
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 

Utvalg: Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 
Møtested: Teams 
Dato: 10.02.2021 
Tidspunkt: 10:00 : 14:40 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Even Moen Medlem STOR-ELVDAL 

Jørn Eriksen Medlem RINGSAKER 

Ole Tvete Muriteigen Leder SØR-FRON 

Laila Bårdsløkken Medlem RINGEBU 

Guri Ruste Medlem DOVRE 

Kristian Ulen Medlem HAMAR 

Eldri Siem Medlem SEL 

Magnar Bratlien Medlem NORD-FRON 
 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Halvor Dahle Meland Medlem ÅMOT 
Kristin Langtjernet Medlem FOLLDAL 
Aud Hove Medlem IFK 

 

Merknader 

I tillegg til saklisten ble det gitt følgende orienteringer: 
Tema Innleder 

«Villreinfjellet somverdiskaper» Arne Magnus Hekne, Innlandet 
fylkeskommune 

Oppfølging av mulighetsstudie for 
Mysusæter/Spranget 

Ole Aasaaren, prosjektleder 

Landskapsplan for Spranget og Mysusæter Eirin Berge, 
nasjonalparkforvalter 

 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Eirin Berge nasjonalparkforvalter 
Trond Stensby nasjonalparkforvalter 
Martine Hårstad informasjonsrådgiver 

 
 
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. 
 
Bekreftet på e-post 
Ole Tvete Muriteigen Jørn Eriksen  
 



  



Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

ST 1/2021 Godkjenning av innkalling - valg av medlem til  å 
signere protokollen 

  

ST 2/2021 Klage.   X   

ST 3/2021 Hemmeldalen NR - utbedring av stier - Åmot 
Vestfjell - Åmot frivilligsentral 

 2020/12629 

ST 4/2021 Grimsdalen LVO - Oppfølging av byggetiltak gbnr 
86/1 fnr 45 Tverrlisetre 

 2019/16655 

ST 5/2021 Rondane np - Oppfølging av tiltak fokusområde 
Høvringen-Rondvassbu-Mysusæter i 
besøksstrategien 

 2019/10492 

ST 6/2021 Grimsdalen LVO - Besøksforvaltning i fokusområdet 
Grimdalen 

 2020/4948 

ST 7/2021 Dovre NP - besøksstrategi - faglig godkjenning 
Miljødirektoratet 

 2020/567 

ST 8/2021 Rullering av Forvaltningsplan for de store 
verneområdene i Rondane og Forvaltningsplan for 
Hemmeldalen naturreservat - Prosjektplan 

 2020/12316 

ST 9/2021 Dovre NP - skjøtselsplan for Kongevegen / 
Pilegrimsleden - oppstart 

 2021/810 

ST 10/2021 Rondane og Dovre nasjonalparker med tilliggende 
landskapsvernområder og naturreservat - årsrapport 
2020 

 2021/316 

ST 11/2021 Delegerte vedtak   

DS 1/2021 Delegert sak - Frydalen LVO - dispensasjon for bruk 
av snøscooter til utkjøring av åte og tilsyn med 
jervbås – Kvamsnysetrin 

 2020/13593 

DS 2/2021 Delegert vedtak. Hemmeldalen naturreservat - 
dispensasjon - motorferdsel 2021 - 2023 - snødekt 
mark -Skramstadsætra til Stensjøen 

 2020/12835 

DS 3/2021 Delegert sak - Grimsdalen LVO - tillatelse - 
motorferdsel - 2021 - 2023 - snødekt mark - ettersyn 
av Haverdalseter turisthytte 

 2021/1085 

DS 4/2021 Delegert sak -Rondane NP, Grimsdalen og Dørålen 
LVO - dispensasjon og avslag - motorferdsel 2021 - 
kjentmannskøyring 

 2020/12695 

DS 5/2021 Delegert sak - Rondane NP - tillatelse - motorferdsel 
- 2020 - 2021 - snødekt mark - Korstadbua ved 
fremre Vulutjønn - Anders Ånne 

 2020/13232 

DS 6/2021 Delegert sak. Hemmeldalen NR - tillatelse - 
motorferdsel - 2021 - 2023 - snødekt mark - 
transport til Helgetjernsbua - Kiær Mykleby 

 2021/1107 



DS 7/2021 Delegert sak - Dovre NP - dispensasjon - 
motorferdsel - 2020 - snødekt mark - Einbuggdalen 
- Storhøa - Breijordet 

