
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 

Utvalg: Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyret 
Møtested: E-post 
Dato: 11.08.2020 
Tidspunkt:  

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Eldri Siem Medlem  
Even Moen Nestleder  
Ole Tvete Muriteigen Leder  

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

   
 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

   
 

Merknader 

Møtet ble gjennomført med bruk av e-post. 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Trond Stensby 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. 
 
 
Medlemmene har bekreftet protokollen via e-post. 
 
  



Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

ST 4/2020 Rondane NP - Frydalen LVO - dispensasjon - 
motorferdsel - 2020 - barmark - bruk av ATV i 
forbindelse med skadefelling av ulv - 
Skadefellingslaget i Sør-Fron 

 2020/8776 

 
 

ST 4/2020 Rondane NP - Frydalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - 
2020 - barmark - bruk av ATV i forbindelse med skadefelling av ulv - 
Skadefellingslaget i Sør-Fron 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre 
nasjonalparkstyret - 11.08.2020  

Votering skjedde via e-post. 
 
Enstemmig vedtatt som innstillingen fra nasjonalparkforvalteren. 
 

Vedtak 

Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 får Skadefellingslaget i Sør-Fron kommune 

dispensasjon fra verneforskriftene for Rondane nasjonalpark og Frydalen 

landskapsvernområde for motorferdsel med ATV i Rondane nasjonalpark og Frydalen 

landskapsvernområde i forbindelse med skadefellingsforsøk på ulv, jf. Fylkesmannen i 

Innlandet sin tillatelse datert 10.08.20. 

Følgende vilkår gjelder for dispensasjonen: 

• ATV kan brukes til utkjøring av mannskaper og utstyr på etablert kjørespor mellom Søre 

Eldåseter og Rundhøbua, se figur 1. 

• Dispensasjonen gjelder for tidsrommet fram  t.o.m. 17. august 2020. 

• Dersom tidsrommet for skadefellingsforsøket utvides, vil dispensasjonen for 

motorferdsel i verneområdene utvides tilsvarende. 

• Dispensasjonen gjelder for inntil tre ATV-kjøretøyer, en tur-retur pr. dag. 

• ATV.kjøretøyene skal normalt kjøres ut og inn samtidig, i gruppe. 

• 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.  

• 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. Telefon 481 
13 674.  

• I etterkant skal Rondane-Dovre nasjonalparkstyre ha tilsendt en kortfattet rapport for 
motorferdselen til fminpost@fylkesmannen.no . Merk rapporten «arkivsak 2020/8776». 
Frist for innsending av rapporten er 10 dager etter avsluttet skadefellingsforsøk- 

mailto:fminpost@fylkesmannen.no


 

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. 

 
 
 
 

 


