
Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 
Møtested: Rena 
Dato: 24.06.2022 
Tidspunkt: 10:00 - 16:00 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Even Moen Medlem STOR-ELVDAL 
Eldri Siem Medlem SEL 
Jørn Eriksen Medlem RINGSAKER 
Halvor Dahle Meland Medlem ÅMOT 
Kristian Ulen Medlem HAMAR 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Ole Tvete Muriteigen Leder SØR-FRON 
Magnar Bratlien Medlem NORD-FRON 
Aud Hove Medlem IFK 
Kristin Langtjernet Medlem FOLLDAL 
Guri Ruste Medlem DOVRE 
Laila Bårdsløkken Medlem RINGEBU 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Helge Thomassen Aud Hove IFK 
Frode Faksvåg Guri Ruste DOVRE 

 
Merknader: 
Før møtet gjennomførte nasjonalparkstyret en befaring til Øvre Hemmeldalen seter i 
Hemmeldalen naturreservat. 
  
Runa Skyrud (SNO) var til stede på møtet. 
  
Eldri Siem deltok på TEAMS. 
  
Sekretariatet orienterte om: 

 Kvalitetsnormen for villrein - klassifisering av Rondane. 
 Resultater fra brukerundersøkelsen i Rondane og Dovre 2021. 
 Planlagt befaring med Stiskolen m.fl. ved Rondvassbu, 28.06.22. 

Nasjonalparkstyret vil på et senere tidspunkt kunne bli forelagt en sak om et 
stiprosjekt her. 

  
Protokollen godkjennes på e-post av Even Moen og Jørn Eriksen. 
 



 
 

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 30/2022 Godkjenning av innkalling og valg av medlem til å 
skrive under protokollen 

  

ST 31/2022 Sak - Grimsdalen LVO - Byggetiltak måsåbu og 
motorferdsel 2022 -2023 - Pål Talleraas 

 2022/2794 

ST 32/2022 Frydalen LVO - godkjenning av skjøtselsavtale - 
Veslekvea Eldåseter - Brit Dalseg 

 2020/6810 

ST 33/2022 Frydalen LVO - godkjenning av skjøtselsavtale - 
Dalseg nordre seter - Brit Dalseg 

 2020/6810 

ST 34/2022 Frydalen LVO - godkjenning av skjøtselsavtale - 
Nysteig - Karen Elise Steig 

 2020/6810 

ST 35/2022 Frydalen LVO - godkjenning av skjøtselsavtale - 
Gammelsteig - Karen Elise Steig 

 2020/6810 

ST 36/2022 Delegerte vedtak   
DS 
41/2022 

Delegert sak - Dovre NP - Motorferdsel snødekt 
mark 2022 - transport til Vorkinnsmåsåhuset - 
Jørgen Vorkinn 

 2022/3771 

DS 
42/2022 

Delegert sak - Hemmeldalen NR - Dispensasjon - 
Motorferdsel snødekt mark - 2023-2026- Erik 
Mønness - Toril Arnestad 

 2022/4722 

DS 
43/2022 

Delegert sak - Hemmeldalen NR - dispensasjon - 
motorferdsel - 2023 - 2026 - snødekt mark - 
transport av proviant til hytte ved Stensjøen - Knut 
Løvlien 

 2022/6024 

DS 
44/2022 

Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - guida 
turer sommer 2022 - Rondvassbu 

 2022/5961 

DS 
45/2022 

Delegert sak - dispensasjon - Hemmeldalen NR - 
snødekt mark - utkjøring av saltstein - Vestre Åmot 
beitelag 

 2022/3758 

DS 
46/2022 

Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - 
motorferdsel - 2022 - uttransport av felt elg - Sollia 
Viltstellområde 

 2022/5807 

DS 
47/2022 

Søknad - Rondane-Dovre NP innsamling av små 
biter av vev og frø av planterarter - Naturhistorisk 
museum 

 2022/4636 

DS 
48/2022 

Hemmeldalen NR - dispensasjon - motorferdsel - 
2023 - 2026 - snøskuter - helikopter - snødekt mark 
- barmark - grunnpreparering birkebeinerløypa - 
Birken AS 

 2022/5423 

DS 
49/2022 

Delegert sak -Dovre NP - Dispensasjon til 
innsamling av små biter av vev og frø av plantearter 
2022 - Naturhistorisk museum 

 2022/4636 



DS 
50/2022 

Delegert sak - Hemmeldalen NR - avslag - 
motorferdsel - 2022 - ATV med belter - uttransport 
av elg - Jan Smith 

