
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 

Utvalg: Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 
Møtested: SKYPE 
Dato: 17.03.2020 
Tidspunkt: 09:00 – 12:00 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Ole T. Muriteigen Leder Sør-Fron 
Even Moen Nestleder Stor-Elvdal 
Guri Ruste Medlem Dovre 
Kristian Ulen Medlem Hamar 
Aud Hove Medlem Innlandet 
Magnar Bratlien Medlem Nord-Fron 
Jørn Eriksen Medlem Ringsaker 
Eldri Siem Medlem Sel 
Halvor Dahle Meland Medlem Åmot 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Laila Bårdsløkken Medlem Ringebu 
Kristin Langtjernet Medlem Folldal 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Erik S. Winther Laila Bårdsløkken Ringebu 
 

Merknader 

 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Eirin Berge Nasjonalparkforvalter 
Trond Stensby 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. 
 

Tilbakemeldinger på epost 
Ole Tvete Muriteigen  Eldri Siem 



ST 1/2020 Godkjenning av innkalling og valg styremedlem til å 
underskrive protokoll 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
17.03.2020  

 
 

Vedtak 

Ingen merknad til innkalling. 
 
Eldri Siem valgt til å skrive under protokollen, sammen med styreleder. 
 
 

ST 2/2020 Referatsaker 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
17.03.2020  

 
 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret tok referatsakene til orientering. 
 
 



Svar. Forespørsel om drøfting av Tour de Dovre el-sykkeltur -  DNT-
turkode 12725 2020/2582 

Tilbakemelding - Grimsdalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - 
2020 - snødekt mark - bruk av skuter til utkjøring av trevirke - Dovre 
fjellstyre 2020/365 

Frydalen LVO - Oppfølging av kontroll med byggetiltak - Knut 
Engemoen 2019/5782 

Foreløpig svar. Hemmeldalen NR - dispensasjon - motorferdsel 2020 - 
snødekt mark - bruk av skuter for fjellberedskap - Norsk Folkehjelp 
2020/718 

Dovre NP - militærøving - tilbakemelding 2020/306 

Rondane NP - Frydalen LVO - Norman-prosjektet, Registrering av 
villreinen sin områdebruk innan Gråhø/Tjønnseterfjellet i Nord-Fron 
og Sør-Fron og Veslefjellet/Kuva i Dovre 2020/1228 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - administrativt kontaktutvalg - 
2020-2023 - korrigert referat - møte 10.02.20 2020/462 

Frydalen LVO - Oppfølging av kontroll med byggetiltak - Iver Stakston 
2019/5782 

Frydalen LVO - Oppfølging av kontroll med byggetiltak - Hanne 
Hvattum 2019/5782 

Frydalen LVO - Oppfølging av kontroll med byggetiltak - Jostein 
Kamp 2019/5782 

Frydalen LVO - Oppfølging av kontroll med byggetiltak - Ingar Eide 
2019/5782 

Kulturminnerapport 2019 2019/21342 

Vedrørende rekvirering av militært øvingsområde - verneområder i 
Rondane Dovre 2020/306 

ST 3/2020 Delegerte vedtak 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
17.03.2020  

 
 



Vedtak 

Nasjonalparkstyret tok delegerte saker til orientering. 
 
 

DS 1/2020 Grimsdalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2020 - bar 
mark - restaurering av Måsåbu - Trond Vigerust - delegert sak 
2019/19670 16. des 2019 00:00:00 

DS 2/2020 Hemmeldalen NR - dispensasjon - motorferdsel - 2019 - 
snødekt mark - snøskuter - Ajersætra gbnr. 818/1/489 - Jonny 
Brodalen - delegert sak 2019/20785 18. des 2019 00:00:00 

DS 3/2020 Rondane NP - Dispensasjon - Motorferdsel - 2020 - 2026 - 
Oppkjøring av skiløyper - Venabygdsfjellet Turskiløyper SA - delegert 
vedtak 2019/15276 16. des 2019 00:00:00 

DS 4/2020 Hemmeldalen NR - Dispensasjon - Motorferdsel - 2020 - 
2022 - Skuter og helikopter - Birken Skifestival - Birken AS - delegert 
sak 2019/13060 16. des 2019 00:00:00 

