
 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 
Møtested: Rondane River Lodge, Sollia 
Dato: 01.12.2021 
Tidspunkt: 10:00 - 15:00 

 

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 
Magnar Bratlien Medlem NORD-FRON 
Kristian Ulen Medlem HAMAR 
Jørn Eriksen Medlem RINGSAKER 
   

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Halvor Dahle Meland Medlem ÅMOT 
Laila Bårdsløkken Medlem RINGEBU 
Kristin Langtjernet Medlem FOLLDAL 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Egil Eide Kristin Langtjernet FOLLDAL 
Gry Bente E. Nyberg Halvor Dahle Meland ÅMOT 

 

Merknader 
Det ble gitt følgende orienteringer: 

• Rondane River Lodge – kort om bedriften og aktiviteter knyttet til verneområdene 
• Jan Erik Reiten (DNT Oslo og Omegn) – planer om utvikling for Rondvassbu  

• Kort om supplerende vern av Dovre nasjonalpark – status og prosess. 

• Nasjonalparkkonferansen 2022 - foreløpig dato 27. – 28. april 2022. 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Trond Stensby nasjonalparkforvalter 
Finn Bjormyr naturoppsyn (SNO) 

 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med e-post at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på 
møtet. 
 
Ole Tvete Muriteigen Gry Bente E. Nyberg  
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ST 56/2021 Godkjenning av innkalling og valg av medlem til å 
godkjenne protokollen 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
01.12.2021  

 



 

Vedtak 

Gry Bente E. Nyberg ble valgt til, sammen med styreleder, å godkjenne protokollen. 
 
 

ST 57/2021 Sak - Bestillingsdialogen med Miljødirektoratet 2022 

Innstilling fra forvalter 

Tiltaksmidler (post 31): 

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

prioritering til budsjettposten 1420.31 (midler til tiltak 2022) i elektronisk søknadssenter (ESS): 

Tabell 1: 

Prioritet Verneområde Tiltak 

Innmeldt behov 

Kostnad u.mva 

1. Grimsdalen LVO Skjøtsel 

Organisasjonen Grimsdalen og beiting 

Også behov for andre skjøtselstiltak jf. skjøtselsplan 

Skjøtseslavtaler skal inngås 

200 000 

2. Frydalen LVO Skjøtsel 

Oppfølging skjøtselsavtaler og inngåelse av nye, jf. 

vedtatt skjøtselsplan 

100 000 

3. Dovre NP Informasjonstavler merkevare og 

løveskilt/underskilt  

Ved Åteigen, Fokstugu og Folldal gruver skal det opp 

informasjonspunkt( cortenstål tavler og plakater) 

Justering av cortenskilt-plassering Eftansåi 

Avsluttende arbeid infopunkt Hjerkinnholen 

200 000 

4. Grimsdalen LVO Kanaliserings- og informasjonstiltak 

Gjennomføre tiltak langs Haverdalsvegen (grøfting, 

steinsetting for kanalisering) 

Sykkeltellere Grimsdalsvegen – slik som i 2021 - 

tidsserie 

Informasjon/kanalisering av syklister ved stien fra 

Tollevshaugen mot Nygruva 

Fjellcampen Bjørnsgårdseter, infopunkt og 

oppstramming/avgrensning etter omforent 

landskapsplan 

Avklare behov for infopunkt/nye plakater 

Grimsdalshytta og Tollevshaugen  

80 000 

 

5. 

Rondane NP  Vedlikehold eksisterende tilrettelegging 

Spranghaugen – vedlikehold skifte av stokker som 

avgrenser p-plassene, opprydding i informasjon bla.  

ensartede verneskilt (motorferdselsforbud, 

båndtvang) nye infoplakater på eksisterende 

skiferstein. Mest besøkte innfallsport. I påvente av 

70 000 



kommunens reguleringsplan arbeid, nødvendig å 

gjøre vedlikehold av eksisterende tilrettelegging 

Oppstramming/rydding Puttenseter og Høvringen 

(eksisterende punkt) .Portalskilt bytte, ta bort 

retningstavler uten skilt, 

Formokampen oppdatere informasjon her , jf 

skjøtselsplan fra 2014. 

