
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 

Utvalg: Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 
Møtested: Teams 
Dato: 30.11.2020 
Tidspunkt: 10:00 – 14:10 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

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

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

   
 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

   
 

Merknader 

• Valgt til, sammen med styreleder, å godkjenne protokollen ble: Kristian Ulen. 

• Raymond Sørensen, daglig leder, orienterte om Norsk Villreinsenter. 

• Sekretariatet orienterte om reglene for motorferdsel i verneområdene. 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Martine Hårstad Informasjonsrådgiver 
Finn Bjormyr Statens naturoppsyn 
Trond Stensby nasjonalparkforvalter 
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 52/2020 Unntatt offentlighet X   

ST 53/2020 Grimsdalen LVO - Godkjenning av skjøtselsplan for 
Grimsdalen landskapsvernområde 

 2020/6272 

ST 54/2020 Forslag til "Besøksstrategi for Dovre nasjonalpark" - 
høring 

 2020/567 

ST 55/2020 Rondane np - Oppfølging av tiltak fokusområde 
Høvringen-Rondvassbu-Mysusæter i 
besøksstrategien 

 2019/10492 

ST 56/2020 Forvaltningsplan for Rondane og Dovre 
nasjonalparker med tilliggende verneområder og 
Hemmeldalen naturreservat - igangsetting av 
arbeidet 

 2020/12316 

ST 57/2020 Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
Bestillingsdialogen med Miljødirektoratet 2020 

 2020/12419 

ST 58/2020 Delegerte vedtak   

DS 
64/2020 

  X   

DS 
65/2020 

  X   

DS 
66/2020 

Delegert vedtak. Frydalen LVO - dispensasjon - 
motorferdsel 2021 - 2025 - bar mark - snødekt mark 
- Furusjøen rundt-trippelen - Furusjøen Rundt AS 

 2020/9650 

DS 
67/2020 

Delegert sak - Grimsdalen LVO - Dispensasjon 
2021-2024- motorferdsel snødekt mark- 
Gråsideløypa - Bergsgrende Løypeforening 

 2020/11064 

DS 
68/2020 

Delegert sak - Hemmeldalen NR - dispensasjon - 
motorferdsel - 2020 - 2024 - snødekt mark - 
skiløyper - Løvlien Maskin DA 

 2020/11418 

ST 59/2020 Referatsaker   

RS Søknad om serviceskilt - fv 27 - Rondevegen 766 - 
Ringebu 

 2020/5129 

RS Tillatelse til oppføring av informasjonsskilt ved 
Rondvassbu turisthytte 

 2020/5129 

RS Vedtak - Dørålen LVO - avslag og tillatelse på 
tilbygg til fiskebu - gbnr 172/3 - Ingar og Solveig 
Elgevasslien 

 2019/5941 

RS Justert landskapsplan p-plass Spranghaugen  2020/6192 

RS Landskapsplanlegging p-plasser Mysusæter og 
Spranghaugen 

 2020/6192 

RS Avgjørelse i klagesak- vedtak fra Miljødirektoratet 
sladdet versjon 

 2019/3866 



RS Samarbeidsavtale mellom DNT og Fylkesmannen i 
Innlandet om ut.no 

 2020/12532 

ST 60/2020 Eventuelt   

 
 

ST 52/2020     

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. 
 
 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
30.11.2020  

Forslag om at saken blir utsatt til behandling i fysisk møte. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 

Saken blir utsatt til behandling i fysisk møte. 
 
 

ST 53/2020 Grimsdalen LVO - Godkjenning av skjøtselsplan for 
Grimsdalen landskapsvernområde 

Innstilling fra forvalter 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre godkjenner vedlagte dokument «Grimsdalen 
landskapsvernområde – skjøtselsplan for helhetlige kulturlandskap» datert 19.november 2020. 
Vedtaket er gjort med hjemmel i vedtekter for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre punkt 8.2, jf 
naturmangfoldlovens § 47. 
Godkjent skjøtelsplan vil danne grunnlag for skjøtelsavtaler og søknad om midler gjennom den 
årlige bestillingsdialogen med Miljødirektoratet. 
 
 



--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
30.11.2020  

Enstemmig vedtatt som innstillingen fra sekretariatet. 
 