 2020/13188 

DS 8/2021 Delegert sak-Rondane nasjonalpark - Dispensasjon-
Bruk av drone ved telling av rein - Rondane nord 
villreinutvalg 

 2021/587 

DS 9/2021 Delegert sak. Hemmeldalen NR - tillatelse - 
kjentmannstur - Norsk Folkehjelp Rena 

 2020/718 

ST 12/2021 Referatsaker   

RS Henvendelse om toalett ved Spranget - Rondane 
NP 

 2020/7052 

RS Høring - kartlegging og verdsetting av 
friluftsområder 

 2021/1122 

RS Tildelte midler drift og planarbeid 2021 - kap 1420 
post 21 

 2020/11067 

RS Tillatelse til bruk av jervbås - Grimsdalen LVO - 
2020 - 2021- Hege Paulsen og Kjetil Streitlien 

 2020/13800 

RS Administrativ uttale - Rondane NP - Frydalen LVO - 
Høring - kartlegging og verdsetting av 
friluftsområder 

 2021/1122 

RS Opprettholder vedtak - ny frist - Frydalen LVO - 
riving av tilbygg til seterhus på Byrsetra gbnr 290/1 - 
Hanne Hvattum 

 2019/3866 

RS Varsel fra Miljødirektoratet - "Faglig vurdering av 
mulige nye nasjonalparkområder" - ønskes orientert 
på førstkommende styremøte 

 2021/1582 

RS Uttale til høring. Besøksstrategi for Dovrefjell-
Sunndalsfjella nasjonalpark og øvrige verneområder 
i Dovrefjell 

 2020/13340 

RS Tildelte midler til tiltak 2021 - kap 1420 post 31  2020/11067 

RS Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - Endelig 
møtereferat rådgivende utvalg +presentasjoner 

 2020/3971 

RS Informasjon om ny nasjonalparkstyre.no  2020/13799 

RS Rondane NP - Myldingi NR - hogst og motorferdsel - 
saken avsluttet 

 2021/301 

RS Rondane NP - Grimsdalen LVO - svar - dieselfrie 
turisthytter 

 2021/949 

RS Hemmeldalen NR - administrativ uttale - 
reguleringsplan - Birkenåsen - Åmot kommune 

 2020/13962 

RS Uttalelse øvelse Norsk Folkehjelp Rena i 
Hemmeldalen naturreservat 

 2020/718 

RS Hemmeldalen NR. Til anmodning om rekvisisjon av 
øvingslende for Patruljekurs Vinter 

 2020/13826 

RS Delegering av myndighet etter naturmangfoldloven 
til statsforvalterne og nasjonalpark- og 
verneområdestyrer 

 2021/721 



RS Tilbakemelding på kjørerapporter fra 2020 - 
transport til og fra Peer Gynt hytta 

 2020/3833 

RS Avgjørelse i klagesak - Rondane NP - transport til 
og fra Peer Gynt hytta - Knut Olstad 

 2020/3833 

RS Vedr. ultraløpet Rondane100 august 2021  2020/1440 

RS Underretning til klager - anmeldt forhold  2019/6533 

ST 13/2021 Eventuelt   

 
 

ST 1/2021 Godkjenning av innkalling - valg av medlem til  å signere 
protokollen 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
10.02.2021  

 
 

Vedtak 

Jørn Eriksen valgt til å skrive under protokollen sammen med styreleder. 
 
 

ST 2/2021 Hemmeldalen NR - utbedring av stier - Åmot Vestfjell - 
Åmot frivilligsentral 

Innstilling fra forvalter 

A. 
Med hjemmel i naturmangfoldoven § 48 får Åmot frivilligsentral (på vegne av DNT Åmot og 
Stor-Elvdal) dispensasjon  fra verneforskriften for Hemmeldalen naturreservat § 3, pkt. 3 for 
utlegging av tråkkesteiner og treklopper slik det er søkt om i brev datert 13.11.20, e-post datert 
14.01.21, og vist i figur 1 – 4 i saksframlegget. 
Vilkår: 

1. Til tråkkesteiner skal det brukes naturstein, typisk for området, men hentet utenfor 
naturreservatet.. 

2. Trekloppene skal lages av ubehandlet trevirke. 
3. Trekloppene  og tråkkesteinene skal legges ut og utformes slik at det ikke legges til 

rette for bruk av sykkel. 
4. DNT Åmot og Stor-Elvdal skal føre årlig tilsyn med og vedlikehold av de utførte 

tiltakene. Ved manglende vedlikehold kan DNT Åmot og Stor-Elvdal pålegges å fjerne 
de utlagte kloppene på stien. 

