
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 

Utvalg: Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 
Møtested: Hjerkinn, Villreinsenteret Nord 
Dato: 13.12.2019 
Tidspunkt: 10:00 – 14:00 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Rune Støstad Medlem  
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  
Hilde Frankmo Tveråen Medlem 
Anniken Bergan-Skar Medlem 
Ole Tvete Muriteigen Medlem 
Bjørn Moastuen Medlem  
Live Giset Medlem  

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

 
Merknader 

 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Eirin Berge Nasjonalparkforvalter 
Trond Stensby Nasjonalparkforvalter 
Finn Bjormyr Statens naturoppsyn 

 
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 (godkjend pr. e-post) Mirjam Engelsjord  



ST 40/2019 Godkjenning av protokoll fra siste møte 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
13.12.2019  
 
 

Vedtak 
Innkallinga ble godkjent. 
 
Bengt Fasteraune og Mirjam Engelsjord valgt til å underskrive protokollen. 
 
 

ST 41/2019 Referatsaker 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
13.12.2019  
Sekretariatet orienterte om referatsakene. 
 
Nasjonalparkstyret drøftet Miljødirektoratet sin beslutning i referatsak om motorferdsel, og 
anledning til å ta med personer på lasset. 
 
Sekeretariatet orienterer kommunen og ber om at de videreformidler saken til brukerne. 
 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret tok referatsakene til orientering. 
 
 

Melding om vedtak -Frydalen LVO - Utsatt iverksettelse av pålegg om 
riving og tvangsmulkt, gbnr. 290/1, Nord-Fron kommune-Hanne 
Hvattum 2019/3866 

Avgjørelse i klagesak - vedtak om motorferdsel på snødekt mark - 
Hemmeldalen naturreservat 2019/2853 

ST 42/2019 Delegerte vedtak 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
13.12.2019  
Sekretariatet orienterte om omdisponering av overskytende tiltaksmidler, samt de delegerte 
vedtakene. 
 
Bengt Fasteraune kommenterte søknad om bruk av midler til registrering av jaktfalk. Tiltaket 
må behandles og koordineres på en ordentlig måte. 
 



Finn Bjormyr orienterte om registreringer av jaktfalk i Rondane. Sårbar art, både når det gjelder 
etterstrebelse og ferdsel. 
 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret tok delegerte saker og orientering om overskytende midler til orientering. 
 
 

DS 52/2019 Delegert sak - Grimsdalen LVO - Motorferdsel 2020 - 
Avslag og dispensasjon - Trond Vigerust 2019/11465 22. okt 2019 
00:00:00 

DS 53/2019 Delegert vedtak - Hemmeldalen NR - Motorferdsel snødekt 
mark 2020 - 2023 - Nordre Raufjellsameie 2019/7354 25. okt 2019 
00:00:00 

DS 54/2019 Hemmeldalen NR - Motorferdsel 2019-2022 snødekt mark - 
Tore Hartz 2019/16155 14. nov 2019 00:00:00 

DS 55/2019 Rondane NP-Motorferdsel 2019- tillatelse til lavtflyging i 
forbindelse med beitedyrleting - Nord-Fron kommune 2019/20136 22. 
nov 2019 00:00:00 

DS 56/2019 Rondane np - Dispensasjon - organisert ferdsel 
vintersesong 2020 - Rondaneguiden AS 2019/17776 13. nov 2019 
00:00:00 

DS 57/2019 Delegert sak-Rondane NP-Dispensasjon 2019-
Motorferdsel barmark Rundhøbua  - Tosten Dalseg 2019/18071 8. nov 
2019 00:00:00 

DS 58/2019 Delegert sak - Rondane NP - Dispensasjon - Guidete turer 
fra Rondvassbu vintersesongene 2020-2022 - Rondvassbu AS 
2019/16981 30. okt 2019 00:00:00 

ST 43/2019 Frydalen LVO - Forberedende klagebehandling - Pålegg 
og tvangsmulkt - gbnr 290/1 Nord-Fron kommune - Hanne Hvattum 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyret har i styremøte den 13.desember 2019 gjort følgende 
vedtak i forbindelse med forberedende klagebehandling: 
 