Vedtak 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre godkjenner vedlagte dokument «Grimsdalen 
landskapsvernområde – skjøtselsplan for helhetlige kulturlandskap» datert 19.november 2020. 
Vedtaket er gjort med hjemmel i vedtekter for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre punkt 8.2, jf 
naturmangfoldlovens § 47. 
 
Godkjent skjøtelsplan vil danne grunnlag for skjøtelsavtaler og søknad om midler gjennom den 
årlige bestillingsdialogen med Miljødirektoratet. 
 
 
 

ST 54/2020 Forslag til "Besøksstrategi for Dovre nasjonalpark" - 
høring 

Innstilling fra forvalter 

Med hjemmel i vedtektene for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre pkt. 8.2 blir forslag til 
«Besøksstrategi for Dovre nasjonalpark», med «Sårbarhetsanalyse for ferdselslokaliteter i 
Dovre nasjonalpark», begge som vedlagt saken, sendt til Miljødirektoratet for faglig 
godkjenning, og deretter sendt på høring til berørte myndigheter og parter. 
 
Forslag til «Kommunikasjonsplan» blir tilsvarende lagt fram til behandling for AU-Rondane-
Dovre nasjonalparkstyre. 
 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
30.11.2020  

Sekretariatet orienterte om to innspill fra Folldal kommune, og at disse blir innarbeidet i 
dokumentet. 
 
Enstemmig vedtatt som innstillingen fra sekretariatet. 
 

Vedtak 

Med hjemmel i vedtektene for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre pkt. 8.2 blir forslag til 
«Besøksstrategi for Dovre nasjonalpark», med «Sårbarhetsanalyse for ferdselslokaliteter i 
Dovre nasjonalpark», begge som vedlagt saken, sendt til Miljødirektoratet for faglig 
godkjenning, og deretter sendt på høring til berørte myndigheter og parter. 
 
Forslag til «Kommunikasjonsplan» blir tilsvarende lagt fram til behandling for AU-Rondane-
Dovre nasjonalparkstyre. 
 



 
 

ST 55/2020 Rondane np - Oppfølging av tiltak fokusområde 
Høvringen-Rondvassbu-Mysusæter i besøksstrategien 

Innstilling fra forvalter 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre viser til kunnskapsgrunnlaget og målsetningene i 

besøksstrategien om å bedre muligheten for villrein å trekke nord-sør på vestsiden av 

Rondanemassivet og målsetninger om økt verdiskapning i randområdene og bedre opplevelse 

for den besøkende. Å oppnå målsetningen knyttet til villreintrekket gjennom forvaltningstiltak 

innenfor rammene nasjonalparkstyret har, er avhengig av at tilrettelegging for opphold og 

ferdsel i dette området ikke styrkes.  

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre beslutter derfor at følgende skal legges til grunn i det videre 

arbeidet i fokusområdet:  

1. Gjennom revisjon av forvaltningsplan vurdere fjerning av stimerking, blant annet av 

stien over Randen og se dette sammen med det øvrige stisystemet. 

2. Redusere ferdselen i området gjennom restriktiv dispensasjonsbehandling av 

søknadspliktige tiltak i området 

3. Oppgradere dagens informasjonspunkt på p-plassen på Spranghaugen i henhold til 

merkevaren Norges nasjonalparker. (jf. også landskapsplan for Spranghaugen) 

4. Stramme opp p-plassen ved å rydde opp i tiltak som er gjennomført på p-plassen på 

Spranghaugen uten at det forligger godkjenning fra nasjonalparkstyre (diverse skilting, 

utplassering av benker og bord) 

5. Bidra i et samarbeid initiert av andre knyttet til utvikling av Mysusæter som et 

bærekrafig reisemål der hensyn til verneområdene ligger som et grunnleggende 

premiss 

6. Vurdere skjøtelstiltak i tilknytning til godkjente stier langs Ula mot Mysusæter, dersom 

skilting av sårbare kulturminner opphører. 

 

Arbeidet med oppgradering av informasjonspunkt på Spranghaugen skal igangsettes i løpet av 

2021. 

 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
30.11.2020  

Forslag fra Eldri Siem: Saken blir utsatt. 
 
Forslag fra Eldri Siem vedtatt med 8 mot 2 stemmer. 
For stemte: Ole Tvete Muriteigen, Guri Ruste, Kristian Ulen, Magnar Bratlien, Eldri Siem, 
Halvor Dahle Meland, Laila Bårdsløkken, Kristin Langtjernet. 
Mot stemte: Even Moen, Jørn Eriksen. 
 
