
Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 
Møtested: Rondvassbu turisthytte 
Dato: 02.09.2022 
Tidspunkt: 10:00 - 15:00 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ole Tvete Muriteigen Leder SØR-FRON 
Even Moen Medlem STOR-ELVDAL 
Eldri Siem Medlem SEL 
Magnar Bratlien Medlem NORD-FRON 
Laila Bårdsløkken Medlem RINGEBU 
Kristin Langtjernet Medlem FOLLDAL 
Jørn Eriksen Medlem RINGSAKER 
Kristian Ulen Medlem HAMAR 
Aud Hove Medlem IFK 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Guri Ruste Medlem DOVRE 
Halvor Dahle Meland Medlem ÅMOT 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader: 
DNT Oslo og Omegn ga en orientering/omvisning om bygningsmessig status og mulige 
planer for Rondvassbu. DNT orienterte også om mulige tiltak knyttet til sin virksomhet for 
å ivareta hensyn til villreinens leveområder. 
 

 
 

Øvrige frammøtte: 
Navn  
Trond Stensby  
Eirin Berge  
Finn Bjormyr SNO 

 
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 39/2022 Godkjenning av innkalling og valg av medlem til å 
skrive under protokoll 

  

ST 40/2022 Frydalen LVO - oppføring av nytt uthus Luseby 46  2022/6601 
ST 41/2022 Rondane NP - dispensasjon - overbygd bord med 

benker ved Rondvassbu - DNT Oslo og Omegn 
 2022/7816 

ST 42/2022 Frydalen LVO - dispensasjon - riving av 
seterbebyggelse - Gammelsteig - Nysteig - Steig 
gard 

 2022/7394 

ST 43/2022 Grimsdalen LVO - riving av seterbebyggelse - 
Bjørnsgardsætre 

 2022/7775 

ST 44/2022 Frydalen LVO - dispensasjon - oppsetting og drift av 
vegbom - Peer Gynt seterveg 

 2021/6734 

ST 45/2022 Frydalen LVO - dispensasjon - flytting av vegbom - 
vegstyrene i Bergetjønnlia og Storulvegen 

 2022/7800 

ST 46/2022 Folldal - kommunedelplan for kulturminner og 
kulturmiljøer 2022 - 2025 - høring 

 2022/6233 

ST 47/2022 Delegerte vedtak   
DS 
60/2022 

Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - 
motorferdsel barmark - transport av hundeekvipasje 
i samband med søk etter kadaver 

 2022/7374 

DS 
61/2022 

Delegert sak - Rondane NP - Frydalen LVO - 
dispensasjon - motorferdsel barmark - bruk av 
spisshund som løs hund og viltkamera- 
fellingsforsøk på jerv - fellingslag for Fron og 
Ringebu og Sel 

 2022/7477 

DS 
62/2022 

Rondane NP - Frydalen LVO - forlengelse 
dispensasjon - bruk av spisshund som løs hund - 
fellingsforsøk på jerv - fellingslaget Fron og Ringebu 

 2022/6804 

DS 
63/2022 

Forlenget varighet - Delegert sak - Rondane NP - 
Frydalen LVO - Myldingi NR dispensasjon - 
motorferdsel barmark - bruk av spisshund som løs 
hund og viltkamera- fellingsforsøk på jerv - 
fellingslag for Fron og Ringebu og Sel 

 2022/7477 

DS 
64/2022 

Delegert sak - Rondane NP - Frydalen LVO - 
Myldingi NR - dispensasjon - kommunene Sel, Nord-
Fron og Sør-Fron motorferdsel, bruk av løs hund 
(spisshund) og viltkamera ved skadefellingsforsøk 
på jerv 

 2022/7477 

DS 
65/2022 

Delegert sak - Rondane NP - Frydalen LVO - 
dispensasjon - motorferdsel barmark - bruk av 
spisshund som løs hund - fellingsforsøk på jerv - 
fellingslaget Fron og Ringebu 

 2022/6804 



DS 
66/2022 

Rondane NP - dispensasjon - motorferdsel barmark 
på vegen til Rondvassbu - bruk av viltkamera for 
lokalisering av jerv 

 2022/7357 

DS 
67/2022 

Delegert sak - Rondane NP - Dovre NP - 
Grimsdalen LVO - dispensasjon fra 
båndtvangbestemmelsene i forbindelse med 
skadefellingsforsøk - bjørn - Dovre skadefellingslag 