6. Dovre NP Tilrettelegging – og skjøtstiltak  

Reparere erosjonsskader sti Gautåseter-

Grimsdalshytta, jf. besøksstrategien for Dovre NP 

50 000 

7. Dørålen LVO Kanaliseringstiltak 

Tiltak langs Dørålsvegen for å hindre parkering og 

utkjøring i utmark 

50 000 

8.  Alle Informasjon og kommunikasjon (generelt, 

informasjonsrådgiver) 

Innkjøp bilder (Dovre np skal inn i besøksretta 

hjemmeside da besøksstrategien ble godkjent høst 

2021) , fagdag reiselivet, fremming av innlegg og 

kampanjer på sosiale medier i tråd med 

besøksstrategien  (kommunikasjonsplan), 

informasjonsplakater 

200 000 

SUM 

TOTALT 

  950 000 

 
Drift nasjonalparkstyret,  post 1420.21: 
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 2022.  

 

Driftsmidlene skal kunne dekke minimum 5 styremøter (4 fysiske og 1 digitalt), evt. befaringer, 

2 møter i AU-Rondane-Dovre (digitale/epost), , evt. nasjonalparkkonferansen. Driftsbudsjettet 

skal også dekke minimum to møter med rådgivende utvalg og to møter  administrativt 

kontaktutvalg. Til sammen 360 471 kroner, jf tabell 2 i saksvurderingen. 

 

Over posten omsøkes også midler til forvaltningsplan inkludert brukerundersøkelser og 

kartlegging. Milder til analyse av data fra brukerundersøkelsen, møtevirksomhet knyttet til 

arbeidet med rullering av forvaltningsplane og til nykartlegging i Frydalen LVO. Totalt kroner 

300 000, jf tabell 2 i saksvurderingen. 

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

fristen den 10.januar 2022. 

 

Sekretariatet få fullmakt til å gjøre mindre endringer på tabell 1 om tiltaksmidler og 

driftsbudsjettet i tabell 2 dersom dette viser seg å være nødvendig frem mot innmeldingsfristen. 

Endelig prioritering av tiltak blir gjort av nasjonalparkstyret i 2022 etter tildeling av midler fra 

Miljødirektoratet i februar 2022. 



--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
01.12.2021  

Enstemmig vedtatt som innstillingen fra nasjonalparkforvalteren. 

Vedtak 

Tiltaksmidler (post 31): 

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

prioritering til budsjettposten 1420.31 (midler til tiltak 2022) i elektronisk søknadssenter (ESS): 

Tabell 1: 

Prioritet Verneområde Tiltak 

Innmeldt 

behov 

Kostnad 

u.mva 

1. Grimsdalen LVO Skjøtsel 

Organisasjonen Grimsdalen og beiting 

Også behov for andre skjøtselstiltak jf. skjøtselsplan 

Skjøtseslavtaler skal inngås 

200 000 

2. Frydalen LVO Skjøtsel 

Oppfølging skjøtselsavtaler og inngåelse av nye, jf. 

vedtatt skjøtselsplan 

100 000 

3. Dovre NP Informasjonstavler merkevare og løveskilt/underskilt  

Ved Åteigen, Fokstugu og Folldal gruver skal det opp 

informasjonspunkt( cortenstål tavler og plakater) 

Justering av cortenskilt-plassering Eftansåi 

Avsluttende arbeid infopunkt Hjerkinnholen 

200 000 

4. Grimsdalen LVO Kanaliserings- og informasjonstiltak 

Gjennomføre tiltak langs Haverdalsvegen (grøfting, 

steinsetting for kanalisering) 

Sykkeltellere Grimsdalsvegen – slik som i 2021 - 

tidsserie 

Informasjon/kanalisering av syklister ved stien fra 

Tollevshaugen mot Nygruva 

Fjellcampen Bjørnsgårdseter, infopunkt og 

oppstramming/avgrensning etter omforent 

landskapsplan 

Avklare behov for infopunkt/nye plakater 

Grimsdalshytta og Tollevshaugen  

80 000 

 

5. 

Rondane NP  Vedlikehold eksisterende tilrettelegging 

Spranghaugen – vedlikehold skifte av stokker som 

avgrenser p-plassene, opprydding i informasjon bla.  

ensartede verneskilt (motorferdselsforbud, båndtvang) 

nye infoplakater på eksisterende skiferstein. Mest 

besøkte innfallsport. I påvente av kommunens 

reguleringsplan arbeid, nødvendig å gjøre vedlikehold 

av eksisterende tilrettelegging 

70 000 



Oppstramming/rydding Puttenseter og Høvringen 

(eksisterende punkt) .Portalskilt bytte, ta bort 

retningstavler uten skilt, 

Formokampen oppdatere informasjon her , jf 

skjøtselsplan fra 2014. 

