
 

 

 
 

Møteprotokoll 
 
 
 

Utvalg: Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 
Møtested: SKYPE 
Dato: 02.04.2020 
Tidspunkt: 09:00 – 11:15 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Ole Tvete Muriteigen Leder SØR-FRON 
Even Moen Nestleder STOR-ELVDAL 
Eldri Siem Medlem SEL 
Jørn Eriksen Medlem RINGSAKER 
Halvor Dahle Meland Medlem ÅMOT 
Laila Bårdsløkken Medlem RINGEBU 
Guri Ruste Medlem DOVRE 
Kristin Langtjernet Medlem FOLLDAL 
Aud Hove Medlem IFK 
Kristian Ulen Medlem HAMAR 
Magnar Bratlien Medlem NORD-FRON 

 
Even Moen forlot møtet kl. 10:50. 
 

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. 
 
 
Ole Tvete Muriteigen (godkjent på e-post) Kristian Ulen 
 
 

Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

ST 13/2020 Godkjenning av innkalling og valg av medlem til å 
skrive under protokollen 

  



 

 

ST 14/2020 Rondane-Dovre np - Sammensetning av rådgivende 
utvalg 2020-2023 

 2020/3971 

ST 15/2020 Rondane nasjonalpark - dispensasjon - uttak av torv 
- Tosten Dalseg 

 2020/3880 

ST 16/2020 Sak - Frydalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - 
2020 - snødekt mark - omlegging av skiløype - 
Rondane Kvamsfjellet turløypelag v/ Ole Kristian 
Rudland 

 2019/21100 

ST 17/2020 Sak - Rondane NP - Støvbinding med duxtex - 
Spranget til Rondvassbu - DNT Oslo og Omegn 

 2019/5882 

ST 18/2020 Grimsdalen LVO - Dispensasjon - Oppføring av 
gapahuk på campingområde ved Løken - 
Organisasjonen Grimsdalen 

 2019/20853 

ST 19/2020 Hemmeldalen NR - Klage på vedtak om 
motorferdsel - bruk av leiekjører - Tore Hartz 

 2019/16155 

ST 20/2020 Rondane NP - søknad byggetiltak - Østkjølen 
grunneierlag 

 2019/19629 

ST 21/2020 Referatsaker   

ST 22/2020 Delegerte vedtak   

DS 
23/2020 

Delegert sak - Rondane NP - Frydalen LVO - 
Dispensasjon - motorferdsel 2020 - hytte ved 
Rundhø  - Tosten Dalseg 

 2019/20155 

DS 
24/2020 

Delegert sak - Rondane-Dovre NP - Dispensasjon - 
Oppsetting av midlertidig gjerde i Musvorddalen - 
Mysuseter og Kampen beitelag 

 2020/3555 

ST 23/2020 Eventuelt   

 
 

ST 13/2020 Godkjenning av innkalling og valg av medlem til å skrive 
under protokollen 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
02.04.2020  

 
 

Vedtak 

Det kom ingen merknader til innkallingen. 
 
Kristian Ulen ble valgt til medlem som skriver under protokollen i tillegg til styreleder. 
 
 



 

 

ST 14/2020 Rondane-Dovre np - Sammensetning av rådgivende 
utvalg 2020-2023 

Innstilling fra sekretariatet 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 2.april  2020 vedtatt å endre den 

tidligere vedtatte representasjonen til faglig rådgivende utvalg for Rondane-Dovre 

nasjonalparkstyre. 

Med hjemmel i verneforskriftene for Rondane- og Dovre nasjonalparker, Grimsdalen-, 

Frydalen-, Vesle-Hjerkinn landskapsvernområde § 7 vedtar Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 

at rådgivende utvalg skal ha  sammensetning som vist i tabell 2  og at formål og retningslinjer 

for utvalget samt praktiske forhold beskrevet under, gjelder. 

Rådgivende utvalg velges for perioden 2020-2023. 

