PBL) eller samtykke fra grunneier er tiltakshavers ansvar. 
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 
Miljøverndepartementet, men sendes til Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. 

--- slutt på innstilling ---Saksprotokoll i Rondane-Dovre 
nasjonalparkstyre - 28.06.2019  
Styreleder innledet. Sekretariatet gikk gjennom historikken i saken, dvs tidligere gitt vedtak og 
fremdriften knyttet til ny turisthytte til erstatning for Gråhøgdbu som flyttes, og stiomlegging i 
samband med dette. 
 

Vedtak 
Enstemmig som innstillingen. 
 
 

mailto:fminpost@fylkesmannen.no


ST 24/2019 Sak - Rondane NP - Søknad om riving og oppføring av bu 
og utedo ved Rauhamran - Dovre fjellstyre 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 28.06.2019 gitt Dovre fjellstyre avslag 
på nyoppføring av bu og utedo ved Raudhamran.  
 
Avslaget er gitt med hjemmel i verneforskriften for Rondane nasjonalpark, § 3 punkt 1.1.  
Tiltaket er vurdert å være i strid med verneformålet om ivaretagelse av villreinens leveområder. 
Vilkår for å gi dispensasjon etter naturmangfoldlovens § 48 alternativ 1 er dermed ikke tilstede 
og søknaden må avslås. 
 
Styret ber om at søker foretar en vurdering av å flytte bua til en lokalitet nær andre 
eksisterende inngrep ved Haverdalsseter/Hellbergvegen. I vurderingen skal konsekvensene for 
villreinen og andre vernehensyn tillegges særlig vekt. Grunneiers (Statskogs) synspunkter på 
en flytting skal også innhentes. Styret vil behandle saken på nytt når en slik vurdering 
foreligger. 
 
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 - 28.06.2019  
Styreleder innledet og mente at omsøkt nyoppføring kan innvilges om det stilles som vilkår at 
bua er stengt utenom villreinjakta. Sekretariatet argumenterte for sitt syn i saken. 
 
Hele styret var enig i at søker burde få innvilget sin søknad. Forslag til nytt vedtak ble sendt ut 
på epost i etterkant av styremøte og samtlige styremedlemmer stemte for dette. 
 

Vedtak 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 28.06.2019 gitt Dovre fjellstyre 
dispensasjon til riving av eksisterende bu på Rauhamran og oppføring av ny bu og utedo ved 
Raudhamran. 
 
Dispensasjonen er gitt med hjemmel i naturmangfoldloven § 48, 1.ledd første alternativ. Tiltaket 
er vurdert å ikke være i strid med verneformålet om ivaretagelse av villreinens leveområder 
eller formålet knyttet til urørthet. Vilkår for å gi dispensasjon etter naturmangfoldlovens § 48 
alternativ 1 er dermed tilstede og søknaden innvilges. 
 
 
Følgende vilkår gjelder for dispensasjonen: 
 

 Ny bu skal ha tilsvarende materialbruk og farger som eksisterende.. Så mye som mulig 
av materialene i eksisterende bu skal gjenbrukes. Dette gjelder spesielt vinduer, 
belistning rundt vinduene og dører. Dersom dette ikke er mulig på grunn av 



materialenes tilstand skal det benyttes eksakte kopier. Det må benyttes/produseres 
panel i samme type som eksisterende.  

 
 Ny bu skal oppføres på eksisterende gråsteinmur 
 Bua skal ha ytre mål 5,8 x 3,30 m (BYA) og mønehøyde maks 2,7 meter slik som 

beskrevet i søknaden.  
 

 Overnattingskapasiteten på bua skal være tilsvarende som i dag 
 

 Bua skal være låst utenom villreinjakta, skal ikke lånes/leies ut til andre enn oppsyn 
utenom denne perioden. 
 

 Utedo skal oppføres i reisverk, med en størrelse på 1,2 m x 2,0 m ytre mål og plasseres 
inntil hammeren like nord for bua slik at den blir lite synlig på avstand 

 
 Rivingsmaterialer og overskytende bygningsmaterialer skal bringes ut.  
 
