
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 

Utvalg: Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 
Møtested: Grimsdalen – Spranget - Rondane høyfjellshotell, Sel kommune 
Dato: 14.10.2020 
Tidspunkt: 10:00 – 17:10 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

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

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Halvor Dahle Meland Medlem ÅMOT 
Kristin Langtjernet Medlem FOLLDAL 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Egil Eide Kristin Langtjernet FOLLDAL 
   

 
Merknader 

Aud Hove deltok ved behandling av styresakene via TEAMS. 
 
Even Moen ble (etter møtet) valgt til å være med å godkjenne protokollen, sammen med 
styreleder. 
 
Det ble gjennomført befaringer: 

• Ved Åsahytta i Grimsdalen LVO 

• På Spranget i Frydalen LVO. 
 
Det ble gitt orienteringer om: 

• Besøksstrategien for Rondane nasjonalpark. 
o Arbeidet i arbeidsgruppen for fokusområde Grimsdalen. 

• Arbeidet med de besøksretta hjemmesidene. 

• Om møtet med DNT Oslo og Omegn og Statskog SF, 17.09.20. 

• Om bestillingsdialogen 2020 – status tiltak. 
 

 
  



 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Martine Hårstad Informasjonsrådgiver 
Finn Bjormyr Statens naturoppsyn Rondane 
Eirin Berge nasjonalparkforvalter 
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. 
 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 

Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

ST 41/2020 Frydalen LVO - godkjenning av skjøtselsavtale - 
Øyasætra 

 2020/6810 

ST 42/2020 Frydalen LVO - godkjenning av skjøtselsavtale - 
Øyasætra -Nord-Fron kommune - Sødorp og Kvam 
hestavlslag 

 2020/6810 

ST 43/2020 Frydalen LVO - godkjenning av skjøtselsavtale - 
Kjæstadsetra - Mathias Petter Kjæstad 

 2020/6810 

ST 44/2020 Sak-Forberedende klagebehandling-Tillatelse 
organisert ridning-Sulseter rideleir 

 2020/6609 

ST 45/2020   X   

ST 46/2020 Frydalen LVO - oppfølging av kontroll med 
byggetiltak - gbnr 331/76 - Nord-Fron kommune 

 2019/5782 

ST 47/2020 Frydalen LVO - oppfølging av kontroll med 
byggetiltak - gbnr 331/74 - Nord-Fron kommune 

 2019/5782 

ST 48/2020 Rondane NP - søknad byggetiltak - Østkjølen 
grunneierlag - oppfølging av vedtak 02.04.20 

 2019/19629 

ST 49/2020 Delegerte vedtak   

DS 
35/2020 

  X   

DS 
36/2020 

Grimsdalen LVO - Dispensasjon og avslag - 
Motorferdsel barmark 2020 - Erik Talleraas 

 2020/9144 

DS 
37/2020 

Delegert sak - Rondane NP - Tillatelse organisert 
ferdsel 2020-2023  - Sulseter Rideleir 

 2020/6609 

DS 
38/2020 

Forlenget. Delegert vedtak - Rondane NP - 
dispensasjon - motorferdsel på vegen til 
Rondvassbu - Kampen og Mysusæter beitelag.pdf 

 2020/8469 



DS 
39/2020 

Forlenget dispensasjon. 20/13558 Delegert vedtak 
Rondane Nasjonalpark - dispensasjon til 
motorferdsel 2020 ifbm skadefelling ulv 

 2020/8688 

DS 
40/2020 

Delegert sak - Frydalen LVO - dispensasjon - 
motorferdsel - Frylia 44 - Liv Slåen Heyerdahl - 
Tony Heyerdahl 

 2020/8200 

DS 
41/2020 

Delegert sak-Rondane NP-Dispensasjon-
Motorferdsel 2020-2023- Ringebu fjellstyre 

 2020/10355 

DS 
42/2020 

Delegert sak - Rondane NP - Stolpejakt i Sør-Fron 
kommune - søknad om tillatelse til tiltak - avslag 

 2020/8084 

DS 
43/2020 

Delegert sak - Rondane np - tillatelse til midlertidig 
merking av stikryss Rondane 100 - Erik og Inger 
Haugland 

 2020/1440 

DS 
44/2020 

Delegert sak - Grimsdalen landskapsvernområde - 
dispensasjon - motorferdsel - 2020 - transport av 
gass m.v til privat hytte - Frode Stordal 

 2020/8056 

DS 
45/2020 

Delegert sak - Frydalen LVO - dispensasjon - 
motorferdsel - 2020 - barmark - frakt av stokker til 
naust - Frylia - Sandvika - Per Sandven 

 2020/8774 

DS 
46/2020 

Rondane NP - Avslag - motorferdsel barmark 2020 - 
Rondvassbu - Elisabeth Dahl Sandbu 