Sammensetning av rådgivende utvalg: 
Tabell 2: 

Organ 

 Representant 
Frilufts- og miljøinteresser  

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Hedmark 1 

FNF Oppland 1 

DNT Oslo – og Omegn 1 

Villreininteresser  

Villreinnemda for Rondane-Sølnkletten 1 

Villreinutvalget Rondane Nord og Rondane Sør 1 

Sammenslutningen for Fjellstyrene i Rondane 1 

Reiseliv  

Rondanevegen SA 1 

Nasjonalparkriket Reiseliv (Dovre og Sel) 1 

Visit Lillehammer (N-Fron, S-Fron, Ringebu). Er avklart 
tidligere med fylkeskommunen 

1 

Grunneiere  

Statskog 1 

Oppland Bondelag/bonde- og 
småbrukarlag/skogeierforening/Sau og geit 

1 

Hedmark Bondelag/bonde- og 
småbrukarlag/skogeierforening/Sau og geit 

1 

Grunneier representant Hemmeldalen 1 

Hytteeiere 1 

  

SUM TOTALT 14 

Statens naturoppsyn og fylkesmennene blir invitert til møtene som observatører, dvs. med 

talerett med ikke stemmerett. 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre ber om at organisasjoner, offentlige organ, grunneiere mv 

som opplistet i tabell 2 over, om å foreslå minst to kandidater som skal representere deres 

interesser i det faglig rådgivende utvalg, én kvinne og én mann.  

 

På bakgrunn av de innstilte kandidatene skal Rondane-Dovre nasjonalparkstyre velge 

medlemmer og varamedlemmer som behandles som en egen styresak. 

 

 



 

 

Retningslinjer for faglig rådgivende utvalgt i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre samt praktiske 
forhold: 
 

Formål:  

Hovedformålet med utvalget er å gi aktører som ikke er representert i nasjonalalparksstyret en 

arena for å komme med innspill til og spørsmål om forvaltninga av verneområdene. Utvalget 

skal sikre samhandling mellom forvaltningsmyndigheten og alle aktørene som representerer 

ulike brukerinteresser i verneområdene 

 

Retningslinjer og oppgaver for utvalget: 

• Rådgivende utvalg skal sikre et godt samarbeid mellom nasjonalparkstyret og parter 

med interesser i verneområdene. Et bredt utvalg av de berørte interessene og særlig de 

interessene som er mest påvirket av vernet skal være representert i utvalget 

• Utvalget skal ikke håndtere enkeltsaker, men kunne gi råd om overordnede strategier 

• Utvalget skal bidra med lokal kunnskap og komme med innspill om og drøfte, saker 

knyttet til forvaltning, bruk og utvikling av verneområdene (for eksempel saker som 

gjelder forvaltningsplan, skjøtselsplan, osv.) 

 

Praktiske forhold: 

• Rondane-Dovre nasjonalparkstyre vil lede møtene ved styreleder. 

• Det skal holdes minimum et årlig møte 

• Møtet skal forhåndsvarsles minst 1 måned før avvikling 

• Innspill til dagsorden må sendes sekretariatet senest 3 uker før møtet 

• Alle medlemmene i utvalget skal få tilsendt referat fra møtet. I tillegg skal Fylkesmannen 

Innlandet, SNO og administrativt kontaktutvalg få tilsendt møtereferat. Referatet legges 

også ut på hjemmesidene til nasjonalparkstyret. 

• Rondane-Dovre nasjonalparkstyre dekker reiseutgifter etter Statens regulativ. 

Møtegodtgjørelse for representanter som ikke får dekket dette gjennom egen 

etat/organisasjon må avklares nærmere med styret.  

 

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 - 
02.04.2020  

Fjellstyret og faglaga må henstilles om å ha et fokus på beiteressurser og beitebruken ved sin 
deltaking i utvalget. Det er viktig for å ivareta verneformålene. 
 
Enstemmig vedtatt som innstillingen. 
 

Vedtak 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 2.april  2020 vedtatt å endre den 

tidligere vedtatte representasjonen til faglig rådgivende utvalg for Rondane-Dovre 

nasjonalparkstyre. 



 

 

Med hjemmel i verneforskriftene for Rondane- og Dovre nasjonalparker, Grimsdalen-, 

Frydalen-, Vesle-Hjerkinn landskapsvernområde § 7 vedtar Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 

at rådgivende utvalg skal ha  sammensetning som vist i tabell 2  og at formål og retningslinjer 

for utvalget samt praktiske forhold beskrevet under, gjelder. 

Rådgivende utvalg velges for perioden 2020-2023. 

