
 
 

Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 
Møtested: , Folldal, Gruvekroa 
Dato: 11.10.2019 
Tidspunkt: 10-14.30 

 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Even Moen 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  
Live Giset Medlem  
Bjørn Moastuen Medlem  
Anniken Bergan-Skar Medlem  
Ole Tvete Muriteigen Medlem  

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

 
Merknader 

SNO-Rondane, Finn Bjormyr meldte forfall 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Eirin Berge Nasjonalparkforvalter 

 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, 
er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
 
______________________  Godkjent pr epost     ______________________  
Bengt Fasteraune                                 Mirjam Engelsjord 



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

ST 29/2019 Godkjenning av protokoll fra siste møte   
ST 30/2019 Referatsaker   
RS Melding om vedtak - Dørålen LVO - Tilbygg til bu 

ved Elgevatnet i Folldal gbnr 172/3 - Ingar og 
Solveig Elgevasslien 

 2019/5941 

ST 31/2019 Delegerte vedtak   
DS 
37/2019 

Delegert sak - Grimsdalen LVO - Motorferdsel 2019 
- Trond Vigerust 

 2019/11465 

DS 
38/2019 

Delegert sak - Hemmeldalen NR - Dispensasjon - 
Motorferdsel 2019-2022 - Felt elg - Helge Krog 

 2019/3958 

DS 
39/2019 

Delegert sak - Rondane np - Dispensasjon - 
Motorferdsel 2019-2022 - utfrakt elg - Mathiesen-
Atna AS 

 2019/5804 

DS 
40/2019 

Delegert sak -Dovre NP - Tillatelse til økologisk 
feltarbeid 2019-2021-temploggere, frøfeller, 
innsamling av plantemateriale og jordprøver - NTNU 

 2019/8136 

DS 
41/2019 

Delegert sak- Dovre NP - Rondane NP - Grimsdalen 
LVO - Vesle Hjerkinn LVO - Bruk av hund for 
taksering av hønsefugl 2019-2021 - Dovre fjellstyre 

 2019/7848 

DS 
42/2019 

Delegert sak - Hemmeldalen NR - Dispensasjon - 
Motorferdsel barmark 2019-2022 - uttransport felt 
elg - Tore Hartz 

 2019/16156 

DS 
43/2019 

Rondane NP - Delegert sak - Motorferdsel 2019 - 
bruk av helikopter for undersøkning av landets 
vannressuser - NIVA 

 2019/13106 

DS 
44/2019 

Delegert sak - Hemmeldalen NR - Dispensasjon - 
Motorferdsel 2019 - 2022 - Uttransport av elg - 
Strandsameiet v/ Johnny Granlien 

 2019/9269 

DS 
45/2019 

Delegert sak- Hemmeldalen NR-Dispensasjon-
Motorferdsel barmark 2019-2022-felt elg og hjort - 
KrokenJaklag Øvre 

 2019/17043 

DS 
46/2019 

Delegert sak - Dovre NP - Dispensasjon - 
Motorferdsel 2019 - Bruk av elgtrekk - Knut A 
Berget 

 2019/15482 

DS 
47/2019 

Delegert sak - Rondane NP - Bruk av drone til 
filming av fangstanlegg for villrein - 
Gudbrandsdalsmusea avdeling Lesja 

 2019/13174 

DS 
48/2019 

Delegert sak - Rondane NP- Motorferdsel barmark 
2019-2021- felt elg - Øyvind Heggem 

 2019/10263 

DS 
49/2019 

Delegert sak - Rondane NP - Motorferdsel  2019 -
2021 - uttransport felt elg - Bernhard Svendsgard 

 2019/11074 



DS 
50/2019 

Delegert sak - Rondane NP og Myldingi NR - 
Dispensasjon - Motorferdsel 2019-2022 - Sødorp og 
Kvam Hesteavlslag 

 2019/3401 

DS 
51/2019 

Delegert sak - Rondane NP - Dispensasjon fra 
båndtvangsbestemmelsene 2019-2021 - Sollia 
fjellstyre 