6. Dovre NP Tilrettelegging – og skjøtstiltak  

Reparere erosjonsskader sti Gautåseter-

Grimsdalshytta, jf. besøksstrategien for Dovre NP 

50 000 

7. Dørålen LVO Kanaliseringstiltak 

Tiltak langs Dørålsvegen for å hindre parkering og 

utkjøring i utmark 

50 000 

8.  Alle Informasjon og kommunikasjon (generelt, 

informasjonsrådgiver) 

Innkjøp bilder (Dovre np skal inn i besøksretta 

hjemmeside da besøksstrategien ble godkjent høst 

2021) , fagdag reiselivet, fremming av innlegg og 

kampanjer på sosiale medier i tråd med 

besøksstrategien  (kommunikasjonsplan), 

informasjonsplakater 

200 000 

SUM TOTALT   950 000 

 
Drift nasjonalparkstyret,  post 1420.21: 
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 2022.  

 

Driftsmidlene skal kunne dekke minimum 5 styremøter (4 fysiske og 1 digitalt), evt. befaringer, 

2 møter i AU-Rondane-Dovre (digitale/epost), , evt. nasjonalparkkonferansen. Driftsbudsjettet 

skal også dekke minimum to møter med rådgivende utvalg og to møter  administrativt 

kontaktutvalg. Til sammen 360 471 kroner, jf tabell 2 i saksvurderingen. 

 

Over posten omsøkes også midler til forvaltningsplan inkludert brukerundersøkelser og 

kartlegging. Milder til analyse av data fra brukerundersøkelsen, møtevirksomhet knyttet til 

arbeidet med rullering av forvaltningsplane og til nykartlegging i Frydalen LVO. Totalt kroner 

300 000, jf tabell 2 i saksvurderingen. 

 

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

fristen den 10.januar 2022. 

 

Sekretariatet få fullmakt til å gjøre mindre endringer på tabell 1 om tiltaksmidler og 

driftsbudsjettet i tabell 2 dersom dette viser seg å være nødvendig frem mot innmeldingsfristen. 

Endelig prioritering av tiltak blir gjort av nasjonalparkstyret i 2022 etter tildeling av midler fra 

Miljødirektoratet i februar 2022. 

 
 
 



ST 58/2021 Klage - Hemmeldalen NR - flytting av hytte til Store 
Stensjøen - gnr. 24 bnr. 54 i Åmot kommune - Torild Arnestad - Erik 
Mønness 

Innstilling fra forvalter 

Med hjemmel i forvaltningsloven § 33 opprettholder Rondane-Dovre nasjonalparkstyre sitt 
vedtak gjort 20.08.21, styresak 41/2021. 
 
Saken blir sendt til Miljødirektoratet for endelig avgjerd. 
 
Hovedinnholdet i klagen er vurdert i 1 - 14 punkt, samt oppsummering. I klagen er det ikke lagt 
fram nye opplysninger som er vesentlige for vurdering av søknaden fra Toril Arnestad og Erik 
Mønness 
 
Søknaden fra Toril Arnestad og Erik Mønness er behandlet på en lovmessig måte, basert på 
eksisterende kunnskap om verneområdene.  
 
Søknaden er ikke i tråd med verneformålet og vernereglene for Hemmeldalen naturreservat, og 
kriteriene for å kunne gi dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 er derfor ikke oppfylt.  
 
En dispensasjon vil lett gi presedens til lignende søknader.  
 
Flytting av hytta «Halvfjerds», fra området nær Hemla til Store Stensjøen, er vurdert å ha liten 
eller ingen positiv virkning for villreinens bruk av området. 
 
Det må legges avgjørende vekt på forvaltningsplanens retningslinje: «I utgangspunktet er alle 
tekniske inngrep, eksempelvis bygge- og anleggsvirksomhet, forbudt. Utviklingen i 
naturreservater skal være mest mulig naturstyrt. Ved forvaltningen av verneforskriften for 
Hemmeldalen naturreservat skal disse overordnede retningslinjene legges til grunn. Tillatelse til 
oppføring av nye bygninger kan derfor ikke påregnes gitt.» 
 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
01.12.2021  

Gry Bente E. Nyberg stilte følgende forslag: 

«Rondane-Dovre nasjonalparkstyre tar klagen frå Toril Arnestad og Erik Mønness til følgje, og 
gir dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 for flyttingen av hytta Halvfjerds til Stensjøen, 
som omsøkt.» 

