
Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 
Møtested: Norsk Villreinsenter Nord, Hjerkinn 
Dato: 08.04.2022 
Tidspunkt: 10:00 - 13:30 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 
Eldri Siem Medlem SEL 
Magnar Bratlien Medlem NORD-FRON 
Ole Tvete Muriteigen Leder SØR-FRON 
Aud Hove Medlem IFK 
Even Moen Medlem STOR-ELVDAL 
Laila Bårdsløkken Medlem RINGEBU 
Halvor Dahle Meland Medlem ÅMOT 
Kristian Ulen Medlem HAMAR 
Jørn Eriksen Medlem RINGSAKER 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 
Kristin Langtjernet Medlem FOLLDAL 
Guri Ruste Medlem DOVRE 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 
Egil Eide  FOLLDAL 

 

Merknader: 

Even Moen deltok på TEAMS. 
 

 
 

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. 
 
 
 



  



Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

ST 18/2022 Godkjenning av innkalling og valg av styremedlem 
til å signere protokoll 

  

ST 19/2022 Rondane NP - søknad om kledning Korstadbua - 
Anders Ånne 

 2022/2152 

ST 20/2022 Frydalen LVO - Flakkstjønna NR - dispensasjon - 
etablering av permanent bru over Frya nedenfor 
utløpet fra Flakken - løypepreparering - Rondane 
Kvamsfjellet turløypelag 

 2021/10502 

ST 21/2022 Frydalen LVO - dispensasjon - riving og oppføring 
av ny utedo - Furusjøvegen 332 - gbnr 343/11 - 
Morten Skoglund 

 2022/2973 

ST 22/2022 Rullering av forvaltningsplaner - 
Ferdselsrestriksjoner 

 2020/12316 

ST 23/2022 Dovre NP - Skjøtselsplan for Kongevegen mellom 
Åteigen og Fokstugu - sluttbehandling 

 2021/810 

ST 24/2022 Sak - Delegert myndighet - dispensasjoner etter nml 
§ 48 i forbindelse med skadefellingsforsøk 

 2022/3568 

ST 25/2022 Sak - Arbeid for å få videreført ressurs for 
informasjonsarbeid nasjonalparkstyrene for 
Rondane-Dovre og Dovrefjell 

 2019/20682 

ST 26/2022 Rondane NP - søknad om kledning Vesllegerbua - 
Sel fjellstyre 

 2022/3732 

ST 27/2022 Delegerte vedtak   

DS 
27/2022 

Rondane NP - Dovre NP - Veslehjerkinntjønnin NR - 
Mesætermyre NR - dispensasjon - bruk av drone 
ved telling villrein - nord for Ula - Rondane nord 
villreinutvalg 

 2022/2684 

DS 
28/2022 

Delegert vedtak - Dovre NP - dispensasjon - 2022 - 
2025 - organiserte rideturer - Kvistli Islandshester 

 2022/1814 

DS 
29/2022 

Delegert sak - Hemmeldalen NR - Motorferdsel 
snødekt mark 2022 - ekstraturer - Jens Naas-Bibow 

 2022/2610 

DS 
30/2022 

Delegert sak - Rondane NP - Dispensasjon og 
avslag - motorferdsel 2022 - 2025 - Cecilie Haug 
Eriksson 

X 2021/8196 

DS 
31/2022 

Delegert sak - dispensasjon - Rondane NP - 
Frydalen LVO - snødekt mark - transport til 
Rundhøbu - Jørn Lodver Dalseg 

 2022/3202 

DS 
32/2022 

Delegert sak - Rondane NP - Motorferdsel snødekt 
mark 2022 - transport til hytte - Erik Bassøe 

 2022/2150 

DS 
33/2022 

Hemmeldalen NR - dispensasjon - motorferdsel - 
snødekt mark - transport av drager og øvrig 
materiell - Birken AS 

 2022/3507 



DS 
34/2022 

Delegert sak - avslag - Rondane NP - Dovre NP - 
Grimsdalen LVO - bruk av løs sporhund i 
forbindelse med skadefelling - Felles 
landbruksforvaltning for Lesja og Dovre 

