
Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 
Møtested: Dale-Gudbrands Gard 
Dato: 02.12.2022 
Tidspunkt: 10:00 - 16:00 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ole Tvete Muriteigen Leder SØR-FRON 
Even Moen Medlem STOR-ELVDAL 
Eldri Siem Medlem SEL 
Guri Ruste Medlem DOVRE 
Laila Bårdsløkken Medlem RINGEBU 
Kristin Langtjernet Medlem FOLLDAL 
Halvor Dahle Meland Medlem ÅMOT 
Kristian Ulen Medlem HAMAR 
Aud Hove Medlem IFK 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Magnar Bratlien Medlem NORD-FRON 
Jørn Eriksen Medlem RINGSAKER 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Anja Solberg Magnar Bratlien NORD-FRON 

 
Merknader: 
Finn Bjormyr (SNO) var til stede på møtet. 
 

 
 

Øvrige frammøtte: 
Navn  
Eirin Berge  
Trond Stensby  

 
 
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. 
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ST 56/2022 Forvaltningsplan for Rondane og Dovre 
nasjonalparker med tilliggende verneområder og 
Hemmeldalen naturreservat -- utkast til faglig 
godkjenning 

 2020/12316 

ST 57/2022 Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - møteplan 2023  2022/11682 
ST 58/2022 Delegerte vedtak   
DS 
81/2022 

Delegert sak - Grimsdalen LVO - Dispensasjon 
motorferdsel barmark 2022 gbnr 230/1/55 i Folldal 
kommune - Ungdomslaget Fjell 

 2022/8556 

DS 
82/2022 

Delegert sak - Rondane NP - Motorferdsel barmark 
2022 - felt elg - Morten Haukenes Solsvik 

 2022/8562 

DS 
83/2022 

Hemmeldalen NR - Dispensasjon - Motorferdsel 
snødekt mark 2023-2026 - Strand-Opphus skiløyper 

 2022/8803 

 Referatsak   
RS Kopi - oppfølging av kvalitetsnormen for villrein – 

utarbeidelse av tiltaksplaner 
 2022/10917 

DS 
84/2022 

Delegert vedtak - Myldingi NR - Rondane NP - 
dispensasjon - kjøring på vegen Gammelgarden - 
Bjørnhollia - SNO Rovviltkontakt - 
skadedokumentasjon 

 2022/9079 

 Referatsak   
RS Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - innspill etter 

møte 03.11.22 
 2022/1164 

DS 
85/2022 

Rondane NP - dispensasjon - uttransport av felt elg 
jaktfelt Voldalen - Sollia viltstellområde 

 2022/5807 



DS 
86/2022 

Delegert vedtak - Hemmeldalen NR - motorferdsel 
snødekt mark 2023-2026 - Åstdalen Turløyper v/ 
Jørn Jensbakk 

 2022/5577 

DS 
87/2022 

Delegert sak - Hemmeldalen NR - dispensasjon - 
motorferdsel snødekt mark - Nordvi seter - Hans 
Næss Olstad 

 2022/9070 

DS 
88/2022 

Delegert sak - Rondane NP - Myldingi NR - 
dispensasjon - motorferdsel barmark - vegen til 
Bjørnhollia - Lars Rudi 

 2022/8616 

ST 59/2022 Referatsaker   
RS Administrativt kontaktutvalg for Rondane-Dovre 

nasjonalparkstyre - referat 17.11.22 
 2020/462 

RS Rondane NP - Rondane 100  2021/10024 
RS Presisering - vedtak Rondane NP - dispensasjon - 

overbygd bord med benker ved Rondvassbu - DNT 
Oslo og Omegn 

 2022/7816 

RS Presisering - vedtak Frydalen LVO - dispensasjon - 
flytting av vegbom - vegstyrene i Bergetjønnlia og 
Storulvegen 

 2022/7800 

RS Referat - møte i Rådgivende utvalg for Rondane og 
Dovre nasjonalparkstyre 08.11.22 

