
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 

Utvalg: Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyret 
Møtested: Teams 
Dato: 12.01.2021 
Tidspunkt: 13:00 – 15:00 

 
 

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 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Trond Stensby 
Eirin Berge 
Finn Bjormyr          

Nasjonalparkforvalter 
Nasjonalparkforvalter 
SNO-Rondane 

 
 
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. 
 
______________ ___________________ ________________ 
Ole T. Muriteigen Eldri Siem Even Moen 
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ST 1/2021 Godkjenning av innkalling 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre 
nasjonalparkstyret - 12.01.2021  
 
 

Vedtak 
Innkalling godkjent 
 
 

ST 2/2021 Rondane-Dovre NPS - Innspill til oppstartsmelding - 
Rullering av forvaltningsplan rovviltnemda region 5 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre 
nasjonalparkstyret - 12.01.2021  
Enstemmig som innstillinga. 
 

Vedtak 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre viser til oversendt oppstartsmelding om rullering av 
forvaltningsplan for rovvilt i region 5 der det åpnes for å gi innspill til prosess og relevante tema 
som vil inngå i arbeidet. 
 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre tar oppstartsmelding om rullering av forvaltningsplan for 
rovvilt i region 5 til orientering. 
 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre ber om å få høringsutkast tilsendt når det gjenomføres 
ordinær høringsrunde i forbindelse med forvaltningsplanen. 
 
 
 



ST 3/2021 Rondane np - Oppfølging av tiltak fokusområde Høvringen-
Rondvassbu-Mysusæter i besøksstrategien 

 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre 
nasjonalparkstyret - 12.01.2021  
Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyret diskuterte saken om videre fremdrift 
knyttet til fokusområdet 1 i besøksstrategien for Rondane nasjonalpark. 
 
Arbeidsutvalgets vedtak i saken skal legges frem som innstilling i saken til nasjonalparkstyret i 
førstkommende styremøte. 
 
Arbeidsutvalgets vedtak var enstemmig.  
 

Vedtak 
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 tar til etterretning at Sel kommune jfr. kommunal planstrategi 
(vedtatt 16.12.2020) planlegger å starte opp en reguleringsplanprosess for området.  
  
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre beslutter 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. Ved eventuell 
fjerning av stimerking skal det alltid vurderes og legges fram forslag om en alternativ 
stiløype/ny stitrasè. 
 

2. Redusere ferdselen i fokusområdet gjennom å ha en streng dispensasjonspraksis ved 
søknader om tiltak og aktiviteter i dette området, både der retningslinjene i 
forvaltningsplanen gir åpning for dette, men også i saker som skal vurderes etter 
naturmangfoldloven § 48. 
 
 

3. Dagens informasjonspunkt på p-plassen på Spranghaugen oppgraderes i henhold til 
merkevaren Norges nasjonalparker. (jf. også landskapsplan for Spranghaugen), og i 
tråd med reguleringsplan. 
 

4. Oppstramming av p-plassen og opprydding i tiltak som er gjennomført på p-plassen på 
Spranghaugen uten at det forligger godkjenning fra nasjonalparkstyre (diverse skilting, 
utplassering av benker og bord) avklares gjennom reguleringsplanprosess. 
 

 
5. Nasjonalparkstyret vil bidra i samarbeid med andre om utviklingen 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. 
Igangsetting av skjøtsel her forutsetter at skilting av stien «Fosseråket» med sårbare 
kulturminner opphører. 

 
 
 