 2022/702 

DS 
35/2022 

Delegert sak - Hemmeldalen NR - Dispensasjon 
motorferdsel snødekt mark 2022-2025 - Gudbrand 
Skraastad 

 2022/1700 

DS 
36/2022 

Avvist klage på vedtak - Frydalen LVO - 
skjøtselsplan for utvalgte naturtypelokaliteter 

 2021/8074 

DS 
37/2022 

Delegert sak - Dovre NP - Dispensasjon 
motorferdsel snødekt mark 2022-2025 - utkjøring 
saltstein - Hardbakken-Einbuggdalen sankarlag 

 2022/3191 

DS 
38/2022 

Delegert sak - Hemmldalen NR - Dispensasjon 
motorferdsel snødekt mark 2022 - utvidet antall 
ekstraturer - Andreas Hartz 

 2022/2307 

DS 
39/2022 

Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - 
motorferdsel - 2022 - snødekt mark - utbedring av 
pipe - Langtjønnbu - Dovre fjellstyre 

 2022/3203 

DS 
40/2022 

Delegert sak - Dispensasjon - Motorferdsel snødekt 
mark 2022 - Andreas Hartz 

 2022/2307 

ST 28/2022 Referatsaker   

RS Signert Avtale Miljøfaglig Utredning 2022 - 
kartlegging av lokaliteter i Frydalen LVO 

 2021/9548 

RS Møte - oppstart søknadsprosess om riving av 
stall/fjøs og oppføring av vintersel Gammelsteig 

 2022/2404 

RS Dovre NP - svar - turforslag ved Grimsdalshytta  2022/3029 

RS Rondane NP - svar - kledning Korstadbua  2022/2152 

RS Frydalen LVO - godkjenning av melding om hogst i 
vernskog - Iver Eide 

 2022/2527 

RS Dovre NP - turforslag ved Grimsdalshytta  2022/3029 

RS Tilbakemelding på varsel om re-varding og merking 
av ruter i fjellet - DNT Oslo og Omegn 

 2021/12454 

RS Frydalen LVO - svar - oppretting av punktfester for 
fritidseiendommer og naust - gbnr 344/5 - Luseby - 
Pål Martin Sletten 

 2022/2716 

RS Rondane NP - Frydalen LVO - Melding om vedtak - 
motorferdsel i utmark - dispensasjon ved 
skadefelling av freda rovvilt 2022-2025 - Sør-Fron 
kommune 

 2022/2136 

RS Rondane NP - Frydalen LVO - kopi - søknad fra det 
interkommunale skadefellingslaget i Fron om 
tillatelse til motorferdsel i utmark 

 2022/2136 

RS Årsmelding 2021 - Villreinnemnda for Rondane og 
Sølnkletten 

 2022/2318 

RS Rådgivende utvalg for Rondane-Dovrefjell 
Nasjonalpark- medlem Visit Lillehammer 

 2020/3971 



RS Frydalen LVO - referat fra møte, 24.02.22 - 
Gammelsteig seter - gbnr 22/1 - Sør-Fron 

 2022/2404 

RS Oversender vedtak - restaureringstiltak - 
vegetasjonsrydding - oppsetting av informasjonsskilt 
- Kongevegen over Dovrefjell 

 2021/1290 

RS Melding om vedtak - Rondane NP - snødekt mark - 
utbedring av pipe - Langtjønnbu - Dovre fjellstyre 

 2022/3203 

RS Frydalen LVO - svar -riving og oppføring av ny 
utedo på 343/11 - Furusjøvegen 332 

 2022/2973 

RS UTKAST Avtale om drift av ferdselstellere ved 
Kongevegen 

 2022/2955 

ST 29/2022 Eventuelt   

 
 

ST 18/2022 Godkjenning av innkalling og valg av 
styremedlem til å signere protokoll 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 08.04.2022  

 

Behandling 

 

Vedtak 

Innkallingen ble enstemmig godkjent.  
Magnar Bratlien ble valgt til å skrive under protokollen, sammen med leder.  
 