DS 5/2020 Delegert sak - Frydalen LVO - dispensasjon - mindre 
byggetiltak på fritidsbolig - Mysusæter gbnr 343/29 - Morten 
Skoglund 2019/18246 27. des 2019 00:00:00 

DS 6/2020 Delegert sak - Hemmeldalen NR - dispensasjon - 
motorferdsel - 2020 - snødekt mark - Skramstadseter - Stensjøen - 
Brudefallet gård Tim Knackstedt 2020/1229 4. feb 2020 00:00:00 

DS 7/2020 Delegert vedtak - Rondane-Dovre NP - Hemmeldalen NR - 
Dispensasjon - Motorferdsel - 2020 - snødekt mark - transport av 



proviant til hytte ved Stensjøen  - Knut Løvlien 2019/20762 2. jan 2020 
00:00:00 

DS 8/2020 Rondane NP - dispensasjon - motorferdsel - 2019 - snødekt 
mark - transport til Korstadbua ved fremre Vulutjønn - Anders Ånne - 
delegert sak 2019/20446 17. des 2019 00:00:00 

DS 9/2020 Rondane NP - dispensasjon - motorferdsel - 2019 - snødekt 
mark - transport til måsåhuset på Kuvheim - Sigrun Stordal - delegert 
sak 2019/20382 16. des 2019 00:00:00 

DS 10/2020 Delegert sak - Rondane-Dovre NP - dispensasjon - bruk 
av el-sykkel - Rondvassbu - Mysusæter - Ellen Heidi Lie - Steinar 
Strømsnes 2019/17524 9. jan 2020 00:00:00 

DS 11/2020 Delegert sak - Rondane-Dovre np - dispensasjon - 
motorferdsel - 2020 - 2023 - beiteområdet - Skogseter sankelag 
2020/2202 13. feb 2020 00:00:00 

DS 12/2020 Delegert sak. Hemmeldalen NR - dispensasjon - 
motorferdsel 2020 - snødekt mark - bruk av skuter for fjellberedskap - 
Norsk Folkehjelp 2020/718 14. feb 2020 00:00:00 

DS 13/2020 Delegert sak - Hemmeldalen naturreservat - Dispensasjon 
- Motorferdsel 2020 - Bruk av snøskuter - Kroksjøen i Hamar - Gunnar 
Westby 2020/723 27. jan 2020 00:00:00 

DS 14/2020 Delegert sak - Hemmeldalen naturreservat - Dispensasjon 
- Motorferdsel - 2017 - 2020 - Snødekt mark - Transport med 
snøskuter av ved, gass og maling - Dambua - Nedre Hemmeldalen - 
Prestsetra - Jakob Mo Sanderød 2020/780 3. feb 2020 00:00:00 

DS 15/2020 Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - motorferdsel 
- 2020 - snødekt mark - transport av materialer for restaurering av 



gjeterbua Sødorp og Kvam Hestavlslag SA 2020/1566 3. feb 2020 
00:00:00 

DS 16/2020 Hemmeldalen NR - dispensasjon - motorferdsel - 2020 - 
snødekt mark - besiktigelse ved innføring av eiendomsskatt - Åmot 
kommune - delegert sak 2019/19252 16. des 2019 00:00:00 

DS 17/2020 Delegert sak - Rondane-Dovre NP - dispensasjon - 
motorferdsel 2020 - bruk av helikopter for telling av rein - Rondane 
Nord Villreinutvalg 2020/616 20. jan 2020 00:00:00 

DS 18/2020 Delegert sak - Hemmeldalen naturreservat - Dispensasjon 
- Motorferdsel - 2016 - 2019 - Bruk av jernhest i forbindelse med 
elgjakt - Strandsetersameiet øst 2020/613 20. jan 2020 00:00:00 

DS 19/2020 Delegert sak - Grimsdalen LVO - dispensasjon - 
motorferdsel 2020 - snødekt mark - bruk av skuter til Haverdalen 
Turisthytte - Knut Ståle Sætrom 2020/762 21. jan 2020 00:00:00 