 2019/15212 

ST 32/2019 Sak - Frydalen LVO - søknad om tilbygg på 
fritidsbolig gbnr. 331/73 Nord-Fron kommune - 
Petter M. Jørgensen 

 2019/10397 

ST 33/2019 Sak - Rondane NP, Grimsdalen LVO, Myldingi NR - 
Søknad om oppføring av antenner/repeatere - DNT 
Oslo og omegn 

 2019/17268 

ST 34/2019 Rondane-Dovre NP - Vurdering av dronesøknader  2019/17411 
ST 35/2019 Sak - Frydalen LVO - Oppfølging av byggetiltak 

gbnr 291/1 Nord-Fron kommune - Pålegg om retting 
med tvangsmulkt - Hanne Hvattum 

 2019/3866 

ST 36/2019 Sak - Rondane NP - Søknad om tilbygg til naust ved 
Fremre Vulutjønn - Vulufjell fjellstyre 

 2019/15844 

ST 37/2019 Sak - Grimsdalen LVO - Søknad om endring av 
byggetiltak - Ingvild Haugom 

 2019/16819 

ST 38/2019  Eventuelt   
 
 

ST 29/2019 Godkjenning av protokoll fra siste møte 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
11.10.2019  
 
 

Vedtak 
Saklista ble godkjent, Mirjam Engelsjord valgt til å signere møteprotokoll i tillegg til leder Bengt 
Fasteraune. 
 
 

ST 30/2019 Referatsaker 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
11.10.2019  
Sekretariatet orienterte om utfallet av klagesak i Miljødirektoratet og viste til at dette vedtaket 
forutsetter at nasjonalparkstyret realitetsbehandler klagesaken. Klagesaken legges frem for 
nasjonalparkstyret så snart som mulig. 
 
 



Vedtak 
Referatsak tatt til etterretning.  
 

Melding om vedtak - Dørålen LVO - Tilbygg til bu ved Elgevatnet i 
Folldal gbnr 172/3 - Ingar og Solveig Elgevasslien 2019/5941 

ST 31/2019 Delegerte vedtak 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
11.10.2019  
Sekretariatet orienterte kort om delegerte saker. 
 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret tok de delegerte sakene til orientering. 
 
 



DS 37/2019 Delegert sak - Grimsdalen LVO - Motorferdsel 2019 - 
Trond Vigerust 2019/11465 9. jul 2019 00:00:00 

DS 38/2019 Delegert sak - Hemmeldalen NR - Dispensasjon - 
Motorferdsel 2019-2022 - Felt elg - Helge Krog 2019/3958 16. aug 2019 
00:00:00 

DS 39/2019 Delegert sak - Rondane np - Dispensasjon - Motorferdsel 
2019-2022 - utfrakt elg - Mathiesen-Atna AS 2019/5804 22. aug 2019 
00:00:00 

DS 40/2019 Delegert sak -Dovre NP - Tillatelse til økologisk feltarbeid 
2019-2021-temploggere, frøfeller, innsamling av plantemateriale og 
jordprøver - NTNU 2019/8136 30. jun 2019 00:00:00 

DS 41/2019 Delegert sak- Dovre NP - Rondane NP - Grimsdalen LVO - 
Vesle Hjerkinn LVO - Bruk av hund for taksering av hønsefugl 2019-
2021 - Dovre fjellstyre 2019/7848 3. jul 2019 00:00:00 

DS 42/2019 Delegert sak - Hemmeldalen NR - Dispensasjon - 
Motorferdsel barmark 2019-2022 - uttransport felt elg - Tore Hartz 
2019/16156 4. sep 2019 00:00:00 

DS 43/2019 Rondane NP - Delegert sak - Motorferdsel 2019 - bruk av 
helikopter for undersøkning av landets vannressuser - NIVA 
2019/13106 6. aug 2019 00:00:00 

