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Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Even Moen Medlem STOR-ELVDAL 
Jørn Eriksen Medlem RINGSAKER 
Ole Tvete Muriteigen Leder SØR-FRON 
Laila Bårdsløkken Medlem RINGEBU 
Guri Ruste Medlem DOVRE 
Kristin Langtjernet Medlem FOLLDAL 
Aud Hove Medlem IFK 
Kristian Ulen Medlem HAMAR 
Eldri Siem Medlem SEL 
Magnar Bratlien Medlem NORD-FRON 
   

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
   
Halvor Dahle Meland Medlem ÅMOT 
   
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 

 
 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
  

Trond Stensby Nasjonalparkforvalter 
Eirin Berge  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. 
 



Godkjent pr epost 
 
Ole T. Muriteigen   Magnar Bratlien 
_____________________  ______________________  
  



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

ST 24/2020 Godkjenning av innkalling og valg av medlem til å 
skrive under protokollen 

  

ST 25/2020 Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - Valg av 
personer til rådgivende utvalg i perioden 2020-2023 

 2020/3971 

ST 26/2020 Rondane NP - Landskapsplanlegging 
Mysuseter/Spranget - rammer for tiltaket 

 2020/6192 

ST 27/2020 Rondane NP - Dovre NP - Oppføring av nye 
informasjonstavler etter ny merkevarestrategi på 
utvalgte stederutvalgte steder i Rondaneregionen. 

 2020/5129 

ST 28/2020 Frydalen LVO - Søknad om midler knyttet til 
informasjon og skilting - Nord-Fron og Sør-Fron 
kommuner 

 2019/20449 

ST 29/2020 Sak - Grimsdalen LVO - Høring av utkast til 
skjøtselsplan 

 2020/6272 

ST 30/2020 Høring. Regional planstrategi for Innlandet - 2020 - 
2024 

 2020/5171 

ST 31/2020 Varsel om oppstart og høyring av planprogram - 
Dovre - kommunedelplan - kulturminneplan 

 2020/6240 

ST 32/2020 Klage på vedtak - Dovre NP - Rondane NP - 
organisert ridetur - Hjerkinn - Rondablikk - 
musikkfestivalen Rondaståk - Hjerkinn Fjellstue og 
Fjellridning 

 2019/20553 

ST 33/2020 Frydalen LVO - Forberedende klagebehandling, 
byggetiltak gbnr.344/46 i Nord-Fron kommune - 
Erland Killi 

 2019/15202 

ST 34/2020 Rondane NP- Forberedende klagebehandling - 
Motorferdsel Per Gynt hytta - Knut Olstad 

 2020/3833 

ST 35/2020 Frydalen LVO - Søknad om godkjenning av tilbygg - 
Iver Stakston 

 2019/5782 

ST 36/2020 Rondane NP - dispensasjon - 2020 - bygging av 
gapahuk ved teltplassen ved Rondvassbu - Den 
Norsk Turistforening Oslo og Omegn 

 2020/5362 

ST 37/2020 Rondane NP - dispensasjon - 2020 - padling på Stor 
Ula fra Rondvassbu til Spranget - Nordisk 
Friluftskompani AS 

 2020/4501 

ST 38/2020 Delegerte vedtak   
DS 
25/2020 

Delegert sak - Grimsdalen LVO - motorferdsel - 
barmark - Inger og Hans Skomakerstuen 

 2020/4901 

DS 
26/2020 

Delegert sak. Hemmeldalen NR - tillatelse - 
motorferdsel - 2021 - 2025 - snødekt mark - 
Bergesjøen - Anders Grønli 

 2020/4835 

DS 
27/2020 

Delegert sak - presisering - Rondane NP - 
Dispensasjon - Motorferdsel - 2020 - 2026 - 

 2019/15276 



Oppkjøring av skiløyper - Venabygdsfjellet 
Turskiløyper SA 

DS 
28/2020 

Delegert vedtak. Rondane NP - dispensasjon - 
motorferdsel - 2020 - bruk av motorbåt Rondvatnet - 
fisketillatelse i Rondvatnet og bruk av kjøretøy på 
Tjønnbakkvegen - NINA 

 2020/5843 

DS 
29/2020 

Delegert sak. Rondane NP - dispensasjon - 
innsamling av vannmidd - fjærmygg og sviknott - 
2020 - Rondvassbu - Storula - Spranget og 
Illmannåe - NTNU 

 2020/6030 

DS 
30/2020 

Delegert sak. Rondane NP - oppsetting av skilt - 
Folldal turlag - avslag 

 2020/5150 

DS 
31/2020 

Delegert sak. Hemmeldalen NR - Hovdsjømyrene 
NR - dispensasjon - motorferdsel - 2020 - fly - 
geofysiske målinger - Norges geologiske 
undersøkelse - NGU 

 2020/6062 

DS 
32/2020 

Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - 
motorferdsel 2020 - vedlikehold bua- Buvollen - 
Fron Atnedal Bygdealmenning 

 2020/4131 

DS 
33/2020 

Delegert sak - Frydalen LVO - motorferdsel - 
snødekt mark - transport av byggevarer - Midtli og 
Svelstad Bygg AS 

 2020/4517 

DS 
34/2020 

Delegert sak. Frydalen LVO - Motorferdsel barmark 
2020, gnr. 331 bnr. 74 - Knut Engemoen 

 2020/6173 

ST 39/2020 Referatsaker   
RS Frydalen LVO - Videre oppfølging av kontroll med 

byggetiltak - Ingar Eide 
 2019/5782 

RS Avtale om tjenestekjøp Kistefos Skogtjenester AS - 
signert 

 2020/567 

RS Status overvåking fotråtesituasjonen Rondane N  2020/616 
RS Rondane NP - oppsetting av skilt - Folldal turlag  2020/5150 
RS Årsmelding 2019 for Villreinnemnda for Rondane og 

Sølnkletten 
 2020/5434 

RS Forslag  2020/5464 
RS Svar. Uttalelse - Oppfølging av byggetiltak Vulufjell - 

Østkjølen grunneierlag 
 2019/19629 

RS Svar. Rondane-Dovre. Behov for styrket 
naturoppsyn i store verneområder og 
nasjonalparker - sommeren 2020 

 2020/5903 

RS Sammensetting av prosjektgruppe besøksstrategi  2020/567 
RS Møtebok Dovre fjellstyre - Dispensasjon - Oppføring 

av gapahuk på campingområde ved Løken - 
 2019/20853 

RS Rondane NP og Frydalen LVO - Motorferdsel 2020 
og båndtvang ifbm skadefelling ulv- Ringebu, Sør-
Fron og Nord-Fron 

 2020/5859 



RS Sak -Rondane NP og Frydalen LVO - Dispensasjon 
motorferdsel 2020 og båndtvang - 
skadefellingsforsøk ulv 

 2020/5741 

RS Delegert sak - Rondane NP - Dispensasjon - 
motorferdsel - 2020-2023 Peer Gynt hytta - Knut 
Olstad 

 2020/3833 

RS Redningstjenestens bruk av snøscooter  2020/6403 
ST 40/2020 Eventuelt   

 
 

ST 24/2020 Godkjenning av innkalling og valg av medlem til å skrive 
under protokollen 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
10.06.2020  
 
 

Vedtak 
Innkalling godkjent. Ole T.Muriteigen og Magnar Bratlien valgt til å skrive under protokollen. 
 