Forslaget falt mot en stemme (Gry Bente E. Nyberg) 

Innstillingen fra nasjonalparkforvalteren ble deretter enstemmig vedtatt. 

Vedtak 

Med hjemmel i forvaltningsloven § 33 opprettholder Rondane-Dovre nasjonalparkstyre sitt 
vedtak gjort 20.08.21, styresak 41/2021. 

Saken blir sendt til Miljødirektoratet for endelig avgjerd. 

Hovedinnholdet i klagen er vurdert i 1 - 14 punkt, samt oppsummering. I klagen er det ikke lagt 
fram nye opplysninger som er vesentlige for vurdering av søknaden fra Toril Arnestad og Erik 
Mønness 



Søknaden fra Toril Arnestad og Erik Mønness er behandlet på en lovmessig måte, basert på 
eksisterende kunnskap om verneområdene.  

Søknaden er ikke i tråd med verneformålet og vernereglene for Hemmeldalen naturreservat, og 
kriteriene for å kunne gi dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 er derfor ikke oppfylt.  

En dispensasjon vil lett gi presedens til lignende søknader.  

Flytting av hytta «Halvfjerds», fra området nær Hemla til Store Stensjøen, er vurdert å ha liten 
eller ingen positiv virkning for villreinens bruk av området. 

Det må legges avgjørende vekt på forvaltningsplanens retningslinje: «I utgangspunktet er alle 
tekniske inngrep, eksempelvis bygge- og anleggsvirksomhet, forbudt. Utviklingen i 
naturreservater skal være mest mulig naturstyrt. Ved forvaltningen av verneforskriften for 
Hemmeldalen naturreservat skal disse overordnede retningslinjene legges til grunn. Tillatelse til 
oppføring av nye bygninger kan derfor ikke påregnes gitt.» 

 
 

ST 59/2021 Klage - Rondane NP - avslag- 2021 - bygging av platting til 
hytte gbnr 329/6 - Kampeveien 1019 - Sel 

Innstilling fra forvalter 

Med hjemmel i forvaltningsloven § 33 opprettholder Rondane-Dovre nasjonalparkstyre sitt 
vedtak gjort 29.09.21, styresak 51/2021. 
 
Saken blir sendt til Miljødirektoratet for endelig avgjerd. 
 
Hovedinnholdet i klagen er vurdert i punkt a) – h). I klagen er det ikke lagt fram nye 
opplysninger som er vesentlige for vurdering av søknaden fra Knut Ole Hjelvik. 
 
Søknaden fra Knut Ole Hjelvik er behandlet på en lovmessig måte, basert på eksisterende 
kunnskap om verneområdene.  
 
Søknaden er ikke i tråd med verneformålet og vernereglene for Rondane nasjonalpark, og 
vilkårene for å kunne gi dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 er derfor ikke oppfylt.  
 
En dispensasjon vil lett gi presedens til lignende søknader, og vil kunne påvirke verneverdiene i 
nevneverdig grad. 
 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
01.12.2021  

Enstemmig vedtatt som innstillingen fra nasjonalparkforvalteren. 

Vedtak 

Med hjemmel i forvaltningsloven § 33 opprettholder Rondane-Dovre nasjonalparkstyre sitt 
vedtak gjort 29.09.21, styresak 51/2021. 
 
Saken blir sendt til Miljødirektoratet for endelig avgjerd. 
 
Hovedinnholdet i klagen er vurdert i punkt a) – h). I klagen er det ikke lagt fram nye 
opplysninger som er vesentlige for vurdering av søknaden fra Knut Ole Hjelvik. 



 
Søknaden fra Knut Ole Hjelvik er behandlet på en lovmessig måte, basert på eksisterende 
kunnskap om verneområdene.  
 
Søknaden er ikke i tråd med verneformålet og vernereglene for Rondane nasjonalpark, og 
vilkårene for å kunne gi dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 er derfor ikke oppfylt.  
 
En dispensasjon vil lett gi presedens til lignende søknader, og vil kunne påvirke verneverdiene i 
nevneverdig grad. 
 