 
 
 

ST 19/2022 Rondane NP - søknad om kledning Korstadbua - 
Anders Ånne 

Innstilling fra forvalter 

Med hjemmel i verneforskriften for Rondane nasjonalpark, § 3, pkt. 1.3 b) får Anders Ånne 
tillatelse til å skifte utvendig kledning på Korstadbua ved Fremre Vulutjønna, Sør-Fron 
kommune i Rondane nasjonalpark. 

Vilkår: 

1.Ny utvendig kledning skal være av typen villmarkspanel, jf . figur 3 i saken. 
2.Rivningsmaterialer skal fraktes ut av nasjonalparken. 
3.Tillatelsen gjelder til 08.04.25. 
4.Sekretariatet for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre skal ha melding når tiltaket er fullført. 

Melding sendes på e-post til sfinpost@statsforvalteren.no , og merkes arkivsak 
22/2152. 

--- slutt på innstilling --- 



Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 08.04.2022  

 

Behandling 

Enstemmig vedtatt som innstillingen.  
 

Vedtak 

Med hjemmel i verneforskriften for Rondane nasjonalpark, § 3, pkt. 1.3 b) får Anders Ånne 
tillatelse til å skifte utvendig kledning på Korstadbua ved Fremre Vulutjønna, Sør-Fron 
kommune i Rondane nasjonalpark. 
Vilkår: 
1.Ny utvendig kledning skal være av typen villmarkspanel, jf . figur 3 i saken. 
2.Rivningsmaterialer skal fraktes ut av nasjonalparken. 
3.Tillatelsen gjelder til 08.04.25. 
4.Sekretariatet for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre skal ha melding når tiltaket er fullført. 
Melding sendes på e-post til sfinpost@statsforvalteren.no , og merkes arkivsak 22/2152.  
 
 
 
 

ST 20/2022 Frydalen LVO - Flakkstjønna NR - dispensasjon - 
etablering av permanent bru over Frya nedenfor utløpet fra 
Flakken - løypepreparering - Rondane Kvamsfjellet 
turløypelag 

Innstilling fra forvalter 

A. 
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 får Rondane Kvamsfjellet turløypelag dispensasjon fra 
verneforskrifte for Flakkstjønna naturreservat § 3, pkt 3 for merking og preparering av skiløype i 
Flakkstjønna naturreservat, søkt om i brev datert 21.03.22, i Frydalen landskapsvernområde, 
og som vist i her: 



 

Tillatelsen gjelder også fjerning av enkelte trær, for å komme fram med tråkkemaskinen langs 
traséen. 

Vilkår: 

1. Tillatelsen/dispensasjonen omfatter ikke terrenginngrep. 

2. Gjennomføring av punkt A skal gjøres i samråd med Statens Naturoppsyn v. Finn Bjormyr. 

3. Bruken av skiløypetraséen skal følge de regler som gjelder for preparering av skiløyper i 
Forvaltningsplan for de store verneområdene i Rondane, og vårt delegerte vedtak om 
preparering og stikking av skiløyper fra 28.06.21. 

  

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 08.04.2022  

 

Behandling 

Enstemmig vedtatt som innstillingen.  
 

Vedtak 

A. 
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 får Rondane Kvamsfjellet turløypelag dispensasjon fra 
verneforskrifte for Flakkstjønna naturreservat § 3, pkt 3 for merking og preparering av skiløype i 
Flakkstjønna naturreservat, søkt om i brev datert 21.03.22, i Frydalen landskapsvernområde, 
og som vist i her: 



 
Tillatelsen gjelder også fjerning av enkelte trær, for å komme fram med tråkkemaskinen langs 
traséen. 
Vilkår: 
1. Tillatelsen/dispensasjonen omfatter ikke terrenginngrep. 
2. Gjennomføring av punkt A skal gjøres i samråd med Statens Naturoppsyn v. Finn Bjormyr. 
3. Bruken av skiløypetraséen skal følge de regler som gjelder for preparering av skiløyper i 
Forvaltningsplan for de store verneområdene i Rondane, og vårt delegerte vedtak om 
preparering og stikking av skiløyper fra 28.06.21.  
 