Aud Hove var fraværende under avstemningen. 
 
Det ble ellers anført fra nasjonalparkstyret at AU følger opp saken i et møte i januar 2021, med 
bl.a. en framdriftsplan for det videre arbeidet. 



Vedtak 

Saken blir utsatt. 
 
 

ST 56/2020 Forvaltningsplan for Rondane og Dovre nasjonalparker 
med tilliggende verneområder og Hemmeldalen naturreservat - 
igangsetting av arbeidet 

Innstilling fra forvalter 

1. Med hjemmel i vedtektene for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre pkt. 8.1 vedtar 

nasjonalparkstyret å sette i gang arbeidet med revidering av Forvaltningsplan for de store 

verneområdene i Rondane og Forvaltningsplan for Hemmeldalen. 

2. Gjennom bestillingsdialogen med Miljødirektoratet blir det søkt om midler til gjennomføring 

av arbeidet. 

3. Sekretariatet forbereder en sak til nasjonalparkstyret med et forslag til en prosjektplan for 

forvaltningsplanarbeidet. 

4. I samband med planarbeidet blir det gjennomført en brukerundersøkelse etter standard 

metode, sommeren 2021. Det blir søkt om midler til brukerundersøkelsen gjennom 

bestillingsdialogen med Miljødirektoratet. 

 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
30.11.2020  

Enstemmig vedtatt som innstillingen fra sekretariatet. 
 

Vedtak 

1. Med hjemmel i vedtektene for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre pkt. 8.1 vedtar 

nasjonalparkstyret å sette i gang arbeidet med revidering av Forvaltningsplan for de store 

verneområdene i Rondane og Forvaltningsplan for Hemmeldalen. 

2. Gjennom bestillingsdialogen med Miljødirektoratet blir det søkt om midler til gjennomføring 

av arbeidet. 

3. Sekretariatet forbereder en sak til nasjonalparkstyret med et forslag til en prosjektplan for 

forvaltningsplanarbeidet. 

4. I samband med planarbeidet blir det gjennomført en brukerundersøkelse etter standard 

metode, sommeren 2021. Det blir søkt om midler til brukerundersøkelsen gjennom 

bestillingsdialogen med Miljødirektoratet. 

 
 
 



ST 57/2020 Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - Bestillingsdialogen 
med Miljødirektoratet 2020 

Innstilling fra sekretariatet 

Tiltaksmidler (post 31): 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre ber om at sekretariatet melder inn følgende tiltak til 

budsjettposten 1420.31 (midler til tiltak 2021) i elektronisk søknadssenter (ESS): 

 

Tiltak 
 

Kommentar Kostnad 

Skjøtselstiltak i Grimsdalen LVO 
 
 

Godkjent skjøtselsplan 
Grimsdalen. Skjøtelsavtaler 
inngås, Organisasjonen 
Grimsdalen 

200 000 

Skjøtsel Frydalen LVO 
 

 50 000 

Informasjonstavler etter 
merkevaren Norges 
nasjonalparker 

- Spranghaugen 
- Dørålen 
- Frydalen 
- Gautåseter 
- Hjerkinnholen 
- Fokstuggu  
- Budsjord/Åteigen 

 
 

Gautåseter, Hjerkinnholen, 
Fokstugu, Folldal gruver 
forutsetter godkjent 
besøksstrategi Dovre np i 2021 
 
Andre ihht besøksstrategi 
Rondane nasjonalpark 
 
15 cortenstål skilt innkjøp, 
oppføring, produksjon av 
plakater 

450 000 

Diverse informasjonstiltak 
- Innkjøp av bilder til 

besøksretta hjemmeside 
mm 

- Fagdager/kurs for lokalt 
reiseliv og andre lokale 
aktører 

- SoMe, kampanjer og 
fremming av innlegg 

 

 
Tjenestekjøp fra Norsk 
Villreinsenter nord, 25 % 
informasjons- og 
kommunikasjonsrådgiver.  
Midler til gjennomføring av 
oppgaver. 