 2020/3971 

RS Frydalen LVO - ber om fjerning av gjerde  2022/9055 
RS Frydalen LVO - henstilling om fjerning av gjerde - 

sak avsluttet 
 2022/9055 

RS Melding om vedtak - Hemmeldalen NR - snødekt 
mark - barmark - helikopter - Birken AS 

 2022/5423 

RS Melding om vedtak - Hemmeldalen NR - snødekt 
mark - barmark - helikopter - Birken AS 

 2022/5423 

RS Delegert sak Hemmeldalen NR - Motorferdsel 
snødekt mark 2023-2026 - K.F. Stor-Elvdal 
kommuneskoger 

 2022/9670 

RS Signert avtale Statskog SF Fokstugu infopunkt  2020/5129 
RS Signert avtale Nyseter sameige vegbom Peer Gynt 

seterveg 
 2021/6734 

RS Signert avtale Kvam seterveg SA vegbom Peer 
Gynt seterveg 

 2021/6734 

RS Svar - Frydalen LVO - vedrørende sak om bom på 
Peer Gynt seterveg 

 2021/6734 

RS Svar - spørsmål om saksbehandlingsrutiner  2022/10501 
RS Melding om vedtak - videreføring av 

leiekjøringsløyve snøscootere - Løvlien Maskin AS 
 2020/11418 

RS Frydalen LVO - svar - rydding av vegetasjon på 
seter - gbnr. 330/6 

 2022/11225 

RS Svar fra Statskog til DNT om brua over Stor-Ula  2020/10351 



RS Melding om godkjent plan - Folldal - 
kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 
2022 - 2025 

 2022/6233 

RS Redegjørelse for gjennomførte tiltak på Verkjeseter 
- Ola Korsvoll 

 2020/13189 

RS Frydalen LVO - godkjennning av hogst i vernskog - 
gnbnr 286/1 - Nord-Fron kommune 

 2022/9075 

RS Vedtak i klagesak - Hemmeldalen NR - barmark - 
snødekt mark - vedlikehold av Himmeldalsetra - 
Andreas Hartz 

 2021/11443 

RS Grimsdalen LVO - Motorisert ferdsel på trakorvegen 
mellom Haverdalsvegen og Ryddølstjønne - 
Ivarslåe - informasjon 

 2020/2526 

ST 60/2022 Eventuelt   
 

ST 50/2022 Godkjenning av innkalling og valg av medlem til 
å skrive under protokoll 
Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 02.12.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Innkallingen enstemmig godkjent. 
Guri Ruste ble valgt til å skrive under protokollen sammen med styreleder. 
 
 
 
 

ST 51/2022 Avvise klage på vedtak i sak ST45/2022 - 
Frydalen LVO dispensasjon flytting vegbom - vegstyrene 
Bergetjønna og Storulvegen 

Innstilling fra forvalter 
Med hjemmel i forvaltningslovens § 33 avvises klage fra Sel fjellstyre på Rondane-Dovre 
nasjonalparkstyre sitt vedtak i styresak 45/2022. 

Nasjonalparkstyret legger til grunn at klagen fra Sel fjellstyre gjelder forhold som ligger utenfor 
naturmangfoldloven og nasjonalparkstyret sitt myndighetsområde.  

Nasjonalparkstyrets vedtak griper ikke inn i behandllingsmåten etter fjelloven. 
--- slutt på innstilling --- 



Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 02.12.2022  
 

Behandling 
Guri Ruste tok opp spørsmål om Kristian Ulens habilitet. 
Kristian Ulen ble enstemmig funnet inhabil til å være med å behandle saken. 
  
Kristian Ulen trådde fra under behandling av saken. 
  
Enstemmig vedtatt som innstillingen fra nasjonalparkforvalteren. 
  
 

Vedtak 
Med hjemmel i forvaltningslovens § 33 avvises klage fra Sel fjellstyre på Rondane-Dovre 
nasjonalparkstyre sitt vedtak i styresak 45/2022. 

Nasjonalparkstyret legger til grunn at klagen fra Sel fjellstyre gjelder forhold som ligger utenfor 
naturmangfoldloven og nasjonalparkstyret sitt myndighetsområde.  