 2022/4527 

DS 
51/2022 

Delegert sak - Rondane NP – Frydalen LVO - 
dispensasjon - motorferdsel - 2022 - snødekt mark - 
Veslegeret - Sel fjellstyre 

 2022/3729 

DS 
52/2022 

Delegert sak - Rondane NP - Dispensasjon - 2022 - 
2024 - taksering av hønsefugl i båndtvangstiden - 
Sollia Fjellstyre 

 2022/5805 

DS 
53/2022 

Delegert sak - dispensasjon - Rondane NP - 
Frydalen LVO - ekstraturer - snødekt mark - 
transport av pipeløp / rør og steinhelle - Rundhøbua 
- Østkjølen grunneierlag 

 2022/3823 

DS 
54/2022 

Delegert sak - Hemmeldalen NR - søknad om 
forlenget kjøretillatelse 

 2019/3958 

DS 
55/2022 

Delegert sak - Hemmeldalen NR - tillatelse - 2023 - 
2026 - motorferdsel - snødekt mark - transport av 
varer og utstyr - Jøssingbu - Jan Smith 

 2022/4526 

DS 
56/2022 

Hemmeldalen NR - delegert vedtak - motorferdsel - 
snødekt mark - forlenget tillatelse 2022 

 2020/8571 

DS 
57/2022 

Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - 
innsamling av fjærmygg - 2022 - fra Dørålseter og 
Skranglehaugen langs Atna og Vidjedalsbekken - 
NTNU 

 2022/5001 

DS 
58/2022 

Delegert sak - Hemmeldalen NR - tillatelse - 
motorferdsel - barmark - uttransport av felt elg - 
2023 - 2026 - Jan Smith 

 2022/4526 

DS 
59/2022 

Delegert sak - Rondane NP - Dovre NP - 
Grimsdalen LVO - søknad om dispensasjon fra 
båndtvangbestemmelsene i forbindelse med 
skadefellingsforsøk 

 2022/6181 

ST 37/2022 Referatsaker   
RS Svar - Rondane NP - forespørsel - organisert ferdsel 

- Mysusæter - Spranget - 15.08.22 - Lars 
Bukkehave 

 2022/5884 

RS Vedtak - Hemmeldalen NR - dispensasjon - flytting 
av hytte til Store Stensjøen - gbnr 24/54 - Toril 
Arnestad - Erik Mønness 

 2021/2699 

RS Avtale om drift av ferdselstellere ved Kongevegen - 
signert (2) 

 2022/2955 

RS Forespørsel om møte - Dovre NP - Vesle Hjerkinn 
LVO - supplerende vern - mulig utvidelse 

 2022/2519 

RS Delegering av myndighet etter naturmangfoldloven 
§ 73 fjerde ledd til å frafalle vedtak om tvangsmulkt - 
statsforvalteren og nasjonalpark– og 
verneområdestyrene 

 2021/721 

RS Svar - kommentar til avslag - Hemmeldalen NR - 
dispensasjon - motorferdsel - 2022 - ATV med 
belter - uttransport av elg 

 2022/4527 



RS Signert avtale om oppsetting av informasjonsskilt 
ved Folldal gruver 

 2020/5129 

RS Sak avsluttet - fjerning av flaggstang - Tverrlisetra - 
Tore Killi Moastuen 

 2020/13189 

RS Melding om vedtak - Frydalen LVO - oppretting av 
punktfester for fritidseiendommer og naust - 
fradeling av hytter og naust - Luseby - Pål Martin 
Sletten 

 2022/2716 

RS Gjenpart - Signert avtale om oppsetting av 
informasjonsskilt ved Folldal gruver 

 2020/5129 

RS Kommentar til avslag - Hemmeldalen NR - 
dispensasjon - motorferdsel - 2022 - ATV med 
belter - uttransport av elg - Jan Smith 

 2022/4527 

RS Frydalen LVO - kopi - godkjenning av melding om 
hogst i vernskog - gbnr 331/15 - Nord-Fron 
kommune 

 2022/4168 

RS Rondane Dovre Grimsdalen Frydalen - 
Oppsummering av arbeidsøkt - bevaringsmål - 
NatStat 

 2022/4815 

RS Delegert sak - Rondane NP - Dispensasjon - 
Motorferdsel 2022-2025 el-sykkel - Spranget - 
Rondvassbu - Espen Urbye 

X 2022/1413 

RS Høring - Folldal - kommunedelplan for kulturminner 
og kulturmiljøer 2022 - 2025 

 2022/6233 

RS Uttalelse - Dovre NP - skjøtselsplan for Kongevegen 
/ Pilegrimsleden 

 2021/810 

ST 38/2022 Eventuelt   
 
 

ST 30/2022 Godkjenning av innkalling og valg av medlem til 
å skrive under protokollen 
Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 24.06.2022  
 
Even Moen Jørn Eriksen foreslått til å skrive under protokollen. 
 