 2020/5659 

DS 
47/2020 

Hemmeldalen NR - motorferdsel  barmark 2020 - 
Kent Erik Skjerpen jaktlag 

 2020/9283 

DS 
48/2020 

Delegert vedtak- Rondane NP - Motorferdsel 2020-
2024- lavflyvning i forbindelse med kalvetelling av 
villrein - NINA 

 2020/6490 

DS 
49/2020 

Rondane NP - dispensasjon - kjøre bil i på vegen til 
Rondvassbu i forbindelse med skadefelling av jerv 

 2020/8502 

DS 
50/2020 

Delegert sak - Dovre NP - Grimsdalen LVO - 
dispensasjon - 2020 - 2023 - bestemmelser om 
båndtvang - taksering av rype - Gråsidefeltets 
grunneierlag 

 2020/8684 

DS 
51/2020 

Delegert sak - Rondane NP - Dovre NP - 
dispensasjon - motorferdsel - 2020 - 2023 - barmark 
- uttransport av felt elg og hjort - Dovre sør - Paul 
Åsmund Grandås Rokstad 

 2020/8370 

DS 
52/2020 

Delegert sak-Vesle-Hjerkinn LVO- Vedlikehold og 
nyklopplegging Pilgrimsleden - Dovre kommune 

 2020/9377 

DS 
53/2020 

Delegert vedtak - dispensasjon - Rondane NP - 
barmark - tilsynstur til Rondvassbu - Kampen og 
Mysusæter beitelag 

 2020/8469 

DS 
54/2020 

Delegert vedtak - dispensasjon  - Rondane NP og 
Frydalen LVO - Lavtflyging ifm frakt av 
bygningsmaterialer - DNT Oslo og omegn 

 2020/7722 

DS 
55/2020 

Delegert vedtak - Rondane nasjonalpark - bruk av 
ATV - berging av hestekjerre og utstyr - Tosten 
Dalseg 

 2020/8044 



DS 
56/2020 

Delegert sak. Hemmeldalen NR - dispensasjon - 
motorferdsel - 2020 - snødekt mark - Dambua - 
Prestsetra - Jakob Mo Sanderød 

 2020/8571 

DS 
57/2020 

Delegert sak - Grimsdalen LVO - dispensasjon - 
motorferdsel - barmark - Kari Hegerholm 

 2020/8794 

DS 
58/2020 

Delegert sak - Hemmeldalen NR - Hovdsjømyrene 
NR - dispensasjon - motorferdsel - 2020 - barmark - 
Haaken Wilhelm Mathiesen 

 2020/8460 

DS 
59/2020 

Delegert sak-Rondane NP og Myldingi NR - 
Dispensasjon-Motorferdsel 2020-vegen inn til 
Bjørnhollia - Lars Ole Aulgestad 

 2020/10563 

DS 
60/2020 

Delegert sak - Dovre NP - Dispensasjon - 
motorferdsel barmark 2020- felt elg  - Stein Roger 
Moen 

 2020/8850 

DS 
61/2020 

Delegert vedtak - Rondane nasjonalpark - forlenget 
periode - bruk av ATV - berging av hestekjerre og 
utstyr - Tosten Dalseg 

 2020/8044 

DS 
62/2020 

Delegert vedtak. Rondane NP - Mesætermyre NR - 
Hemmeldalen NR - dispensasjon - merking av 
analyseruter - uttak av små mengder 
plantemateriale i verneområder - arealrepresentativ 
overvåkning ( ANO ) 2020  - NINA 

 2020/7254 

DS 
63/2020 

Hemmeldalen NR - dispensasjon - 2020 - 2024 - 
bestemmelser om båndtvang - taksering av 
hønsefugl - Kiær Mykleby 

 2020/6496 

ST 50/2020 Referatsaker   

RS Delegert sak - Frydalen LVO - motorferdsel barmark 
2020 - gbnr 331/73 Nord-Fron kommune - Petter 
Martin Jørgensen 

 2020/6076 

RS Melding om vedtak - Dovre - kommunedelplan - 
kulturminneplan 

 2020/6240 

RS Tilbakemelding - Rondane NP - stolpejakt i Sør-
Fron kommune 

 2020/8084 

RS Frydalen LVO - Godkjenning av melding om hogst i 
vernskog 

 2020/8137 

RS Sluttrapport pilotprosjekt merkevaren Norges 
nasjonalparker 

 2020/8081 

RS Rondane NP - Dovre NP - Fjell-løpecamp 
Grimsdalshytta m.m. 