150 000 

 
Grimsdalen LVO og oppfølging 
av besøksstrategiarbeid 
 

 
Kanalisering av besøkende 
utenom villreintrekk, eventuell 
lanskapsplan og 
informasjonstiltak 

200 000 

 
FoU-Rondane  
 
 

 
GPS-merke prosjekt. 
Videreføres ut 2021 

 
20 000 

 
Norman-prosjektet- 
Tjønnseterfjellet og Kuva  
 

 
Videreføring av tiltak i 
fokusområde 6 i 
besøksstrategien for Rondane. 
Registrering av villreinbukkenes 
arealbruk 

30 000 

  70 000 



Skjøtselstiltak stier Rondane 
nasjonalpark 

- Tiltak langs sti Dørålseter 
og Veslesmeden  

- Revegetering av omlagt sti 
 

Slitasje på mye brukte stier. 
 
 
Veslefjellbua er nå 
åpnet og erstatter Gråhøgdbu. 
Midlene skal gå tilrevegetering 
av nedlagt T 
merka sti. 
 

SUM  1 170 000 
 
 
Drift nasjonalparkstyret,  (post 21): 
Nasjonalparkstyret ber om at forvalter melder inn behov for midler fra budsjettposten 1420.21 i 

ESS, til å dekke drift av Rondane-Dovre nasjoanlparkstyre i 2021.  

 

Driftsmidlene skal kunne dekke minimum 5 styremøter (fysiske og digitale), evt. berfaringer, 3 

møter i AU-Rondane-Dovre (digitale/epost), aktuelle konferanser, evt. 

nasjonalparkkonferansen. Driftsbudsjettet skal også dekke minimum to møter med rådgivende 

utvalg og to møter  administrativt kontaktutvalg.  

 

 
 

 
 

Tiltaksmidler, forvaltningsplan-og driftsbudsjett legges inn i elektronisk søknadssenter innen 

fristen den 10.januar 2021 

Sekretariatet få fullmakt til å gjøre mindre endringer på tabell 1 og driftsbudsjettet dersom dette 

viser seg å være nødvendig frem mot innmeldingsfristen. 

Endelig prioritering av tiltak blir gjort av nasjonalparkstyret i 2021, etter tildeling av midler fra 

Miljødirektoratet.  

 



--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
30.11.2020  

Enstemmig vedtatt som innstillingen fra sekretariatet. 
 

Vedtak 

Tiltaksmidler (post 31): 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre ber om at sekretariatet melder inn følgende tiltak til 

budsjettposten 1420.31 (midler til tiltak 2021) i elektronisk søknadssenter (ESS): 

 

Tiltak 
 

Kommentar Kostnad 

Skjøtselstiltak i Grimsdalen LVO 
 
 

Godkjent skjøtselsplan 
Grimsdalen. Skjøtelsavtaler 
inngås, Organisasjonen 
Grimsdalen 

200 000 

Skjøtsel Frydalen LVO 
 

 50 000 

Informasjonstavler etter 
merkevaren Norges 
nasjonalparker 

- Spranghaugen 
- Dørålen 
- Frydalen 
- Gautåseter 
- Hjerkinnholen 
- Fokstuggu  
- Budsjord/Åteigen 

 
 

Gautåseter, Hjerkinnholen, 
Fokstugu, Folldal gruver 
forutsetter godkjent 
besøksstrategi Dovre np i 2021 
 
Andre ihht besøksstrategi 
Rondane nasjonalpark 
 
15 cortenstål skilt innkjøp, 
oppføring, produksjon av 
plakater 

450 000 

Diverse informasjonstiltak 
- Innkjøp av bilder til 

besøksretta hjemmeside 
mm 

- Fagdager/kurs for lokalt 
reiseliv og andre lokale 
aktører 

- SoMe, kampanjer og 
fremming av innlegg 

 

 
Tjenestekjøp fra Norsk 
Villreinsenter nord, 25 % 
informasjons- og 
kommunikasjonsrådgiver.  
Midler til gjennomføring av 
oppgaver. 

150 000 

 
Grimsdalen LVO og oppfølging 
av besøksstrategiarbeid 
 

 
Kanalisering av besøkende 
utenom villreintrekk, eventuell 
lanskapsplan og 
informasjonstiltak 

200 000 

 
FoU-Rondane  
 
 

 
GPS-merke prosjekt. 
Videreføres ut 2021 

 
20 000 

  30 000 



Norman-prosjektet- 
Tjønnseterfjellet og Kuva  
 

Videreføring av tiltak i 
fokusområde 6 i 
besøksstrategien for Rondane. 
Registrering av villreinbukkenes 
arealbruk 

 
Skjøtselstiltak stier Rondane 
nasjonalpark 

- Tiltak langs sti Dørålseter 
og Veslesmeden  

- Revegetering av omlagt sti 
 

 
Slitasje på mye brukte stier. 
 