Nasjonalparkstyrets vedtak griper ikke inn i behandllingsmåten etter fjelloven. 

  

 
 
 
 

ST 52/2022 Avvise klage på vedtak i sak ST41/2022 - 
Rondane NP - dispensasjon overbygget bord/benk ved 
Rondvassbu - DNT Oslo og Omegn 

Innstilling fra forvalter 
Med hjemmel i forvaltningslovens § 33 avvises klage fra Sel fjellstyre på Rondane-Dovre 
nasjonalparkstyre sitt vedtak i styresak 41/2022. 

Nasjonalparkstyret legger til grunn at klagen fra Sel fjellstyre gjelder forhold som ligger utenfor 
naturmangfoldloven og nasjonalparkstyret sitt myndighetsområde.  

Nasjonalparkstyrets vedtak griper ikke inn i behandlingsmåten etter fjelloven. 
--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 02.12.2022  
 

Behandling 
Guri Ruste tok opp spørsmål om Kristian Ulens habilitet. 
Kristian Ulen ble enstemmig funnet inhabil til å være med å behandle saken. 



  
Kristian Ulen trådde fra under behandling av saken. 
  
Enstemmig vedtatt som innstillingen fra nasjonalparkforvalteren. 
 

Vedtak 
Med hjemmel i forvaltningslovens § 33 avvises klage fra Sel fjellstyre på Rondane-Dovre 
nasjonalparkstyre sitt vedtak i styresak 41/2022. 

Nasjonalparkstyret legger til grunn at klagen fra Sel fjellstyre gjelder forhold som ligger utenfor 
naturmangfoldloven og nasjonalparkstyret sitt myndighetsområde.  

Nasjonalparkstyrets vedtak griper ikke inn i behandlingsmåten etter fjelloven 

 
 
 
 

ST 53/2022 Grimsdalen LVO - søknad om dispensasjon - 
oppføring av bod og platting - Verkenssetra - gbfnr. 86/1/73 

Innstilling fra forvalter 
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 får Ola Korsvoll avslag på sin søknad om 
dispensasjon fra verneforskriften for Grimsdalen landskapsvernområde, § 3 , pkt. 1.1, om 
bygging av uthus og platting.på gnr. 86 bnr. 1 fnr. 73 i Dovre kommune. 

Søknaden er i strid med verneformålet for Grimsdalen landskapsvernområde, og tiltaket vil 
påvirke verneverdien i nevneverdig grad. 

  
--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 02.12.2022  
 

Behandling 
Enstemmig vedtatt som innstillingen fra nasjonalparkforvalteren. 
 

Vedtak 
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 får Ola Korsvoll avslag på sin søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften for Grimsdalen landskapsvernområde, § 3 , pkt. 1.1, om bygging av uthus og 
platting.på gnr. 86 bnr. 1 fnr. 73 i Dovre kommune. 

Søknaden er i strid med verneformålet for Grimsdalen landskapsvernområde, og tiltaket vil påvirke 
verneverdien i nevneverdig grad. 

 
 



 
 

ST 54/2022 Rondane NP - Frydalen LVO - dispensasjon - 
motorferdsel til Rondvassbu - DNT Oslo og Omegn 

Innstilling fra forvalter 
1. 

Med hjemmel i verneforskriftens § 3 punkt 6.3 bokstav c og g for Rondane nasjonalpark og 
verneforskriftens § 3 pkt 5.2 bokstav e og pkt.5.3 bokstav e for Frydalen landskapsvernområde 
gis det tillatelse til Rondvassbu turisthytte v/ bestyrer til motorisert ferdsel innenfor Rondane 
nasjonalpark og Frydalen landskapsvernområde i forbindelse med nødvendig transport for drift 
og ettersyn/vedlikehold av turisthytta i sommersesongene 2023-2026. For vintertransporten 
gjelder tillatelsen kun for 2023, som et prøveår. 

2. 