 

ST 25/2020 Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - Valg av personer til 
rådgivende utvalg i perioden 2020-2023 

Innstilling fra forvalter 
Etter forslag mottatt fra de forespurte organisasjonene/sammenslutningene om innspill til én 
kvinne og én mann for deltakelse i rådgivende utvalg, jf likevel likestillingsloven § 28 bokstav e) 
oppnevner Rondane Dovre nasjonalparkstyre følgende personer til rådgivende utvalg for 
perioden 2020-2023: 

Organ 
 Representant 
Frilufts- og miljøinteresser  
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Hedmark 
Morten Aas  

1 

Forum for natur og friluftsliv (FNF)  Oppland 
Tormod Pedersen  (medlem) 
Ole Morten Fossli (vara) 

1 

DNT Oslo – og Omegn 
Jan Erik Reiten  
 

1 

Villreininteresser  
Villreinnemda for Rondane-Sølnkletten 
Solvår Brustad Lileeng (medlem) 
Jørund Båstad (vara) 

1 

Villreinutvalget Rondane Nord og Rondane Sør 
Hans Olav Arnekleiv, Rondane Nord (medlem) 

1 



Inge Asphoug, Rondane Sør (vara) 
 
Sammenslutningen for Fjellstyrene i Rondane 
Knut Erik Ulen (medlem) 
Therese Rudi (vara) 
 
 

1 

Reiseliv  
Rondanevegen SA 
Anne Margrethe Sæterhaug, Kvistli Islandshester (medlem) 
Bjørn Brendbakken, Galleri Snøhetta (vara) 
 

1 

Nasjonalparkriket Reiseliv (Dovre og Sel) 
Ole Erik Bjørnstadhaugen (medlem) 
 

1 

Visit Lillehammer (N-Fron, S-Fron, Ringebu) 
(ingen forslag mottatt) 
 

 

Grunneiere  
Statskog 
Hilde Hammer (medlem) 
Trond Berger (vara) 

1 

Oppland Bondelag/bonde- og 
småbrukarlag/skogeierforening/Sau og geit 
 
Bjørnhild Vigerust (medlem) 
Jan Erik Brenden (vara) 
 

1 

Hedmark Bondelag/bonde- og 
småbrukarlag/skogeierforening/Sau og geit 
 
Ingar Elgevasslien (medlem)  
Håkon Edvard Nesset (vara) 

1 

Grunneier representant Hemmeldalen 
True Strand Schieldmann (medlem) 
Haaken Wilhelm Mathiesen (vara) 
 

1 

Hytteeiere 1 
 
Kvamsfjellet vel v/Eystein Brustuen (medlem) 
Mysuseter Vel v/ Knyt Bryhn (vara) 

 

SUM TOTALT 13 
 
 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
10.06.2020  
Ove Gjesdal i Visit Lillehammer har i epost av 8.juni 2020 har spilt inn at han stiller som 
representant. Det totale antallet medlemmer i rådgivende utvalg blir 14 
 
Eldri Siem og Kristian Ulen stilte spørsmål ved sin habilitet ved valg av medlem inn i 
rådgivende utvalg pga familiære bånd med de foreslåtte representanter. Nasjonalparkstyret 
vurderte at samtlige av styremedlemmene var habile. 



 
Innstillinga ble enstemmig vedtatt med tillegg fra innmeldt representant fra Visit Lillehammer. 
Guri Ruste var ikke tilstede under behandlingen av saken. 
 

Vedtak 
Etter forslag mottatt fra de forespurte organisasjonene/sammenslutningene om innspill til én 
kvinne og én mann for deltakelse i rådgivende utvalg, jf likevel likestillingsloven § 28 bokstav e) 
oppnevner Rondane Dovre nasjonalparkstyre følgende personer til rådgivende utvalg for 
perioden 2020-2023: 

Organ 
 Representant 
Frilufts- og miljøinteresser  
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Hedmark 
Morten Aas  

1 

Forum for natur og friluftsliv (FNF)  Oppland 
Tormod Pedersen  (medlem) 
Ole Morten Fossli (vara) 

1 

DNT Oslo – og Omegn 
Jan Erik Reiten  
 

1 

Villreininteresser  
Villreinnemda for Rondane-Sølnkletten 
Solvår Brustad Lileeng (medlem) 
Jørund Båstad (vara) 

1 

Villreinutvalget Rondane Nord og Rondane Sør 
Hans Olav Arnekleiv, Rondane Nord (medlem) 
Inge Asphoug, Rondane Sør (vara) 
 

1 

Sammenslutningen for Fjellstyrene i Rondane 
Knut Erik Ulen (medlem) 
Therese Rudi (vara) 
 
 

1 

Reiseliv  
Rondanevegen SA 
Anne Margrethe Sæterhaug, Kvistli Islandshester (medlem) 
Bjørn Brendbakken, Galleri Snøhetta (vara) 
 

1 

Nasjonalparkriket Reiseliv (Dovre og Sel) 
Ole Erik Bjørnstadhaugen (medlem) 
 

1 

Visit Lillehammer (N-Fron, S-Fron, Ringebu) 
Ole Gjesdal 
 

1 

Grunneiere  
Statskog 
Hilde Hammer (medlem) 
Trond Berger (vara) 

1 

Oppland Bondelag/bonde- og 
småbrukarlag/skogeierforening/Sau og geit 
 
Bjørnhild Vigerust (medlem) 
Jan Erik Brenden (vara) 

1 



 
Hedmark Bondelag/bonde- og 
småbrukarlag/skogeierforening/Sau og geit 
 
Ingar Elgevasslien (medlem)  
Håkon Edvard Nesset (vara) 