DS 20/2020 Delegert sak - Grimsdalen LVO-Dispensasjon 
motorferdsel snødekt mark 2020-2023 -Leiekjøring Dovre kommune 
2020/2219 14. feb 2020 00:00:00 

DS 21/2020 Delegert sak-Rondane NP og Dørålen LVO-Dispensasjon-
Motorferdsel snødekt mark 2020-DNT Oslo og Omegn 2020/1251 3. 
feb 2020 00:00:00 

DS 22/2020 Delegert vedtak- Hemmeldalen NR - motorferdsel snødekt 
mark 2020 - Jens Naas-Bibow 2019/21263 21. jan 2020 00:00:00 

ST 4/2020 Rondane -Dovre nasjonalparkstyre - konstituering - 2020 - 
2023 

Innstilling fra forvalter 

Nasjonalparkstyret har i møtet 17.03.20 valgt: 
A. Vedtektene pkt. 4 

Funksjon Navn 

Leder  

Nestleder  

 
B. Vedtektene pkt. 5. 

Funksjon Navn 

AU-medlem  

AU-medlem  

AU-medlem  

AU-varamedlem  

AU-varamedlem  

AU-varamedlem  

 
 



--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
17.03.2020  

 
 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret har i møtet 17.03.20 valgt: 
A. Vedtektene pkt. 4 

Funksjon Navn 

Leder Ole Tvete Muriteigen 

Nestleder Even Moen 

 
B. Vedtektene pkt. 5. 

Funksjon Navn 

AU-medlem Ole Tvete Muriteigen 

AU-medlem Even Moen 

AU-medlem Eldri Siem 

AU-varamedlem Guri Ruste 

AU-varamedlem Jørn Eriksen 

AU-varamedlem Kristin Langtjernet 

 
 
 
 

ST 5/2020 Forslag til møteplan for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 
2020 

Innstilling fra forvalter 

Forslag til møteplan for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre i 2020  er:  

Styremøter  - onsdager kl 10-15 
 

 

Tirsdag 17.mars 2020 (avholdes i forbindelse med kompetansedager) 

• Konstituering nytt styre 

• Bestillingsdialogmøte 2 for 2020 

• Styremøte 
 

 
1.april 2020 
 

• Styremøte 

 
10.juni 2020 

• Styremøte  
 



 
14.oktober 2020 

• Styremøte 
 

 
2.desember 2020 

• Bestillingsdialogmøte 1 for 2021 

• Styremøte 

 
 
 
I tillegg til oppsatte styremøter kan det bli behov for møter på telefon, epost og ev. 
videokonferanse. 
 

AU-møter avholdes som telefonmøter, ev epostmøter etter behov. 
 
 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
17.03.2020  

Aud Hove m.fl. foreslo å flytte møtet 1. april til 2. april. 
 
Enstemmig vedtatt som innstillingen, med endring som foreslått av Aud Hove m.fl. 
 

Vedtak 

Møteplan for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre i 2020  er:  

Styremøter  - kl 10-15 
 

 

Tirsdag 17.mars 2020 

• Konstituering nytt styre 

• Bestillingsdialogmøte 2 for 2020 

• Styremøte 
 

 
Torsdag 2.april 2020 

• Styremøte 
 

 
Onsdag 10.juni 2020 

• Styremøte  
 

 



Onsdag 14.oktober 2020 

• Styremøte 
 

 
Onsdag 2.desember 2020 

• Bestillingsdialogmøte 1 for 2021 

• Styremøte 

 
 
 
I tillegg til oppsatte styremøter kan det bli behov for møter på telefon, epost og ev. 
videokonferanse. 
 

AU-møter avholdes som telefonmøter, ev epostmøter etter behov. 
 