Sammensetning av rådgivende utvalg: 
Tabell 2: 

Organ 

 Representant 
Frilufts- og miljøinteresser  

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Hedmark 1 

FNF Oppland 1 

DNT Oslo – og Omegn 1 

Villreininteresser  

Villreinnemda for Rondane-Sølnkletten 1 

Villreinutvalget Rondane Nord og Rondane Sør 1 

Sammenslutningen for Fjellstyrene i Rondane 1 

Reiseliv  

Rondanevegen SA 1 

Nasjonalparkriket Reiseliv (Dovre og Sel) 1 

Visit Lillehammer (N-Fron, S-Fron, Ringebu). Er avklart 
tidligere med fylkeskommunen 

1 

Grunneiere  

Statskog 1 

Oppland Bondelag/bonde- og 
småbrukarlag/skogeierforening/Sau og geit 

1 

Hedmark Bondelag/bonde- og 
småbrukarlag/skogeierforening/Sau og geit 

1 

Grunneier representant Hemmeldalen 1 

Hytteeiere 1 

  

SUM TOTALT 14 

Statens naturoppsyn og fylkesmennene blir invitert til møtene som observatører, dvs. med 

talerett med ikke stemmerett. 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre ber om at organisasjoner, offentlige organ, grunneiere mv 

som opplistet i tabell 2 over, om å foreslå minst to kandidater som skal representere deres 

interesser i det faglig rådgivende utvalg, én kvinne og én mann.  

 

På bakgrunn av de innstilte kandidatene skal Rondane-Dovre nasjonalparkstyre velge 

medlemmer og varamedlemmer som behandles som en egen styresak. 

 

 
Retningslinjer for faglig rådgivende utvalgt i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre samt praktiske 
forhold: 
 

Formål:  

Hovedformålet med utvalget er å gi aktører som ikke er representert i nasjonalalparksstyret en 

arena for å komme med innspill til og spørsmål om forvaltninga av verneområdene. Utvalget 

skal sikre samhandling mellom forvaltningsmyndigheten og alle aktørene som representerer 

ulike brukerinteresser i verneområdene 

 



 

 

Retningslinjer og oppgaver for utvalget: 

• Rådgivende utvalg skal sikre et godt samarbeid mellom nasjonalparkstyret og parter 

med interesser i verneområdene. Et bredt utvalg av de berørte interessene og særlig de 

interessene som er mest påvirket av vernet skal være representert i utvalget 

• Utvalget skal ikke håndtere enkeltsaker, men kunne gi råd om overordnede strategier 

• Utvalget skal bidra med lokal kunnskap og komme med innspill om og drøfte, saker 

knyttet til forvaltning, bruk og utvikling av verneområdene (for eksempel saker som 

gjelder forvaltningsplan, skjøtselsplan, osv.) 

 

Praktiske forhold: 

• Rondane-Dovre nasjonalparkstyre vil lede møtene ved styreleder. 

• Det skal holdes minimum et årlig møte 

• Møtet skal forhåndsvarsles minst 1 måned før avvikling 

• Innspill til dagsorden må sendes sekretariatet senest 3 uker før møtet 

• Alle medlemmene i utvalget skal få tilsendt referat fra møtet. I tillegg skal Fylkesmannen 

Innlandet, SNO og administrativt kontaktutvalg få tilsendt møtereferat. Referatet legges 

også ut på hjemmesidene til nasjonalparkstyret. 

• Rondane-Dovre nasjonalparkstyre dekker reiseutgifter etter Statens regulativ. 

Møtegodtgjørelse for representanter som ikke får dekket dette gjennom egen 

etat/organisasjon må avklares nærmere med styret.  

 

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 15/2020 Rondane nasjonalpark - dispensasjon - uttak av torv - 
Tosten Dalseg 

Innstilling fra forvalter 

Med heimel i naturmangfaldlova § 48 får Tosten Dalseg dispensasjon frå verneforskrifta for 
Rondane nasjonalpark for uttak av torv/jord til bruk på taket på bua si ved Rundhøa i Stor-
Elvdal kommune. 
Vilkår: 
A. 
Det kan bli teke ut torv/jord: 

• i eit område ca. 100 m vest for Dalseg si bu. 

• ned til 15 cm djupn, til saman på 15 m2 terrengoverflate. 

• jamnt fordelt på fire ulike plassar med minst 10 m avstand. 

B. 
Uttak av torv skal skje i samråd med Finn Bjormyr, Statens Naturoppsyn, Rondane. 
C. 
Objekter av kulturhistorisk verdi skal ikkje bli skadd ved uttak av torv/jord. Dersom det i 
samband med tiltak i marka blir funne kulturminne, skal arbeidet straks bli stansa i den grad det 
berører kulturminna eller sikringssona på fem meter, jf § 8. Melding skal snarast bli sendt til 
kulturminnestyresmakta i fylkeskommunen slik at dei kan gjennomføre ei befaring og avklare 
om tiltaket kan bli gjennomført og eventuelt vilkåra for dette. 
 