5. Søker må selv sørge for grunneiers tillatelse, og eventuelle tillatelser etter annet 
lovverk. 

6. Forvaltningen skal ha tisendt en kort rapport med bilder av tiltakene når de er ferdigstilt. 
Rapporten sendes til sfinpost@statsforvalteren.no , og merkes «arkivsak 20/12629» 

B. 
Med hjemmel i naturmangfoldoven § 48 får Åmot frivilligsentral dispensasjon  fra 
verneforskriften for Hemmeldalen naturreservat § 3, pkt. 4 for transport av materialer til bruk for 
gjennomføring av tiltakene i pkt. A. 
Vilkår: 

mailto:sfinpost@statsforvalteren.no


1. Til transporten skal det brukes leiekjører som er godkjent av Åmot kommune. 
2. Dispensasjonen gjelder for inntil 40 turer vintersesongen 2021  
3. Transporten skal følge korteste farbare skutertrase til de aktuelle punktene på stien. 
4. Transporten kan skje fram til og med 15. april.  
5. Tillatelsen må bringes med under transporten for eventuell kontroll. 
6. Kjøring i verneområdene skal begrenses til det mest nødvendige, og all kjøring skal 

skje på en slik måte at man unngår skader på vegetasjon og unødvendig forstyrrelse 
av dyrelivet. Påtreffes villrein under transporten, skal transporten avbrytes til villreinen 
har trekt ut av området. 

7. Statens naturoppsyn v/ Runa Skyrud skal varsles i forkant av hver transport (tlf. 950 
77 606). 

8. Vedlagt kjørebok må medbringes under transporten og fylles ut i henhold til 
veiledningen. Kjørebok skal sendes inn til forvaltningsmyndigheten senest 1. mai 
hvert år for gjennomsyn. Kjørebok sendes til fmoppost@statsforvalteren.no. 

9. Vi gjør oppmerksom på at denne tillatelsen bare gjelder i forhold til verneforskriften for 
Hemmeldalen naturreservat, og ikke i forhold til motorferdselloven med tilhørende 
forskrifter. Kommunen har ansvar for behandling etter motorferdselloven. Tiltakshaver 
har selv ansvar for innhenting av samtykke fra berørte grunneiere 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
10.02.2021  

Enstemmig vedtatt som innstillingen. 
 

Vedtak 

A. 
Med hjemmel i naturmangfoldoven § 48 får Åmot frivilligsentral (på vegne av DNT Åmot og 
Stor-Elvdal) dispensasjon  fra verneforskriften for Hemmeldalen naturreservat § 3, pkt. 3 for 
utlegging av tråkkesteiner og treklopper slik det er søkt om i brev datert 13.11.20, e-post datert 
14.01.21, og vist i figur 1 – 4 i saksframlegget. 
Vilkår: 

1. Til tråkkesteiner skal det brukes naturstein, typisk for området, men hentet utenfor 
naturreservatet.. 

2. Trekloppene skal lages av ubehandlet trevirke. 
3. Trekloppene  og tråkkesteinene skal legges ut og utformes slik at det ikke legges til 

rette for bruk av sykkel. 
4. DNT Åmot og Stor-Elvdal skal føre årlig tilsyn med og vedlikehold av de utførte 

tiltakene. Ved manglende vedlikehold kan DNT Åmot og Stor-Elvdal pålegges å fjerne 
de utlagte kloppene på stien. 

5. Søker må selv sørge for grunneiers tillatelse, og eventuelle tillatelser etter annet 
lovverk. 

6. Forvaltningen skal ha tisendt en kort rapport med bilder av tiltakene når de er ferdigstilt. 
Rapporten sendes til sfinpost@statsforvalteren.no , og merkes «arkivsak 20/12629» 

B. 
Med hjemmel i naturmangfoldoven § 48 får Åmot frivilligsentral dispensasjon  fra 
verneforskriften for Hemmeldalen naturreservat § 3, pkt. 4 for transport av materialer til bruk for 
gjennomføring av tiltakene i pkt. A. 
Vilkår: 

1. Til transporten skal det brukes leiekjører som er godkjent av Åmot kommune. 
2. Dispensasjonen gjelder for inntil 40 turer vintersesongen 2021  
3. Transporten skal følge korteste farbare skutertrase til de aktuelle punktene på stien. 
4. Transporten kan skje fram til og med 15. april.  

mailto:sfinpost@statsforvalteren.no


5. Tillatelsen må bringes med under transporten for eventuell kontroll. 
6. Kjøring i verneområdene skal begrenses til det mest nødvendige, og all kjøring skal 

skje på en slik måte at man unngår skader på vegetasjon og unødvendig forstyrrelse 
av dyrelivet. Påtreffes villrein under transporten, skal transporten avbrytes til villreinen 
har trekt ut av området. 