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, 1.ledd, gis det videre dispensasjon til motorferdsel i 
forbindelse med tilsyn av selvbetjeningshytta på Rondvassbu. Dispensasjonen gjelder for 
vintersesongen 2023 – 2026. 

3. 
Med hjemmel i verneforskriftens § 3 punkt 6.3 bokstav h i Rondane nasjonalpark gis det 
tillatelse til bruk av båt på Rondvatnet for sommersesongene 2023-2026. 

  

Dispensasjonen/tillatelsen blir gitt med følgende vilkår: 

Generelt: 

Forvaltningsmyndigheten ønsker at antallet transporter om mulig skal reduseres på 
strekningen inn til Rondvassbu, både sommer- og vinterstid. All kjøring skal derfor 
samordnes og tilrettelegges slik at omfanget blir minst mulig. 

Kjøring i nasjonalparken skal begrenses til nødvendig transport av varer og personale for 
drift av hytta og gjelder ikke persontransport av gjester eller hyttefolk eller deres 
bagasje. 

All kjøring skal skje på en hensynsfull måte slik at skader på vegetasjon og unødige 
forstyrrelser av dyrelivet unngås. 

Bil, snøskuter og båt skal merkes med Rondvassbu turisthytte. 
Vedlagte kjørebok skal føres for all kjøring etter denne tillatelsen og kopi av denne skal 

sendes nasjonalparkstyret etter endt sesong, senest innen 1. juni for vintersesongen og 
1.desember for sommersesongen. I rapporteringen av sommersesongen skal det også 
sendes inn kopi av kjørebok for båttransporten og denne skal inneholde antall turer og 
antall passasjerer for hver enkelt dag gjennom sesongen. Kjørebok sendes til følgende 
adresse: sfinpost@statsforvalteren.no  og merkes med saksnummer 2022/11533. 
  

Sommer: 

Kjøring for ordinær drift kan skje i perioden 15. juni – 1. november. 

mailto:sfinpost@statsforvalteren.no


Det gis tillatelse til inntil 5 turer ved spesielle behov for transport av forflytningshemmede 
personer og frakt av deres bagasje. Slike tilfeller kan være dersom en større gruppe, for 
eksempel en skoleklasse, har med forflytningshemmede som uten transport ikke kan ta 
del i den felles opplevelsen gruppa skal ha. 

Tillatelsen omfatter spesialkjøretøy for større vareleveranser, spesialtransport etc. der 
turisthyttens egen bil ikke kan benyttes. 

Det presiseres at tillatelsen ikke omfatter ekstra kjøring ut over vanlig varetransport, eks. 
for frakt av sykler. 

  

Vinter: 

Tillatelsen gjelder fra 10.februar fram til 4 dager etter 2. påskedag. 
Kjøring i nasjonalparken skal begrenses til et minimum og skal kun utføres på godt 

snødekt mark. 
Transportene kan følge de alternative traseene som er vist i søknaden, for å skaffe 

erfaring for valg av en varig framtidig trase for vintertransporten til Rondvassbu. 
Ved svært lite snø kan også veitraseen inn til Rondvassbu benyttes som en nødløsning. 
Det gis tillatelse til inntil 5 turer ved spesielle behov for transport av forflytningshemmede 

personer og frakt av deres bagasje. Slike tilfeller kan være dersom en større gruppe, for 
eksempel en skoleklasse, har med forflytningshemmede som uten transport ikke kan ta 
del i den felles opplevelsen gruppa skal ha. 

Det gis tillatelse til inntil 6 tilsynsturer i den perioden selvbetjeningshytta er åpen fra 
november til april. SNO ved Finn Bjormyr (mob: 481 13 674) skal varsles i forkant av 
disse transportene og disse skal synliggjøres i kjøreboka som tilsynsturer. 

Ved behov ut over dette må det søkes særskilt. 
  

Bruk av båt på Rondvatnet: 

Det kan brukes motorbåt på Rondvatnet for å betjene ruten Rondvassbu – 
Dørålen/Langglupdalen. 

Tillatelsen omfatter også en sikkerhetsbåt som kun skal benyttes i forbindelse med 
redningsaksjoner etc. 