 
Veslefjellbua er nå 
åpnet og erstatter Gråhøgdbu. 
Midlene skal gå tilrevegetering 
av nedlagt T 
merka sti. 
 

70 000 

SUM  1 170 000 
 
 
Drift nasjonalparkstyret,  (post 21): 
Nasjonalparkstyret ber om at forvalter melder inn behov for midler fra budsjettposten 1420.21 i 

ESS, til å dekke drift av Rondane-Dovre nasjoanlparkstyre i 2021.  

 

Driftsmidlene skal kunne dekke minimum 5 styremøter (fysiske og digitale), evt. berfaringer, 3 

møter i AU-Rondane-Dovre (digitale/epost), aktuelle konferanser, evt. 

nasjonalparkkonferansen. Driftsbudsjettet skal også dekke minimum to møter med rådgivende 

utvalg og to møter  administrativt kontaktutvalg.  

 

 
 

 
 

Tiltaksmidler, forvaltningsplan-og driftsbudsjett legges inn i elektronisk søknadssenter innen 

fristen den 10.januar 2021 

Sekretariatet få fullmakt til å gjøre mindre endringer på tabell 1 og driftsbudsjettet dersom dette 

viser seg å være nødvendig frem mot innmeldingsfristen. 



Endelig prioritering av tiltak blir gjort av nasjonalparkstyret i 2021, etter tildeling av midler fra 

Miljødirektoratet.  

 
 
 

ST 58/2020 Delegerte vedtak 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
30.11.2020  

Nasjonalparkstyret tok de delegerte sakene til orientering. 
 

Vedtak 

 
 
 

DS 64/2020 Delegert vedtak   

DS 65/2020 Delegert sak   

DS 66/2020 Delegert vedtak. Frydalen LVO - dispensasjon - 
motorferdsel 2021 - 2025 - bar mark - snødekt mark - Furusjøen rundt-
trippelen - Furusjøen Rundt AS 2020/9650 5. nov 2020 00:00:00 

DS 67/2020 Delegert sak - Grimsdalen LVO - Dispensasjon 2021-2024- 
motorferdsel snødekt mark- Gråsideløypa - Bergsgrende 
Løypeforening 2020/11064 5. nov 2020 00:00:00 

DS 68/2020 Delegert sak - Hemmeldalen NR - dispensasjon - 
motorferdsel - 2020 - 2024 - snødekt mark - skiløyper - Løvlien Maskin 
DA 2020/11418 9. nov 2020 00:00:00 

ST 59/2020 Referatsaker 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
30.11.2020  

Landskapsplan for Spranghaugen og avtale med ut.no blir sendt ut til styremedlemmene. 
 
Nasjonalparkstyret tok referatsakene til orientering. 
 

Vedtak 

 
 
 



Søknad om serviceskilt - fv 27 - Rondevegen 766 - Ringebu 2020/5129 

Tillatelse til oppføring av informasjonsskilt ved Rondvassbu 
turisthytte 2020/5129 

Vedtak - Dørålen LVO - avslag og tillatelse på tilbygg til fiskebu - gbnr 
172/3 - Ingar og Solveig Elgevasslien 2019/5941 

Justert landskapsplan p-plass Spranghaugen 2020/6192 

Landskapsplanlegging p-plasser Mysusæter og Spranghaugen 
2020/6192 

Avgjørelse i klagesak- vedtak fra Miljødirektoratet sladdet versjon 
2019/3866 

Samarbeidsavtale mellom DNT og Fylkesmannen i Innlandet om ut.no 
2020/12532 

ST 60/2020 Eventuelt 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
30.11.2020  

Sekretariatet sender ut kopi av rapport fra SNO om avvik i Grimsdalen landskapsvernområde. 
 
Kristian Ulen stilte spørsmål om sekretariatets/nasjonalparkstyrets deltagelse i arbeidsgruppa 
for Mysusæter-Spranget, jf. referat fra møtet i arbeidsgruppen 15.05.20. 
 
Sekretariatet lager et utkast til møteplan, fem møter i 2021. 
 

Vedtak 

 
 
 

 