7. Statens naturoppsyn v/ Runa Skyrud skal varsles i forkant av hver transport (tlf. 950 
77 606). 

8. Vedlagt kjørebok må medbringes under transporten og fylles ut i henhold til 
veiledningen. Kjørebok skal sendes inn til forvaltningsmyndigheten senest 1. mai 
hvert år for gjennomsyn. Kjørebok sendes til fmoppost@statsforvalteren.no. 

9. Vi gjør oppmerksom på at denne tillatelsen bare gjelder i forhold til verneforskriften for 
Hemmeldalen naturreservat, og ikke i forhold til motorferdselloven med tilhørende 
forskrifter. Kommunen har ansvar for behandling etter motorferdselloven. Tiltakshaver 
har selv ansvar for innhenting av samtykke fra berørte grunneiere 

 
 
 

ST 3/2021 Klage.   

 
 
 
 

ST 4/2021 Grimsdalen LVO - Oppfølging av byggetiltak gbnr 86/1 fnr 
45 Tverrlisetre 

Innstilling fra forvalter 

 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre gir tiltakshaver avslag på søknad om endring av tidligere 

gitte vedtak av 8.april 2016 på gbnr 86/1 fnr 45 på Tverrlisetre som omsøkt i brev av 27.august 

2019, jf brev datert 6.januar 2021. Avslaget er gitt med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 

1.1 og det vises til at tiltaket slik det nå er omsøkt endrer byggeskikken på stedet, og ivaretar 

ikke det særpregede setermiljøet i området.  

 

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. 

Til orientering vises det til at vedtak gitt av Rondane-Dovre nasjonalparkstyre datert 8.april 

2016, fremdeles er gyldig og gir tiltakshaver anledning til å oppføre nytt seterhus på samme 

plass som der det tidligere gamle seterhuset stod. Det er knyttet vilkår til vedtaket, blant annet 

utforming, fargebruk og størrelse. 

 

 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
10.02.2021  

Enstemmig vedtatt som innstillingen. 



 

Vedtak 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre gir tiltakshaver avslag på søknad om endring av tidligere 

gitte vedtak av 8.april 2016 på gbnr 86/1 fnr 45 på Tverrlisetre som omsøkt i brev av 27.august 

2019, jf brev datert 6.januar 2021. Avslaget er gitt med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 

1.1 og det vises til at tiltaket slik det nå er omsøkt endrer byggeskikken på stedet, og ivaretar 

ikke det særpregede setermiljøet i området.  

 

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. 

Til orientering vises det til at vedtak gitt av Rondane-Dovre nasjonalparkstyre datert 8.april 

2016, fremdeles er gyldig og gir tiltakshaver anledning til å oppføre nytt seterhus på samme 

plass som der det tidligere gamle seterhuset stod. Det er knyttet vilkår til vedtaket, blant annet 

utforming, fargebruk og størrelse. 

 
 

ST 5/2021 Grimsdalen LVO - Besøksforvaltning i fokusområdet 
Grimdalen 

Innstilling fra forvalter 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre viser til vedtektens punkt 8.2 om skjøtsel og 

besøksforvaltning og besøksstrategien for Rondane nasjonalpark, og beslutter at følgende tiltak 

og prosesser, i prioritert rekkefølge, skal legges til grunn for det videre arbeidet med 

besøksforvaltning i fokusområdet Grimsdalen; 

 

 

I. Videreføre tiltak for å kanalisere ferdsel langs med vegene, både Grimsdalsvegen og 

vegen til Haverdalsseter i tett dialog med lokale interesser og aktører. Gjennomføring av 

tiltakene skal dekkes over midler fra bestillingsdialogen for 2021. 

 

II. Sette ut sykkeltellere langs utvalgte punkter på Grimsdalsvegen for å få en oversikt over 

denne ferdselsaktiviteten og når på året den foregår, anlysere de innkomne data. 

Gjøres i samarbeid med SNO og NINA. 