 2020/8679 

RS Vedtak - motorferdsel - helikopter og gravemaskin - 
Putten - Kampen 

 2019/20449 

RS Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre 
nasjonalparkstyre - e-post - 11.08.2020 

 2020/1616 

RS Silhuett Rondane – Hvordan bevare villreinen. NINA 
Temahefte 74 

 2020/8142 

RS   X   

RS Aksepterer tilbud - kontrakt - arbeid med infopunkt 
Eftansåe 

 2020/5129 



RS Nye opplysninger - opprettholder klage på vedtak - 
Dovre NP - Rondane NP - organisert ridetur - 
Hjerkinn - Rondablikk - musikkfestivalen Rondaståk 
- Hjerkinn Fjellstue og Fjellridning 

 2019/20553 

RS Dieselfrie turisthytter - en skisse til overgang til 
lokale og fornybare energikilder 

 2020/10297 

RS Merknad. Delegert vedtak. Rondane NP - 
dispensasjon - motorferdsel - 2020 - barmark - 
transport fra Spranget til Rondvassbu og 
Gammelgarden til Bjørnhollia i forbindelse med 
skadefelling av ulv - Skadefellingslaget i Sør-Fron 

 2020/8688 

RS Iverksetting og oppfølging av kvalitetsnormen for 
villrein 

 2020/1833 

RS Aksepterer tilbud - kontrakt - arbeid med infopunkt 
Fallet 

 2020/5129 

RS   X   

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

 2020/8776 

RS Stimerking  2020/8761 

RS Oppfølging av annerledes sommeren 2020 fra 
Statens naturoppsyn 

 2020/5903 

RS Vernskoghogst/Frydalen LVO  2020/7706 

RS Svar. Frydalen LVO - hogst  2020/7185 

RS Droneflyging i Rondane Nasjonalpark  2020/7846 

RS Rondane NP - ferdigstilte informasjonspunkter - 
Høvringen og Putten seter 

 2020/7772 

RS Formidling av regelverk for verneområder  2020/7444 

RS Rondane NP - Kansellering av plan om et 
informasjonspunkt på Rondvassbu sitt område 

 2020/5129 

RS Avgjørelse i klagesak - Rondane NP - klage på 
avslag - tilbygg på eksisterende naust - Fremre 
Vulutjønn - Vulufjell fjellstyre 

 2019/15844 

ST 51/2020 Eventuelt   

 
 

ST 41/2020 Frydalen LVO - godkjenning av skjøtselsavtale - Øyasætra 

Innstilling fra forvalter 

Med hjemmel naturmangfoldloven § 47 godkjenner Rondane-Dovre nasjonalparkstyre forslaget 
til skjøtselsavtale med Kitty Marie Lund, som framlagt i saken. 
 



--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
14.10.2020  

Enstemmig vedtatt som innstillingen fra nasjonalparkforvalteren. 
 

Vedtak 

Med hjemmel naturmangfoldloven § 47 godkjenner Rondane-Dovre nasjonalparkstyre forslaget 
til skjøtselsavtale med Kitty Marie Lund, som framlagt i saken. 
 
 
 

ST 42/2020 Frydalen LVO - godkjenning av skjøtselsavtale - Øyasætra 
-Nord-Fron kommune - Sødorp og Kvam hestavlslag 

Innstilling fra forvalter 

Med hjemmel naturmangfoldloven § 47 godkjenner Rondane-Dovre nasjonalparkstyre forslaget 
til skjøtselsavtale med Nord-Fron kommune og Sødorp og Kvam hestavlslag, som framlagt i 
saken. 
 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
14.10.2020  

Enstemmig vedtatt som innstillingen fra nasjonalparkforvalteren. 
 

Vedtak 

Med hjemmel naturmangfoldloven § 47 godkjenner Rondane-Dovre nasjonalparkstyre forslaget 
til skjøtselsavtale med Nord-Fron kommune og Sødorp og Kvam hestavlslag, som framlagt i 
saken. 
 
 
 

ST 43/2020 Frydalen LVO - godkjenning av skjøtselsavtale - 
Kjæstadsetra - Mathias Petter Kjæstad 

Innstilling fra forvalter 

Med hjemmel naturmangfoldloven § 47 godkjenner Rondane-Dovre nasjonalparkstyre forslaget 
til skjøtselsavtale med Mathias Petter Kjæstad, som framlagt i saken. 
 



--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
14.10.2020  

Enstemmig vedtatt som innstillingen fra nasjonalparkforvalteren. 
 

Vedtak 

Med hjemmel naturmangfoldloven § 47 godkjenner Rondane-Dovre nasjonalparkstyre forslaget 
til skjøtselsavtale med Mathias Petter Kjæstad, som framlagt i saken. 
 
 
 

ST 44/2020 Sak-Forberedende klagebehandling-Tillatelse organisert 
ridning-Sulseter rideleir 

Innstilling fra forvalter 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre viser til klage datert 14.juli 2020 og finner klagen begrunnet. 

Med hjemmel i forvaltningslovens § 33, 2.ledd omgjør Rondane og Dovre nasjonalparkstyre 

delegert vedtak datert 26.juni 2020. 