 
 
 

ST 21/2022 Frydalen LVO - dispensasjon - riving og 
oppføring av ny utedo - Furusjøvegen 332 - gbnr 343/11 - 
Morten Skoglund 

Innstilling fra forvalter 

Med hjemmel i verneforskriften for Frydalen laandskapsvernområde § 3, pkt. 1.3 d) får Morten 
Skoglund tillatelse til, på gnr. 434 bnr. 11 i Nord-Fron kommune, Frydalen 
landskapsvernområde 

a)å rive eksisterende utedo. 
b)å føre opp ny utedo, med maks. ytre mål, grunnflate: 2,0 m * 1, 8 m, og maks. høyder på 

halvtak, 2,3 m og 2,0 m, se figur 5 i saken. 

Vilkår: 

1.Ny utedo kan oppføres under forutstening av at den eksisterende rives. 
2.Den nye utedoen skal plassereses som vist i figur 1 og 4 i saken. 



3.Den nye utedoen skal ha farge som vist i figur 6 saken. 
4.Riviningsmaterialer skal fraktes ut av landskapsvernområdet. 
5.Tillatelsen gjelder til 08.04.2025. 
6.Når tiltaket er ferdigstilt, sendes melding om dette, med foto til 

sfinpost@statsforvalteren.no . Merk meldingen arkivsak 22/2973 . 

  

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 08.04.2022  

 

Behandling 

Enstemmig vedtatt som innstillingen.  
 

Vedtak 

Med hjemmel i verneforskriften for Frydalen laandskapsvernområde § 3, pkt. 1.3 d) får Morten 
Skoglund tillatelse til, på gnr. 434 bnr. 11 i Nord-Fron kommune, Frydalen 
landskapsvernområde 
a) å rive eksisterende utedo. 
b) å føre opp ny utedo, med maks. ytre mål, grunnflate: 2,0 m * 1, 8 m, og maks. høyder på 
halvtak, 2,3 m og 2,0 m, se figur 5 i saken. 
Vilkår: 
1.Ny utedo kan oppføres under forutsetning av at den eksisterende rives. 
2.Den nye utedoen skal plassereses som vist i figur 1 og 4 i saken. 
3.Den nye utedoen skal ha farge som vist i figur 6 saken. 
4.Riviningsmaterialer skal fraktes ut av landskapsvernområdet. 
5.Tillatelsen gjelder til 08.04.2025. 
6.Når tiltaket er ferdigstilt, sendes melding om dette, med foto til sfinpost@statsforvalteren.no . 
Merk meldingen arkivsak 22/2973 .  
 
 
 
 

ST 22/2022 Rullering av forvaltningsplaner - 
Ferdselsrestriksjoner 

Innstilling fra sekretariatet 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre viser til utvalgssak 61/2021 datert 1.12.2021 hvor det pekes 

på at vurdering av områder for ferdselsreguleringer etter verneforskriften § 3 punkt er et av flere 

forhold som er viktig i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen, jf   innspill fra 

Statsforvalteren i Innlandet og Villreinnemda i Rondane og Sølnkletten i forbindelse med 

oppstartsmelding for planarbeidet. 

  

For ferdselsregulerende tiltak i form av ferdselsrestriksjoner gitt i forskrift er denne myndigheten 

tillagt Miljødirekrotatet, jf verneforskrift for Rondane og Dovre nasjonalparker,  § 3 punkt 5.4 og 

verneforskrift for Grimsdalen og Dørålen landskapsvernområder § 3 punkt 4.3 og 4.4: «Innenfor 



nærmere avgrensede deler av nasjonalparken/landskapsvernområdet kan Miljødirektoratet ved 

forskrift regulere eller forby ferdsel som kan være til skade for naturmlijøet»  

  

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre ber Miljødirektoratet om å vurdere hvorvidt en forskrift som 

regulerer ferdsel i begrensede områder/tidsrom er et aktuelt tiltak i Rondane og Dovre 

nasjonalparker og/eller Grimsdalen og Dørålen landskapsvernområder.  