 

III. Nærmiljøstier – sette i gang prosess med å se på muligheten for tilrettelegging av sti fra 

Grimsdalshytta til Tollefshaugen og sti mot Storberget som natursti. Vurdere eventuelt 

nødvendig kartlegging. 

 

IV. Avholde fagmøte/vertskapskurs med reiselivet i området.  

 

V. Bytte ut eksisterende plakater på nformasjonspunktene Tollefshaugen og Barhtbua med 

nye plakater 

 

VI. I samarbeid med andre starte opp et arbeid med å lage en informasjonsfilm om villrein 

 



VII. Sammen med Dovre fjellstyre, grunneier Statskog og Dovre kommune, vurdere å lage 

en landskapsplan for fjellcampen ved Bjørnsgardssetre for å organsisere og stramme 

opp plassen til beste for den beøksnde og verneverdier, der en viderefører 

forutsetningen om midlertidig plassering av campingvogner og campingbiler  jf. 

forvaltnifor de som overnatter i området, jf. forvaltningsplanen for de store 

verneområdene i Rondane. 

 

VIII. Oppfordre Dovre fjellstyre til å innføre stoppforbud i jegerkontrakter fra Vegaskillet til 

Verkjesbakkan som inkluderer hele strekningen. 

 

 

 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
10.02.2021  

Enstemmig vedtatt som innstillingen. 
 

Vedtak 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre viser til vedtektens punkt 8.2 om skjøtsel og 

besøksforvaltning og besøksstrategien for Rondane nasjonalpark, og beslutter at følgende tiltak 

og prosesser, i prioritert rekkefølge, skal legges til grunn for det videre arbeidet med 

besøksforvaltning i fokusområdet Grimsdalen; 

 

 

I. Videreføre tiltak for å kanalisere ferdsel langs med vegene, både Grimsdalsvegen og 

vegen til Haverdalsseter i tett dialog med lokale interesser og aktører. Gjennomføring av 

tiltakene skal dekkes over midler fra bestillingsdialogen for 2021. 

 

II. Sette ut sykkeltellere langs utvalgte punkter på Grimsdalsvegen for å få en oversikt over 

denne ferdselsaktiviteten og når på året den foregår, anlysere de innkomne data. 

Gjøres i samarbeid med SNO og NINA. 

 

III. Nærmiljøstier – sette i gang prosess med å se på muligheten for tilrettelegging av sti fra 

Grimsdalshytta til Tollefshaugen og sti mot Storberget som natursti. Vurdere eventuelt 

nødvendig kartlegging. 

 

IV. Avholde fagmøte/vertskapskurs med reiselivet i området.  

 

V. Bytte ut eksisterende plakater på nformasjonspunktene Tollefshaugen og Barhtbua med 

nye plakater 

 

VI. I samarbeid med andre starte opp et arbeid med å lage en informasjonsfilm om villrein 

 
VII. Sammen med Dovre fjellstyre, grunneier Statskog og Dovre kommune, vurdere å lage 

en landskapsplan for fjellcampen ved Bjørnsgardssetre for å organsisere og stramme 

opp plassen til beste for den beøksnde og verneverdier, der en viderefører 



forutsetningen om midlertidig plassering av campingvogner og campingbiler for de som 

overnatter i området, jf. forvaltningsplanen for de store verneområdene i Rondane. 

 

VIII. Oppfordre Dovre fjellstyre til å innføre stoppforbud i jegerkontrakter fra Vegaskillet til 

Verkjesbakkan som inkluderer hele strekningen. 

 
 
 

ST 6/2021 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. 

 
 
 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
10.02.2021  

Forslaget fra arbeidsutvalget, 12.02.21, ble enstemmig vedtatt. 
 

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. 

 
 
 

ST 7/2021 Dovre NP - besøksstrategi - faglig godkjenning 
Miljødirektoratet 

Innstilling fra forvalter 

Med hjemmel i vedtektene for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre pkt. 8.2 blir forslaget til 
Besøksstrategi for Dovre nasjonalpark, som vedlagt saken og oppdatert i tråd med: 

• Rondane-Dovre nasjonalparkstyre, møte 30.11.20, styresak 54/20. 

• AU-Rondane-Dovre nasjonalparkstyre, møte 18.12.20, styresak 5/20. 

• Miljødirektoratet, 27.01.21, Faglig godkjenning av besøksstrategi for Dovre 
nasjonalpark, 

sendt på høring til berørte parter. Høringsperioden skal være minst 6 uker. 
 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
10.02.2021  

 
Enstemmig vedtatt som innstillingen. 