Nytt vedtak lyder: 

I medhold av verneforskriften for Rondane nasjonalpark, § 3 punkt 5.2, 2.ledd gis Morten og 

Kari Sandbakken v/Sulseter rideleir tillatelse med vilkår til organisert ferdsel med hest i deler av 

Rondane nasjonalpark i årene 2020 – 2023.  

 

Følgende vilkår gjelder for tillatelsen:  

1. Det gis tillatelse til inntil 8 «Rondaneturer» som beskrevet i tidligere søknader der maks 

antall hester/ryttere er 20 stykk.  

2. «Rondaneturene» kan tidligst starte fra og med St.Hans det enkelte år. 

3. Ved spesielt våte perioder på sommeren skal det vises spesielt hensyn ved valg av trase.  

4. Det gis tillatelse til 2 helger med utdriving av kveg og 2 helger med inndriving av kveg i 

perioden tillatelsen gjelder. Maksimalt antall hester/ryttere er 15 stykk pr helg. 

5. Det gis tillatelse til 1 tilsynstur pr år for utkløving av salt som en del av gjetingen i 

Vuludalen. Maksimalt antall ryttere er 8 stykk med ledere. 

6. Unødige forstyrrelser av dyrelivet skal unngås. Påtreffes villrein skal hestefølge stoppe opp 

og vente til villreinen har trukket seg ut av området.  

7. Innen 1. desember de årene tillatelsen gjelder, skal det sendes inn en kort rapport fra de 

gjennomførte turene i vedlagte rapporteringsmal. Rapporten skal inneholde hvilke traséer 

som er brukt, antall deltakere, dato for turene og om villrein er blitt observert. Rapporten 

sendes Rondane-Dovre nasjonalparkstyre v/Fylkesmannen i Innlandet, Postboks 987, 2604 

Lillehammer eller via følgende e-post: fminpost@fylkesmannen.no  

 

Vi gjør oppmerksom på at denne tillatelsen bare gjelder i forhold til verneforskriften for 

Rondane nasjonalpark. Eventuelle tillatelser fra grunneier eller andre myndigheter er søker selv 

ansvarlig for å innhente.  

 



--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
14.10.2020  

Kristian Ulen foreslo å endre formuleringen «Maksimalt antall ryttere er 8 stykk med ledere.» til 
«Maksimalt antall ryttere er 8 stykk inklusive ledere.» 
 
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Deretter ble innstillingen fra nasjonalparkforvalteren, med den vedtatte endringen, enstemmig 
vedtatt. 
 

Vedtak 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre viser til klage datert 14.juli 2020 og finner klagen begrunnet. 

Med hjemmel i forvaltningslovens § 33, 2.ledd omgjør Rondane og Dovre nasjonalparkstyre 

delegert vedtak datert 26.juni 2020. 

Nytt vedtak lyder: 

I medhold av verneforskriften for Rondane nasjonalpark, § 3 punkt 5.2, 2.ledd gis Morten og 

Kari Sandbakken v/Sulseter rideleir tillatelse med vilkår til organisert ferdsel med hest i deler av 

Rondane nasjonalpark i årene 2020 – 2023.  

 

Følgende vilkår gjelder for tillatelsen:  

1. Det gis tillatelse til inntil 8 «Rondaneturer» som beskrevet i tidligere søknader der maks 

antall hester/ryttere er 20 stykk.  

2. «Rondaneturene» kan tidligst starte fra og med St.Hans det enkelte år. 

3. Ved spesielt våte perioder på sommeren skal det vises spesielt hensyn ved valg av 

trase.  

4. Det gis tillatelse til 2 helger med utdriving av kveg og 2 helger med inndriving av kveg i 

perioden tillatelsen gjelder. Maksimalt antall hester/ryttere er 15 stykk pr helg. 

5. Det gis tillatelse til 1 tilsynstur pr år for utkløving av salt som en del av gjetingen i 

Vuludalen. Maksimalt antall ryttere er 8 stykk inklusive ledere. 

6. Unødige forstyrrelser av dyrelivet skal unngås. Påtreffes villrein skal hestefølge stoppe 

opp og vente til villreinen har trukket seg ut av området.  

7. Innen 1. desember de årene tillatelsen gjelder, skal det sendes inn en kort rapport fra 

de gjennomførte turene i vedlagte rapporteringsmal. Rapporten skal inneholde hvilke 

traséer som er brukt, antall deltakere, dato for turene og om villrein er blitt observert. 

Rapporten sendes Rondane-Dovre nasjonalparkstyre v/Fylkesmannen i Innlandet, 

Postboks 987, 2604 Lillehammer eller via følgende e-post: fminpost@fylkesmannen.no  

 

Vi gjør oppmerksom på at denne tillatelsen bare gjelder i forhold til verneforskriften for 

Rondane nasjonalpark. Eventuelle tillatelser fra grunneier eller andre myndigheter er søker selv 

ansvarlig for å innhente.  