  

I forbindelse med et eventuelt forskriftsarbeid må lokal tilslutning avklares, og 

nasjonalparkstyret forutsetter å bli involvert i en prosess knyttet til utarbeidelse av forskrift. 

  
--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 08.04.2022  

 
Eldri Siem Siste avsnitt endres til: 

"I forbindelse med et eventuelt forskriftsarbeid må lokal tilslutning 
avklares, berørte kommuner skal høres og nasjonalparkstyret 
forutsetter å bli involvert i en prosess knyttet til utarbeidelse av 
forskrift."  

Aud Hove Neste siste avsnitt endres til: 
"Rondane-Dovre nasjonalparkstyre ber Miljødirektoratet om å 
vurdere hvorvidt en forskrift som regulerer ferdsel i begrensede 
områder/tidsrom er et aktuelt tiltak i Rondane og Dovre 
nasjonalparker og/eller Grimsdalen og Dørålen 
landskapsvernområder.  Miljødirektoratet må avklare hvem som skal 
ha avgjørende myndighet i en slik forskrift."  

 

Behandling 

Forslag fra Aud Hove tatt opp til votering. Enstemmig vedtatt. 
Forslag fra Eldri Siem tatt opp til votering. Enstemmig vedtatt. 
Enstemmig vedtatt som innstillingen, med forslag til endringer fra Aud Hove og Eldri Siem.  
 

Vedtak 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre viser til utvalgssak 61/2021 datert 1.12.2021 hvor det pekes 
på at vurdering av områder for ferdselsreguleringer etter verneforskriften § 3 punkt er et av flere 
forhold som er viktig i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen, jf innspill fra 
Statsforvalteren i Innlandet og Villreinnemda i Rondane og Sølnkletten i forbindelse med 
oppstartsmelding for planarbeidet. 
For ferdselsregulerende tiltak i form av ferdselsrestriksjoner gitt i forskrift er denne myndigheten 
tillagt Miljødirekrotatet, jf verneforskrift for Rondane og Dovre nasjonalparker, § 3 punkt 5.4 og 
verneforskrift for Grimsdalen og Dørålen landskapsvernområder § 3 punkt 4.3 og 4.4: «Innenfor 
nærmere avgrensede deler av nasjonalparken/landskapsvernområdet kan Miljødirektoratet ved 
forskrift regulere eller forby ferdsel som kan være til skade for naturmlijøet»  
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre ber Miljødirektoratet om å vurdere hvorvidt en forskrift som 
regulerer ferdsel i begrensede områder/tidsrom er et aktuelt tiltak i Rondane og Dovre 
nasjonalparker og/eller Grimsdalen og Dørålen landskapsvernområder.  Miljødirektoratet må 
avklare hvem som skal ha avgjørende myndighet i en slik forskrift. 



I forbindelse med et eventuelt forskriftsarbeid må lokal tilslutning avklares, berørte kommuner 
skal høres og nasjonalparkstyret forutsetter å bli involvert i en prosess knyttet til utarbeidelse av 
forskrift.  
 
 
 
 

ST 23/2022 Dovre NP - Skjøtselsplan for Kongevegen mellom 
Åteigen og Fokstugu - sluttbehandling 

Innstilling fra forvalter 

Med hjemmel i naturmangfoldoven § 47, jf. verneforskriften for Dovre nasjonalpark § 5, og 
vedtektene for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre pkt. 8.2 blir forslag til Skjøtselsplan for 
Kongevegen mellom Åteigen og Fokstugu godkjent med følgende endringer: 

En kort omtale av villreinens internasjonale verdi tas inn skjøtselsplanen:�

«Norge har forpliktelser til å ivareta villrein gjennom internasjonale konvensjoner (Bern-
konvensjonen, konvensjonen om biologisk mangfold) og plasseringen av villrein både 
på den internasjonale og nasjonale «rødlista» over trua arter.» 

Det foreslås å ta inn følgende avsnitt under kapittel Friluftsliv», s. 10:�

«Både lokale og nasjonale friluftslivsinteresser er knyttet til vandringer langs 
Pilegrimsleden mellom Oslo og Trondheim og Kongevegen over Dovrefjell.» 