Dispensasjonen blir gjeve fordi det løyser eit rimeleg behov for tiltak på bua, utan at det kjem i 
strid med verneformålet eller til nemneverdig skade for verneverdiane. 



 

 

Dispensasjonen gjelder berre i forhold til verneforskriften for Rondane 
nasjonalpark.  Tiltakshavar må i tillegg avklare saka med Stor-Elvdal kommune i forhold til plan 
– og bygningslov, og grunneier Statskog SF. 
 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
02.04.2020  

Enstemmig vedtatt som innstillingen. 
 

Vedtak 

Med heimel i naturmangfaldlova § 48 får Tosten Dalseg dispensasjon frå verneforskrifta for 
Rondane nasjonalpark for uttak av torv/jord til bruk på taket på bua si ved Rundhøa i Stor-
Elvdal kommune. 
 
Vilkår: 
A. 
Det kan bli teke ut torv/jord: 

• i eit område ca. 100 m vest for Dalseg si bu. 

• ned til 15 cm djupn, til saman på 15 m2 terrengoverflate. 

• jamnt fordelt på fire ulike plassar med minst 10 m avstand. 

B. 
Uttak av torv skal skje i samråd med Finn Bjormyr, Statens Naturoppsyn, Rondane. 
 
C. 
Objekter av kulturhistorisk verdi skal ikkje bli skadd ved uttak av torv/jord. Dersom det i 
samband med tiltak i marka blir funne kulturminne, skal arbeidet straks bli stansa i den grad det 
berører kulturminna eller sikringssona på fem meter, jf § 8. Melding skal snarast bli sendt til 
kulturminnestyresmakta i fylkeskommunen slik at dei kan gjennomføre ei befaring og avklare 
om tiltaket kan bli gjennomført og eventuelt vilkåra for dette. 
 
Dispensasjonen blir gjeve fordi det løyser eit rimeleg behov for tiltak på bua, utan at det kjem i 
strid med verneformålet eller til nemneverdig skade for verneverdiane. 
Dispensasjonen gjelder berre i forhold til verneforskriften for Rondane 
nasjonalpark.  Tiltakshavar må i tillegg avklare saka med Stor-Elvdal kommune i forhold til plan 
– og bygningslov, og grunneier Statskog SF. 
 
 
 

ST 16/2020 Sak - Frydalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2020 - 
snødekt mark - omlegging av skiløype - Rondane Kvamsfjellet 
turløypelag v/ Ole Kristian Rudland 

Innstilling fra forvalter 

A. 
Med hjemmel i verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde § 3, pkt. 1.3 k) får Rondane 
Kvamsfjellet turløypelag tillatelse for merking og preparering av skiløype i Frydalen 
landskapsvernområde, som vist i figur 1, og søkt om i brev datert 11.12.19, jf. brev 02.03.20. 
Tillatelsen gjelder også fjerning av enkelte furutrær langs traséen. 



 

 

B. 
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 får Rondane Kvamsfjellet turløypelag dispensasjon for 
merking og preparering av skiløype i Flakkstjønna naturreservat, som vist i figur 1, og søkt om i 
brev datert 11.12.19, jf. brev 02.03.20. Dispensasjonen gjelder også fjerning av enkelte 
bjørketrær på grensen mot Frydalen landskapsvernområde. 
C. 
Vilkår: 
1. Gjennomføring av punktene A og B skal gjøres i samråd med Statens Naturoppsyn v. Finn 
Bjormyr. 
2. Tillatelsen/dispensasjonen omfatter ikke terrenginngrep. 
3. Bruken av skiløypetraséen skal følge de regler som gjelder for preparering av skiløyper i 
Forvaltningsplan for de store verneområdene i Rondane. 
4. Omlegging av skiløypa åpner ikke for endret bruk av Peer Gynt seterveg, jf. verneforskriften 
for Frydalen landskapsvernområde § 3, pkt. 5.2 c). 
 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
02.04.2020  

Enstemmig vedtatt som innstillingen. 
 

Vedtak 

A. 
Med hjemmel i verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde § 3, pkt. 1.3 k) får Rondane 
Kvamsfjellet turløypelag tillatelse for merking og preparering av skiløype i Frydalen 
landskapsvernområde, som vist i figur 1, og søkt om i brev datert 11.12.19, jf. brev 02.03.20. 
Tillatelsen gjelder også fjerning av enkelte furutrær langs traséen. 