 
 
 

ST 45/2020   

 



--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
14.10.2020  

Eldri Siem foreslo å utsette behandlingen av saken til neste møte i nasjonalparkstyre. 
 
Eldri Siem sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 

Behandlingen av saken er utsatt til neste møte i nasjonalparkstyre. 
 
 

ST 46/2020 Frydalen LVO - oppfølging av kontroll med byggetiltak - 
gbnr 331/76 - Nord-Fron kommune 

Innstilling fra forvalter 

1. Med hjemmel i naturmangfoldloven § 69 får Ingar Eide pålegg om å fjerne bygning omtalt i 
SNO sin rapport fra 2018, på eiendommen gnr. 331 bnr. 76 i Nord-Fron kommune. Frist for 
gjennomføring blir satt til 01.07.2021. 
2. Med hjemmel i naturmangfoldoven § 73 varsles det herved om mulig løpende tvangsmulkt 
på kr. 500 pr dag inntil retting i tråd med vedtaket pkt. 1 er gjennomført. Forhåndsvarselet 
gjelder i fall forholdene som beskrevet i saken ikke er rettet innen gitt frist.  Parten gis en frist 
for å uttale seg til varselet, satt til 01.07.2021. 
 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
14.10.2020  

Enstemmig vedtatt som innstillingen fra nasjonalparkforvalteren. 
 

Vedtak 

1. Med hjemmel i naturmangfoldloven § 69 får Ingar Eide pålegg om å fjerne bygning omtalt i 
SNO sin rapport fra 2018, på eiendommen gnr. 331 bnr. 76 i Nord-Fron kommune. Frist for 
gjennomføring blir satt til 01.07.2021. 
 
2. Med hjemmel i naturmangfoldoven § 73 varsles det herved om mulig løpende tvangsmulkt 
på kr. 500 pr dag inntil retting i tråd med vedtaket pkt. 1 er gjennomført. Forhåndsvarselet 
gjelder i fall forholdene som beskrevet i saken ikke er rettet innen gitt frist.  Parten gis en frist 
for å uttale seg til varselet, satt til 01.07.2021. 
 
 
 



ST 47/2020 Frydalen LVO - oppfølging av kontroll med byggetiltak - 
gbnr 331/74 - Nord-Fron kommune 

Innstilling fra forvalter 

1. Med hjemmel i verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde § 3, pkt. 1.3 d) får Knut 
og Tone Engemoen godkjent veranda/terrasse, på 10,1 m2, slik den står i dag på eiendommen 
gnr. 331 bnr. 74 i Nord-Fron kommune. 
2. Med hjemmel i verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde § 3, pkt. 1.3 d) og 
naturmangfoldloven § 48 får Knut og Tone Engemoen avslag på sin søknad om dsipensasjon 
for bygging av en liten bod og overbygg over strømaggregat på eiendommen gnr. 331 bnr. 74 i 
Nord-Fron kommune. 
Avslaget er begrunnet med at tiltaket er i strid med vernereglene, vernformålet, og vil virke 
negativt på verneverdiene. 
3. Med hjemmel i naturmangfoldloven § 69 får Knut og Tone Engemoen pålegg om å fjerne 
liten bod og overbygg over strømaggregat på eiendommen gnr. 331 bnr. 74 i Nord-Fron 
kommune. Frist for gjennomføring blir satt til 01.07.2021. 
4. Med hjemmel i naturmangfoldoven § 73 varsles det herved om mulig løpende tvangsmulkt 
på kr. 500 pr dag inntil retting i tråd med vedtaket pkt. 3 er gjennomført. Forhåndsvarselet 
gjelder i fall forholdene som beskrevet i saken ikke er rettet innen gitt frist.  Parten gis en frist 
for å uttale seg til varselet, satt til 01.07.2021. 
 
 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
14.10.2020  

Enstemmig vedtatt som innstillingen fra nasjonalparkforvalteren. 
 

Vedtak 

1. Med hjemmel i verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde § 3, pkt. 1.3 d) får Knut 
og Tone Engemoen godkjent veranda/terrasse, på 10,1 m2, slik den står i dag på eiendommen 
gnr. 331 bnr. 74 i Nord-Fron kommune. 
 
2. Med hjemmel i verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde § 3, pkt. 1.3 d) og 
naturmangfoldloven § 48 får Knut og Tone Engemoen avslag på sin søknad om dsipensasjon 
for bygging av en liten bod og overbygg over strømaggregat på eiendommen gnr. 331 bnr. 74 i 
Nord-Fron kommune. 
Avslaget er begrunnet med at tiltaket er i strid med vernereglene, vernformålet, og vil virke 
negativt på verneverdiene. 
 