«Pilegrimsleden» kan tas ut av overskriften øverst på s. 12. Nasjonalparkforvalteren 
mener ellers at teksten i avsnittet er dekkende for dagens situasjon. 

Foto-by-line på s 39, tas inn: «Hans Jacob Dahl» 

Under kap. 3.1 foreslås tatt inn nytt avsnitt:�

«Kommunen 
Kommunen har et ansvar for å ivareta kulturminneverdiene i sin planlegging og 
saksbehandling etter bl.a. plan- og bygningslovens bestemmelser.» 

Informasjonsskilt ved Bønnealteret føres opp i kartene over tiltak på strekningene 
Ståkån/Bønnealteret og Bønnealteret/Hardbakken. 

  

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 08.04.2022  

 

Behandling 

Sekretariatet orienterte: 
Dovre kommune hadde utsatt uttalefrist til 06.04.22, og har kommet med slik uttalelse: 
"Vedtaket i Plan-, nærings- og utviklingsutvalet 05.04.2022 er som følger: 
1. Dovre kommune stiller seg positiv til forslaget til skjøtselsplan for Kongevegen mellom 
Åteigen og 
Fokstugu og meiner det er lagt fram eit godt gjennomarbeidd planforslag. 



2. Skjøtselsplanen er godt i samsvar med mål og utviklingsstrategiar kommune har sett seg 
knytt til 
arealforvaltning, friluftsliv, kulturminneforvalting og næringsutvikling. 
3. I skjøtselsplanen kan ein med fordel i enda større grad tydeleggjere at det automatisk freda 
pilegrimsfaret frå middelalderen ligg som del av Den Gamle Kongevegen og dagens 
Pilegrimsled, 
og da særleg i forslag til tiltak." 
Votering: 
Enstemmig vedtatt som innstillingen.  
 

Vedtak 

Med hjemmel i naturmangfoldoven § 47, jf. verneforskriften for Dovre nasjonalpark § 5, og 
vedtektene for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre pkt. 8.2 blir forslag til Skjøtselsplan for 
Kongevegen mellom Åteigen og Fokstugu godkjent med følgende endringer: 

 En kort omtale av villreinens internasjonale verdi tas inn skjøtselsplanen: 
«Norge har forpliktelser til å ivareta villrein gjennom internasjonale konvensjoner (Bern-
konvensjonen, konvensjonen om biologisk mangfold) og plasseringen av villrein både på den 
internasjonale og nasjonale «rødlista» over trua arter.» 

 Det foreslås å ta inn følgende avsnitt under kapittel Friluftsliv», s. 10: 
«Både lokale og nasjonale friluftslivsinteresser er knyttet til vandringer langs Pilegrimsleden 
mellom Oslo og Trondheim og Kongevegen over Dovrefjell.» 
«Pilegrimsleden» kan tas ut av overskriften øverst på s. 12. Nasjonalparkforvalteren mener 
ellers at teksten i avsnittet er dekkende for dagens situasjon. 
Foto-by-line på s 39, tas inn: «Hans Jacob Dahl» 

 Under kap. 3.1 foreslås tatt inn nytt avsnitt: 
«Kommunen 
Kommunen har et ansvar for å ivareta kulturminneverdiene i sin planlegging og saksbehandling 
etter bl.a. plan- og bygningslovens bestemmelser.» 
Informasjonsskilt ved Bønnealteret føres opp i kartene over tiltak på strekningene 
Ståkån/Bønnealteret og Bønnealteret/Hardbakken.  
 
 
 
 

ST 24/2022 Sak - Delegert myndighet - dispensasjoner etter 
nml § 48 i forbindelse med skadefellingsforsøk 

Innstilling fra forvalter 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i vedtak den 25. september 2015 gitt sekretariatet  

myndighet til å treffe vedtak i alle saker som gjelder søknad om tillatelse etter 

verneforskriftenes spesifiserte dispensasjonsbestemmelser, samt kurante saker etter 

naturmangfoldlovens § 48, Dette inkluderer eksempelvis saker som omhandler motorferdsel 

både på snødekt mark og barmark,organisert ferdsel, og ferdsel med hest, sykkel eller 

hundespann. 