 
B. 
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 får Rondane Kvamsfjellet turløypelag dispensasjon for 
merking og preparering av skiløype i Flakkstjønna naturreservat, som vist i figur 1, og søkt om i 
brev datert 11.12.19, jf. brev 02.03.20. Dispensasjonen gjelder også fjerning av enkelte 
bjørketrær på grensen mot Frydalen landskapsvernområde. 
 
C. 
Vilkår: 
1. Gjennomføring av punktene A og B skal gjøres i samråd med Statens Naturoppsyn v. Finn 
Bjormyr. 
2. Tillatelsen/dispensasjonen omfatter ikke terrenginngrep. 
3. Bruken av skiløypetraséen skal følge de regler som gjelder for preparering av skiløyper i 
Forvaltningsplan for de store verneområdene i Rondane. 
4. Omlegging av skiløypa åpner ikke for endret bruk av Peer Gynt seterveg, jf. verneforskriften 
for Frydalen landskapsvernområde § 3, pkt. 5.2 c). 
 
 

ST 17/2020 Sak - Rondane NP - Støvbinding med duxtex - Spranget til 
Rondvassbu - DNT Oslo og Omegn 

Innstilling fra forvalter 

A. 



 

 

Med hjemmel verneforskriften for Rondane nasjonalpark § 3, pkt. 7.1. får DNT Oslo og omegn 
avslag på sin søknad om bruk av «Dustex» på vegen til Rondvassbu.  
 
B. 
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 får DNT Oslo og omegn tillatelse til å bruke vegsalt 
(CaCl2) til vedlikehold av vegen mellom grensen for Rondane nasjonalpark og Rondvassbu. 
Vilkår: 

1. Vegsalt skal påføres en gang hver sesong,mellom 1. juni og 1. juli. 
2. Påført mengde skal være maksimalt 0,5 kg/m2. 
3. Dispensasjonen gjelder for fire år, 2020 – 2023. 
4. Statens naturoppsyn v. Finn Bjormyr skal varsles før påføring av salt skal skje det 

enkelte år. Kontaktinfo er: e-post: finn.bjormyr@miljodir.no;  mobilnr. 481 13 674. 
 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
02.04.2020  

 
Enstemmig vedtatt som innstillingen. 
 

Vedtak 

A. 
Med hjemmel verneforskriften for Rondane nasjonalpark § 3, pkt. 7.1. får DNT Oslo og omegn 
avslag på sin søknad om bruk av «Dustex» på vegen til Rondvassbu.  
 
B. 
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 får DNT Oslo og omegn tillatelse til å bruke vegsalt 
(CaCl2) til vedlikehold av vegen mellom grensen for Rondane nasjonalpark og Rondvassbu. 
Vilkår: 

5. Vegsalt skal påføres en gang hver sesong,mellom 1. juni og 1. juli. 
6. Påført mengde skal være maksimalt 0,5 kg/m2. 
7. Dispensasjonen gjelder for fire år, 2020 – 2023. 
8. Statens naturoppsyn v. Finn Bjormyr skal varsles før påføring av salt skal skje det 

enkelte år. Kontaktinfo er: e-post: finn.bjormyr@miljodir.no;  mobilnr. 481 13 674. 
 
 
 

ST 18/2020 Grimsdalen LVO - Dispensasjon - Oppføring av gapahuk 
på campingområde ved Løken - Organisasjonen Grimsdalen 

Innstilling fra forvalter 

Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 får Organisasjonen Grimsdalen dispensasjon fra 
verneforskriften for Grimsdalen landskapsvernområde § 3 pkt. 1.1, jf. pkt. 1.2 og 1.3 for 
oppføring av en gapahuk slik det er søkt om i brev datert 03.12.19. 
Det blir satt slike vilkår: 

1. Ytre grunnflate skal være maks. 2,5 * 4 m. 
2. Mønehøgde skal være maks. 2,5 m. 
3. Gapahuken skal bygges i laftet utføring, og med tretak eller torvtak. 
4. Gapahuken skal utformes slik at den ikke er til fare for beitedyr og vilt. 



 

 

5. Eventuelt uttak av torv til taket kan gjøres på tilvist plass i tilknyting til dyrkingsjord i 
Grimsdalen landskapsvernområde. 

6. Gapahuken skal ikke plasseres nærmere Grimsa enn 50 m. 
7. Endelig plassering og plass for uttak av torv/jord skal skje i samråd med sekretariatet for 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre, Statens Naturoppsyn v. Finn Bjormyr og Dovre 
fjellstyre. 