3. Med hjemmel i naturmangfoldloven § 69 får Knut og Tone Engemoen pålegg om å fjerne 
liten bod og overbygg over strømaggregat på eiendommen gnr. 331 bnr. 74 i Nord-Fron 
kommune. Frist for gjennomføring blir satt til 01.07.2021. 
 
4. Med hjemmel i naturmangfoldoven § 73 varsles det herved om mulig løpende tvangsmulkt 
på kr. 500 pr dag inntil retting i tråd med vedtaket pkt. 3 er gjennomført. Forhåndsvarselet 
gjelder i fall forholdene som beskrevet i saken ikke er rettet innen gitt frist.  Parten gis en frist 
for å uttale seg til varselet, satt til 01.07.2021. 
 
 
 



ST 48/2020 Rondane NP - søknad byggetiltak - Østkjølen grunneierlag 
- oppfølging av vedtak 02.04.20 

Innstilling fra forvalter 

1. Med hjemmel i naturmangfoldloven § 69 får Østkjølen grunneierlag pålegg om å fjerne 
plattingen ved Rundhøbua, jf. nasjonalparkstyret sitt vedtak 02.04.20, sak 20/2020. Frist for 
gjennomføring av pålegget blir satt til 01.07.2021. 
2. Med hjemmel i naturmangfoldloven § 69 får Østkjølen grunneierlag pålegg om å fjerne 
plattingen ved bua ved Fremre Vulutjønn (Frøningsbua), jf. nasjonalparkstyret sitt vedtak 
02.04.20, sak 20/2020. Frist for gjennomføring av pålegget blir satt til 01.07.2021. 
3. Med hjemmel i naturmangfoldoven § 73 varsles det herved om mulig løpende tvangsmulkt 
på kr. 500 pr dag inntil retting i tråd med vedtaket pkt. 1 og 2 er gjennomført. Forhåndsvarselet 
gjelder i fall forholdene som beskrevet i saken ikke er rettet innen gitt frist.  Parten gis en frist 
for å uttale seg til varselet, satt til 01.07.2021. 
4. Øtskjølen grunneierlag kan søke om dispensasjon for reparasjon av terrengskadene ved 
Rundhøbua etter den lokale skadeflommen i 2013. 
 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
14.10.2020  

Sekretariatet tar initiativet til en dialog med Innlandet fylkeskommune om byggetiltak og 
hensynet til kulturminneverdiene knyttet til steinbuer i fjellet. 
 
Enstemmig vedtatt som innstillingen fra nasjonalparkforvalteren. 

Vedtak 

1. Med hjemmel i naturmangfoldloven § 69 får Østkjølen grunneierlag pålegg om å fjerne 
plattingen ved Rundhøbua, jf. nasjonalparkstyret sitt vedtak 02.04.20, sak 20/2020. Frist for 
gjennomføring av pålegget blir satt til 01.07.2021. 
 
2. Med hjemmel i naturmangfoldloven § 69 får Østkjølen grunneierlag pålegg om å fjerne 
plattingen ved bua ved Fremre Vulutjønn (Frøningsbua), jf. nasjonalparkstyret sitt vedtak 
02.04.20, sak 20/2020. Frist for gjennomføring av pålegget blir satt til 01.07.2021. 
 
3. Med hjemmel i naturmangfoldoven § 73 varsles det herved om mulig løpende tvangsmulkt 
på kr. 500 pr dag inntil retting i tråd med vedtaket pkt. 1 og 2 er gjennomført. Forhåndsvarselet 
gjelder i fall forholdene som beskrevet i saken ikke er rettet innen gitt frist.  Parten gis en frist 
for å uttale seg til varselet, satt til 01.07.2021. 
 
4. Øtskjølen grunneierlag kan søke om dispensasjon for reparasjon av terrengskadene ved 
Rundhøbua etter den lokale skadeflommen i 2013. 
 
 
 

ST 49/2020 Delegerte vedtak 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
14.10.2020  

 



 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret tok de delegerte sakene til orientering. 
 
 



DS 35/2020 Delegert sak. Grimsdalen LVO - dispensasjon - 
motorferdsel - 2020 - transport til Åsahytta - Ellen Randveig Aasen 
2020/6355 3. jun 2020 00:00:00 

DS 36/2020 Grimsdalen LVO - Dispensasjon og avslag - Motorferdsel 
barmark 2020 - Erik Talleraas 2020/9144 1. sep 2020 00:00:00 

DS 37/2020 Delegert sak - Rondane NP - Tillatelse organisert ferdsel 
2020-2023  - Sulseter Rideleir 2020/6609 26. jun 2020 00:00:00 