DS 44/2019 Delegert sak - Hemmeldalen NR - Dispensasjon - 
Motorferdsel 2019 - 2022 - Uttransport av elg - Strandsameiet v/ 
Johnny Granlien 2019/9269 8. aug 2019 00:00:00 

DS 45/2019 Delegert sak- Hemmeldalen NR-Dispensasjon-
Motorferdsel barmark 2019-2022-felt elg og hjort - KrokenJaklag Øvre 
2019/17043 25. sep 2019 00:00:00 

DS 46/2019 Delegert sak - Dovre NP - Dispensasjon - Motorferdsel 
2019 - Bruk av elgtrekk - Knut A Berget 2019/15482 9. sep 2019 
00:00:00 

DS 47/2019 Delegert sak - Rondane NP - Bruk av drone til filming av 
fangstanlegg for villrein - Gudbrandsdalsmusea avdeling Lesja 
2019/13174 30. jun 2019 00:00:00 

DS 48/2019 Delegert sak - Rondane NP- Motorferdsel barmark 2019-
2021- felt elg - Øyvind Heggem 2019/10263 9. aug 2019 00:00:00 



DS 49/2019 Delegert sak - Rondane NP - Motorferdsel  2019 -2021 - 
uttransport felt elg - Bernhard Svendsgard 2019/11074 12. aug 2019 
00:00:00 

DS 50/2019 Delegert sak - Rondane NP og Myldingi NR - 
Dispensasjon - Motorferdsel 2019-2022 - Sødorp og Kvam 
Hesteavlslag 2019/3401 7. aug 2019 00:00:00 

DS 51/2019 Delegert sak - Rondane NP - Dispensasjon fra 
båndtvangsbestemmelsene 2019-2021 - Sollia fjellstyre 2019/15212 
23. aug 2019 00:00:00 

ST 32/2019 Sak - Frydalen LVO - søknad om tilbygg på fritidsbolig 
gbnr. 331/73 Nord-Fron kommune - Petter M. Jørgensen 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 11.oktober 2019 gitt Petter M. 
Jørgensen tillatelse til å oppføre tilbygg på fritidsbolig som omsøkt på gbnr 331/73 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 plantegninger- og fasadeillustrasjoner 
i søknad datert 8.3.2019 og 8.8.2019 (tilleggsinformasjon). 

 Rivingsmaterialer og overskytende bygningsmaterialer skal bringes ut fra området.  
 Tilbygget skal ha et bruksareal (BRA) på 12,7 m2 og et bebygd areal (BYA) på 14,3 m2 

som opplyst i søknaden. Ytre mål på tilbygget skal være som opplyst på plantegning 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.  

 Eksisterende materialbruk skal videreføres. Tilbygget skal bygges i laft, torvtak og 
grunnmur i tørrmurt naturstein. Det skal brukes stedegen torv, bruk av ferdigpakkede 
sekker til torvtak er ikke tillatt. 

 Nye vinduer skal være smårutet som på eksisterende bygning og følge eksisterende 
farge på omramminger og sprosser. Hvite omramminger/sprosser er ikke tillatt. 

 Fargebruken på tilbygget skal være dempet, brun/grå  
 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 innen 3 uker etter mottakelse av vedtaket, jf. forvaltningsloven §§ 28  
og 29. Klagen skal sendes skriftlig til Rondane-Dovre nasjonalparkstyre, men stiles til  
Miljødirektoratet. Angi vedtaket du klager over, den eller de endringer du ønsker, og de  

mailto:fminpost@fylkesmannen.no


grunner du har for at vedtaket bør endres. Dersom du klager så sent at det kan være uklart  
for oss om du har klaget i rett tid, bør du oppgi når du mottok dette brevet. Vi gjør  
oppmerksom på at også andre enn søker kan ha rettslig klageadgang. 

--- slutt på innstilling ---Saksprotokoll i Rondane-Dovre 
nasjonalparkstyre - 11.10.2019  
Sekretariatet orienterte om saken. 
 