  

For å sikre en rask og forsvarlig behandling av søknader om dispensasjon fra vernevedtak om 

motorferdselforbud og båndtvangbestemmelser etter nml § 48 i  samband med 

skadfellingsforsøk, gir Rondane-Dovre nasjonalparkstyre sin tilslutning til at søknader om 

dispensasjon i slike tilfeller behandles delegert og refereres til nasjonalparkstyret. 

  



Det foreligger en etablert forvaltningspraksis på området og sammen med behovet for rask 

saksbehandling mener styret at dette er i tråd med styrets vedtekter, jf. kap 6. punkt 6.2 og 

delegeringsvedtak av 25.september 2015. 

  

  

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 08.04.2022  

 

Behandling 

Enstemmig vedtatt som innstillingen.  
 

Vedtak 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i vedtak den 25. september 2015 gitt sekretariatet  
myndighet til å treffe vedtak i alle saker som gjelder søknad om tillatelse etter 
verneforskriftenes spesifiserte dispensasjonsbestemmelser, samt kurante saker etter 
naturmangfoldlovens § 48, Dette inkluderer eksempelvis saker som omhandler motorferdsel 
både på snødekt mark og barmark,organisert ferdsel, og ferdsel med hest, sykkel eller 
hundespann. 
For å sikre en rask og forsvarlig behandling av søknader om dispensasjon fra vernevedtak om 
motorferdselforbud og båndtvangbestemmelser etter nml § 48 i samband med 
skadfellingsforsøk, gir Rondane-Dovre nasjonalparkstyre sin tilslutning til at søknader om 
dispensasjon i slike tilfeller behandles delegert og refereres til nasjonalparkstyret. 
Det foreligger en etablert forvaltningspraksis på området og sammen med behovet for rask 
saksbehandling mener styret at dette er i tråd med styrets vedtekter, jf. kap 6. punkt 6.2 og 
delegeringsvedtak av 25.september 2015.  
 
 
 
 

ST 25/2022 Sak - Arbeid for å få videreført ressurs for 
informasjonsarbeid nasjonalparkstyrene for Rondane-Dovre 
og Dovrefjell 

Innstilling fra forvalter 
Dovrefjell og Rondane-Dovre nasjonalparkstyrer mener erfaringene fra prosjektet for 

informasjon om nasjonalparkene Rondane, Dovre og Dovrefjell-Sunndalsfjella viser at det er et 

stort behov for en dedikert og informasjonsfagkyndig person til å drive informasjonsarbeid og 

kontakt mot reiselivet.  

  

Styrene mener det er nødvendig med en fast stillingsressurs i 100 pst. til dette arbeidet og vil 

oppfordre bevilgende myndigheter til å sørge for at dette kommer på plass i statsbudsjettet for 

2023. 



 

Som alternativ er en styrking av Norsk villreinsenter slik at det kan betjene nasjonalparkstyrene 

med tjenester på området, men styrene mener dette er et dårligere alternativ. 

  

Styrene viser til at Miljødirektoratet da iNasjonalparker ble nedlagt, stilte styrene i utsikt at 

midlene til dette besøkssenteret ville bli tilgjengelige for vårt informasjonsarbeid gjennom et nytt 

besøkssenter. Dette har man senere trukket tilbake. Vi mener dette nå må rettes opp, men da 

heller gjennom en ny stilling. 

  

Styreledere og forvaltere får fullmakt til å arbeide videre inn mot overordna myndigheter. 

Styremedlemmer og vara- oppfordres til å bruke sine kontakter for å fremme disse 

synspunktene. 

  
--- slutt på innstilling --- 
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Behandling 

Enstemmig vedtatt som innstillingen.  
 