 
 

ST 60/2021 Frydalen LVO - skjøtselsplan for utvalgte 
naturtypelokaliteter - 2021 - sluttbehandling 

Innstilling fra forvalter 

Med hjemmel i vedtektene for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre, pkt. 8.2, jf. 
naturmangfoldloven § 36, siste ledd og § 47, blir forslag til «Skjøtselsplan for utvalgte 
naturtypelokaliteter i Frydalen landskapsvernområde», godkjent som vedlagt saken. 
 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre vil videre legge opp til å få gjort en ny botanisk kartlegging i 
2022, som grunnlag for en rullering av skjøtselsplanen i 2023. 
 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
01.12.2021  

Eldri Siem foreslo følgende tillegg til innstillingen:  
«Sekretariatet utarbeider et vedlegg til skjøtselsplanen med en oversikt over allerede utførte 
tiiltak.» 
 
Innstillingen fra nasjonalparkforvalteren, med forslag til tillegg fra Eldri Siem, ble enstemmig 
vedtatt. 

Vedtak 

Med hjemmel i vedtektene for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre, pkt. 8.2, jf. 
naturmangfoldloven § 36, siste ledd og § 47, blir forslag til «Skjøtselsplan for utvalgte 
naturtypelokaliteter i Frydalen landskapsvernområde», godkjent som vedlagt saken. 
 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre vil videre legge opp til å få gjort en ny botanisk kartlegging i 
2022, som grunnlag for en rullering av skjøtselsplanen i 2023. 
 
Sekretariatet utarbeider et vedlegg til skjøtselsplanen med en oversikt over allerede utførte 
tiiltak. 
 
 



ST 61/2021 Forvaltningsplan for Rondane og Dovre nasjonalparker 
med tilliggende verneområder og Hemmeldalen naturreservat - 
gjennomgang av innspill - videre planarbeid 

Innstilling fra forvalter 

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, bes sekretariatet fortsette forvaltningsplanarbeidet i tråd med den oppdaterte 
«Prosjektplan for Rullering av Forvaltningsplan for de store verneområdene i Rondane og 
Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat», versjon 1.1. som vedlagt saken. 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
01.12.2021  

Enstemmig vedtatt som innstillingen fra nasjonalparkforvalteren. 
 

Vedtak 

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, bes sekretariatet fortsette forvaltningsplanarbeidet i tråd med den oppdaterte 
«Prosjektplan for Rullering av Forvaltningsplan for de store verneområdene i Rondane og 
Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat», versjon 1.1. som vedlagt saken. 
 
 
 

ST 62/2021 Frivillig vern av skog - oppstart av verneprosess - 
Kroksætra Horta naturreservat - uttalelse 

Innstilling fra forvalter 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre viser til oppstartsvarsel frå Statsforvalteren i Innlandet, 
datert 29.10.21, og vil gi følgende uttalelse: 
Nasjonalparkstyret ber om en tilbakemelding på om hvor vidt Horta og Kroksætra naturreservat 
kan bli vurdert som en utvidelse av Hemmeldalen naturreservat. 
 
Oppstartsvarselet blir elles tatt til orientering. 
 

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
01.12.2021  

Enstemmig vedtatt som innstillingen fra nasjonalparkforvalteren. 

Vedtak 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre viser til oppstartsvarsel frå Statsforvalteren i Innlandet, 
datert 29.10.21, og vil gi følgende uttalelse: 



Nasjonalparkstyret ber om en tilbakemelding på om hvor vidt Horta og Kroksætra naturreservat 
kan bli vurdert som en utvidelse av Hemmeldalen naturreservat. 
 
Oppstartsvarselet blir elles tatt til orientering. 
 
 
 

ST 63/2021 Delegerte vedtak 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
01.12.2021  

 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret tar de delegerte sakene til orientering. 
 
