
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 

Utvalg: Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyret 
Møtested: , Epost 
Dato: 12.05.2020 
Tidspunkt:  

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Ole Tvete Muriteigen Leder  
Even Moen Nestleder  
Eldri Siem Medlem  

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

   
 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

   
 

Merknader 

Dette var en hastesak, og saken var behandlet med bare styreleder til stede. De to 
medlemmene sluttet seg til saken i ettertid. Dette er i tråd med tidligere praksis. 

 
 

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. 
 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
  



Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

ST Rondane NP og Frydalen LVO - Motorferdsel 2020 
og båndtvang - skadefellingsforsøk ulv 

 2020/5741 

 
 

ST 2/2020 Rondane NP og Frydalen LVO - Motorferdsel 2020 og 
båndtvang - skadefellingsforsøk ulv 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre 
nasjonalparkstyret - 12.05.2020  

Enstemmig godkjent av styreleder i møtet, og av de to medlemmene i ettertid. 
 

Vedtak 

Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre gir Nord-Fron,Sør-Fron og Ringebu 

kommuner dispensasjon for motorferdsel med snøskuter i Rondane nasjonalpark og Frydalen 

landskapsvernområde i forbindelse med skadefelling av ulv og bruk av løshund i 

felllingsforsøket. Dispensasjonen er gitt med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 første 

alternativ. 

Følgende vilkår gjelder for dispensasjonen: 

• Dispensasjonen gjelder for godkjent fellingsområde jf. Fylkesmannen i Innlandet sitt 

vedtak om skadefellingsforsøk datet 11. mai 2020 samt SMS av 12.mai 2020 om 

utvidelse av områdene for skadefelling. Ved utvidelse av fellingsområdet skal 

forvaltningsmyndigheten for verneområdene i Rondane kontaktes snarest. 

• Dispensasjonen gjelder for tidsrommet fra vedtaksdato og frem til 18.mai 2020 kl 12. 

• Dersom tidsrommet for skadefellingsforsøket utvides, vil dispensasjonen for 

motorferdsel i verneområdene utvides tilsvarende. 

 

• Dispensasjonen gjelder bare for motorferdsel i forbindelse med Fylkesmannens 

dispensasjon fra viltlovens § 21 pkt. c  for utkjøring av mannskap og grovlokalisering 

av ulv (innringing for utsjekk av inn- og utspor) og gjelder for bruk av snøskuter. Det 

er ikke tillatt å bruke snøskuter til å forfølge/jage, direkte jakte på eller avlive ulv. 

 

• Dispensasjonen gjelder også for bruk av løs hund i forbindelse med 

skadefelllingsforsøket med de vilkår som fremkommer i Fylkesmannen i Innlandet 

sittt vedtak av 11.mai 2020, jf. også punkt 13 i vilkårene. 

 

• Snøskuterne skal operere sammen som en enhet dvs. med øyekontakt hele tiden 

(evt. etter hverandre i samme spor). All kjøring skal loggføres med bruk av GPS, 

for hver av snøskuterne 

 



• I forbindelse med hensynet til villreinen er det opprettet område med 

motorferdselsforbud innenfor fellingsområdet. Disse områdene er synliggjort i kart 

i figur 3 i saksfremlegget. Rød skravur omfatter Nord- og Sør-Fron kommuner. 

Dersom det er tvil om grensene for disse områdene må det tas kontakt med 

forvaltningsmyndigheten 

• Kjøring i verneområdene skal begrenses til det absolutt mest nødvendige, og all 
kjøring skal skje på en slik måte at man unngår skader på vegetasjon og 
unødvendig forstyrrelse av dyrelivet. 
 

• Det skal tas særlig hensyn til villrein i området! Om villrein påtreffes under 

kjøring skal transporten stoppe opp og vente til reinen har gått ut av området. 

Alternativt kan villreinen omkjøres på le side i en avstand på minimum 500 meter. 

 
• Alle kjøretøy som deltar skal ha med kopi av dispensasjonen for eventuell kontroll. 

 
 

• Før og etter at kjøringen er gjennomført skal Statens naturoppsyn Rondane ved 
Finn Bjormyr ha beskjed om når kjøring skal skje og når den er avsluttet. Bjormyr 
treffes på telefon 481 13 674.  

 

• I etterkant skal Rondane-Dovre nasjonalparkstyre ha tilsendt en kortfattet rapport på 
hvordan gjennomføringen av skadefellingen har blitt gjennomført innenfor Rondane 
nasjonalpark og Frydalen landskapsvernområde (epost : 
fminpost@fylkesmannen.no ). GPS-logg for all motorisert ferdsel innefor 
verneområdene skal leveres samtidig med rapporten 5 dager etter endt 
fellingsforsøk.  

 

Vi gjør oppmerksom på at denne tillatelsen bare gjelder i forhold til verneforskriften for Frydalen 
landskapsvernområde og Rondane nasjonalpark. 
 
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. 
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