Vedtak 

Dovrefjell og Rondane-Dovre nasjonalparkstyrer mener erfaringene fra prosjektet for 
informasjon om nasjonalparkene Rondane, Dovre og Dovrefjell-Sunndalsfjella viser at det er et 
stort behov for en dedikert og informasjonsfagkyndig person til å drive informasjonsarbeid og 
kontakt mot reiselivet.  
Styrene mener det er nødvendig med en fast stillingsressurs i 100 pst. til dette arbeidet og vil 
oppfordre bevilgende myndigheter til å sørge for at dette kommer på plass i statsbudsjettet for 
2023. 
Som alternativ er en styrking av Norsk villreinsenter slik at det kan betjene nasjonalparkstyrene 
med tjenester på området, men styrene mener dette er et dårligere alternativ. 
Styrene viser til at Miljødirektoratet da iNasjonalparker ble nedlagt, stilte styrene i utsikt at 
midlene til dette besøkssenteret ville bli tilgjengelige for vårt informasjonsarbeid gjennom et nytt 
besøkssenter. Dette har man senere trukket tilbake. Vi mener dette nå må rettes opp, men da 
heller gjennom en ny stilling. 
Styreledere og forvaltere får fullmakt til å arbeide videre inn mot overordna myndigheter. 
Styremedlemmer og vara- oppfordres til å bruke sine kontakter for å fremme disse 
synspunktene.  
 
 
 
 



ST 26/2022 Rondane NP - søknad om kledning Vesllegerbua 
- Sel fjellstyre 

Innstilling fra forvalter 

Med hjemmel i verneforskriften for Rondane nasjonalpark, § 3, pkt. 1.3 b) får Sel fjellstyre 
tillatelse til å ha på utvendig stående panel på Vesllegerbua, i Sel kommune i Rondane 
nasjonalpark.  

Vilkår:  
1.Eventuelle rivningsmaterialer skal fraktes ut av nasjonalparken.  
2.Tillatelsen gjelder til 08.04.25. 
3.Sekretariatet for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre skal ha melding når tiltaket er fullført. 

Melding sendes på e-post til sfinpost@statsforvalteren.no , og merkes «søknad om 
kledning Vesllegerbua - Sel fjellstyre»  

  

--- slutt på innstilling --- 
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Eldri Siem Nytt vilkår: 

2. Bua skal ha samme farge som i dag.  
 

Behandling 

Enstemmig vedtatt som innstillingen, med forslag til tillegg fra Eldri Siem.   
 

Vedtak 

Med hjemmel i verneforskriften for Rondane nasjonalpark, § 3, pkt. 1.3 b) får Sel fjellstyre 
tillatelse til å ha på utvendig stående panel på Vesllegerbua, i Sel kommune i Rondane 
nasjonalpark.  
Vilkår:  
1.Eventuelle rivningsmaterialer skal fraktes ut av nasjonalparken.  
2. Bua skal ha samme farge som i dag. 
3.Tillatelsen gjelder til 08.04.25. 
4. Sekretariatet for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre skal ha melding når tiltaket er fullført. 
Melding sendes på e-post til sfinpost@statsforvalteren.no , og merkes «søknad om kledning 
Vesllegerbua - Sel fjellstyre»  
  
 
 
 
 

ST 27/2022 Delegerte vedtak 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 08.04.2022  

 



Behandling 

 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret tok de delegerte vedtakene til orientering.  
 
 
 
 

ST 28/2022 Referatsaker 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 08.04.2022  

 

Behandling 

 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret tok referatsakene til orientering.  
 
 
 
 

ST 29/2022 Eventuelt 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 08.04.2022  

 

Behandling 

Orienteringer: 
 Befaring Øvre Hemmeldalen, jf. klagesak Harz. Styret vedtok befaring ved behandlinga av sake. 

Spørsmål om gjennomføring på neste møte, 24. juni.  

 Møte 7. april om biologisk kartlegging i Frydalen LVO 2022. 

 Basiskartlegging (NiN) i Musvorddalen 2022, Rondane nasjonalpark, jf. innspill frå styret. 

 Om forvaltningsplanarbeidet. 
 

Vedtak 

Sekretariatet planlegger for befaring på Øvre Hemmeldalen i forbindelse med styremøtet 
24.06.22.   
  
 
 
 
 