1 

Grunneier representant Hemmeldalen 
True Strand Schieldmann (medlem) 
Haaken Wilhelm Mathiesen (vara) 
 

1 

Hytteeiere 1 
 
Kvamsfjellet vel v/Eystein Brustuen (medlem) 
Mysuseter Vel v/ Knyt Bryhn (vara) 

 

SUM TOTALT 14 
 
 
 
 
 
 

ST 26/2020 Rondane NP - Landskapsplanlegging Mysuseter/Spranget 
- rammer for tiltaket 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre ber sekretariatet om å sette i gang med en 
landskapsplanlegging i området Mysusæter/Spranget, jf C-skjema i bestillingsdialogen for 
2020.  
Målet for landskapsplanleggingen skal være å få frem potensialet for attraktive 
startpunkt/informasjonspunkt med utgangspunkt i de naturgitte kvalitetene knyttet til 
parkeringsplassene på Mysusæter og Spranget. 
Midlene som er avsatt gjennom bestillingsdialogen skal benyttes til kjøp av tjenester for 
landskapsplanlegging i tråd med de beskrivelser og rammer som fremkommer i saken. 
Det forutsettes god dialog med lokale interesser og fylkeskommunen gjennom styringsgruppa 
for delprosjektet «Oppfølging av mulighetsstudie Mysusæter/Spranget» som ligger som en av 3 
delprosjekt i «Villreinfjellet som verdiskaper i Rondane» 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
10.06.2020  
Det ble diskusjon rundt status på Spranget og hensiktsmessigheten å ta med dette området i 
foreliggende landskapsplanlegging. 
 
Det ble også omtalt dette med anbud og god samhandling med prosjektet «Villreinfjellet som 
verdiskaper i Rondane».  
 
Innstillinga ble enstemmig vedtatt. Guri Ruste var ikke tilstede under behandlingen av saken. 



Vedtak 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre ber sekretariatet om å sette i gang med en 
landskapsplanlegging i området Mysusæter/Spranget, jf C-skjema i bestillingsdialogen for 
2020. 
  
Målet for landskapsplanleggingen skal være å få frem potensialet for attraktive 
startpunkt/informasjonspunkt med utgangspunkt i de naturgitte kvalitetene knyttet til 
parkeringsplassene på Mysusæter og Spranget. 
 
Midlene som er avsatt gjennom bestillingsdialogen skal benyttes til kjøp av tjenester for 
landskapsplanlegging i tråd med de beskrivelser og rammer som fremkommer i saken. 
Det forutsettes god dialog med lokale interesser og fylkeskommunen gjennom styringsgruppa 
for delprosjektet «Oppfølging av mulighetsstudie Mysusæter/Spranget» som ligger som en av 3 
delprosjekt i «Villreinfjellet som verdiskaper i Rondane» 
 
 

ST 27/2020 Rondane NP - Dovre NP - Oppføring av nye 
informasjonstavler etter ny merkevarestrategi på utvalgte steder i 
Rondaneregionen. 

Innstilling fra forvalter 
Med hjemmel i vedtektene for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre pkt. 8.4, og med henvisning til 
Forvaltningsplan for de store verneområdene i Rondane, Besøksstrategien for Rondane 
nasjonalpark og bestillingsdialogen for 2020 pkt. 3. Oppføring av nye informasjonstavler etter 
ny merkevarestrategi på utvalgte steder i Rondaneregionen.» godkjenner nasjonalparkstyret 
følgende opplegg: 
Prioriterte arbeidsoppgaver: 
1. Montering av de 15 portalskiltene i cortenstål på utvalgte steder, jf. tabell A. 
2. Sanering av eksisterende skilt etter behov, jf. tabell A og B. 
3. Videre arbeid med ulike plakater, tekst, foto, kart og design. 
Punkt 2 og 3 blir å gjennomføre så langt midlene rekker, etter at pkt 1 er gjennomført. 
 
Tabell A. Prioritert liste, innfallsporter planlagt oppsatt portalskilt.Gammel informasjon vil bli 
sanert. 
Sted Antall skilt 
Rondvassbu 3 
Eftansåe 3 
Fallet v. avkjøring fra fv 27 3 
Rudland fjellsenter 3 
Lundegard (Venabygdsfjellet) 3 
Sum 15 

 
  



 
Tabell B. Liste over informasjonspunkt der en enten skal utsette arbeidet, avvikle  
informasjonen om verneområdene, eller punkt som ikke er aktuelle å tilrettelegge. 
Utsette Avvikle Ikke aktuell 
Spranget Brattbakken E6 aust 
Mysusæter Gammelgarden Storrhusranden 
Hageseter Bjørgebu Folldal gruver 
Barthbua Dørålevegen Venabygdsfjellet 1 og 2 
Grimsdalshytta Fallet (v. gårdsbruket) Spidsbergseter 
Krøkla  Fryosen 
Dørålseter  Sohlbergs plass/Atnasjø kafe 
Frybrua  Atnabrua vannbruksmuseum 
Tollevshaugen  Straumbu 
  Smuksjøseter 
  Høvringen handel 

 
 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
10.06.2020  
Det ble noe diskusjon rundt med prioritering av informasjonspunkter både knyttet til Frydalen 
LVO og Spranget/Mysusæter. Ingen endringsforslag ble lagt frem. 
 
Innstillinga ble enstemmig vedtatt. Guri Ruste var ikke tilstede under behandlingen av saken. 
 

Vedtak 
Med hjemmel i vedtektene for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre pkt. 8.4, og med henvisning til 
Forvaltningsplan for de store verneområdene i Rondane, Besøksstrategien for Rondane 
nasjonalpark og bestillingsdialogen for 2020 pkt. 3. Oppføring av nye informasjonstavler etter 
ny merkevarestrategi på utvalgte steder i Rondaneregionen.» godkjenner nasjonalparkstyret 
følgende opplegg: 
 
Prioriterte arbeidsoppgaver: 
1.Montering av de 15 portalskiltene i cortenstål på utvalgte steder, jf. tabell A. 
2. Sanering av eksisterende skilt etter behov, jf. tabell A og B. 
3. Videre arbeid med ulike plakater, tekst, foto, kart og design. 
Punkt 2 og 3 blir å gjennomføre så langt midlene rekker, etter at pkt 1 er gjennomført. 
 