Vedtak 
Enstemmig som innstilt. 
 
 

ST 33/2019 Sak - Rondane NP, Grimsdalen LVO, Myldingi NR - 
Søknad om oppføring av antenner/repeatere - DNT Oslo og omegn 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 11.oktober 2019 gitt DNT Oslo og 
omegn dispensasjon fra verneforskriftene for Rondane nasjonalpark, Myldingi naturreservat og 
Grimsdalen landskapsvernområde til å oppføre antenner/repeatere som omsøkt i søknad datert 
23.september 2019. Dispensasjonen er gitt med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, er det er 
vurdert at tiltakene ikke strider mot verneformålene eller påvirker verneverdiene nevneverdig, jf. 
saksvurderingen. 
Følgende vilkår gjelder for dispensasjonen 

 Antennen/repeater skal plasseres skånsomt i terrenget og eventuelle stolper den 
plasseres på skal forsøkes skjules/tildekkes av naturlige former i landskapet, alternativt 
benytte stedegen stein til tildekking. Stein som brukes til å dekke/skjule antenne skal 
ikke skade objekter av kulturhistorisk verdi (det skal ikke benyttes stein fra gamle 
varder, dyregraver ol). Dette er tiltakshavers ansvar. 

 Antennen/repeater skal søkes holdt så lave som mulig uten at det går ut over 
funksjonalitet og maksimal høyde fra bakken skal være 175 cm. 

 Antennekabler som fremføres til turisthyttene skal varsomt skjules i terrenget uten 
maskinell hjelp 

 Dispensasjonen er gyldig i 3 år fra vedtaksdato. Senest 4 uker etter tiltaket er 
gjennomført skal det sendes bilder av alle 3 antenner til Rondane-Dovre 
nasjonalparkstyre, fminpost@fylkesmannen.no 

 Statens naturoppsyn (SNO) kan utføre kontroll i henhold til vilkårene i dispensasjonen.  
 
Det gjøres oppmerksom på at vedtaket kun er gitt etter verneforskriften for Rondane  
nasjonalpark, Grimsdalen landskapsvernområde og Myldingi naturreservat. Det kan i tillegg 
være nødvendig å innhente tillatelse fra andre myndigheter (kommunen) og  
/ eller tillatelse fra grunneier. Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter mottakelse av vedtaket, 
jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagen skal sendes skriftlig til Rondane-Dovre 
nasjonalparkstyre, men stiles til Miljødirektoratet. Angi vedtaket du klager over, den eller de 
endringer du ønsker, og de grunner du har for at vedtaket bør endres. Dersom du klager så 
sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bør du oppgi når du mottok dette 
brevet. Vi gjør oppmerksom på at også andre enn søker kan ha rettslig klageadgang. 

mailto:fminpost@fylkesmannen.no


 

--- slutt på innstilling ---Saksprotokoll i Rondane-Dovre 
nasjonalparkstyre - 11.10.2019  
Sekretariatet orienterte kort om saken. Nasjonalparkstyret støtter sekretariatets påpeking om at 
søknadspliktige tiltak skal omsøkes før de eventuelt gjennomføres. På lik linje med andre må 
DNT Oslo og omegn forholde seg til verneforskriftene på dette punktet. 
 

Vedtak 
Enstemmig som innstilt. 
 
 

ST 34/2019 Rondane-Dovre NP - Vurdering av dronesøknader 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 11.oktober 2019 vedtatt «Matrise for 
behandling av søknader om bruk av drone i Rondane og Dovre nasjonalparker» som 
retningsgivende for behandling av søknader om droneflyging i disse verneområdene, jf 
matrisen under. 
Type søknad 
 
 
 

Vudering Vilkår ved et 
ja/begrunnelse ved 
avslag 
Alltid ved dispensasjon: hensyn til 
verneverdier 