Det vises til klage fra Hanne Hvattum ved advokat Stein Ove S. Gordner datert 4.november  
2019 samt ytterligere opplysninger fra samme datert 29.november 2019.  
 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre viser til at flere av de anførsler som legges frem synes å 
være knyttet til tidligere søknads- og klagebehandling. Avslag på tilbygg som ble omsøkt av 



Hvattum i 2017 har vært gjenstand for endelig klagebehandling hos klageinstansen, 
Miljødirektoratet. 
 
For de forhold som knytter seg direkte til vedtak om pålegg om retting og tvangsmulkt datert 
11.oktober 2019, kan en ikke se at de anførsler som legges frembringer momenter som tilsier 
en endring av vårt vedtak.  Saken anses også å være tilstrekkelig opplyst til å kunne gjøre en 
forberedende klagebehandling jf saksvurderingen.  
 
Ettersom klagen har blitt gitt oppsettende virkning, vil tidsfristen for gjennomføring blir utsatt til 
etter at klagesaken er blitt sluttbehandlet hos klageinstansen. Tilsvarende vil ikke tvangsmulkt 
løpe i denne perioden. Klageinstansen kan prøve alle sider av saken og kan også ta hensyn til 
nye omstendigheter, jf. forvaltningsloven § 34, 2. ledd. Ytterligere dokumentasjon som opplyst 
bes derfor oversendes klageinstansen. Klagen med øvrige saksdokumenter oversendes 
Miljødirektoratet for endelig klagebehandling, jf.  forvaltningsloven § 33. 
 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
13.12.2019  
Enstemmig som innstillingen. 
 

Vedtak 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyret har i styremøte den 13.desember 2019 gjort følgende 
vedtak i forbindelse med forberedende klagebehandling: 
 
Det vises til klage fra Hanne Hvattum ved advokat Stein Ove S. Gordner datert 4.november  
2019 samt ytterligere opplysninger fra samme datert 29.november 2019.  
 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre viser til at flere av de anførsler som legges frem synes å 
være knyttet til tidligere søknads- og klagebehandling. Avslag på tilbygg som ble omsøkt av 
Hvattum i 2017 har vært gjenstand for endelig klagebehandling hos klageinstansen, 
Miljødirektoratet. 
 
For de forhold som knytter seg direkte til vedtak om pålegg om retting og tvangsmulkt datert 
11.oktober 2019, kan en ikke se at de anførsler som legges frembringer momenter som tilsier 
en endring av vårt vedtak.  Saken anses også å være tilstrekkelig opplyst til å kunne gjøre en 
forberedende klagebehandling jf saksvurderingen.  
 
Ettersom klagen har blitt gitt oppsettende virkning, vil tidsfristen for gjennomføring blir utsatt til 
etter at klagesaken er blitt sluttbehandlet hos klageinstansen. Tilsvarende vil ikke tvangsmulkt 
løpe i denne perioden. Klageinstansen kan prøve alle sider av saken og kan også ta hensyn til 
nye omstendigheter, jf. forvaltningsloven § 34, 2. ledd. Ytterligere dokumentasjon som opplyst 
bes derfor oversendes klageinstansen. Klagen med øvrige saksdokumenter oversendes 
Miljødirektoratet for endelig klagebehandling, jf.  forvaltningsloven § 33. 
 
 
 



ST 44/2019 Rondane NP - Forberedende klagebehandling - klage på 
avslag om tilbygg til naust i Vulufjell - Vulufjell fjellstyre 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyret har i styremøte den 13.desember 2019 gjort følgende 
vedtak i forbindelse med forberedende klagebehandling: 
Det vises til klage fra Vulufjell fjellstyre datert 5.november 2019.  
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre kan ikke se at klagen frembringer nye momenter som ikke 
var kjent på vedtakstidspunktet og som tilsier en endring av vårt vedtak, jf saksvurderingene. 
Klagen med øvrige saksdokumenter oversendes Miljødirektoratet for endelig klagebehandling, 
jf.  forvaltningsloven § 33. 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
13.12.2019  
Enstemmig som innstillinga. 
 