Behandling 
Innkallingen enstemmig godkjent. 
Jørn Eriksen enstemmig valgt til å skrive under protokollen sammen med møteleder Even 
Moen. 
 

Vedtak 
Innkallingen enstemmig godkjent. 
Jørn Eriksen enstemmig valgt til å skrive under protokollen sammen med møteleder Even 
Moen. 
 



 
 
 

ST 31/2022 Sak - Grimsdalen LVO - Byggetiltak måsåbu og 
motorferdsel 2022 -2023 - Pål Talleraas 

Innstilling fra forvalter 
Med hjemmel i verneforskriften for Grimsdalen landskapsvernområde § 3 punkt 1.3 bokstav d 
gis det tillatelse til ombygging av eksisterende måsåhus ved Kluftin på Grønnbakken tilhørende 
garden Talleraas. 

Ombyggingen innebærer følgende elementer: 

Innsetting av nytt vindu på bygningens langvegg mot vest slik vist i figur 6 i saken 
Ny dør  
Ny kledning (panel) på hele bua 
Ny grunnmur. Såle av betong og et omfar med lecablokker eller støpt grunnmur  
Heving av bua på 25 cm fra eksisterende terreng 
En smal grøft (spadebredde, håndgravd) på inntil 20 cm ut mot elva for å hindre innsig av 

vann  

  

Tillatelsen gir ikke anledning til terrenginngrep eller flytting/påfylling av masser i terrenget. Bytte 
av pipe anses som vedlikehold om den erstattes av en likens pipe som eksisterende. 

Det gis tillatelse til motorferdsel på kjøresporet/traktorvegen mellom Haverdalsvegen om 
Ryddølstjønna til Ivareslåe med traktor og henger for transport av materialer og utstyr i 
medhold av verneforskriften for Grimsdalen landskapsvernområde, jf. § 3 punkt 5.3 bokstav e. 

Følgende vilkår gjelder: 

Takmaterialer skal være galvaniserte bølgeblikkplater 
Kledning skal ha dempet jordfarge 
Ytterdør skal være uten glassfelt og farge på dør skal være dempet jordfarge 
Vinduer skal enten utformes med lem foran slik som eksisterende vindu. Alternativt skal 

vindussprosser og vindusomramming ikke være hvitt/lyst men ha dempet jordfarge 
Ombyggingen skal ikke medføre at arealet på bua økes eller at takutstikk/takvinkel endres. 

Det legges til grunn at det bebygde arealet er 27 m2. 
Tillatelsen knyttet til bygningsendringer gjelder i 3 år fra vedtaksdato. 
Alt bygningsavfall skal fraktes ut av landskapsvernområdet og leveres til godkjent mottak 
Transportene skal foregå langs etablert traktorveg/kjørespor etter at det er tørket skikkelig 

opp. Kjøring utenfor traktorvegen/kjøresporet er ikke tillatt. 
Det kan kjøres inntil 10 turer til sammen (1 tur=tur retur med ett kjøretøy) langs 

traktorvegen/kjøresporet i årene 2022 og 2023.  Begge år kan transporten skje mellom 
15.juni og 1.desember  

Kjøring skal foregå på en hensynsfull måte slik at unødig slitasje på underlaget ev 
vegetasjon unngås. Dyrelivet skal ikke forstyrres unødig. Påtreffes villrein skal 
transporten avbrytes 



Statens naturoppsyn ved Finn Bjormyr skal ha melding før transporten gjennomføres (tlf 
481 13 674).  

Tillatelsen må medbringes under transportene i tilfelle kontroll. 
Vedlagt kjørebok må medbringes under transporten og fylles ut i henhold til 

veiledningen. Kjørebok skal sendes inn til forvaltningsmyndigheten på epost 
sfinpost@statsforvalteren.no senest 31.desember 2022 og 31.desember 2023 

Det skal sendes inn bilder av alle buas fasader til Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 
senest 4 uker etter at tiltaket er gjennomført 

  

Det gjøres oppmerksom på at vedtaket kun er gitt etter verneforskriften for Grimsdalen 
landskapsvernområde. Det kan i tillegg være nødvendig å innhente tillatelse fra andre 
myndigheter og / eller tillatelse fra grunneier. 

Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter mottakelse av vedtaket, jf. forvaltningsloven §§ 28 
og 29. Klagen skal sendes skriftlig til Rondane-Dovre nasjonalparkstyre, men stiles til 
Miljødirektoratet. Angi vedtaket du klager over, den eller de endringer du ønsker, og de 
grunner du har for at vedtaket bør endres. Dersom du klager så sent at det kan være uklart 
for oss om du har klaget i rett tid, bør du oppgi når du mottok dette brevet. Vi gjør 
oppmerksom på at også andre enn søker kan ha rettslig klageadgang. 

  

  
--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 24.06.2022  
 
Kristian Ulen Fremmer forslag om krav om valg av fundamentering til å være tørrmuret 

stein, av den årsak at betong og leca må anses å være fremmedelement i 
verneområdet. 

 

Behandling 
Kristian Ulen sitt forslag ble stilt opp mot innstillingen pkt 4. Ulen sitt forslag falt mot 2 stemmer 
(Kristian Ulen og Eldri Siem) 
Innstillingen fra nasjonalparkforvalteren ble deretter enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Med hjemmel i verneforskriften for Grimsdalen landskapsvernområde § 3 punkt 1.3 bokstav d gis det 
tillatelse til ombygging av eksisterende måsåhus ved Kluftin på Grønnbakken tilhørende garden 
Talleraas. 

Ombyggingen innebærer følgende elementer: 

 Innsetting av nytt vindu på bygningens langvegg mot vest slik vist i figur 6 i saken 

 Ny dør  

 Ny kledning (panel) på hele bua 



 Ny grunnmur. Såle av betong og et omfar med lecablokker eller støpt grunnmur  

 Heving av bua på 25 cm fra eksisterende terreng 

 En smal grøft (spadebredde, håndgravd) på inntil 20 cm ut mot elva for å hindre innsig av vann  

  

Tillatelsen gir ikke anledning til terrenginngrep eller flytting/påfylling av masser i terrenget. Bytte av 
pipe anses som vedlikehold om den erstattes av en likens pipe som eksisterende. 

Det gis tillatelse til motorferdsel på kjøresporet/traktorvegen mellom Haverdalsvegen om 
Ryddølstjønna til Ivareslåe med traktor og henger for transport av materialer og utstyr i medhold av 
verneforskriften for Grimsdalen landskapsvernområde, jf. § 3 punkt 5.3 bokstav e. 

Følgende vilkår gjelder: 

 Takmaterialer skal være galvaniserte bølgeblikkplater 

 Kledning skal ha dempet jordfarge 

 Ytterdør skal være uten glassfelt og farge på dør skal være dempet jordfarge 

 Vinduer skal enten utformes med lem foran slik som eksisterende vindu. Alternativt skal 
vindussprosser og vindusomramming ikke være hvitt/lyst men ha dempet jordfarge 

 Ombyggingen skal ikke medføre at arealet på bua økes eller at takutstikk/takvinkel endres. Det 
legges til grunn at det bebygde arealet er 27 m2. 

 Tillatelsen knyttet til bygningsendringer gjelder i 3 år fra vedtaksdato. 

 Alt bygningsavfall skal fraktes ut av landskapsvernområdet og leveres til godkjent mottak 

 Transportene skal foregå langs etablert traktorveg/kjørespor etter at det er tørket skikkelig 
opp. Kjøring utenfor traktorvegen/kjøresporet er ikke tillatt. 

 Det kan kjøres inntil 10 turer til sammen (1 tur=tur retur med ett kjøretøy) langs 
traktorvegen/kjøresporet i årene 2022 og 2023. Begge år kan transporten skje mellom 15.juni 
og 1.desember  

 Kjøring skal foregå på en hensynsfull måte slik at unødig slitasje på underlaget ev vegetasjon 
unngås. Dyrelivet skal ikke forstyrres unødig. Påtreffes villrein skal transporten avbrytes 

 Statens naturoppsyn ved Finn Bjormyr skal ha melding før transporten gjennomføres (tlf 481 13 
674).  

 Tillatelsen må medbringes under transportene i tilfelle kontroll. 

 Vedlagt kjørebok må medbringes under transporten og fylles ut i henhold til 

 veiledningen. Kjørebok skal sendes inn til forvaltningsmyndigheten på epost 

 sfinpost@statsforvalteren.no senest 31.desember 2022 og 31.desember 2023 

 Det skal sendes inn bilder av alle buas fasader til Rondane-Dovre nasjonalparkstyre senest 4 
uker etter at tiltaket er gjennomført 

Det gjøres oppmerksom på at vedtaket kun er gitt etter verneforskriften for Grimsdalen 
landskapsvernområde. Det kan i tillegg være nødvendig å innhente tillatelse fra andre 
myndigheter og / eller tillatelse fra grunneier. 



Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter mottakelse av vedtaket, jf. forvaltningsloven §§ 28 
og 29. Klagen skal sendes skriftlig til Rondane-Dovre nasjonalparkstyre, men stiles til 
Miljødirektoratet. Angi vedtaket du klager over, den eller de endringer du ønsker, og de 
grunner du har for at vedtaket bør endres. Dersom du klager så sent at det kan være uklart 
for oss om du har klaget i rett tid, bør du oppgi når du mottok dette brevet. Vi gjør 
oppmerksom på at også andre enn søker kan ha rettslig klageadgang. 

 
 
 
 

ST 32/2022 Frydalen LVO - godkjenning av skjøtselsavtale - 
Veslekvea Eldåseter - Brit Dalseg 

Innstilling fra forvalter 
Med hjemmel naturmangfoldloven § 47 godkjenner Rondane-Dovre nasjonalparkstyre forslaget 
til skjøtselsavtale med Brit Dalseg, som framlagt i saken. 

  
--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 24.06.2022  
 

Behandling 
Eldri Siem påpekte at beite med hest er gunstig for å motvirke utvikling av finnskjegg-preg på 
naturbeitemarkene. 
Innstillingen fra nasjonalparkforvalteren enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Med hjemmel naturmangfoldloven § 47 godkjenner Rondane-Dovre nasjonalparkstyre forslaget til 
skjøtselsavtale med Brit Dalseg, som framlagt i saken. 

 
 
 
 

ST 33/2022 Frydalen LVO - godkjenning av skjøtselsavtale - 
Dalseg nordre seter - Brit Dalseg 

Innstilling fra forvalter 
Med hjemmel naturmangfoldloven § 47 godkjenner Rondane-Dovre nasjonalparkstyre forslaget 
til skjøtselsavtale med Brit Dalseg, som framlagt i saken. 
--- slutt på innstilling --- 



Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 24.06.2022  
 

Behandling 
Eldri Siem påpekte at beite med hest er gunstig for å motvirke utvikling av finnskjegg-preg på 
naturbeitemarkene. 
Innstillingen fra nasjonalparkforvalteren enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Med hjemmel naturmangfoldloven § 47 godkjenner Rondane-Dovre nasjonalparkstyre forslaget til 
skjøtselsavtale med Brit Dalseg, som framlagt i saken. 

 
 
 
 

ST 34/2022 Frydalen LVO - godkjenning av skjøtselsavtale - 
Nysteig - Karen Elise Steig 

Innstilling fra forvalter 
Med hjemmel naturmangfoldloven § 47 godkjenner Rondane-Dovre nasjonalparkstyre forslaget 
til skjøtselsavtale med Karen Elise Steig, som framlagt i saken. 

  
--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 24.06.2022  
 

Behandling 
Innstillingen fra nasjonalparkforvalteren enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Med hjemmel naturmangfoldloven § 47 godkjenner Rondane-Dovre nasjonalparkstyre forslaget til 
skjøtselsavtale med Karen Elise Steig, som framlagt i saken. 

 
 
 
 



ST 35/2022 Frydalen LVO - godkjenning av skjøtselsavtale - 
Gammelsteig - Karen Elise Steig 

Innstilling fra forvalter 
Med hjemmel naturmangfoldloven § 47 godkjenner Rondane-Dovre nasjonalparkstyre forslaget 
til skjøtselsavtale med Karen Elise Steig, som framlagt i saken. 

  
--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 24.06.2022  
 

Behandling 
Innstillingen fra nasjonalparkforvalteren enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Med hjemmel naturmangfoldloven § 47 godkjenner Rondane-Dovre nasjonalparkstyre forslaget til 
skjøtselsavtale med Karen Elise Steig, som framlagt i saken. 

 
 
 
 

ST 36/2022 Delegerte vedtak 
Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 24.06.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret tok de delegerte vedtakene til orientering. 
 
 
 
 

ST 37/2022 Referatsaker 
Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 24.06.2022  
 



Behandling 
 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret tok referatsakene til orientering. 
 
 
 
 

ST 38/2022 Eventuelt 
Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 24.06.2022  
 

Behandling 
Kristian Ulen refererte til en henvendelse fra Jan Olav Solstad med ønske om et møte om tema 
villrein. 
Sekretariatet opplyste at styreleder Ole Tvete Muriteigen har vært i kontakt med Jan Olav 
Solstad (leder i Villreinforum) om et mulig møte i høst (2022). 
 

Vedtak 
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