 
 



DS 58/2021 Grimsdalen LVO -Administrativ uttale-Driftskonsesjon 
Storvassberget skiferbrudd 2021/10046 26. okt 2021 00:00:00 

DS 59/2021 Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - motorferdsel 
- 2021 - 2022 - snødekt mark - Korstadbua ved fremre Vulutjønn 
2021/11873 19. nov 2021 00:00:00 

DS 60/2021 Delegert sak-Dispensasjon 2021-endring av takmateriale 
gbnr 86/1 fnr.112- motorferdsel - Vemund Stigen 2021/8636 27. sep 
2021 00:00:00 

DS 61/2021 Delegert sak - Frydalen LVO - dispensasjon . motorferdsel 
- snødekt mark - utkjøring av åte og tilsyn med jervbås - 
Kvamsnysetra 2021/11674 12. nov 2021 00:00:00 

DS 62/2021 Frydalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - barmark - 
Rondane Kvamsfjellet turløypelag - utlegging provisorisk bru 
2021/10533 20. okt 2021 00:00:00 

DS 63/2021 Delegert sak - dispensasjon - Frydalen LVO - barmark - 
sanering og gjenoppbygging av uthus etter brann - Luseby 46 - 
Recover Nordic Lillehammer 2021/9441 22. sep 2021 00:00:00 

DS 64/2021 Delegert sak-Grimsdalen LVO-Dispensasjon 2021-2024-
Motorferdsel barmark - Heidi og Frode Stordal 2021/7470 6. jul 2021 
00:00:00 

DS 65/2021 Delegert sak-Rondane np-Motorferdsel barmark 2021-
2022-Peer Gynt hytta-Knut Olstad 2021/4534 7. jul 2021 00:00:00 

DS 66/2021 Delegert sak - dispensasjon - Rondane NP - Frydalen LVO 
- barmark - båndtvangbestemmelser og bruk av viltkamera - 



skadefellingsforsøk på jerv - Skadefellingslaget i Fron / Stor-Elvdal 
2021/8605 18. aug 2021 00:00:00 

DS 67/2021 Delegert vedtak-Myldingi NR-Rondane NP - Dispensasjon-
Motorferdsel 2021-Lars Ole Auglestad 2021/9801 28. sep 2021 
00:00:00 

DS 68/2021 Delegert sak-Dispensasjon motorferdsel barmark 2022-
2025-Østkjølen -Vuludalen beitelag 2021/10250 9. nov 2021 00:00:00 

DS 69/2021 Delegert sak-Dispensasjon 2022-2025-Motorferdsel 
snødekt mark-Mysuseter og Raphamn løypelag 2021/8973 9. nov 2021 
00:00:00 

DS 70/2021 Delegert sak - avslag - Rondane NP - flyving med drone i 
forbindelse med opptak til informasjonsvideo - Rondvassbu - 
Storronden - Erik Clausen 2021/9798 11. okt 2021 00:00:00 

DS 71/2021 Delegert sak- Rondane NP - retting av vilkår i vedtak -Arve 
Stokstad 2021/2421 2. sep 2021 00:00:00 

ST 64/2021 Referatsaker 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
01.12.2021  

 
 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret tar referatsakene til orientering. 
 
 



Svar. Uttalelse - Frydalen LVO - skjøtselsplan for utvalgte 
naturtypelokaliteter 2021/8074 

Endelig godkjenning - Dovre NP - besøksstrategi 2020/567 

Rondane NP - Grimsdalen LVO - Myldingi NR - svar - søknad - 2022 - 
arrangering av ultraløp - Rondane 100 2021/10024 

Svar - organisert ferdsel i Rondane Nasjonalpark (2) 2021/11853 

Svar - Grimsdalen LVO - 2022 - restaurering av Brunsetra - 
Bjørnsgårdsætre 2021/9944 

Frydalen LVO - oppsummering av befaring Øygardsetra 2021/8074 

Grimsdalen LVO - Gapahuk 2019/20853 

Endelig versjon - besøksstrategi for Dovrefjell-Sunndalsfjella 
nasjonalpark og øvrige verneområder i Dovrefjell 2020/13340 

Melding om vedtak - Frydalen LVO - barmark - utlegging av 
midlertidig bru over Frya - Peer Gynt Seterveg - Rondane 
Kvamsfjellet turløypelag 2021/10533 

Svar. Drone bruk - 20. November - Rondane NP - Dovre NP 
2021/11769 

Melding om vedtak - Hemmeldalen NR - snødekt mark - leiekjøring - 
Norsk Folkehjelp Rena 2021/12015 

Kopi av brev til DNT OO vedr klimatilpassninger 2021/10682 

ST 65/2021 Eventuelt 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 
01.12.2021  

 
 

Vedtak 

Sekretariatet lager et forslag til møteplan for 2022 med fredag som fast møtedag. 
 
 

 