Forskning, 
naturdokumentasjon 

Ja, på vilkår Styre unna sårbare 
områder på sårbare tider 

Overvåkning for 
samfunnstrygghet 

Ja (vilkår om ikke akutt) Styre unna sårbare 
områder på sårbare tider 
om ikke akutt 

Naturprogram, 
presentasjon av 
verneområdene 

Ja, på vilkår Styre unna sårbare 
områder på sårbare tider 

Forvaltning av 
verneområdene 

Ja (vilkår om ikke akutt) Styre unna sårbare 
områder på sårbare tider 

Landbruksformål Ja , men på vilkår Styre unna sårbare 
områder på sårbare tider 

Reiselivsdestinasjon, 
overordnet markedsføring 

Ja, på vilkår i områder der vi 
ønsker trafikk 

Ikke markedsføre aktiviteter 
til sårbare tider i sårbare 
områder. Styre unna 
sårbare område på sårbare 
tider. 

Nyhetsformidling/riksmedia Ja, på vilkår  Må være en alvorlig/viktig 
sak av stor allmenn 
insteresse. Styre unna 
sårbare områder på 
sårbare tider. 



Enkeltbedrift lokalisert 
ved/i verneområdene 

Nei, krav om samordna 
søknad for 
reiselivsselskap/destinasjon 

Presedensvirkning, jf. nml § 
10 samla belastning. Kan 
elgges utenom 
verneområder eller 
avgrenses til opptaksformer 
som ikke trenger 
dispensasjon 

Arrangement/konkurranser, 
promoterings-video 

Nei 

Aktivietsfirma 
turdokunetasjon for 
grupper 

Nei 

Private turer, film for 
sosiale media 

Nei 

Underholdningsprogram Nei 
Spillefilm Nei 
Reklame Nei 

Presedensvirkning, jf nml § 
10 samla belastning. Kan 
legges utenom 
verneområder eller 
avgrenses til opptaksformer 
som ikke trenger 
dispensasjon 

 
 
Sekretariatet behandler søknader etter delegert fullmakt i tråd med denne matrisen. Generelt 
skal en bare gi dispensasjon der drone er nødvendig for oppdraget og nytten er dokumentert. 
Om alternativet er helikopter, skal drone benyttes dersom mulig. 
 

--- slutt på innstilling ---Saksprotokoll i Rondane-Dovre 
nasjonalparkstyre - 11.10.2019  
Sekretariatet orienterte om saken. Det kom spørsmål fra et styremedlem hvordan Forsvarets 
aktiviteter ble vurdert i matrisen knyttet til bruk av drone. Etter utsjekk i etterkant av styremøte 
viser sekretariatet til at som for motorferdsel knyttet til militær operativ virksomhet bør bruk av 
drone til militær operativ virksomhet være unntatt. Bruk av drone i forbindelse med forsvarets 
øvingsaktivitet må omsøkes og vil falle inn under «ja, på vilkår» i matrisen, der en styrer unna 
sårbare områder på sårbare tider, på lik linje som søknad knyttet til overvåkning for 
samfunnstrygghet. 
 

Vedtak 
Enstemmig som innstilt. 
 
 

ST 35/2019 Sak - Frydalen LVO - Oppfølging av byggetiltak gbnr 291/1 
Nord-Fron kommune - Pålegg om retting med tvangsmulkt - Hanne 
Hvattum 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 11. oktober 2019 gjort følgende vedtak i 
to punkter:: 



1. Hanne Hvattum, eier av Byrsetra gbnr. 290/1 i Nord-Fron kommune,Frydalen 
landskapsvernområde, pålegges å rette opp i det ulovlige forholdet på Byrsetra. Vedtak 
om pålegg om retting er gitt med hjemmel i naturmangfoldlovens § 69. 