Vedtak 

Med hjemmel i vedtektene for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre pkt. 8.2 blir forslaget til 
Besøksstrategi for Dovre nasjonalpark, som vedlagt saken og oppdatert i tråd med: 

• Rondane-Dovre nasjonalparkstyre, møte 30.11.20, styresak 54/20. 

• AU-Rondane-Dovre nasjonalparkstyre, møte 18.12.20, styresak 5/20. 

• Miljødirektoratet, 27.01.21, Faglig godkjenning av besøksstrategi for Dovre 
nasjonalpark, 

sendt på høring til berørte parter. Høringsperioden skal være minst 6 uker. 
 
 
 



ST 8/2021 Rullering av Forvaltningsplan for de store verneområdene i 
Rondane og Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat - 
Prosjektplan 

Innstilling fra forvalter 

A. 
Med hjemmel i vedtektene for nasjonalparkstyret, pkt. 8.1, jf. naturmangfoldoven §§ 41 - 43, og 
Veileder M-481 | 2016 Opprettelse av verneområder etter naturmangfoldloven, samt rundskriv 
T2/15 blir  
«Prosjektplan for Rullering av Forvaltningsplan for de store verneområdene i Rondane og 
Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat»  
sendt på høring til berørte parter.  
B. 
Med høringen skal det også følge et brev med formelt varsel om oppstart av planarbeidet. Her 
vil en særlig be om innspill til: 

• aktuelle problemstillinger knyttet til forvaltningen av verneområdene, besøksforvaltning, 
informasjon, skjøtsel og tiltak. 

• oversikten over aktører 

• kunnskapsgrunnlaget 

• organiseringen av planarbeidet 

• tidsplanen. 
 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
10.02.2021  

Enstemmig vedtatt som innstillingen. 
 

Vedtak 

A. 
Med hjemmel i vedtektene for nasjonalparkstyret, pkt. 8.1, jf. naturmangfoldoven §§ 41 - 43, og 
Veileder M-481 | 2016 Opprettelse av verneområder etter naturmangfoldloven, samt rundskriv 
T2/15 blir  
«Prosjektplan for Rullering av Forvaltningsplan for de store verneområdene i Rondane og 
Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat»  
sendt på høring til berørte parter.  
 
B. 
Med høringen skal det også følge et brev med formelt varsel om oppstart av planarbeidet. Her 
vil en særlig be om innspill til: 

• aktuelle problemstillinger knyttet til forvaltningen av verneområdene, besøksforvaltning, 
informasjon, skjøtsel og tiltak. 

• oversikten over aktører 

• kunnskapsgrunnlaget 

• organiseringen av planarbeidet 

• tidsplanen. 
 
 
 



ST 9/2021 Dovre NP - skjøtselsplan for Kongevegen / Pilegrimsleden - 
oppstart 

Innstilling fra forvalter 

Med hjemmel i naturmangfoldoven § 47, jf. verneforskriften for Dovre nasjonalpark § 5, og 
vedtektene for Rondane-Dovre nasjonalpark pkt. 8.2 blir det satt i gang arbeid med en 
skjøtselsplan for Kongevegen i tråd med prosjekteplanen og utredningen ellers i 
saksframlegget. 
En skjøtselsplan vil bidra positivt til bevaring av kulturminnene, og samordning av ulike verne- 
og brukerinteresser i dette området av Dovre nasjonalpark. 
 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
10.02.2021  

Enstemmig vedtatt som innstillingen. 
 

Vedtak 

Med hjemmel i naturmangfoldoven § 47, jf. verneforskriften for Dovre nasjonalpark § 5, og 
vedtektene for Rondane-Dovre nasjonalpark pkt. 8.2 blir det satt i gang arbeid med en 
skjøtselsplan for Kongevegen i tråd med prosjekteplanen og utredningen ellers i 
saksframlegget. 
 
En skjøtselsplan vil bidra positivt til bevaring av kulturminnene, og samordning av ulike verne- 
og brukerinteresser i dette området av Dovre nasjonalpark. 
 