Vedtak 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyret har i styremøte den 13.desember 2019 gjort følgende 
vedtak i forbindelse med forberedende klagebehandling: 
Det vises til klage fra Vulufjell fjellstyre datert 5.november 2019.  
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre kan ikke se at klagen frembringer nye momenter som ikke 
var kjent på vedtakstidspunktet og som tilsier en endring av vårt vedtak, jf saksvurderingene. 
Klagen med øvrige saksdokumenter oversendes Miljødirektoratet for endelig klagebehandling, 
jf.  forvaltningsloven § 33. 
 
 
 

ST 45/2019 Dørålen LVO - Forberedende klagebehandling - Klage på 
vedtak om tillatelse og avslag på oppføring av tilbygg gbnr. 172/3 
Folldal kommune - Ingar og Solveig Elgevasslien 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyret har i styremøte den 13.desember 2019 gjort følgende 
vedtak i forbindelse med forberedende klagebehandling: 
Det vises til klage fra Ingar og Solveig Elgevasslien datert 13.september 2018, jf også brev 
datert 30.november 2018 med utfyllende opplysninger. 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre kan ikke se at klagen frembringer nye momenter som ikke 
var kjent på vedtakstidspunktet og som tilsier en endring av vårt vedtak, jf saksvurderingen. 
Klagen med øvrige saksdokumenter oversendes Miljødirektoratet for endelig klagebehandling, 
jf.  forvaltningsloven § 33. 
 



--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
13.12.2019  
Enstemmig som innstillinga. 
 

Vedtak 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyret har i styremøte den 13.desember 2019 gjort følgende 
vedtak i forbindelse med forberedende klagebehandling: 
Det vises til klage fra Ingar og Solveig Elgevasslien datert 13.september 2018, jf også brev 
datert 30.november 2018 med utfyllende opplysninger. 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre kan ikke se at klagen frembringer nye momenter som ikke 
var kjent på vedtakstidspunktet og som tilsier en endring av vårt vedtak, jf saksvurderingen. 
Klagen med øvrige saksdokumenter oversendes Miljødirektoratet for endelig klagebehandling, 
jf.  forvaltningsloven § 33. 
 
 
 

ST 46/2019 Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - Bestillingsdialogen 
med Miljødirektoratet 2020 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre slutter seg til at det blir søkt om tiltaksmidler for 2020 via 
elektronisk søknadssenter (ESS), Miljødirektoratet, i tråd med vedlagt C-skjema. Endelig 
prioritering av tiltak blir gjort i februar/mars 2020, etter tildeling av midler fra Miljødirektoratet. 
Sekretariatet få fullmakt til å gjøre mindre endringer på C-skjema dersom dette viser seg å 
være nødvendig frem mot innmeldingsfristen, som er 10.januar 2020. 
 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
13.12.2019  
Bengt Fasteraune:  
Det nye nasjonalparkstyre bør definere nærmere hvilke element som skal inngå i et 
overvåkingsprogram for verneområdene. Viktig å skille mellom hva som er prosjekt og hva som 
er mer løpende registreringer. 
 
Styringsgruppa for Villreinfjellet som verdiskaper blir invitert for å orientere nasjonalparkstyret 
om prosjektet. 
 
Forslag til tillegg til innstillinga: 
Innspill fra Sel kommune om å bruke kr. 100.000,- på prosjekt Viewpoint 
Rondane/landskapsplanlegging blir satt på tiltakslista, jf. besøksstrategien. Prosjektet kommer 
til behandling i nasjonalparkstyret ved en senere anledning.  
 
Oppføring av nye informasjonstavler etter ny merkevarestrategi bli søkt økt med kr. 100.000,-. 
 



Enstemmig vedtatt som innstillinga, med foreslåtte tillegg. 

