
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 

Utvalg: Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyret 
Møtested: E-post, 
Dato: 18.12.2020 
Tidspunkt: 12:00 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Ole Tvete Muriteigen Leder  
Even Moen Nestleder  
Eldri Siem Medlem  

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

   
   
   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

   
 

Merknader 

 

 
 

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. 
 
 
Sakene godkjent på e-post, journalført på arkivsak 20/1616. 
 
  



Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

ST 5/2020 Dovre nasjonalpark - besøksstrategi -
kommunikasjonsplan 

 2020/567 

ST 6/2020 Uttale til høring. Besøksstrategi for Dovrefjell-
Sunndalsfjella nasjonalpark og øvrige verneområder 
i Dovrefjell 

 2020/13340 

 
 

ST 5/2020 Dovre nasjonalpark - besøksstrategi -kommunikasjonsplan 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre 
nasjonalparkstyret - 18.12.2020  

 
Enstemmig godkjent på e-post, journalført på arkivsak 20/1616. 
 

Vedtak 

Med hjemmel i vedtektene for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre pkt. 8.2 blir forslag til 
«Kommunikasjonsplan for Dovre nasjonalpark (kap. 4 i Besøksstrategi for Dovre nasjonalpark) 
som vedlagt saken, sendt til Miljødirektoratet for faglig godkjenning, og deretter sendt på høring 
til berørte myndigheter og parter. 
 
 «Kommunikasjonsplanen» blir sammenstilt med besøkstrategien til et høringsdokument. 
 
 
 

ST 6/2020 Uttale til høring. Besøksstrategi for Dovrefjell-
Sunndalsfjella nasjonalpark og øvrige verneområder i Dovrefjell 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre 
nasjonalparkstyret - 18.12.2020  

Enstemmig godkjent på e-post, journalført på arkivsak 20/1616. 
 

Vedtak 

AU Rondane-Dovre nasjonalparkstyre viser til mottatt høringsutkast til «Besøksstrategi for 
verneområdene på Dovrefjell». 
Høringsutkastet er et gjennomarbeidet og utfyllende dokument som vil danne et godt grunnlag 
for en aktiv besøksforvaltning i verneområdene forvaltet av Dovrefjell nasjonalparkstyre. 
 
For Rondane-Dovre nasjonalparkstyre er det positivt at det i hørinsgdokumentet er pekt på 
behovet for samordning med tilgrensende nasjonalparkstyrer: Rondane-Dovre og Reinheimen. 
For Rondane-Dovre sin del vil det særlig være tiltak knyttet til Dovrefjellaksen og Folldal som er 
aktuelle. Vi vil her peke på samarbeid om: 



• Fysiske informasjonspunkt. 

• Fagdager o.l.for reiselivet. 

• Målretta bruk av besøksretta hjemmeider og sosiale medier. 

• Felles informasjonsrådgiver og utvikling av fagmiljøet på Norsk Villreinsenter. 

 
 
 

 