Maks hastighet for rutebåten er 7 knop. 
  
--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 02.12.2022  
 
Kristian Ulen Forslag til nye vilkår: 

  
Bruk av trakkemaskin langs bilvegen kun tillates i perioden 
10.februar fram til 4 dager etter 2. påskedag. Det er ikke tillatt 
med annen type preparering enn nødvendig standard for 
skutertransport (ikke tillatt å bruke sporlegger el. glattebrett). 
  
Etter gjennomført prøveordning i vintersesongen 2023 vil det kun 
tillates 1 varig trase inn til Rondvassbu. 
  



 

Behandling 
Forslag fra Kristian Ulen, nytt vilkår 1 falt mot en stemme (Kristian Ulen) 
  
Forslag fra Kristian Ulen, nytt vilkår 2 vedtatt  med seks stemmer (Ole Muriteigen, Aud Hove, 
Laila Bårdsløkken, Guri Ruste, Kristin Langtjernet, Kristian Ulen) 
  
Innstillingen fra nasjonalparkforvalteren med forslag til vilkår 2 fra Kristian Ulen vedtatt mot en 
stemme (Kristian Ulen). 
 

Vedtak 
1. 
Med hjemmel i verneforskriftens § 3 punkt 6.3 bokstav c og g for Rondane nasjonalpark og 
verneforskriftens § 3 pkt 5.2 bokstav e og pkt.5.3 bokstav e for Frydalen landskapsvernområde gis det 
tillatelse til Rondvassbu turisthytte v/ bestyrer til motorisert ferdsel innenfor Rondane nasjonalpark og 
Frydalen landskapsvernområde i forbindelse med nødvendig transport for drift og ettersyn/vedlikehold 
av turisthytta i sommersesongene 2023-2026. For vintertransporten gjelder tillatelsen kun for 2023, 
som et prøveår. 

2. 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, 1.ledd, gis det videre dispensasjon til motorferdsel i 
forbindelse med tilsyn av selvbetjeningshytta på Rondvassbu. Dispensasjonen gjelder for 
vintersesongen 2023 – 2026. 

3. 

Med hjemmel i verneforskriftens § 3 punkt 6.3 bokstav h i Rondane nasjonalpark gis det tillatelse til 
bruk av båt på Rondvatnet for sommersesongene 2023-2026. 

Dispensasjonen/tillatelsen blir gitt med følgende vilkår: 

Generelt: 

 Forvaltningsmyndigheten ønsker at antallet transporter om mulig skal reduseres på 
strekningen inn til Rondvassbu, både sommer- og vinterstid. All kjøring skal derfor samordnes 
og tilrettelegges slik at omfanget blir minst mulig. 

 Kjøring i nasjonalparken skal begrenses til nødvendig transport av varer og personale for drift 
av hytta og gjelder ikke persontransport av gjester eller hyttefolk eller deres bagasje. 

 All kjøring skal skje på en hensynsfull måte slik at skader på vegetasjon og unødige 
forstyrrelser av dyrelivet unngås. 

 Bil, snøskuter og båt skal merkes med Rondvassbu turisthytte. 
 Vedlagte kjørebok skal føres for all kjøring etter denne tillatelsen og kopi av denne skal sendes 

nasjonalparkstyret etter endt sesong, senest innen 1. juni for vintersesongen og 1.desember 
for sommersesongen. I rapporteringen av sommersesongen skal det også sendes inn kopi av 
kjørebok for båttransporten og denne skal inneholde antall turer og antall passasjerer for hver 
enkelt dag gjennom sesongen. Kjørebok sendes til følgende adresse: 
sfinpost@statsforvalteren.no og merkes med saksnummer 2022/11533. 

  

Sommer: 

 Kjøring for ordinær drift kan skje i perioden 15. juni – 1. november. 
 Det gis tillatelse til inntil 5 turer ved spesielle behov for transport av forflytningshemmede 

personer og frakt av deres bagasje. Slike tilfeller kan være dersom en større gruppe, for 

mailto:sfinpost@statsforvalteren.no


eksempel en skoleklasse, har med forflytningshemmede som uten transport ikke kan ta del i 
den felles opplevelsen gruppa skal ha. 