 Det skal oversendes søknad om motorferdsel for transport av byggematerialer og 

rivingsvirke til sekretariatet, der en synliggjør hvordan dette skal gjennomføres på en 
måte og i et tidsrom som påvirker verneverdiene minst mulig.  

  
 Statens naturoppsyn (SNO) kan utføre kontroll i henhold til vilkårene i tillatelsen.  
 
 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 med bakgrunn i verneforskrift og naturmangfold lov og det gjøres 
oppmerksom på at eventuelle andre tillatelser, deriblant etter plan- og bygningslov og 
motorferdselsloven er tiltakshavers ansvar. 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. 
 
Vurdering 
Styret er kjent med at søker ikke er interessert i å flytte bua til en lokalitet nær andre 
eksisterende såkalte «inngrep» ved Haverdalsseter/Hellbergvegen. Bua på Rauhamran er ikke 
ment å stå åpen hele året. Bua skal ikke disponeres som utleie hytte. Fjellstyret i Dovre har en 
viktig funksjon ifm oppsyn og forvaltning av Nasjonalparkene. Dette gjelder bl.a. jakt, fiske og 
sporing av rovdyr. Det er særdeles viktig at det blir lagt til rette for at disse viktige 
forvaltningsoppgavene skal utføres på en god måte. Tilgang til oppsynsbuer med god standard 
er viktig for utøvelsen av disse oppgavene. Bua som står der i dag er i svært dårlig forfatning 
og må gjøres noe med. Det vil være lite formålstjenlig å restaurere den gamle bua 
 I vurderingen skal konsekvensene for villreinen og andre vernehensyn tillegges særlig vekt. 
 
Raudhammerbua ligger i et viktig sommerområde for villreinen. Det er derfor viktig å unngå 
økt ferdsel inn i området. En ny hytte som står åpen vil kunne føre til økt ferdsel. Ut fra 
fjellstyrets behov for tilsynsbu vil imidlertid ikke nasjonalparkstyret motsette seg at fjellstyret gis 
tillatelse til at det bygges opp ei ny bu med samme størrelse og sengeplasser som 
eksisterende bu. Oppføring av en mindre utedo kan også tillates, gitt at plasseringen blir lite 
synlig.   
 



Nasjonalparkstyret vil sette som vilkår om at bua skal være låst utenom villreinjakta, og at bua 
ikke skal lånes/leies ut til andre enn oppsyn utenom denne perioden. Det vil være en bedre 
løsning enn i dag der bua står åpen hele året. Tiltaket er etter dette vurdert å ikke påvirke 
verneverdiene nevneverdig eller stride mot verneformålet. 
 
Riving og oppføring av ny bu og utedo må utføres i en periode hvor det ikke pågår kalving eller 
når kalvene er små. I arbeidet inngår også frakt av materiale inn og rivningsgods ut av området. 
De som har uttalt seg i saken villreinnemnd, villreinutvalg og Oppland fylkeskommune uttaler at 
de ikke vil motsette seg til bygging av ny bu under forutsetning at skisserte vilkår blir satt. 
Kunnskapen om naturmangfoldet samt tiltakets virkning vurderes etter dette å være tilstrekkelig 
slik at føre-var prinsippet i nml § 9 ikke tas i bruk. Den samla belastningen (nml § 10) av tiltaket 
vurderes å være akseptabel. Når det gjelder miljøforsvarlige teknikker sikres dette gjennom 
vilkårene som er stilt i saken (§§ 11-12). 
 
 
 

ST 25/2019 Sak - Grimsdalen LVO - behandling av søknad om 
nydyrking på Haverdalsetrene gbnr. 58/1 Dovre kommune - Ingvild 
Haugom 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 28.juni 2019 gjort følgende vedtak: 
Ingvild Haugom, fester at eiendomgbnr 86/1 fnr 95 gis tillatelse til beitekultivering (jf. definisjon i 
forvaltningsplan for de store verneområdene i Rondane), knyttet til 3 arealer i Haverdalen som 
beskrevet i søknad datert 30.august 2015 og vist i kartutsnitt i saksvurderingen. Vedtaket er 
hjemlet i verneforskriften for Grimsdalen landskapsvernområde § 3 punkt 1.3 bokstav g. 
Følgende vilkår gjelder for tillatelsen: 