 2022/8000 

DS 
68/2022 

Delegert sak - Rondane NP - oppsetting av skilt ved 
Lonin om telting 

 2022/7343 

DS 
69/2022 

Delegert sak - Frydalen LVO - skilt om villreinjakt - 
Sel fjellstyre 

 2022/8090 

DS 
70/2022 

Dovre NP - avslag - ti på topp Falketind - 2022 - 
Alvdal Turforening 

 2022/7155 

DS 
71/2022 

Delegert sak - avslag - utsatt frist - Dovre NP - ti på 
topp - 2022 - Alvdal Turforening 

 2022/7155 

DS 
72/2022 

Delegert sak - Rondane NP - Dovre NP - avslag - 
bruk av drone - Norumfoto v/ Tommy Norum 

 2022/6303 

DS 
73/2022 

Rondane NP - dispensasjon - viltkamera - 
skadefelling jerv 

 2022/6804 

DS 
74/2022 

Delegert sak - Rondane NP - Dispensasjon til 
plassering av stolpe ifbm stolpejakt i Sel kommune 

 2022/6445 

DS 
75/2022 

Delegert sak - Rondane NP - Myldingi NR - 
dispensasjon - motorferdsel - Gammelgarden - 
Bjørnhollia - naturtypekartlegging - Stiftelsen 
Biofokus 

 2022/7599 

DS 
76/2022 

Delegert sak - Rondane NP - motorferdsel - barmark 
- overvåkning i referanseelver - NINA 

 2022/6544 

DS 
77/2022 

Delegert sak - Hemmeldalen NR - dispensasjon - 
transport av felt elg og hjort - 2022 - 2025 Kiær 
Mykleby 

 2022/7689 

DS 
78/2022 

Delegert sak - Motorferdsel barmark 2022 - 
transport til hytte gbnr 344/16 Nord-Fron kommune- 
Ole Kristian Haug 

 2021/4504 

DS 
79/2022 

Delegert sak - Dispensasjon - Motorferdsel barmark 
2022 - Gråsida grunneierlag 

 2022/7186 

DS 
80/2022 

Delegert sak - Frydalen LVO - Dispensasjon 
motorferdsel barmark 2022 -Liv Slåen Heyerdahl og 
Tony Heyerdahl 

 2022/5793 

ST 48/2022 Referatsaker   
RS Rondane-Dovre NP - vedtak - riving av bru over 

Stor-Ula ved Spranget - 329/1 
 2021/7540 

RS Orientering om stenging av bru over Stor-Ula, i Sel 
og Nordre Kolloen statsallmenning 

 2021/7540 

RS Avvik - oppføring av gnr/bnr i verneforskriftene for 
verneområdene - Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 

 2022/7429 

RS Avtale om skjøtsel Dalseg nordre seter - signert - 
Avtale om skjøtsel Veslekvea - signert 

 2020/6810 



RS Signerte avtaler om skjøtsel Nysteig og om skjøtsel 
Gammelsteig 

 2020/6810 

RS Frydalen LVO - vedrørende kjøreskader på 
kjørespor til Frylia - Sandviken 

 2021/4504 

RS Ikke behov for transport - Rondane NP - helikopter - 
transport av materialer og utstyr for vedlikehold av 
Dassbue - Steinar Rosten 

 2021/8979 

RS Høring - Regional plan for det inkluderende 
Innlandet 2023 - 2026 ( 2030 ) 

 2021/3803 

RS Svar - Søknad - Rondane NP - 2022 - organisert 
ferdsel - Folldal Turlag 

 2022/7458 

RS Svar - Folldal turlags aktivitet i Rondane 2022  2022/7493 
RS Rondane NP - Dovre NP - merking av stier og 

tilrettelegging for aktiviteter i nasjonalparkene 
 2022/7923 

RS Rondane NP - Dovre NP - svar - merking av stier og 
tilrettelegging for aktiviteter i nasjonalparkene 

 2022/7923 

RS Oppdatert - Rondane NP - Skilting og informasjon - 
Stilaget for Mysuseter, Raphamn og Kringseter 

 2022/7923 

RS Rondane NP - Grimsdalen LVO - mottatt rapport om 
berging av kalv 

 2022/7927 

RS Rondane NP - Frydalen LVO - opplysning - søknad 
om forlengelse av skadefellingstillatelse på jerv - 
Deres ref. 2022/7873 