 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
02.04.2020  

Sekretariatet ble henstilt om, i samråd med partene, å finne en god plassering når det gjelder 
skjerming og tilgang til gapahuken for syklister, jf. pkt 7 i vedtaket. 
 
Enstemmig vedtatt som innstillingen. 
 

Vedtak 

Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 får Organisasjonen Grimsdalen dispensasjon fra 
verneforskriften for Grimsdalen landskapsvernområde § 3 pkt. 1.1, jf. pkt. 1.2 og 1.3 for 
oppføring av en gapahuk slik det er søkt om i brev datert 03.12.19. 
Det blir satt slike vilkår: 

8. Ytre grunnflate skal være maks. 2,5 * 4 m. 
9. Mønehøgde skal være maks. 2,5 m. 
10. Gapahuken skal bygges i laftet utføring, og med tretak eller torvtak. 
11. Gapahuken skal utformes slik at den ikke er til fare for beitedyr og vilt. 
12. Eventuelt uttak av torv til taket kan gjøres på tilvist plass i tilknyting til dyrkingsjord i 

Grimsdalen landskapsvernområde. 
13. Gapahuken skal ikke plasseres nærmere Grimsa enn 50 m. 
14. Endelig plassering og plass for uttak av torv/jord skal skje i samråd med sekretariatet for 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre, Statens Naturoppsyn v. Finn Bjormyr og Dovre 
fjellstyre. 

 
 
 

ST 19/2020 Hemmeldalen NR - Klage på vedtak om motorferdsel - 
bruk av leiekjører - Tore Hartz 

Innstilling fra forvalterSaksprotokoll i Rondane-Dovre 
nasjonalparkstyre - 02.04.2020  

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 2. april 2020 gjort følgende vedtak: 

«Det vises til klage datert 2.desember 2019 fra Tore Hartz der han klager på delegert vedtak av 

14.november 2019 og vilkåret om bruk av leiekjører. 

Ut fra nye opplysninger som er lagt frem i forbindelse med klagen omgjør nasjonalparkstyret 

tidligere delegert vedtak datert 14.november 2019, jf.forvlatningsloven § 33, 2.ledd. 

Nytt vedtak lyder: 



 

 

Tore Hartz får tillatelse til transport av ved, proviant, materialer og utstyr ved bruk av leiekjører, 

til skogskoie ved Bjønnberget i Hemmeldalen naturreservat. Tillatelsen er gitt med hjemmel i § 

5 pkt. 6 i verneforskriften for Hemmeldalen naturreservat.  

 

Følgende vilkår gjelder for tillatelsen:  

• Det skal fortrinnsvis brukes leiekjører til transportene, men transportene kan også 

gjennomføres med egen skuter. 

• Brukes egen skuter skal transporten skje fra øvre snuplass i Bjønnberget og derfra  

videre på korteste trasé til Bjønnbergbua i Hemmeldalen naturreservat, jf også kart 

oversendt i forbindelse med klage datert 2.desember 2019. 

• Tillatelsen gjelder for inntil 2 turer pr. år for sesongene 2019-2022. Det skal imidlertid 

legges vekt på å begrense antall turer til det aller mest nødvendige.  

• Transporten kan skje fram til og med 15. april. Ved behov for kjøring etter 15. april må 

det tas kontakt med forvaltningsmyndigheten før kjøring kan foregå.  

• Tillatelsen må medbringes under transporten for eventuell kontroll.  

• All kjøring skal skje på en slik måte at man unngår skader på vegetasjon og unødvendig 

forstyrrelse av dyrelivet.  

• Statens naturoppsyn Rondane v/ Finn Bjormyr (tlf: 481 13 674) skal varsles i forkant av 

hver transport.  

• Vedlagt kjørebok må medbringes under transporten og fylles ut i henhold til 

veiledningen og kunne forevises ved eventuell kontroll. Kjørebok skal sendes inn til 

forvaltningsmyndigheten på epost fminpost@fylkesmannen.no senest 1. juni for 

gjennomsyn uansett om turene er benyttet eller ikke.  

 

Nasjonalparkforvalter gjør oppmerksom på at denne tillatelsen bare gjelder i forhold til 

verneforskriften for Hemmeldalen naturreservat. Det kan i tillegg være nødvendig å innhente 

tillatelse fra andre myndigheter (kommunen i forhold til motorferdselsloven) og /eller tillatelse 

fra grunneier. 

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.» 