 Inntil 35 dekar kan beitekultiveres 
 Arealene kan inngjerdes ved bruk av el-gjerde  
 Strømtrådene i el-gjerdet skal tas ned/bort etter endt beitesesong. Ev faste 

gjerdestolper av tre kan blir ståeende.  
 Maks høyde på gjerdetolpene er 2,25 meter og avstanden mellom dem skal mimium 

være 4 meter 
 Strømtråden skal merkes 
 Et eventuelt el-gjerde skal ikke settes opp slik at det eldre kjøresporet som går utover 

dalen kommer innenfor gjerdet. 
 Det skal stå igjen en kantsone på 6 meter  kantvegetasjon mot henholdsvis 

Haverdalsåe og Gravbekken. 
 Beitekultiveringen av arealene må være igangsatt innen 5 år fra vedtakstidspunkt 
 Det skal ikke spres naturgjødsel på arealene 

Vedtaket er gjort med hjemmel 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 - 28.06.2019  
Styreleder innledet om saken. Gjødsling av arealene kom opp og det ble pekt på at arealene 
som skulle beitekultiveres ikke burde tilføres kunstgjødsel og at vilkåret knyttet til gjødsling må 
omfatte også dette. 
 
 

Vedtak 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 28.juni 2019 gjort følgende vedtak: 
Ingvild Haugom, fester at eiendom gbnr 86/1 fnr 95 gis tillatelse til beitekultivering (jf. definisjon 
i forvaltningsplan for de store verneområdene i Rondane), knyttet til 3 arealer i Haverdalen som 
beskrevet i søknad datert 30.august 2015 og vist i kartutsnitt i saksvurderingen. Vedtaket er 
hjemlet i verneforskriften for Grimsdalen landskapsvernområde § 3 punkt 1.3 bokstav g. 
 
Følgende vilkår gjelder for tillatelsen: 

 Inntil 35 dekar kan beitekultiveres 
 Arealene kan inngjerdes ved bruk av el-gjerde  
 Strømtrådene i el-gjerdet skal tas ned/bort etter endt beitesesong. Ev faste 

gjerdestolper av tre kan blir ståeende.  
 Maks høyde på gjerdetolpene er 2,25 meter og avstanden mellom dem skal mimium 

være 4 meter 
 Strømtråden skal merkes 
 Et eventuelt el-gjerde skal ikke settes opp slik at det eldre kjøresporet som går utover 

dalen kommer innenfor gjerdet. 
 Det skal stå igjen en kantsone på 6 meter  kantvegetasjon mot henholdsvis 

Haverdalsåe og Gravbekken. 
 Beitekultiveringen av arealene må være igangsatt innen 5 år fra vedtakstidspunkt 
 Arealene skal ikke gjødsles 

Vedtaket er gjort med hjemmel 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. 
 
 

ST 26/2019 Sak - Rondane NP og Myldingi NR - Motorferdsel og 
brøyting av vegen påske 2019  -Bjørnhollia turisthytte 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 28.juni etterbehandlet søknad om 
brøyting av vegen fra Gammelgarden til Bjørnhollia og i den forbindelse gjort følgende vedtak: 
Bjørnhollia turisthytte/DNT Oslo og omegn gis med dette dispensasjon til å brøyte og bruke 
vegen mellom Gammelgarden og Bjørnhollia innenfor Rondane nasjonalpark for å få 
gjennomført ordinær drift i påsken 2019 . Dette i forbindelse med at årets snøforhold gjør det 
utfordrende å bruke de vanlige skutertrasene. Dispensasjonen er hjemlet i 
naturmangfoldlovens § 48, 1. ledd. 



Dispensasjonen er gitt med følgende vilkår (tilsvarende som i delegert vedtak om motorferdsel 
på snødekt mark datet 21.februar 2018): 
 

 Kjøring i verneområdene skal begrenses til nødvendig transport av varer og personale 
for drift av hytta påsken 2019. 

 
 Tillatelsen gjelder ikke persontransport av gjester eller hyttefolk.  