 
 

ST 10/2021 Rondane og Dovre nasjonalparker med tilliggende 
landskapsvernområder og naturreservat - årsrapport 2020 

Innstilling fra forvalter 

Det blir vist til vedtektene for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre, pkt. 8.7. 
Nasjonalparkstyret tar Sekretariatet for Rondane-Dovre nasjonalparkstyres årsrapport for 2020 
og 

• SNO-Rondane – årsrapport 2020 

• SNO-Hemmeldalen – årsrapport 2020 

• Norsk Villreinsenter – tjenestekjøp – årsrapport 2020 

til orientering. 
Sekretariats årsrapport med vedlegg blir etter dette sendt til Miljødirektoratet og 
Statsforvalteren i Innlandet til orientering. 
 



--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
10.02.2021  

Enstemmig vedtatt som innstillingen. 
 

Vedtak 

Det blir vist til vedtektene for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre, pkt. 8.7. 
Nasjonalparkstyret tar Sekretariatet for Rondane-Dovre nasjonalparkstyres årsrapport for 2020 
og 

• SNO-Rondane – årsrapport 2020 

• SNO-Hemmeldalen – årsrapport 2020 

• Norsk Villreinsenter – tjenestekjøp – årsrapport 2020 

til orientering. 
 
Sekretariats årsrapport med vedlegg blir etter dette sendt til Miljødirektoratet og 
Statsforvalteren i Innlandet til orientering. 
 
 
 

ST 11/2021 Delegerte vedtak 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
10.02.2021  

 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret tok de delegerte saken til orientering. 
 
 
 



DS 1/2021 Delegert sak - Frydalen LVO - dispensasjon for bruk av 
snøscooter til utkjøring av åte og tilsyn med jervbås – Kvamsnysetrin 
2020/13593 11. des 2020 00:00:00 

DS 2/2021 Delegert vedtak. Hemmeldalen naturreservat - 
dispensasjon - motorferdsel 2021 - 2023 - snødekt mark -
Skramstadsætra til Stensjøen 2020/12835 26. nov 2020 00:00:00 

DS 3/2021 Delegert sak - Grimsdalen LVO - tillatelse - motorferdsel - 
2021 - 2023 - snødekt mark - ettersyn av Haverdalseter turisthytte 
2021/1085 22. jan 2021 00:00:00 

DS 4/2021 Delegert sak -Rondane NP, Grimsdalen og Dørålen LVO - 
dispensasjon og avslag - motorferdsel 2021 - kjentmannskøyring 
2020/12695 25. jan 2021 00:00:00 

DS 5/2021 Delegert sak - Rondane NP - tillatelse - motorferdsel - 2020 
- 2021 - snødekt mark - Korstadbua ved fremre Vulutjønn - Anders 
Ånne 2020/13232 5. jan 2021 00:00:00 

DS 6/2021 Delegert sak. Hemmeldalen NR - tillatelse - motorferdsel - 
2021 - 2023 - snødekt mark - transport til Helgetjernsbua - Kiær 
Mykleby 2021/1107 27. jan 2021 00:00:00 

DS 7/2021 Delegert sak - Dovre NP - dispensasjon - motorferdsel - 
2020 - snødekt mark - Einbuggdalen - Storhøa - Breijordet 2020/13188 
1. des 2020 00:00:00 

DS 8/2021 Delegert sak-Rondane nasjonalpark - Dispensasjon-Bruk 
av drone ved telling av rein - Rondane nord villreinutvalg 2021/587 25. 
jan 2021 00:00:00 

DS 9/2021 Delegert sak. Hemmeldalen NR - tillatelse - kjentmannstur - 
Norsk Folkehjelp Rena 2020/718 29. jan 2021 00:00:00 

ST 12/2021 Referatsaker 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
10.02.2021  

I tillegg til de opplistede referatsakene orienterte Eirin Berge om miljøkvalitetsnormen for 
villrein. 
 
 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret tok referatsakene til orientering. 
 
 



 



Henvendelse om toalett ved Spranget - Rondane NP 2020/7052 

Høring - kartlegging og verdsetting av friluftsområder 2021/1122 

Tildelte midler drift og planarbeid 2021 - kap 1420 post 21 2020/11067 

Tillatelse til bruk av jervbås - Grimsdalen LVO - 2020 - 2021- Hege 
Paulsen og Kjetil Streitlien 2020/13800 

Administrativ uttale - Rondane NP - Frydalen LVO - Høring - 
kartlegging og verdsetting av friluftsområder 2021/1122 

Opprettholder vedtak - ny frist - Frydalen LVO - riving av tilbygg til 
seterhus på Byrsetra gbnr 290/1 - Hanne Hvattum 2019/3866 