Tabell A. Prioritert liste, innfallsporter planlagt oppsatt portalskilt.Gammel informasjon vil bli 
sanert. 
Sted Antall skilt 
Rondvassbu 3 
Eftansåe 3 
Fallet v. avkjøring fra fv 27 3 
Rudland fjellsenter 3 
Lundegard (Venabygdsfjellet) 3 
Sum 15 

 
Tabell B. Liste over informasjonspunkt der en enten skal utsette arbeidet, avvikle  
informasjonen om verneområdene, eller punkt som ikke er aktuelle å tilrettelegge. 



Utsette Avvikle Ikke aktuell 
Spranget Brattbakken E6 aust 
Mysusæter Gammelgarden Storrhusranden 
Hageseter Bjørgebu Folldal gruver 
Barthbua Dørålevegen Venabygdsfjellet 1 og 2 
Grimsdalshytta Fallet (v. gårdsbruket) Spidsbergseter 
Krøkla  Fryosen 
Dørålseter  Sohlbergs plass/Atnasjø kafe 
Frybrua  Atnabrua vannbruksmuseum 
Tollevshaugen  Straumbu 
  Smuksjøseter 
  Høvringen handel 

 
 
 

ST 28/2020 Frydalen LVO - Søknad om midler knyttet til informasjon 
og skilting - Nord-Fron og Sør-Fron kommuner 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 10.juni 2020 besluttet å søke om midler 
til vegbommer og informasjonskilt i forbindelse med etableringen av landbruksveg som berører 
Frydalen landskapsvernområde, i supplerende tildeling for tiltaksposten 1420.31. 
 
Nasjonalparkstyre vurderer at tiltaket er viktig for å ivareta verneverdiene i verneområdene som 
både er kulturlandskap gjennom bruk (beite) og villreinens arealbruk. Tiltaket er i tråd med 
målsetninger i besøksstrategien for Rondane nasjonalpark. 
 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
10.06.2020  
Innstillinga ble enstemmig vedtatt. Guri Ruste var ikke tilstede under behandlingen av saken. 
 

Vedtak 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i styremøte den 10.juni 2020 besluttet å søke om midler 
til vegbommer og informasjonskilt i forbindelse med etableringen av landbruksveg som berører 
Frydalen landskapsvernområde, i supplerende tildeling for tiltaksposten 1420.31. 
 
Nasjonalparkstyre vurderer at tiltaket er viktig for å ivareta verneverdiene i verneområdene som 
både er kulturlandskap gjennom bruk (beite) og villreinens arealbruk. Tiltaket er i tråd med 
målsetninger i besøksstrategien for Rondane nasjonalpark. 
 
 



ST 29/2020 Sak - Grimsdalen LVO - Høring av utkast til skjøtselsplan 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparktstyre har besluttet at utkast til skjøtselsplan «Grimsdalen 
landskapsvernområde - Skjøtselsplan for helhetlig kulturlandskap i verneområdet» sendes på 
høring til grunneiere, festere, bruksberettigde, relevante organisasjoner og myndigheter samt 
annonseres i to lokalaviser ihhv Dovre og Folldal kommuner. 
Høringsfristen settes til 20.september 2020. 
 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
10.06.2020  
 
Enstemmig som innstilt. 
Aud Hove og Guri Ruste var ikke tilstede under behandlingen av saken. 
 

Vedtak 
Rondane-Dovre nasjonalparktstyre har besluttet at utkast til skjøtselsplan «Grimsdalen 
landskapsvernområde - Skjøtselsplan for helhetlig kulturlandskap i verneområdet» sendes på 
høring til grunneiere, festere, bruksberettigde, relevante organisasjoner og myndigheter samt 
annonseres i to lokalaviser ihhv Dovre og Folldal kommuner. 
 
Høringsfristen settes til 20.september 2020. 
 
 

ST 30/2020 Høring. Regional planstrategi for Innlandet - 2020 - 2024 

Innstilling fra forvalter 
1. 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre mener forslaget til regional planstrategi for Innlandet gir en 
god beskrivelse av status, utfordringer og muligheter for ulike samfunnsektorer, med en grei 
oversikt og prioritering av fylkeskommunens planoppgaver i valgperioden. 
2. 
Gitt at 21% av det vernede areal i landet ligger i Innlandet mener nasjonalparkstyret at 
forvaltning av verneområdene burde vært mer synliggjort i selve planstrategien. Det gjelder 
særlig sammenhengen mellom 

 Regionale planer og verneområdeforvaltningen, jf. bl.a. det som står i 
forvaltningsplanen for Rondane. 

 Utvikling av et bærekraftig reiseliv og forvaltning av verneområdene. 
3. 
Den viktigiste regionale planen for nasjonalparkstyrets ansvarsområde er «Regional plan for 
Rondane Sølnkletten». Et av tiltakene her er et «Årlig fellesmøte» for rullering av handlingsplan 
i regional plan. Det er viktig at fylkeskommunen følger opp dette, og sørger for at 
nasjonalparkstyret blir involvert. 
 



--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
10.06.2020  
Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
1. 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre mener forslaget til regional planstrategi for Innlandet gir en 
god beskrivelse av status, utfordringer og muligheter for ulike samfunnsektorer, med en grei 
oversikt og prioritering av fylkeskommunens planoppgaver i valgperioden. 
2. 
Gitt at 21% av det vernede areal i landet ligger i Innlandet mener nasjonalparkstyret at 
forvaltning av verneområdene burde vært mer synliggjort i selve planstrategien. Det gjelder 
særlig sammenhengen mellom 

 Regionale planer og verneområdeforvaltningen, jf. bl.a. det som står i 
forvaltningsplanen for Rondane. 

 Utvikling av et bærekraftig reiseliv og forvaltning av verneområdene. 
3. 
Den viktigste regionale planen for nasjonalparkstyrets ansvarsområde er «Regional plan for 
Rondane Sølnkletten». Et av tiltakene her er et «Årlig fellesmøte» for rullering av handlingsplan 
i regional plan. Det er viktig at fylkeskommunen følger opp dette, og sørger for at 
nasjonalparkstyret blir involvert. 
 
 
 
 

ST 31/2020 Varsel om oppstart og høyring av planprogram - Dovre - 
kommunedelplan - kulturminneplan 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre ser det som positivt at Dovre kommune vil lage ein 
kommunedelplan for kulturminne, og meiner utsendt forslag til planprogram legg eit godt 
grunnlag for planarbeidet. 
 
Nasjonalparkstyret vil gje følgjande innspel til planprogrammet: 

 Kulturminnevern er ein viktig verdi i verneområda, slik det går fram av 
Forvaltningsplanen for de store verneområda i Rondane. 