 
 
Enstemmig vedtatt som innstillingen. 
 

Vedtak 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 2. april 2020 gjort følgende vedtak: 

«Det vises til klage datert 2.desember 2019 fra Tore Hartz der han klager på delegert vedtak av 

14.november 2019 og vilkåret om bruk av leiekjører. 

Ut fra nye opplysninger som er lagt frem i forbindelse med klagen omgjør nasjonalparkstyret 

tidligere delegert vedtak datert 14.november 2019, jf.forvlatningsloven § 33, 2.ledd. 

Nytt vedtak lyder: 

Tore Hartz får tillatelse til transport av ved, proviant, materialer og utstyr ved bruk av leiekjører, 

til skogskoie ved Bjønnberget i Hemmeldalen naturreservat. Tillatelsen er gitt med hjemmel i § 

5 pkt. 6 i verneforskriften for Hemmeldalen naturreservat.  

 

Følgende vilkår gjelder for tillatelsen:  



 

 

• Det skal fortrinnsvis brukes leiekjører til transportene, men transportene kan også 

gjennomføres med egen skuter. 

• Brukes egen skuter skal transporten skje fra øvre snuplass i Bjønnberget og derfra  

videre på korteste trasé til Bjønnbergbua i Hemmeldalen naturreservat, jf også kart 

oversendt i forbindelse med klage datert 2.desember 2019. 

• Tillatelsen gjelder for inntil 2 turer pr. år for sesongene 2019-2022. Det skal imidlertid 

legges vekt på å begrense antall turer til det aller mest nødvendige.  

• Transporten kan skje fram til og med 15. april. Ved behov for kjøring etter 15. april må 

det tas kontakt med forvaltningsmyndigheten før kjøring kan foregå.  

• Tillatelsen må medbringes under transporten for eventuell kontroll.  

• All kjøring skal skje på en slik måte at man unngår skader på vegetasjon og unødvendig 

forstyrrelse av dyrelivet.  

• Statens naturoppsyn Rondane v/ Finn Bjormyr (tlf: 481 13 674) skal varsles i forkant av 

hver transport.  

• Vedlagt kjørebok må medbringes under transporten og fylles ut i henhold til 

veiledningen og kunne forevises ved eventuell kontroll. Kjørebok skal sendes inn til 

forvaltningsmyndigheten på epost fminpost@fylkesmannen.no senest 1. juni for 

gjennomsyn uansett om turene er benyttet eller ikke.  

 

Nasjonalparkforvalter gjør oppmerksom på at denne tillatelsen bare gjelder i forhold til 

verneforskriften for Hemmeldalen naturreservat. Det kan i tillegg være nødvendig å innhente 

tillatelse fra andre myndigheter (kommunen i forhold til motorferdselsloven) og /eller tillatelse 

fra grunneier. 

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 20/2020 Rondane NP - søknad byggetiltak - Østkjølen grunneierlag 

Innstilling fra forvalter 

Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 får Østkjølen grunneierlag avslag på sin søknad om 
dispensasjon fra verneforskriften for Rondane nasjonalpark § 3 pkt. 1.1, jf. pkt. 1.2 og 1.3. for 
Rondane nasjonalpark. 
Avslaget blir grunngitt med at omsøkte tiltak er i strid med verneformålet om å ivareta 
kulturminner. Oppføring av plattinger  i impregnert materiale knyttet til gamle steinbuer i 
høyfjellet vil medføre at buenes opprinnelige preg endres, og verneverdiene blir redusert. 
Vilkårene i naturmangfoldloven § 48 er derfor ikke er oppfylt. 
 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
02.04.2020  

Forslag til vedtak fra Ole Tvete Muriteigen: 
«Østkjølen grunneierlag får delvis tillatelse til tiltakene i dispensasjonssøknaden fra 
verneforskriften for Rondane nasjonalpark .... ved at plattingene utenfor Rundhøbua og bua 
ved fremre Vulutjønn får stå. Rekkverket på plattingen framfor Rundhøbua må rives. 



 

 

Vedtaket begrunnes først og fremst med utgangspunkt i uttalelsen fra Villreinnemnda for 
Rondane Sølnkletten, som vanskelig kan se at plattinger av denne størrelsen og uten overbygg 
vil generere mer ferdsel i området. 
Buene er viktige kulturminner med stor verneverdi, men bygd med gjeting/tilsyn, fisking og jakt 
som formål. 
Buenes karakter påvirkes av tiltakene, men ut fra en helhetsvurdering av denne konkrete saken 
vurderes ikke dette som vesentlig.» 
 