DS 38/2020 Forlenget. Delegert vedtak - Rondane NP - dispensasjon - 
motorferdsel på vegen til Rondvassbu - Kampen og Mysusæter 
beitelag.pdf 2020/8469 3. aug 2020 11:22:40 

DS 39/2020 Forlenget dispensasjon. 20/13558 Delegert vedtak 
Rondane Nasjonalpark - dispensasjon til motorferdsel 2020 ifbm 
skadefelling ulv 2020/8688 17. aug 2020 00:00:00 

DS 40/2020 Delegert sak - Frydalen LVO - dispensasjon - motorferdsel 
- Frylia 44 - Liv Slåen Heyerdahl - Tony Heyerdahl 2020/8200 21. jul 
2020 00:00:00 

DS 41/2020 Delegert sak-Rondane NP-Dispensasjon-Motorferdsel 
2020-2023- Ringebu fjellstyre 2020/10355 28. sep 2020 00:00:00 

DS 42/2020 Delegert sak - Rondane NP - Stolpejakt i Sør-Fron 
kommune - søknad om tillatelse til tiltak - avslag 2020/8084 16. jul 
2020 00:00:00 

DS 43/2020 Delegert sak - Rondane np - tillatelse til midlertidig 
merking av stikryss Rondane 100 - Erik og Inger Haugland 2020/1440 
8. jun 2020 00:00:00 

DS 44/2020 Delegert sak - Grimsdalen landskapsvernområde - 
dispensasjon - motorferdsel - 2020 - transport av gass m.v til privat 
hytte - Frode Stordal 2020/8056 15. jul 2020 00:00:00 

DS 45/2020 Delegert sak - Frydalen LVO - dispensasjon - motorferdsel 
- 2020 - barmark - frakt av stokker til naust - Frylia - Sandvika - Per 
Sandven 2020/8774 12. aug 2020 00:00:00 

DS 46/2020 Rondane NP - Avslag - motorferdsel barmark 2020 - 
Rondvassbu - Elisabeth Dahl Sandbu 2020/5659 23. jun 2020 00:00:00 

DS 47/2020 Hemmeldalen NR - motorferdsel  barmark 2020 - Kent Erik 
Skjerpen jaktlag 2020/9283 1. sep 2020 00:00:00 



DS 48/2020 Delegert vedtak- Rondane NP - Motorferdsel 2020-2024- 
lavflyvning i forbindelse med kalvetelling av villrein - NINA 2020/6490 
23. jun 2020 00:00:00 

DS 49/2020 Rondane NP - dispensasjon - kjøre bil i på vegen til 
Rondvassbu i forbindelse med skadefelling av jerv 2020/8502 31. jul 
2020 00:00:00 

DS 50/2020 Delegert sak - Dovre NP - Grimsdalen LVO - dispensasjon 
- 2020 - 2023 - bestemmelser om båndtvang - taksering av rype - 
Gråsidefeltets grunneierlag 2020/8684 7. aug 2020 00:00:00 

DS 51/2020 Delegert sak - Rondane NP - Dovre NP - dispensasjon - 
motorferdsel - 2020 - 2023 - barmark - uttransport av felt elg og hjort - 



Dovre sør - Paul Åsmund Grandås Rokstad 2020/8370 27. jul 2020 
00:00:00 

DS 52/2020 Delegert sak-Vesle-Hjerkinn LVO- Vedlikehold og 
nyklopplegging Pilgrimsleden - Dovre kommune 2020/9377 17. sep 
2020 00:00:00 

DS 53/2020 Delegert vedtak - dispensasjon - Rondane NP - barmark - 
tilsynstur til Rondvassbu - Kampen og Mysusæter beitelag 2020/8469 
29. jul 2020 00:00:00 

DS 54/2020 Delegert vedtak - dispensasjon  - Rondane NP og 
Frydalen LVO - Lavtflyging ifm frakt av bygningsmaterialer - DNT 
Oslo og omegn 2020/7722 9. jul 2020 00:00:00 

DS 55/2020 Delegert vedtak - Rondane nasjonalpark - bruk av ATV - 
berging av hestekjerre og utstyr - Tosten Dalseg 2020/8044 15. jul 
2020 00:00:00 

DS 56/2020 Delegert sak. Hemmeldalen NR - dispensasjon - 
motorferdsel - 2020 - snødekt mark - Dambua - Prestsetra - Jakob Mo 
Sanderød 2020/8571 14. aug 2020 00:00:00 

DS 57/2020 Delegert sak - Grimsdalen LVO - dispensasjon - 
motorferdsel - barmark - Kari Hegerholm 2020/8794 12. aug 2020 
00:00:00 

DS 58/2020 Delegert sak - Hemmeldalen NR - Hovdsjømyrene NR - 
dispensasjon - motorferdsel - 2020 - barmark - Haaken Wilhelm 
Mathiesen 2020/8460 31. jul 2020 00:00:00 