 Det er viktig at kommunedelplanen for kulturminne blir i samsvar med andre 
styringsdokument, som forvaltningsplan og besøksstrategi. 

 I nasjonalparkane er alle kulturminne verna etter verneforskriften, uavhengig av 
fredingssatusen etter kulturminnelova. Det påligger derfor nasjonalparkstyret eit særleg 
ansvar for forvalting av kulturminne i nasjonalparkane. Dette og andre forvaltingsorgan 
si rolle i kulturminneforvaltinga bør komme tydlegare fram i planprogrammet. 

 I landskapsvernområda er det knytt viktige kulturminneverdiar til ulike bygningsmiljø, 
særleg i setergrendene.Nasjonalparkstyret har eit ansvar for å ivareta desse 
interessene i skjøtselsplanar og behandling av søknadar om byggetiltak.Her er det viktig 
med samordning mellom nasjonalparkstyret og kommunen. 

 Nasjonalparkstyret ser at det også vil ha ein verdi å få oppdatert SEFRAK-registeret i 
sæterområda. Det vil gje nyttig kunnskap om utvikling og status for kulturminneverdiane 
her. 



 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
10.06.2020  
 
Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre ser det som positivt at Dovre kommune vil lage ein 
kommunedelplan for kulturminne, og meiner utsendt forslag til planprogram legg eit godt 
grunnlag for planarbeidet. 
 
Nasjonalparkstyret vil gje følgjande innspel til planprogrammet: 

 Kulturminnevern er ein viktig verdi i verneområda, slik det går fram av 
Forvaltningsplanen for de store verneområda i Rondane. 

 Det er viktig at kommunedelplanen for kulturminne blir i samsvar med andre 
styringsdokument, som forvaltningsplan og besøksstrategi. 

 I nasjonalparkane er alle kulturminne verna etter verneforskriften, uavhengig av 
fredingssatusen etter kulturminnelova. Det påligger derfor nasjonalparkstyret eit særleg 
ansvar for forvalting av kulturminne i nasjonalparkane. Dette og andre forvaltingsorgan 
si rolle i kulturminneforvaltinga bør komme tydlegare fram i planprogrammet. 

 I landskapsvernområda er det knytt viktige kulturminneverdiar til ulike bygningsmiljø, 
særleg i setergrendene.Nasjonalparkstyret har eit ansvar for å ivareta desse 
interessene i skjøtselsplanar og behandling av søknadar om byggetiltak.Her er det viktig 
med samordning mellom nasjonalparkstyret og kommunen. 

 Nasjonalparkstyret ser at det også vil ha ein verdi å få oppdatert SEFRAK-registeret i 
sæterområda. Det vil gje nyttig kunnskap om utvikling og status for kulturminneverdiane 
her. 

 
 
 

ST 32/2020 Klage på vedtak - Dovre NP - Rondane NP - organisert 
ridetur - Hjerkinn - Rondablikk - musikkfestivalen Rondaståk - 
Hjerkinn Fjellstue og Fjellridning 

Innstilling fra forvalter 
Med hjemmel i forvaltningsloven § 33 opprettholder Rondane-Dovre nasjonalparkstyre sitt 
vedtak fra møte 02.04.20, styresak 10/2020. 
 
Saken blir sendt til Miljødirektoratet for endelig avgjerd. 
 
Hovedinnholdet i klagen er vurdert i seks punkt. I klagen er det ikke lagt fram nye opplysninger 
som er vesentlige for vurdering av søknaden fra Hjerkinn fjellstue og fjellridning. 
 
Nasjonalparkstyret har behandlet søknaden fra Hjerkinn fjellstue og fjellridning på en lovmessig 
måte, basert på eksisterende kunnskap om villreinen sin arealbruk og ferdsel i verneområdene. 
Deler av leveområdet er gått ut av bruk som følge av etablering av barrierer for trekkveger og at 
villreinen unnviker å bruke areal med stor ferdsel. Villreinen er en sentral del av verneformålet 
for nasjonalparkene, og hensynet til verneformålet skal veie tyngst i slike saker. Det er også 
nedfelt i besøksstrategien for Rondane nasjonalpark. 



 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
10.06.2020  
 
Innstillinga ble vedtatt enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Med hjemmel i forvaltningsloven § 33 opprettholder Rondane-Dovre nasjonalparkstyre sitt 
vedtak fra møte 02.04.20, styresak 10/2020 
. 
Saken blir sendt til Miljødirektoratet for endelig avgjerd. 
 
Hovedinnholdet i klagen er vurdert i seks punkt. I klagen er det ikke lagt fram nye opplysninger 
som er vesentlige for vurdering av søknaden fra Hjerkinn fjellstue og fjellridning. 
 
Nasjonalparkstyret har behandlet søknaden fra Hjerkinn fjellstue og fjellridning på en lovmessig 
måte, basert på eksisterende kunnskap om villreinen sin arealbruk og ferdsel i verneområdene. 
Deler av leveområdet er gått ut av bruk som følge av etablering av barrierer for trekkveger og at 
villreinen unnviker å bruke areal med stor ferdsel. Villreinen er en sentral del av verneformålet 
for nasjonalparkene, og hensynet til verneformålet skal veie tyngst i slike saker. Det er også 
nedfelt i besøksstrategien for Rondane nasjonalpark. 
 
 
 

ST 33/2020 Frydalen LVO - Forberedende klagebehandling, 
byggetiltak gbnr.344/46 i Nord-Fron kommune - Erland Killi 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre viser til klage fra Erland Killi av 9.april 2020 og omgjør på 
bakgrunn av klagen den delen av vedtaket datert 17.mars 2020 som gjelder avslag på 
ombygging av terrasse. Omgjøringen er hjemlet i forvaltningsloven § 33, 2.ledd.  
 
Nytt vedtak lyder: 
 
Erland Killi gis tillatelse til ombygging av terrasse på sin fritidsbolig gbnr 344/46 i Nord-Fron 
kommune, i Frydalen landskapsvernområde ved at terrassen bygges inn om omgjøres til 
soverom samt at det for nevnte areal bygges ny grunnmur. 
 
Vedtaket er gitt i medhold av verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde § 3 punkt 1.3 
bokstav d.  
 
Følgende vilkår gjelder for tillatelsen:  

 Eksisterende åpne, overbygd areal (terrasse) med et bruksareal (BRA) på 14 m2 (6,1 m 
x 2 ,3 m) bygges inn og ny yttervegg fluktueres med eksisterende yttervegg. 
 