 
 
 

ST 6/2020 Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - oppnevning av 
administrativt kontaktutvalg - 2020-2023 

Innstilling fra forvalter 

Nasjonalparkstyret har i møtet 17.03.20 opprettet administrativt kontaktutvalg for Rondane-
Dovre nasjonalparkstyre: 
A. Vedtektene pkt. 10 

Kommune Navn 

Dovre Bernhard Svendsgard 

Folldal Synnøve S. Bakken 

Hamar Lise Wenche Dufseth Urset 

Nord-Fron Geir Johan Groven 

Ringebu Jostein Gårderløkken 

Ringsaker Finn Sønsteby 

Sel Ingunn Synstnes 

Sør-Fron Konrad Skåravik Bryhn 

Stor-Elvdal Camilla Anderson 

Åmot Jesper Engel 

Innlandet fylkeskommune Hanne Thingstadberget 

 
B. 
Endringer i sammensetningen av administrativt kontaktutvalg i perioden 2020 -2023 skal 
refereres for nasjonalparkstyret. 
 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
17.03.2020  

Forslag til tillegg til innstillingen fra Magnar Bratlien: 
Styremedlemmene tar saken opp med politisk ledelse i egen kommune. 
 



Enstemmig vedtatt som innstillingen med tillegg som foreslått av Magnar Bratlien. 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret har i møtet 17.03.20 opprettet administrativt kontaktutvalg for Rondane-
Dovre nasjonalparkstyre: 
A. Vedtektene pkt. 10 

Kommune Navn 

Dovre Bernhard Svendsgard 

Folldal Synnøve S. Bakken 

Hamar Lise Wenche Dufseth Urset 

Nord-Fron Geir Johan Groven 

Ringebu Jostein Gårderløkken 

Ringsaker Finn Sønsteby 

Sel Ingunn Synstnes 

Sør-Fron Konrad Skåravik Bryhn 

Stor-Elvdal Camilla Anderson 

Åmot Jesper Engel 

Innlandet fylkeskommune Hanne Thingstadberget 

 
B. 
Endringer i sammensetningen av administrativt kontaktutvalg i perioden 2020 -2023 skal 
refereres for nasjonalparkstyret. 
 
C. 
Styremedlemmene tar saken opp med politisk ledelse i egen kommune. 
 
 
 

ST 7/2020 Rondane-Dovre np-styre - Bestillingsdialogen med 
Miljødirektoratet- Tildelte midler 2020 

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 - 
17.03.2020  

Enstemmig vedtatt som innstillingen. 
 

Vedtak 

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. 

 
 



ST 8/2020 Dovre NP - besøksstrategi - godkjenning av prosjektplan 

Innstilling fra forvalter 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 17.mars 2020 sluttet seg til prosjektplan 
for besøksstrategi for Dovre nasjonalpark (04.03.20) som vedlagt saken, og videre bedt om at 
arbeidet med besøkstrategien nå blir satt i gang. 
Hjemmel er vedtektene for nasjonalparkstyret (2015) pkt. 8.2 Skjøtsel og besøksforvaltning. 
 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
17.03.2020  

Guri Ruste stilte spørsmål ved sin habilitet. 
Styret fant at Guri Ruste var inhabil, og hun deltok ikke i behandlingen av saken. 
 
Enstemmig vedtatt som innstillingen. 

Vedtak 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 17.mars 2020 sluttet seg til prosjektplan 
for besøksstrategi for Dovre nasjonalpark (04.03.20) som vedlagt saken, og videre bedt om at 
arbeidet med besøksstrategien nå blir satt i gang. 
 
Hjemmel er vedtektene for nasjonalparkstyret (2015) pkt. 8.2 Skjøtsel og besøksforvaltning. 
 
 
 

ST 9/2020 Høring – kvalitetsnorm for villrein - Rondane-Dovre 
nasjonalparkstyre 

Innstilling fra forvalter 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 17.mars 2020 besluttet å gi følgende 
høringsinnspill til «Miljøkvalitetsnorm for villrein»: 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre slutter seg til at forslaget til Miljøkvalitetsnorm for villrein, jf. 
høringsbrev fra Miljødirektoratet, datert 02.12.19, vil bli et godt verktøy i 
samfunnsplanleggingen og forvaltningen av villreinområdene. 
Den største trusselen mot villreinen i Norge fastslås å være fragmentering og tap av 
leveområder. Den største utfordringen i villreinforvaltningen er derfor å sikre at 
villreinbestandene får beholde leveområder av tilstrekkelig størrelse og kvalitet. 
Det understrekes viktigheten av at en i arbeidet med påvirkningsanalyser og tiltaksplaner 
knyttes kontakt med lokale fagpersoner og ressurspersoner. I påvirkningsanalysen blir det 
sentralt å stille de riktige spørsmålene, og lokalkunnskap vil da ofte være nødvendig, særlig på 
arealsiden. Videre kan det være hensiktsmessig å sette en tidsramme for når eventuelle 
tiltaksplaner skal være ferdige slik at miljøkvalitetsnormen resulterer i konkrete tiltak og ikke 
kun blir kunnskapsinnhenting.  
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre anser at det er en mangel ved miljøkvalitetsnormen at det 
ikke er laget en indikator for «Leveområde og menneskelig påvirkning» som kan brukes på alle 
villreinområder. 
 