Vedtak 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre slutter seg til at det blir søkt om tiltaksmidler for 2020 via 
elektronisk søknadssenter (ESS), Miljødirektoratet, i tråd med vedlagt C-skjema, og med 
følgende tillegg: 

 Kr. 100.000,- på prosjekt Viewpoint Rondane/landskapsplanlegging blir satt på 
tiltakslista, jf. besøksstrategien. Prosjektet kommer til behandling i nasjonalparkstyret 
ved en senere anledning.  

 Oppføring av nye informasjonstavler etter ny merkevarestrategi bli søkt økt med kr. 
100.000,-. 

 
Endelig prioritering av tiltak blir gjort i februar/mars 2020, etter tildeling av midler fra 
Miljødirektoratet. Sekretariatet få fullmakt til å gjøre mindre endringer på C-skjema dersom 
dette viser seg å være nødvendig frem mot innmeldingsfristen, som er 10.januar 2020 og i 
gjennomføringsfasen. 
 
 
 
 
 

ST 47/2019 Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - Midler til drift av 
styret 2020 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre godkjenner forslaget til budsjett for året 2020. Budsjettet blir 
lagt inn i elektronisk søknadssenter (ESS) innen fristen den 10. januar 2020.  
 
Sekretariatet får fullmakt til å gjøre mindre endringer på budsjettet dersom dette viser seg 
nødvendig fram mot innmeldingsfristen. 
 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
13.12.2019  
 
Enstemmig vedtatt som innstillinga. 

Vedtak 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre godkjenner forslaget til budsjett for året 2020. Budsjettet blir 
lagt inn i elektronisk søknadssenter (ESS) innen fristen den 10. januar 2020.  
 
Sekretariatet får fullmakt til å gjøre mindre endringer på budsjettet dersom dette viser seg 
nødvendig fram mot innmeldingsfristen. 
 
 



ST 48/2019 Informasjonsprosjekt Rondane-Dovre og Dovrefjell - 
videreføring i samarbeid med Norsk Villreinsenter Nord 

Innstilling fra forvalter 
1. Rondane-Dovre nasjonalparkstyre sier opp kontrakt om Villreinsenteret som teknisk 

arbeidsgiver for nasjonalparkstyrenes prosjektleder for prosjekt «Informasjon 
Rondane og Dovrefjell» med øyeblikkelig virkning. Dette gjøres i forståelse med 
villreinsenteret. 

2. Prosjektets styringsgruppe legges ned samtidig. 

3. Nasjonalparkstyret gir leder fullmakt til å godkjenne ny kontrakt med Villreinsenteret om 
tjenestekjøp for informasjonsarbeid i tråd med vedlegg 1 og 2 for tre år. 

4. Tjenestekjøpet finansieres med gjenstående tidligere innbetalt til villreinsenteret for 
finansiering av stilling som prosjektarbeider, kr 1 419 956 med tillegg av kr 100 000 som er 
gjenstående på styrets budsjett, prosjekt nr 2NV013, i år. 

 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
13.12.2019  
Enstemmig vedtatt som innstillinga. 
 

Vedtak 
1. Rondane-Dovre nasjonalparkstyre sier opp kontrakt om Villreinsenteret som teknisk 

arbeidsgiver for nasjonalparkstyrenes prosjektleder for prosjekt «Informasjon 
Rondane og Dovrefjell» med øyeblikkelig virkning. Dette gjøres i forståelse med 
villreinsenteret. 

2. Prosjektets styringsgruppe legges ned samtidig. 

3. Nasjonalparkstyret gir leder fullmakt til å godkjenne ny kontrakt med Villreinsenteret om 
tjenestekjøp for informasjonsarbeid i tråd med vedlegg 1 og 2 for tre år. 

4. Tjenestekjøpet finansieres med gjenstående tidligere innbetalt til villreinsenteret for 
finansiering av stilling som prosjektarbeider, kr 1 419 956 med tillegg av kr 100 000 som er 
gjenstående på styrets budsjett, prosjekt nr 2NV013, i år. 

 
 
 

ST 49/2019 Eventuelt 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
13.12.2019  
 
Ingen saker under eventuelt. 



Vedtak 
 
 
 