Forslaget fra Ole Tvete Muriteigen falt med 7 mot 4 stemmer.  
(Mot forslaget stemte: Eldri Siem, Magnar Bratlieny, Kristin Langtjernet, Halvor Dahle Meland, 
Jørn Eriksen, Kristian Ulen, Aud Hove.  
For forslaget stemte: Even Moen, Guri Ruste, Laila Bårdsløkken, Ole Tvete Muriteigen) 
 
Innstillingen ble deretter enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 

Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 får Østkjølen grunneierlag avslag på sin søknad om 
dispensasjon fra verneforskriften for Rondane nasjonalpark § 3 pkt. 1.1, jf. pkt. 1.2 og 1.3. for 
Rondane nasjonalpark. 
 
Avslaget blir grunngitt med at omsøkte tiltak er i strid med verneformålet om å ivareta 
kulturminner. Oppføring av plattinger  i impregnert materiale knyttet til gamle steinbuer i 
høyfjellet vil medføre at buenes opprinnelige preg endres, og verneverdiene blir redusert. 
Vilkårene i naturmangfoldloven § 48 er derfor ikke er oppfylt. 
 
 
 

ST 21/2020 Referatsaker 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
02.04.2020  

 
Ingen saker på referatlista. 

Vedtak 

 
 
 

ST 22/2020 Delegerte vedtak 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
02.04.2020  

 
 

Vedtak 

Styret tok de delegerte vedtakene til orientering. 



 

 

 
 

DS 23/2020 Delegert sak - Rondane NP - Frydalen LVO - Dispensasjon 
- motorferdsel 2020 - hytte ved Rundhø  - Tosten Dalseg 2019/20155 
16. mar 2020 00:00:00 

DS 24/2020 Delegert sak - Rondane-Dovre NP - Dispensasjon - 
Oppsetting av midlertidig gjerde i Musvorddalen - Mysuseter og 
Kampen beitelag 2020/3555 10. mar 2020 00:00:00 

ST 23/2020 Eventuelt 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
02.04.2020  

Supplering av Prosjektgruppe Besøksstrategi Dovre nasjonalpark. 
Sekretariatet ved Trond Stensby orienterte om at Marit Vorkinn, Fylkesmannen i Innlandet / 
sekretær for Villreinnemnda Rondane Sølnkletten, har kommet med vesentlige innvendinger til 
at villreininteressene ikke er representert i prosjektgruppa for arbeidet med besøksstrategien. 
 
Selv om det for arbeidet er lagt opp til å ha en egen faggruppe for villrein, la forvalteren fram at 
han har sett litt snevert på sammensetningen av prosjektgruppa, og at det kan være fornuftig at 
villreininteressene er representert her, med et medlem fra Villreinutvalget for Rondane nord. 
 
Sekretariatet ville ha protokollført at dette er avklart med nasjonalparkstyret. 
 
Med 9 mot 1 stemme (Halvor Dahle Meland) vedtok nasjonalparkstyret å ikke slutte seg til at 
prosjektgruppa blir supplert med et medlem fra Villreinutvalget fra Rondane nord.. 
 
 
Orientering om bruk av kommunikasjonsprogrammet Teams 
Det ble lagt fram en presentasjon/brukerveiledning for bruk av Teams i gjennomføring av 
møtene i nasjonalparkstyret. 
 
Kristian Ulen spilte inn at Teams har mange nyttige funksjoner, og at det kan opprettes en egen 
gruppe i Teams for nasjonalparkstyret. Det vil forenkle kommunikasjon, gjennomføring av 
møter og deling av dokumenter. 
 
Kristin Langtjernet oppmodet til bruk av Teams også etter at gjeldende restriksjoner er 
opphevet. 
 
Etter påske vil sekretariatet kartlegge styremedlemmene sin tilgang til Teams, og opprette en 
egen gruppe («team») for nasjonalparkstyret. 
 
Oppfølging av vedtak som gjaldt søknad fra Hjerkinn fjellstue og fjellridning om ridetur. 
Guri Ruste stilte spørsmål om sekretariatet hadde fulgt opp henstillingen fra nasjonalparkstyret 
om å orientere Hjerkinn fjellstue og fjellridning om at de kan søke på en alternativ trase. 
 
Trond Stensby opplyste at han har kontaktet Hjerkinn fjellstue og fjellridning, og orientert de i 
tråd med styret sin henstilling. 
 

 