Tiltaket på Byrsetra skal rettes slik at  tilbyggets utforming tilbakeføres til slik det var før de 
ulovlige byggetiltakene ble gjort i 2017. Følgende forhold skal rettes: 

i. Nytt bebygd areal tilbygd til eksisterende tilbygg i 2017 og bruksareal som vist i gul 
omramming med innvendige mål på 1,8 x 2,0 meter i tegning i figur 1, skal fjernes i sin 
helhet. Dette inklurderer tak, kledning, reisverk, isolasjon, plate på mark, ev. 
mur/betong, dør og vinduer  

ii. Bygningsmaterialer som tas ned skal enten fjernes fra setra eller lagres hensiktmessig 
på setra uten at lagringen fremstår som skjemmende.   

iii. Terrenginngrep skal tilbakeføres på skånsomt vis 
iv. Den del av tilbygget som er fra før vernevedtaket i 2003 og som i henhold til tidlgiere 

søknader har romfunksjon bad/vaskerom og gang, jf. figur 1 under,  skal tilbakeføres til 
sin opprinnelige form med opprinnelige fasadeutforming hva gjelder tak og utvendig 
kledning, inkludert dør- og vindusplassering, jf bilde av setra i saksvurderingen. 

 
Figur 1: Viser tilbygg i gult som var omsøkt og ble oppført uten at det forelå tillatelse.. 
 

2. Dersom pålegget i punkt 1 over ikke er gjennomført innen 15.november 2019 skal det 
løpe en tvangsmulkt på NOK 500 pr dag etter fristoversittelse inntil det ulovlige forholdet 
er rettet opp i tråd med punkt 1 i vedtaket. Vedtak om tvangsmulkt er gitt i medhold av 
naturmangfoldlovens § 73. 

 
Vedtak om tvangsmulkt og pålegg om retting er enkeltvedtak og kan påklages av part eller en 
med rettslig klageinteresse i saken innen 3 uker etter mottakelse av vedtaket, jf. 
forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagen skal sendes skriftlig til Rondane-Dovre 
nasjonalparkstyre, men stiles til Miljødirektoratet. Angi vedtaket du klager over, den eller de 
endringer du ønsker, og de grunner du har for at vedtaket bør endres. Dersom du klager så 
sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bør du oppgi når du mottok dette 
brevet. Vi gjør oppmerksom på at også andre enn søker kan ha rettslig klageadgang. 
 
I henhold til forvaltningsloven §§ 18-19 har du anledning til å gjøre deg kjent med sakens 
dokumenter. Det bes om at saksbehandler kontaktes dersom dette er aktuelt. 
 



I henhold til forvaltningsloven § 42 har du videre rett til å begjære oppsettende virkning, dvs. be 
om at gjennomføringen utsettes. Det gjøres oppmerksom på at hovedregelen etter 
forvaltningsloven § 42 er at en klage på tvangsmulkt ikke gis oppsettende virkning. Dette betyr 
at tvangsmulkten løper selv om vedtaket påklages, såfremt ikke noe annet er bestemt.  
Dersom vedtak om pålegg om retting (forvaltningsvedtak) påklages, og denne klagen gis 
oppsettende virkning er det rimelig at også den delen av vedtaket som knytter seg til 
tvangsmulkt utsettes til klagen er avgjort. 

--- slutt på innstilling ---Saksprotokoll i Rondane-Dovre 
nasjonalparkstyre - 11.10.2019  
Sekretariatet orienterte om saken. Det kom spørsmål om bakgrunnen for tidsfristen for 
gjennomføring av pålegget og størrelsen på tvangsmulkt. Dette ble redegjort for nærmere av 
sekretariatet. 
 

Vedtak 
Enstemmig som innstilt. 
 