 2022/7477 

RS Frydalen LVO - oppsummering av befaring Søre 
Eldåseter 17.08.22 

 2020/6810 

RS Frydalen LVO - avtale med Jørn Lodver Dalseg - 
rydding av einer på Eldåsetra 

 2020/6810 

RS Frydalen LVO - godtatt - avtale med Jørn Lodver 
Dalseg - rydding av einer på Eldåsetra 

 2020/6810 

RS Oppdatert liste, 28.07.22 - tiltak 2022 - Rondane-
Dovre nasjonalparkstyre 

 2021/9548 

ST 49/2022 Eventuelt   
 

ST 39/2022 Godkjenning av innkalling og valg av medlem til 
å skrive under protokoll 
Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 02.09.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
Kristin Langtjernet ble enstemmig valgt til å skrive under protokollen. 
 



 
 
 

ST 40/2022 Frydalen LVO - oppføring av nytt uthus Luseby 
46 

Innstilling fra forvalter 
A. 
Med hjemmel i verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde § 3, pkt. 1.3. e) får Ann 
Torill og Tore Mohn tillatelse til gjenoppføring av uthus på Luseby 46, gnr. 344 bnr. 25 i Nord-
Fron kommune. 

Vilkår: 
Uthuset skal ha maksimale ytre mål på fasade 5,5 meter x 3,2 meter. 
Gesimshøgde skal være maksimalt 2,35 meter. 
Mønehøyde skal være maksimalt 3,16 meter 
Takutstikk skal maksimalt være 0,5 m. 
Fargen på uthuset skal tilsvare fargen hytta. 
Uthuset skal ikke innredes for overnatting. 
Tillatelsen gjelder til 30.09.2025. 
Når tiltaket er fullført skal Rondane-Dovre nasjonalparkstyre ha en kort melding med bilder 

av det nye bygget. Meldingen sendes på e-post til sfinpost@statsforvalteren.no, og 
merkes «arkivsak 22/6601». 

B. 
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48, får Ann Torill og Tore Mohn dispensasjon fra 
verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde, § 3, pkt. 5.1 for transport med traktor og 
tilhenger langs kjørespor fra Fryosen til hytte på gnr. 344 bnr. 25, Luseby 46.  

Dispensasjonen gjelder frakt av materialer til byggetiltak gitt i byggetillatelse av Rondane-Dovre 
nasjonalparkstyre, i denne saken.  

Dispensasjonen gis med følgende vilkår:  
Dispensasjonen gjelder for inntil 15 turer med traktor og tilhenger på barmark, etter 

kjørespor vist på kartutsnitt i saken (se figur 4 i saken) 
Tillatelsen gjelder frem til materialtransporten og byggearbeidene er fullført, senest 

30.09.2025. 
Statens naturoppsyn Rondane (tlf. 481 13 674) skal i forkant av transportene ha melding 

om når kjøring skal gjennomføres.  
Transporten må skje varsomt og kan først skje når kjøresporet har tørket opp for å gi minst 

mulig terrengslitasje. Det skal ikke kjøres utenfor det etablerte kjøresporet som ligger 
der i dag.  

Hvis det likevel oppstår kjøreskader, kan tiltakshaver bli ansvarlig for reparasjon av disse i 
samråd med forvaltningsmyndigheten og Statens naturoppsyn.  

Vedlagte kjørebok skal sendes forvaltningsmyndigheten innen tre uker etter at transporten 
er utført. 

Denne dispensasjonen er gitt etter verneforskriften og naturmangfoldloven. Tiltakshaver har 
selv ansvar for innhenting av samtykke fra berørte grunneiere der dette er nødvendig, og for at 
det foreligger tillatelse etter motorferdselsloven fra Nord-Fron kommune. 

mailto:sfinpost@statsforvalteren.no


--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 02.09.2022  
 

Behandling 
Enstemmig godkjent som innstillingen fra nasjonalparkforvalteren. 
 

Vedtak 
 

A. 
Med hjemmel i verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde § 3, pkt. 1.3. e) får Ann 
Torill og Tore Mohn tillatelse til gjenoppføring av uthus på Luseby 46, gnr. 344 bnr. 25 i Nord-
Fron kommune. 