 Ombygging skal ikke medføre utvidelse av det eksisterende bruksarealet (BRA) på 
fritidsboligen som er 76 m2. Eksisterende bebygd areal (BYA) skal ikke endres. 

 



 Rivingsmaterialer og overskytende bygningsmaterialer skal bringes ut fra området.  
 

 Tiltaket skal ikke medføre terrenginngrep over 1 meter, og bygningen skal tilpasses 
terreng, ikke motsatt.  

 
 Eksisterende materialbruk og farger på fasade, vinduer, grunnmur og tak skal 

videreføres (stav og laft, torvtak). 
 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 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 - 
10.06.2020  
Kristian Ulen foreslo at det presiseres i vedtaket at etablering av markterrasse gitt i vedtak av 
17.mars 2020 samt ikke skal medføre terrenginngrep utover 0,5 meter. Dette tas inn som et 
nytt vilkår. 
 
Vedtaket ble enstemmig som innstilt med nytt vilkår om terrenginngrep knyttet til markterrasse. 
 

Vedtak 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre viser til klage fra Erland Killi av 9.april 2020 og omgjør på 
bakgrunn av klagen den delen av vedtaket datert 17.mars 2020 som gjelder avslag på 
ombygging av terrasse. Omgjøringen er hjemlet i forvaltningsloven § 33, 2.ledd.  
 
Nytt vedtak lyder: 
 
Erland Killi gis tillatelse til ombygging av terrasse på sin fritidsbolig gbnr 344/46 i Nord-Fron 
kommune, i Frydalen landskapsvernområde ved at terrassen bygges inn og omgjøres til 
soverom samt at det for nevnte areal bygges ny grunnmur. 
 
Vedtaket er gitt i medhold av verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde § 3 punkt 1.3 
bokstav d.  
 
 
Følgende vilkår gjelder for tillatelsen:  

 Eksisterende åpne, overbygd areal (terrasse) med et bruksareal (BRA) på 14 m2 (6,1 m 
x 2 ,3 m) bygges inn og ny yttervegg fluktueres med eksisterende yttervegg. 



 
 Ombygging skal ikke medføre utvidelse av det eksisterende bruksarealet (BRA) på 

fritidsboligen som er 76 m2. Eksisterende bebygd areal (BYA) skal ikke endres. 
 

 Rivingsmaterialer og overskytende bygningsmaterialer skal bringes ut fra området.  
 

 Tiltaket skal ikke medføre terrenginngrep over 1 meter, og bygningen skal tilpasses 
terreng, ikke motsatt.  
 

 Også etablering av markterrasse skal tilpasses terreng og terrenginngrep skal ikke 
være over 0,5 meter. 

 
 Eksisterende materialbruk og farger på fasade, vinduer, grunnmur og tak skal 

videreføres (stav og laft, torvtak). 
 

 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 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. 
 
 
 

ST 34/2020 Rondane NP- Forberedende klagebehandling - 
Motorferdsel Per Gynt hytta - Knut Olstad 

Innstilling fra forvalter 
Med hjemmel i forvaltningsloven § 33 opprettholder Rondane-Dovre nasjonalparkstyre delegert 
vedtak datert 30.mars om motorferdsel knyttet til drift av Peer-Gynt hytta i Rondane 
nasjonalpark. 
 
Saken blir sendt til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. 
 
Innholdet i klagen er vurdert og avveid, og en kan ikke se at det i klagen er lagt fram nye 
opplysninger som er vesentlige og skulle tilsi en omgjøring av vedtaket. 
Nasjonalparkstyret har behandlet søknaden fra Peer-Gynt hytta basert på eksisterende 
rammer, retningslinjer i forvaltningsplan,  kunnskap om villreinen sin arealbruk og ferdsel i 
verneområdene. Deler av leveområdet er gått ut av bruk som følge av arealunnvikelser og 
etablering av barrierer for trekkveger. Villreinen er en sentral del av verneformålet for 
nasjonalparkene, og hensynet til verneformålet skal veie tyngst i slike saker. Det er også 
nedfelt i besøksstrategien for Rondane nasjonalpark. 
 



--- slutt på innstilling – 

-Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
10.06.2020  
Innstillinga ble vedtatt enstemmig. 
 

Vedtak 
Med hjemmel i forvaltningsloven § 33 opprettholder Rondane-Dovre nasjonalparkstyre delegert 
vedtak datert 30.mars om motorferdsel knyttet til drift av Peer-Gynt hytta i Rondane 
nasjonalpark. 
 
Saken blir sendt til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. 
 
Innholdet i klagen er vurdert og avveid, og en kan ikke se at det i klagen er lagt fram nye 
opplysninger som er vesentlige og skulle tilsi en omgjøring av vedtaket. 
 
Nasjonalparkstyret har behandlet søknaden fra Peer-Gynt hytta basert på eksisterende 
rammer, retningslinjer i forvaltningsplan, kunnskap om villreinen sin arealbruk og ferdsel i 
verneområdene. Deler av leveområdet er gått ut av bruk som følge av arealunnvikelser og 
etablering av barrierer for trekkveger. Villreinen er en sentral del av verneformålet for 
nasjonalparkene, og hensynet til verneformålet skal veie tyngst i slike saker. Det er også 
nedfelt i besøksstrategien for Rondane nasjonalpark. 
 
 
 

ST 35/2020 Frydalen LVO - Søknad om godkjenning av tilbygg - Iver 
Stakston 

Innstilling fra forvalter 
Med hjemmel i verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde § 3, pkt. 1.3 d) får Iver 
Stakston tillatelse til utviding av vedskjul på eiendommen gnr. 331 bnr. 70 i Nord-Fron 
kommune. 
Vilkår: 

1. Tilbygget skal ha gjøres som en utviding av eksisterende uthus, der taket forlenges med 
samme vinkel som på eksisterende bygg. (Se figur 3 i saksframlegget) 

2. Tilbygget skal ha største ytre mål 1 m * 3,4 m= 3,4 m2. 
3. Samlet BYA skal ikke overstige 68 m2 etter utbygging. 
4. Tiltaket skal ikke medføre terrenginngrep over 0,5 meter, og bygningen skal tilpasses 

terreng, ikke motsatt. 
5. Det skal brukes tradisjonelle materialer og tilbygget skal bygges som bindingsverk kledd 

med stående panel. Eksisterende fargebruk skal videreføres på tilbygg. 
6. Statens naturoppsyn (SNO) kan utføre kontroll i henhold til vilkårene i tillatelsen. 
7. 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. 
 

mailto:fminpost@fylkesmannen.no


--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
10.06.2020  
 
Innstillinga ble enstemmig vedtatt. Guri Ruste var ikke tilstede under behandlingen av saken. 
 