 Tillatelsen omfatter spesialkjøretøy for større vareleveranser, spesialtransport etc. der 
turisthyttens egen bil ikke kan benyttes. 

 Det presiseres at tillatelsen ikke omfatter ekstra kjøring ut over vanlig varetransport, eks. for 
frakt av sykler. 

  

Vinter: 

 Tillatelsen gjelder fra 10.februar fram til 4 dager etter 2. påskedag. 
 Kjøring i nasjonalparken skal begrenses til et minimum og skal kun utføres på godt snødekt 

mark. 
 Transportene kan følge de alternative traseene som er vist i søknaden, for å skaffe erfaring for 

valg av en varig framtidig trase for vintertransporten til Rondvassbu. 
 Ved svært lite snø kan også veitraseen inn til Rondvassbu benyttes som en nødløsning. 
 Det gis tillatelse til inntil 5 turer ved spesielle behov for transport av forflytningshemmede 

personer og frakt av deres bagasje. Slike tilfeller kan være dersom en større gruppe, for 
eksempel en skoleklasse, har med forflytningshemmede som uten transport ikke kan ta del i 
den felles opplevelsen gruppa skal ha. 

 Det gis tillatelse til inntil 6 tilsynsturer i den perioden selvbetjeningshytta er åpen fra 
november til april. SNO ved Finn Bjormyr (mob: 481 13 674) skal varsles i forkant av disse 
transportene og disse skal synliggjøres i kjøreboka som tilsynsturer. 

 Ved behov ut over dette må det søkes særskilt. 
 Etter gjennomført prøveordning i vintersesongen 2023 vil det kun tillates 1 varig trase inn til 

Rondvassbu. 

Bruk av båt på Rondvatnet: 

 Det kan brukes motorbåt på Rondvatnet for å betjene ruten Rondvassbu – 
Dørålen/Langglupdalen. 

 Tillatelsen omfatter også en sikkerhetsbåt som kun skal benyttes i forbindelse med 
redningsaksjoner etc. 

 Maks hastighet for rutebåten er 7 knop. 

 
 
 
 

ST 55/2022 Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - midler til 
tiltak i verneområder - driftsmidler - SNO-ressurs - 2023 

Innstilling fra forvalter 
Nasjonalparkstyret slutter seg til opplegget for tiltak i verneområdene i 2023 slik det går fram av 
saksopplysninger og vurderinger i saken. 
  
--- slutt på innstilling --- 



Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 02.12.2022  
 

Behandling 
Enstemmig vedtatt som innstillingen fra nasjonalparkforvalteren. 
 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret slutter seg til opplegget for tiltak i verneområdene i 2023 slik det går fram av 
saksopplysninger og vurderinger i saken. 

 
 
 
 

ST 56/2022 Forvaltningsplan for Rondane og Dovre 
nasjonalparker med tilliggende verneområder og 
Hemmeldalen naturreservat -- utkast til faglig godkjenning 

Innstilling fra forvalter 
1.Utkast til forvaltningsplaner, slik de følger saken, blir lagt fram for Miljødirektoratet til faglig 

godkjenning. 
2.Neste behandling blir at sekretariatet legger fram en ny sak om offentlig høring av 

forvaltningsplanene, med forslag til et høringsbrev. 
--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 02.12.2022  
 
Kristian Ulen Forslag til vedtak: 

  
Forvaltningsplanen bes endret med innspill fra gjennomgang i 
styremøte og tas opp til behandling ved første anledning ift. 
godkjenning for oversendelse Miljødirektoratet ift. faglig 
godkjenning. Det bes samtidig om at styret i forkant av 
behandling gis tilgang til dokumentet i sin helhet i 
»Forvaltningsplaner på nett». 

 

Behandling 
Forslaget fra Kristian Ulen falt mot en stemme (Kristian Ulen). 
  