Vilkår: 
Uthuset skal ha maksimale ytre mål på fasade 5,5 meter x 3,2 meter. 
Gesimshøgde skal være maksimalt 2,35 meter. 
Mønehøyde skal være maksimalt 3,16 meter 
Takutstikk skal maksimalt være 0,5 m. 
Fargen på uthuset skal tilsvare fargen hytta. 
Uthuset skal ikke innredes for overnatting. 
Tillatelsen gjelder til 30.09.2025. 
Når tiltaket er fullført skal Rondane-Dovre nasjonalparkstyre ha en kort melding med bilder 

av det nye bygget. Meldingen sendes på e-post til sfinpost@statsforvalteren.no, og 
merkes «arkivsak 22/6601». 

B. 
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48, får Ann Torill og Tore Mohn dispensasjon fra 
verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde, § 3, pkt. 5.1 for transport med traktor og 
tilhenger langs kjørespor fra Fryosen til hytte på gnr. 344 bnr. 25, Luseby 46.  

Dispensasjonen gjelder frakt av materialer til byggetiltak gitt i byggetillatelse av Rondane-Dovre 
nasjonalparkstyre, i denne saken.  

Dispensasjonen gis med følgende vilkår:  
Dispensasjonen gjelder for inntil 15 turer med traktor og tilhenger på barmark, etter 

kjørespor vist på kartutsnitt i saken (se figur 4 i saken) 
Tillatelsen gjelder frem til materialtransporten og byggearbeidene er fullført, senest 

30.09.2025. 
Statens naturoppsyn Rondane (tlf. 481 13 674) skal i forkant av transportene ha melding 

om når kjøring skal gjennomføres.  
Transporten må skje varsomt og kan først skje når kjøresporet har tørket opp for å gi minst 

mulig terrengslitasje. Det skal ikke kjøres utenfor det etablerte kjøresporet som ligger 
der i dag.  

Hvis det likevel oppstår kjøreskader, kan tiltakshaver bli ansvarlig for reparasjon av disse i 
samråd med forvaltningsmyndigheten og Statens naturoppsyn.  

mailto:sfinpost@statsforvalteren.no


Vedlagte kjørebok skal sendes forvaltningsmyndigheten innen tre uker etter at transporten 
er utført. 

Denne dispensasjonen er gitt etter verneforskriften og naturmangfoldloven. Tiltakshaver har 
selv ansvar for innhenting av samtykke fra berørte grunneiere der dette er nødvendig, og for at 
det foreligger tillatelse etter motorferdselsloven fra Nord-Fron kommune. 
  

 
 
 
 

ST 41/2022 Rondane NP - dispensasjon - overbygd bord med 
benker ved Rondvassbu - DNT Oslo og Omegn 

Innstilling fra forvalter 
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 får DNT Oslo og Omegn dispensasjon fra 
verneforskriften for Rondane nasjonalpark, § 3, pkt. 1.1 for oppføring av et overbygd bord med 
benker på teltplassen ved Rondvassbu, som vist i figur 1 i saken. 

Vilkår: 
Det overbygde bordet med benker skal lages i tre. 
Største ytre mål skal være: 

obredde, 2,5 meter 
olengde, 3,8 meter 
ohøyde, 2,5 meter. 

Takmaterialet skal være tre eller torv. 
Det skal påføres farge som brukt på bygningsmassen ellers ved Rondvassbu. 
Det overbygde bordet med benker skal ikke plasseres nærmere Rondvatnet enn 20 meter. 

  
--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 02.09.2022  
 

Behandling 
Innstillingen fra nasjonalparkforvalteren vedtatt mot en stemme (Kristian Ulen) 
 

Vedtak 
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 får DNT Oslo og Omegn dispensasjon fra 
verneforskriften for Rondane nasjonalpark, § 3, pkt. 1.1 for oppføring av et overbygd bord med 
benker på teltplassen ved Rondvassbu, som vist i figur 1 i saken. 
Vilkår: 

 Det overbygde bordet med benker skal lages i tre. 
 Største ytre mål skal være:  



o bredde, 2,5 meter 
o lengde, 3,8 meter 
o høyde, 2,5 meter. 

 Takmaterialet skal være tre eller torv. 
 Det skal påføres farge som brukt på bygningsmassen ellers ved Rondvassbu. 
 Det overbygde bordet med benker skal ikke plasseres nærmere Rondvatnet enn 20 

meter. 
 