Vedtak 
Med hjemmel i verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde § 3, pkt. 1.3 d) får Iver 
Stakston tillatelse til utviding av vedskjul på eiendommen gnr. 331 bnr. 70 i Nord-Fron 
kommune. 
 
Vilkår: 

1. Tilbygget skal ha gjøres som en utviding av eksisterende uthus, der taket forlenges med 
samme vinkel som på eksisterende bygg. (Se figur 3 i saksframlegget) 

2. Tilbygget skal ha største ytre mål 1 m * 3,4 m= 3,4 m2. 
3. Samlet BYA skal ikke overstige 68 m2 etter utbygging. 
4. Tiltaket skal ikke medføre terrenginngrep over 0,5 meter, og bygningen skal tilpasses 

terreng, ikke motsatt. 
5. Det skal brukes tradisjonelle materialer og tilbygget skal bygges som bindingsverk kledd 

med stående panel. Eksisterende fargebruk skal videreføres på tilbygg. 
6. Statens naturoppsyn (SNO) kan utføre kontroll i henhold til vilkårene i tillatelsen. 
7. 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 
 
 

ST 36/2020 Rondane NP - dispensasjon - 2020 - bygging av gapahuk 
ved teltplassen ved Rondvassbu - Den Norsk Turistforening Oslo og 
Omegn 

Innstilling fra forvalter 
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 får DNT Oslo og Omegn avslag på sin søknad om 
bygging av gapahuk ved Rondvassbu turisthytte. 
Det omsøkte tiltaket vil kunne gi økt ferdsel. Det er slik sett i strid med verneformålet for 
Rondane nasjonalpark, og vil være til ytterligere skade for verneverdiene her. Vilkårene for å 
dispensasjon er derfor ikke til stede. 
 
Retningslinjer i forvaltningsplanen gir at bygningsmassen ved Rondvassbu ikke skal utvides.  
 

mailto:fminpost@fylkesmannen.no


--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
10.06.2020  
Med tanke på covid-19 og sommeren i år ble det spilt inn at nasjonalparkstyret vil være positive 
til ev oppsetting av en lavvo midlertidig denne sommeren med vilkår om bruk. Dette 
videreformidles til søker, og en eventuell søknad om midlertidig oppføring av lavvo gis 
sekretariatet delegert myndighet til å behandle. 
 
Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak 
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 får DNT Oslo og Omegn avslag på sin søknad om 
bygging av gapahuk ved Rondvassbu turisthytte. 
 
Det omsøkte tiltaket vil kunne gi økt ferdsel. Det er slik sett i strid med verneformålet for 
Rondane nasjonalpark, og vil være til ytterligere skade for verneverdiene her. Vilkårene for å 
dispensasjon er derfor ikke til stede. 
 
Retningslinjer i forvaltningsplanen gir at bygningsmassen ved Rondvassbu ikke skal utvides.  
 
 
 

ST 37/2020 Rondane NP - dispensasjon - 2020 - padling på Stor Ula 
fra Rondvassbu til Spranget - Nordisk Friluftskompani AS 

Innstilling fra forvalter 
Med hjemmel i vernforskriften for Rondane nasjonalpark får § 3, pkt. 5.2 får Nordisk 
Friluftskompani AS avslag på søknad om organiserte turer med pack-raft på Stor-Ula. 
Søknaden er i strid med verneformålet for Rondane nasjonalpark når det gjelder: 

 ta vare på et høyfjellsøkosystem med et egenartet og variert biologisk mangfold, 
 ta vare på sentrale leveområder til villreinstammen i Rondane, 
 allmennheten skal fortsatt ha anledning til naturopplevelse gjennom utøving av 

tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. 
Søknaden er heller ikke i tråd med besøksstrategien for Rondane nasjonalpark eller 
retningslinjer for organisert ferdsel. 
Den omsøkte aktiviteten er planlagt i kjernen av nasjonalparken, men kan lett finne alternative 
og egnede lokaliteter utenfor nasjonalparken. 
 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
10.06.2020  
 
Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak 
Med hjemmel i vernforskriften for Rondane nasjonalpark får § 3, pkt. 5.2 får Nordisk 
Friluftskompani AS avslag på søknad om organiserte turer med pack-raft på Stor-Ula. 
 
Søknaden er i strid med verneformålet for Rondane nasjonalpark når det gjelder: 

 ta vare på et høyfjellsøkosystem med et egenartet og variert biologisk mangfold, 
 ta vare på sentrale leveområder til villreinstammen i Rondane, 
 allmennheten skal fortsatt ha anledning til naturopplevelse gjennom utøving av 

tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. 
Søknaden er heller ikke i tråd med besøksstrategien for Rondane nasjonalpark eller 
retningslinjer for organisert ferdsel. 
 
Den omsøkte aktiviteten er planlagt i kjernen av nasjonalparken, men kan lett finne alternative 
og egnede lokaliteter utenfor nasjonalparken. 
 
 
 

ST 38/2020 Delegerte vedtak 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
10.06.2020  
 
 

Vedtak 
De delegerte vedtakene tas til etterretning. 
 
 



DS 25/2020 Delegert sak - Grimsdalen LVO - motorferdsel - barmark - 
Inger og Hans Skomakerstuen 2020/4901 20. apr 2020 00:00:00 

DS 26/2020 Delegert sak. Hemmeldalen NR - tillatelse - motorferdsel - 
2021 - 2025 - snødekt mark - Bergesjøen - Anders Grønli 2020/4835 
21. apr 2020 00:00:00 

DS 27/2020 Delegert sak - presisering - Rondane NP - Dispensasjon - 
Motorferdsel - 2020 - 2026 - Oppkjøring av skiløyper - 
Venabygdsfjellet Turskiløyper SA 2019/15276 27. apr 2020 00:00:00 

DS 28/2020 Delegert vedtak. Rondane NP - dispensasjon - 
motorferdsel - 2020 - bruk av motorbåt Rondvatnet - fisketillatelse i 
Rondvatnet og bruk av kjøretøy på Tjønnbakkvegen - NINA 2020/5843 
15. mai 2020 00:00:00 

DS 29/2020 Delegert sak. Rondane NP - dispensasjon - innsamling av 
vannmidd - fjærmygg og sviknott - 2020 - Rondvassbu - Storula - 
Spranget og Illmannåe - NTNU 2020/6030 22. mai 2020 00:00:00 