 

ST 36/2019 Sak - Rondane NP - Søknad om tilbygg til naust ved 
Fremre Vulutjønn - Vulufjell fjellstyre 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 11.oktober 2019 gitt Vulufjell fjellstyre 
avslag på søknad om tilbygg til eksisterende naust.for oppbevaring av en båt nummer 2 i 
naustet. Vedtaket er hjemlet i verneforskrift for Rondane nasjonalpark § 3 punkt 1.1 der det står 
at «området er vernet mot inngrep av enhver art» jf, § punkt 1.3 bokstav b. 
Tiltaket er vurdert å ikke være i tråd med forvaltningsplanen gitt planens retningslinjer knyttet til 
behov for ny bygningsmasse. Verneformål knyttet til urørthet og ivaretakelse av villreinens 
leveområder tilsier at  ny bygningsmasse i nasjonalparken skal vurderes strengt. Hensyn til 
presedenseffekter og de konsekvenser dette kan gi, støtter også et avslag. 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter mottakelse av vedtaket, jf. forvaltningsloven §§ 28  
og 29. Klagen skal sendes skriftlig til Rondane-Dovre nasjonalparkstyre, men stiles til  
Miljødirektoratet. Angi vedtaket du klager over, den eller de endringer du ønsker, og de  
grunner du har for at vedtaket bør endres. Dersom du klager så sent at det kan være uklart  
for oss om du har klaget i rett tid, bør du oppgi når du mottok dette brevet. Vi gjør  
oppmerksom på at også andre enn søker kan ha rettslig klageadgang. 

--- slutt på innstilling ---Saksprotokoll i Rondane-Dovre 
nasjonalparkstyre - 11.10.2019  
Sekretariatet orienterte om saken. Det ble fra et styremedlem bemerket at innstillinga ikke 
legger begrensninger på det å ha en båt til liggende ved Fremre Vulutjønn. Et annet 
styremedlem pekte på områdets viktighet for villreinen og at innstillinga ble støttet på denne 
bakgrunn. 
 



Vedtak 
Enstemmig som innstilt. 
 
 

ST 37/2019 Sak - Grimsdalen LVO - Søknad om endring av byggetiltak 
- Ingvild Haugom 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 11.oktober 2019 gitt Ingvild Haugom 
tillatelse til å bygge et fjøs på gbnr 86/1 fnr 95 med arealstørrelse 28,7 m x 9,7 meter på 
grunnplanet (utvendige mål) som vist i brev fra tiltakshaver datert 22.8.2019. 
Vedtaket er gjort med hjemmel i verneforskriften for Grimsdalen landskapsvernområde § 3 
punkt 1.3 bokstav c og innebærer en mindre endring av tidlligere gitte vedtak knyttet til 
utbygging av seter i Haverdalen på gbnr 86/1 fnr. 95  datert 21.3.2013. 
Utover denne arealendringen gjelder tidligere gitte vedtak av 21.3.2013 med vilkår. Det vises 
spesielt til vilkår knyttet til materialbruk på fjøs, type torv, plassering av aggreathus, og vilkår 
om innsending av nye tegninger av redskapshus som skal godkjennes av 
forvaltningsmyndigheten. Det er tiltakhavers ansvar at vilkår i gitte tillatelser følges. 
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 - 11.10.2019  
Sekretariatet orienterte om saken. 
 

Vedtak 
Enstemmig som innstilt. 
 
 

ST 38/2019 Eventuelt 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
11.10.2019  
Eventuelt og orienteringssaker ble i styremøtet delt i 2. Vi var heldige og hadde fått Hans Olav 
Arnekleiv fra villreinutvalget Rondane Nord til å orientere om fotråte-problematikk og status for 
villreinstammen nord for Ula. Styremøtet ble innledet med denne orienteringa. Takk til Hans 
Olav Arnekleiv for kunnskapsoppdatering og innspill. 
 
Til slutt i styremøtet orienterte sekretariatet om prosjektet «Villreinfjellet i Rondane som 
verdiskaper», det ble også gitt litt orientering om tiltakene som er blitt gjennomført i forhold til 
bestillingsdialogen, nye brosjyrer for Rondane nasjonalpark ble vist frem, og det ble informert 



om oppstart av arbeid med en besøksretta hjemmeside hvor vi legger opp til en felles 
landingsside og samarbeid med sekretariatet i Dovrefjell og deres hjemmesider. 
 

Vedtak 
Styret tok sakene til orientering 
 
 