--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
17.03.2020  

Forslag fra Eldri Siem: 
Styret mener at rovviltets betydning for villrein bør inngå som en del av kvalitetsnormen for 
villrein.  
 
Forslag fra Erik Winther: 

• Forslaget mangler en indikator som viser virkningen av tiltak som over tid er 

gjennomført av hensyn til villreinen. 

• Ta ut av kvalitetsnormen at indikator med lavest verdi blir gjeldende for hele 

villreinområdet. 

Innstillingen, supplert med de 3 framsatte forslagene, ble enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 17.mars 2020 besluttet å gi følgende 
høringsinnspill til «Miljøkvalitetsnorm for villrein»: 
 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre slutter seg til at forslaget til Miljøkvalitetsnorm for villrein, jf. 
høringsbrev fra Miljødirektoratet, datert 02.12.19, vil bli et godt verktøy i 
samfunnsplanleggingen og forvaltningen av villreinområdene. 
 
Den største trusselen mot villreinen i Norge fastslås å være fragmentering og tap av 
leveområder. Den største utfordringen i villreinforvaltningen er derfor å sikre at 
villreinbestandene får beholde leveområder av tilstrekkelig størrelse og kvalitet. 
 
Det understrekes viktigheten av at en i arbeidet med påvirkningsanalyser og tiltaksplaner 
knyttes kontakt med lokale fagpersoner og ressurspersoner. I påvirkningsanalysen blir det 
sentralt å stille de riktige spørsmålene, og lokalkunnskap vil da ofte være nødvendig, særlig på 
arealsiden. Videre kan det være hensiktsmessig å sette en tidsramme for når eventuelle 
tiltaksplaner skal være ferdige slik at miljøkvalitetsnormen resulterer i konkrete tiltak og ikke 
kun blir kunnskapsinnhenting.  
 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre anser at det er en mangel ved miljøkvalitetsnormen at det 
ikke er laget en indikator for «Leveområde og menneskelig påvirkning» som kan brukes på alle 
villreinområder. Videre mangler forslaget en indikator som viser virkningen av tiltak som over tid 
er gjennomført av hensyn til villreinen. Forslaget om at indikator med lavest verdi skal gjelde for 
hele villreinområdet bør tas ut i sin helhet. 
 
Styret mener at rovviltets betydning for villrein bør inngå som en del av kvalitetsnormen for 
villrein. 
 
 
 

ST 10/2020 Dovre NP - Rondane NP - dispensasjon - 2020 - organisert 
ridetur - Hjerkinn - Rondablikk - musikkfestivalen Rondaståk - 
Hjerkinn Fjellstue og Fjellridning 

Innstilling fra forvalter 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 17.03.20 gjort følgende vedtak: 



Med hjemmel i verneforskrift for Rondane nasjonalpark og for Dovre nasjonalpark, § 3, pkt. 5-2, 
jf. pkt. 5.3, får Hjerkinn Fjellstue og Fjellridning avslag på sin søknad datert 29.11.19 om 
organisert bruk av hest / ridetur fra Hjerkinn fjellstue til Rondablikk. 
Begrunnelsen for avslaget går fram av saksframlegget. Omsøkt aktiviet i området er ikke i tråd 
med verneforskriften og forvaltningsplanen. Aktiviten vil være til skade for verneformålet etter 
en vurdering av samlet belastning for villreinen sitt leveområde (jf. naturmangfoldoven § 10). 
 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
17.03.2020  

Forslag fra Guri Ruste: 
Søknaden blir innvilget som omsøkt. 
 