Vedtatt som innstillingen fra nasjonalparkforvalteren mot en stemme (Kristian Ulen) 
 



Vedtak 
1.Utkast til forvaltningsplaner, slik de følger saken, blir lagt fram for Miljødirektoratet til faglig 
godkjenning. 

2.Neste behandling blir at sekretariatet legger fram en ny sak om offentlig høring av 
forvaltningsplanene, med forslag til et høringsbrev. 

 
 
 
 

ST 57/2022 Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - møteplan 
2023 

Innstilling fra forvalter 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre vedtar slik møteplan for 2023 

Møte Dato 

1   

2   

3   

4   

5   

  
--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 02.12.2022  
 
Ole Tvete Muriteigen Det blir fastsatt dato for det første møtet, fredag 10. februar 2023. 

Møteplan for resten av året blir lagt da. 
 

Behandling 
Forslaget fra Ole Tvete Muriteigen ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Det blir fastsatt dato for det første møtet, fredag 10. februar 2023. 
Møteplan for resten av året blir lagt da. 
 
 
 
 



ST 58/2022 Delegerte vedtak 
Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 02.12.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret tok de delegerte sakene til orientering. 
 
 
 
 

Kopi - oppfølging av kvalitetsnormen for villrein – 
utarbeidelse av tiltaksplaner 2022/10917 

DS 84/2022 Delegert vedtak - Myldingi NR - Rondane NP - 
dispensasjon - kjøring på vegen Gammelgarden - Bjørnhollia 
- SNO Rovviltkontakt - skadedokumentasjon 2022/9079 
13.09.2022 00:00:00 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - innspill etter møte 
03.11.22 2022/1164 

DS 85/2022 Rondane NP - dispensasjon - uttransport av felt 
elg jaktfelt Voldalen - Sollia viltstellområde 2022/5807 
06.10.2022 00:00:00 

DS 86/2022 Delegert vedtak - Hemmeldalen NR - 
motorferdsel snødekt mark 2023-2026 - Åstdalen Turløyper 
v/ Jørn Jensbakk 2022/5577 05.09.2022 00:00:00 

DS 87/2022 Delegert sak - Hemmeldalen NR - dispensasjon - 
motorferdsel snødekt mark - Nordvi seter - Hans Næss 
Olstad 2022/9070 23.09.2022 00:00:00 

DS 88/2022 Delegert sak - Rondane NP - Myldingi NR - 
dispensasjon - motorferdsel barmark - vegen til Bjørnhollia - 
Lars Rudi 2022/8616 02.09.2022 00:00:00 

ST 59/2022 Referatsaker 



Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 02.12.2022  
 

Behandling 
Til orientering. 
 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret tok referatsakene til orientering. 
 
 
 
 

ST 60/2022 Eventuelt 
Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 02.12.2022  
 

Behandling 
Eventuelt sak 1 
Brev fra Andreas / Hartz Erik Hartz om bl.a. befaringen til Øvre Hemmeldalen 24.06.22 
Forslag fra Halvor Dahle Meland: 
Sekretariatet gjør det til en praksis å utarbeide kortfatta notat etter befaringer som 
nasjonalparkstyret gjennomfører. 
  
Nasjonalparkstyret sluttet seg til forslaget fra Halvor Dahle Meland. 
  
Eventuelt sak 2 
Innspill fra Kristian Ulen, e-post 02.12.22 
Forslag fra Aud Hove: Saken blir utsatt til neste møte. 
  
Nasjonalparkstyret sluttet seg til forslaget fra Aud Hove. 
  
Eventuelt sak 3 
Sekretariatet ga en presentasjon av utførte tiltak i verneområdene i 2023. 
 

Vedtak 
Eventuelt sak 1 
Sekretariatet gjør det til en praksis å utarbeide kortfatta notat etter befaringer som 
nasjonalparkstyret gjennomfører. 
  
Eventuelt sak 2 
Saken blir utsatt til neste møte. 
  
Eventuelt sak 3 
Nasjonalparkstyret tok presentasjonen til orientering. 
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