DS 30/2020 Delegert sak. Rondane NP - oppsetting av skilt - Folldal 
turlag - avslag 2020/5150 25. mai 2020 00:00:00 

DS 31/2020 Delegert sak. Hemmeldalen NR - Hovdsjømyrene NR - 
dispensasjon - motorferdsel - 2020 - fly - geofysiske målinger - 
Norges geologiske undersøkelse - NGU 2020/6062 28. mai 2020 
00:00:00 

DS 32/2020 Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - motorferdsel 
2020 - vedlikehold bua- Buvollen - Fron Atnedal Bygdealmenning 
2020/4131 27. mar 2020 00:00:00 

DS 33/2020 Delegert sak - Frydalen LVO - motorferdsel - snødekt 
mark - transport av byggevarer - Midtli og Svelstad Bygg AS 
2020/4517 3. apr 2020 00:00:00 

DS 34/2020 Delegert sak. Frydalen LVO - Motorferdsel barmark 2020, 
gnr. 331 bnr. 74 - Knut Engemoen 2020/6173 3. jun 2020 00:00:00 

 

 

ST 39/2020 Referatsaker 

 Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
10.06.2020  



1. Ole T. Muriteigen tok opp saken knyttet til deltakelse i prosjektgruppa for 
besøksstrategien for Dovre nasjonalpark. Saken har vært oppe til diskusjon i AU uten at 
det ble konkludert.  Det som er spørsmålet er om rettighetshaverne skal være 
representert i prosjektgruppa ved villreinutvalget Rondane Nord. 

 
Ole T. Muriteigen la frem et forslag om at prosjektgruppa i besøksstrategien for Dovre 
skal styrkes ved at den suppleres med en representant fra brukerinteressene ved 
Villreinutvalget Rondane Nord. 

 
Forslag fra Ole T. Muriteigen: 
«Rondane-Dovre nasjonalparkstyre vedtar at prosjektgruppa for besøksstrategien for 
Dovre nasjonalpark suppleres med en representant fra brukerinteressene ved 
Villreinutvalget Rondane Nord» 

 
Det ble stemt over forslaget og forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
2. Styreleder refererte motorferdselstillatelsene knyttet til skadefelling av ulv og praksisen 

som er etablert i forbindelse med disse hastesakene 
 

3. Møtedato neste møte er 14.oktober 2020. Fortrinnsvis et fysisk møte om det er 
gjennomførbart i forhold til smittevernhensyn og regler. Styret ønsker at etablert praksis 
med å avholde styremøtene i de ulike kommunene videreføres. Positivt om møtene kan 
legges i tilknytning til verneområder og bedrifter her. 

 
4. Motorferdsel – regler og retningslinjer for dette i verneområdene presenteres i møte den 

14.oktober. Gjerne i tabellform. 
 
 

Vedtak 
Følgende vedtak ble fattet i tilknytning til referatsakene, jf. punkt 1 i saksprotokollen: 
 

«Rondane-Dovre nasjonalparkstyre vedtar at prosjektgruppa for besøksstrategien for 
Dovre nasjonalpark suppleres med en representant fra brukerinteressene ved 
Villreinutvalget Rondane Nord» 
 

De øvrige referatsakene ble diskutert og deretter tatt til orientering og oppfølging av 
sekretariatet der det er aktuelt. 
 
 
 



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

Avtale om tjenestekjøp Kistefos Skogtjenester AS - signert 2020/567 

Status overvåking fotråtesituasjonen Rondane N 2020/616 

Rondane NP - oppsetting av skilt - Folldal turlag 2020/5150 

Årsmelding 2019 for Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten 
2020/5434 

Forslag 2020/5464 

Svar. Uttalelse - Oppfølging av byggetiltak Vulufjell - Østkjølen 
grunneierlag 2019/19629 

Svar. Rondane-Dovre. Behov for styrket naturoppsyn i store 
verneområder og nasjonalparker - sommeren 2020 2020/5903 

Sammensetting av prosjektgruppe besøksstrategi 2020/567 

Møtebok Dovre fjellstyre - Dispensasjon - Oppføring av gapahuk på 
campingområde ved Løken - 2019/20853 

Rondane NP og Frydalen LVO - Motorferdsel 2020 og båndtvang ifbm 
skadefelling ulv- Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron 2020/5859 

Sak -Rondane NP og Frydalen LVO - Dispensasjon motorferdsel 2020 
og båndtvang - skadefellingsforsøk ulv 2020/5741 

Delegert sak - Rondane NP - Dispensasjon - motorferdsel - 2020-2023 
Peer Gynt hytta - Knut Olstad 2020/3833 

Redningstjenestens bruk av snøscooter 2020/6403 

 

ST 40/2020 Eventuelt 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
10.06.2020  
Følgende var spilt inn under eventuelt: 

1. Møtedato – neste møte og hvordan gjennomføre dette. 
2. Motorferdsel i verneområdene, behov for oversikt. 
3. Utsendelse av sakspapirer 
4. Informasjon/skilting i forbindelse med covid-19 

 
 



Til punktene: 
 

5. Møtedato neste møte er 14.oktober 2020. Fortrinnsvis et fysisk møte om det er 
gjennomførbart i forhold til smittevernhensyn og regler. Styret ønsker at etablert praksis 
med å avholde styremøtene i de ulike kommunene videreføres. Positivt om møtene kan 
legges i tilknytning til verneområder og bedrifter her. 

 
6. Motorferdsel – regler og retningslinjer for dette i verneområdene presenteres av 

sekretariatet i møte den 14.oktober. Gjerne i tabellform. 
 

7. Diskusjon rundt praktiske løsninger knyttet til utsendelse av sakspapirer. Sekretariatet 
er tilknyttet saksbehandlingssystemet hos Fylkesmannen i Innlandet og må følge det 
som ligger i dette systemet.   
 

8. Søppelhåndtering viktig tema, samkjøring med andre om informasjon er viktig. 
Sekretariatet orienterte om henvendelse fra Rondvassbu og oppføling av dette samt 
mulig informasjon på sosiale medier. Viktig at dette med informasjon blir fulgt opp av 
sekretariatet og at det kommer på plass. Nasjonalparkstyret har ingen midler til slike 
informasjonstiltak knyttet til covid-19. Eventuelt tilleggsmidler må avklares mot 
Miljødirektoratet og SNO sentralt. AU og sekretariatet finner inndekning og dette må 
gjøres raskt. 

 
 

Vedtak 
Sakene ble diskutert og sekretariatet følger opp i nødvendig grad sammen med styreleder og 
AU. 
 
 