Forslag fra Guri Ruste falt mot en stemme (Guri Ruste). 
 
Vedtatt som innstillingen mot en stemme (Guri Ruste). 
 
 

Vedtak 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 17.03.20 gjort følgende vedtak: 
 
Med hjemmel i verneforskrift for Rondane nasjonalpark og for Dovre nasjonalpark, § 3, pkt. 5-2, 
jf. pkt. 5.3, får Hjerkinn Fjellstue og Fjellridning avslag på sin søknad datert 29.11.19 om 
organisert bruk av hest / ridetur fra Hjerkinn fjellstue til Rondablikk. 
 
Begrunnelsen for avslaget går fram av saksframlegget. Omsøkt aktiviet i området er ikke i tråd 
med verneforskriften og forvaltningsplanen. Aktiviten vil være til skade for verneformålet etter 
en vurdering av samlet belastning for villreinen sitt leveområde (jf. naturmangfoldoven § 10). 
 
 
 

ST 11/2020 Sak- Frydalen LVO-søknad om tillatelse til ombygging 
gbnr 344/46 Nord-Fron kommune - Erland Killi 

Innstilling fra forvalter 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 17.mars 2020 gjort følgende vedtak: 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre avslår søknad om ombygging på fritdsbolig på gbnr 344/46 i 

Nord-Fron kommune. Avslaget er begrunnet med at omsøkt ombyging ikke er i tråd med 

verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde § 3 punkt 1.3 bokstav d som sier at 

forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til ombygging i tråd med forvaltningsplanen. Omsøkt 

tiltak er ikke i tråd med forvaltningsplanen. 

Presedensvurdering og tidligere forvaltningspraksis støtter også et avslag. 

 

I medhold av verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde § 3 punkt 1.3 bokstav d gis 

det tillatelse til oppføring av en platting på bakken. Følgende vilkår gjelder: 

• Plattingen skal ligge på bakken og gå ut fra én vegg 

• Plattingens areal skal begrense seg til 14 m2 



• Avfall og overskytende bygningsmaterialer skal bringes ut fra området og avhendes i 

henhold til avfallsregelverket 

• 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 

 

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 - 
17.03.2020  

Forslag fra Eldri Siem til et nytt punkt under vilkår: 
«Plattingen skal utformes slik at den ikke er til fare for beitedyr og vilt.» 
 
Enstemmig vedtatt som innstillingen med tillegg som foreslått av Eldri Siem. 
 
 

Vedtak 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 17.mars 2020 gjort følgende vedtak: 

 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre avslår søknad om ombygging på fritdsbolig på gbnr 344/46 i 

Nord-Fron kommune. Avslaget er begrunnet med at omsøkt ombyging ikke er i tråd med 

verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde § 3 punkt 1.3 bokstav d som sier at 

forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til ombygging i tråd med forvaltningsplanen. Omsøkt 

tiltak er ikke i tråd med forvaltningsplanen. 

 

Presedensvurdering og tidligere forvaltningspraksis støtter også et avslag. 

 

I medhold av verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde § 3 punkt 1.3 bokstav d gis 

det tillatelse til oppføring av en platting på bakken. Følgende vilkår gjelder: 

• Plattingen skal ligge på bakken og gå ut fra én vegg 

• Plattingens areal skal begrense seg til 14 m2 

• Plattingen skal utformes slik at den ikke er til fare for beitedyr og vilt. 

• Avfall og overskytende bygningsmaterialer skal bringes ut fra området og avhendes i 

henhold til avfallsregelverket 

• 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 

mailto:fminpost@fylkesmannen.no
mailto: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. 
 
 

ST 12/2020 Eventuelt 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
17.03.2020  

Erik Winther foreslo: 
Sekretariatet legger fram ny sak om oppnevning av rådgivende utvalg til møtet i 
nasjonalparkstyret 2. april. 
 
Saker til behandling blir satt først på saklista i møtene i nasjonalparkstyret. 

 
 

Vedtak 

Sekretariatet legger fram ny sak om oppnevning av rådgivende utvalg til møtet i 
nasjonalparkstyret 2. april. 

 
Saker til behandling blir satt først på saklista i møtene i nasjonalparkstyret. 
 
 

 