Varsel fra Miljødirektoratet - "Faglig vurdering av mulige nye 
nasjonalparkområder" - ønskes orientert på førstkommende 
styremøte 2021/1582 

Uttale til høring. Besøksstrategi for Dovrefjell-Sunndalsfjella 
nasjonalpark og øvrige verneområder i Dovrefjell 2020/13340 

Tildelte midler til tiltak 2021 - kap 1420 post 31 2020/11067 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - Endelig møtereferat rådgivende 
utvalg +presentasjoner 2020/3971 

Informasjon om ny nasjonalparkstyre.no 2020/13799 

Rondane NP - Myldingi NR - hogst og motorferdsel - saken avsluttet 
2021/301 

Rondane NP - Grimsdalen LVO - svar - dieselfrie turisthytter 2021/949 

Hemmeldalen NR - administrativ uttale - reguleringsplan - Birkenåsen 
- Åmot kommune 2020/13962 

Uttalelse øvelse Norsk Folkehjelp Rena i Hemmeldalen naturreservat 
2020/718 

Hemmeldalen NR. Til anmodning om rekvisisjon av øvingslende for 
Patruljekurs Vinter 2020/13826 

Delegering av myndighet etter naturmangfoldloven til statsforvalterne 
og nasjonalpark- og verneområdestyrer 2021/721 

Tilbakemelding på kjørerapporter fra 2020 - transport til og fra Peer 
Gynt hytta 2020/3833 



Avgjørelse i klagesak - Rondane NP - transport til og fra Peer Gynt 
hytta - Knut Olstad 2020/3833 

Vedr. ultraløpet Rondane100 august 2021 2020/1440 

Underretning til klager - anmeldt forhold 2019/6533 

ST 13/2021 Eventuelt 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
10.02.2021  

 
 

Vedtak 

AU tar opp til drøfting oppfølging av Mulighetsstudie Mysusæter m.m. 
 
 

ST 14/2021 Klage - Motorferdsel 2021-forberedende klagebehandling - 
Røde Kors hjelpekorps 

Innstilling fra forvalter 

Med hjemmel i forvaltningsloven § 33 opprettholder Rondane-Dovre nasjonalparkstyre delegert 

vedtak datert 25.januar 2021 om motorferdsel i forbindelse med kjentmannstur for Dombås-, 

Lesja-, og Brennhaug Røde Kors hjelpekorps. 

 

Saken blir sendt til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.  

 

Det påklagede vilkåret om 8 skutere og ønske om å få endret dette til 12 er vurdert. I klagen er 

det ikke lagt fram nye opplysninger som er av en slik art at vedtaket datert 25.januar 2021 

burde endres.  

 

Søknaden fra Dombås-, Lesja-, og Brennhaug Røde Kors hjelpekorps er behandlet på en 

lovmessig måte, basert på eksisterende kunnskap om villreinen sin arealbruk og ferdsel i 

verneområdene. Deler av leveområdet er gått ut av bruk som følge av etablering av barrierer 

for trekkveger og at villreinen unnviker å bruke areal med stor ferdsel. Villreinen er en sentral 

del av verneformålet for nasjonalparkene, og hensynet til verneformålet skal veie tyngst i slike 

saker.  

 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
10.02.2021  

Enstemmig vedtatt som innstillingen. 
 



Vedtak 

Med hjemmel i forvaltningsloven § 33 opprettholder Rondane-Dovre nasjonalparkstyre delegert 

vedtak datert 25.januar 2021 om motorferdsel i forbindelse med kjentmannstur for Dombås-, 

Lesja-, og Brennhaug Røde Kors hjelpekorps. 

 

Saken blir sendt til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.  

 

Det påklagede vilkåret om 8 skutere og ønske om å få endret dette til 12 er vurdert. I klagen er 

det ikke lagt fram nye opplysninger som er av en slik art at vedtaket datert 25.januar 2021 

burde endres.  

 

Søknaden fra Dombås-, Lesja-, og Brennhaug Røde Kors hjelpekorps er behandlet på en 

lovmessig måte, basert på eksisterende kunnskap om villreinen sin arealbruk og ferdsel i 

verneområdene. Deler av leveområdet er gått ut av bruk som følge av etablering av barrierer 

for trekkveger og at villreinen unnviker å bruke areal med stor ferdsel. Villreinen er en sentral 

del av verneformålet for nasjonalparkene, og hensynet til verneformålet skal veie tyngst i slike 

saker.  

 
 
 

 