DS 59/2020 Delegert sak-Rondane NP og Myldingi NR - Dispensasjon-
Motorferdsel 2020-vegen inn til Bjørnhollia - Lars Ole Aulgestad 
2020/10563 1. okt 2020 00:00:00 

DS 60/2020 Delegert sak - Dovre NP - Dispensasjon - motorferdsel 
barmark 2020- felt elg  - Stein Roger Moen 2020/8850 7. sep 2020 
00:00:00 

DS 61/2020 Delegert vedtak - Rondane nasjonalpark - forlenget 
periode - bruk av ATV - berging av hestekjerre og utstyr - Tosten 
Dalseg 2020/8044 23. jul 2020 00:00:00 

DS 62/2020 Delegert vedtak. Rondane NP - Mesætermyre NR - 
Hemmeldalen NR - dispensasjon - merking av analyseruter - uttak av 



små mengder plantemateriale i verneområder - arealrepresentativ 
overvåkning ( ANO ) 2020  - NINA 2020/7254 26. jun 2020 00:00:00 

DS 63/2020 Hemmeldalen NR - dispensasjon - 2020 - 2024 - 
bestemmelser om båndtvang - taksering av hønsefugl - Kiær Mykleby 
2020/6496 11. jun 2020 00:00:00 

ST 50/2020 Referatsaker 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
14.10.2020  

Sekretariatet orienterte i tillegg om brev fra Miljødirektoratet datert 05.10.2020: 
«Avgjørelse i klagesak - Frydalen LVO - Oppføring av tilbygg på Byrsetra gbnr 290/1» 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret tok referatsakene sakene til orientering. 
 
 



Delegert sak - Frydalen LVO - motorferdsel barmark 2020 - gbnr 
331/73 Nord-Fron kommune - Petter Martin Jørgensen 2020/6076 

Melding om vedtak - Dovre - kommunedelplan - kulturminneplan 
2020/6240 

Tilbakemelding - Rondane NP - stolpejakt i Sør-Fron kommune 
2020/8084 

Frydalen LVO - Godkjenning av melding om hogst i vernskog 
2020/8137 

Sluttrapport pilotprosjekt merkevaren Norges nasjonalparker 
2020/8081 

Rondane NP - Dovre NP - Fjell-løpecamp Grimsdalshytta m.m. 
2020/8679 

Vedtak - motorferdsel - helikopter og gravemaskin - Putten - Kampen 
2019/20449 

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
e-post - 11.08.2020 2020/1616 

Silhuett Rondane – Hvordan bevare villreinen. NINA Temahefte 74 
2020/8142 

Motorferdsel, Grimsdalen 2020/8313 

Aksepterer tilbud - kontrakt - arbeid med infopunkt Eftansåe 
2020/5129 

Nye opplysninger - opprettholder klage på vedtak - Dovre NP - 
Rondane NP - organisert ridetur - Hjerkinn - Rondablikk - 
musikkfestivalen Rondaståk - Hjerkinn Fjellstue og Fjellridning 
2019/20553 

Dieselfrie turisthytter - en skisse til overgang til lokale og fornybare 
energikilder 2020/10297 

Merknad. Delegert vedtak. Rondane NP - dispensasjon - motorferdsel 
- 2020 - barmark - transport fra Spranget til Rondvassbu og 



Gammelgarden til Bjørnhollia i forbindelse med skadefelling av ulv - 
Skadefellingslaget i Sør-Fron 2020/8688 

Iverksetting og oppfølging av kvalitetsnormen for villrein 2020/1833 

Aksepterer tilbud - kontrakt - arbeid med infopunkt Fallet 2020/5129 

Anmeldelse motorferdsel 2020/8313 

Rondane NP - Frydalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2020 - 
barmark - bruk av ATV i forbindelse med skadefelling av ulv - 
Skadefellingslaget i Sør-Fron 2020/8776 

Stimerking 2020/8761 

Oppfølging av annerledes sommeren 2020 fra Statens naturoppsyn 
2020/5903 

Vernskoghogst/Frydalen LVO 2020/7706 

Svar. Frydalen LVO - hogst 2020/7185 

Droneflyging i Rondane Nasjonalpark 2020/7846 

Rondane NP - ferdigstilte informasjonspunkter - Høvringen og Putten 
seter 2020/7772 

Formidling av regelverk for verneområder 2020/7444 

Rondane NP - Kansellering av plan om et informasjonspunkt på 
Rondvassbu sitt område 2020/5129 

Avgjørelse i klagesak - Rondane NP - klage på avslag - tilbygg på 
eksisterende naust - Fremre Vulutjønn - Vulufjell fjellstyre 2019/15844 

ST 51/2020 Eventuelt 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
14.10.2020  

Ingen saker til behandling. 
 

Vedtak 

 
 
 

 