 
 Det skal føres kjørebok for all kjøring etter denne dispensasjonen i kjørebok oversendt i 

forbindelse med vedtak av 21.februar 2018 for transport på snødekt mark. Kopi av 
kjøreboka skal sendes Rondane-Dovre nasjonalparkstyre etter endt sesong, senest 
innen 1. juni.  

 
Nasjonalparkforvalter gjør oppmerksom på at vedtaket bare gjelder i forhold til verneforskriften 
for Rondane nasjonalpark og Myldingi naturreservat/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 ev klage stiles til Miljødirektoratet, men 
sendes til Rondane – Dovre nasjonalparkstyre. 
 

--- slutt på innstilling ---Saksprotokoll i Rondane-Dovre 
nasjonalparkstyre - 28.06.2019  
Styreleder innledet om saken som er en etterbehandling. Sekretariatet orienterte om at brøyting 
til Bjørnhollia har skjedd flere ganger tidligere, og ba om at styret kunne delegere eventuelle 
etterfølgende like søknader fra Bjørnhollia turisthytte til sekretariatet. 
 

Vedtak 
Enstemmig som innstillinga. Sekretariatet får fullmakt til å behandle eventuelle tilsvarende 
søknader fra Bjørnhollia turisthytte i det videre. 
 
 

ST 27/2019 Sak - Frydalen LVO - søknad om dispensasjon - 
byggetiltak gbnr. 343/11 Nord-Fron kommune - Morten Skoglund 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 28.juni 2019 gitt Morten Skoglund 
tillatelse til å oppføre tilbygg på fritidsbolig som omsøkt i søknad av 27.desember 2018 på gnr 
343 bnr. 11 i Nord-Fron kommune i Frydalen landskapsvernområde. 
 
Vedtaket er gitt i medhold av verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde § 3 punkt 1.3 
bokstav d. 
 
Følgende vilkår gjelder for tillatelsen: 



 Tilbygget skal oppføres og ha utforming som vist i plan- og fasadetegninger i søknad 
datert 27.desember 2018, inkludert vist svalgang. Endring av vindu på gavlvegg kan 
gjøres i tråd med fylkeskommunens anbefalinger. 

 Rivingsmaterialer og overskytende bygningsmaterialer skal bringes ut fra området. 
 Tilbygget skal ha et bruksareal (BRA) på 4,9 m2 og et bebygd areal (BYA) på 10,9 m2 

som opplyst i søknaden. Ytre mål på bygningen skal være som opplyst på plantegning 
E-1 i søknad og mønehøyde skal være som eksisterende fritidsbolig. 

 Tiltaket skal ikke medføre terrenginngrep over 0,5 meter, og bygningen skal tilpasses 
terreng, ikke motsatt. 

 Det skal brukes tradisjonelle materialer og tilbygget skal bygges som bindingsverk kledd 
med stående panel. Eksisterende fargebruk skal videreføres på tilbygg. 

 Statens naturoppsyn (SNO) kan utføre kontroll i henhold til vilkårene i tillatelsen. 
 Tillataket skal ferdigstilles senest 3 år etter vedtaksdato. Senest 4 uker etter tiltaket er 

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

 
Vedtaket er gjort i forhold til verneforskrift og naturmangfoldloven. Andre tillatelser som tiltaket 
krever, for eksempel fra grunneier eller kommune (plan- og bygningslov), må søker selv sørge 
for. Vedtaket er basert på opplysninger gitt i søknad. Dersom opplysningene i søknaden 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 - 28.06.2019  
 
 

Vedtak 
Enstemmig som innstillingen. 
 
 

ST 28/2019 Eventuelt 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
28.06.2019  

 Det ble orientert om søknad fra DNT Oslo og omegn vedrørende behovet for antenner 
på hyttene Rondvassbu, Grimsdalshytta og Bjørnhollia knyttet til bruk av 4G nettverket. 

 Uttale fra klager knyttet til byggesak i Frydalen ble referert.  
 Referatsak som er lagt ved om klageavgjørelse i Miljødirektoratet ble orientert om under 

dette punktet. 
 

mailto:fminpost@fylkesmannen.no


Vedtak 
Søknad fra DNT behandles i epost møte med styret/AU ved første anledning, de øvrige sakene 
ble tatt til orientering. 
 
 