 
 
 

ST 42/2022 Frydalen LVO - dispensasjon - riving av 
seterbebyggelse - Gammelsteig - Nysteig - Steig gard 

Innstilling fra forvalter 
Med hjemmel i verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde § 3, pkt. 1.3 i) får Steig gard 
v. Karen Elise Steig og August Johan Evensen tillatelse til å: 

1. Fjerne stallen på Gammelsteig, jf. søknaden, bilde 1.  
2. Fjerne fjøset på Nysteig, jf. søknaden, bilde 2. 

  
Vilkår: 

1.Restene av fjøset på Nysteig merkes for gjenbruk i eventuell ny oppføring av bygget. 
2.Riviningsmaterialer skal fraktes ut av verneområdet, og ellers behandles på en forskriftsmessig 

måte. 
3.Andre byggetiltak på de to setertuna er søknadspliktig etter verneforskriften for Frydalen 

landskapsvernområde, og må eventuelt behandles som egne saker av Rondane-Dovre 
nasjonalparkstyre. 

  
--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 02.09.2022  
 

Behandling 
Enstemmig vedtatt som innstillingen fra nasjonalparkforvalteren. 
 

Vedtak 
 

Med hjemmel i verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde § 3, pkt. 1.3 i) får Steig gard 
v. Karen Elise Steig og August Johan Evensen tillatelse til å: 

1. Fjerne stallen på Gammelsteig, jf. søknaden, bilde 1.  
2. Fjerne fjøset på Nysteig, jf. søknaden, bilde 2. 



  
Vilkår: 

1.Restene av fjøset på Nysteig merkes for gjenbruk i eventuell ny oppføring av bygget. 
2.Riviningsmaterialer skal fraktes ut av verneområdet, og ellers behandles på en forskriftsmessig 

måte. 
3.Andre byggetiltak på de to setertuna er søknadspliktig etter verneforskriften for Frydalen 

landskapsvernområde, og må eventuelt behandles som egne saker av Rondane-Dovre 
nasjonalparkstyre. 

 
 
 
 

ST 43/2022 Grimsdalen LVO - riving av seterbebyggelse - 
Bjørnsgardsætre 

Innstilling fra forvalter 
Med hjemmel i verneforskriften for Grimsdalen landskapsvernområde § 3, pkt. 1.3 i) får Malin 
Bjørnsgård tillatelse til å rive bygningsdelene på gnr. 86 bnr. 1 fnr. 59, som holdes oppe av 
bygningene på nabosetra, gnr. 86 bnr. 1 fnr. 58, se figur 3 – 6 i saken. 

Vilkår: 

1.Den delen av bygningen som har tak og vegger intakt, skal fortsatt bli stående, se figur 4. 
2.Riviningsmaterialer skal fraktes ut av verneområdet, og ellers behandles på en 

forskriftsmessig måte. 
3.Andre byggetiltak på de to setertuna er søknadspliktig etter verneforskriften for 

Grimsdalen landskapsvernområde, og må eventuelt behandles som egne saker av 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. 

  
--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 02.09.2022  
 

Behandling 
Enstemmig vedtatt som innstillingen fra nasjonalparkforvalteren. 
 

Vedtak 
 



Med hjemmel i verneforskriften for Grimsdalen landskapsvernområde § 3, pkt. 1.3 i) får Malin 
Bjørnsgård tillatelse til å rive bygningsdelene på gnr. 86 bnr. 1 fnr. 59, som holdes oppe av 
bygningene på nabosetra, gnr. 86 bnr. 1 fnr. 58, se figur 3 – 6 i saken. 
Vilkår: 

1.Den delen av bygningen som har tak og vegger intakt, skal fortsatt bli stående, se figur 4. 
2.Riviningsmaterialer skal fraktes ut av verneområdet, og ellers behandles på en 

forskriftsmessig måte. 
3.Andre byggetiltak på de to setertuna er søknadspliktig etter verneforskriften for 

Grimsdalen landskapsvernområde, og må eventuelt behandles som egne saker av 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. 

 
 
 
 

ST 44/2022 Frydalen LVO - dispensasjon - oppsetting og drift 
av vegbom - Peer Gynt seterveg 

Innstilling fra forvalter 
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 gis det dispensasjon fra verneforskriften for Frydalen 
landskapsvernområde § 3, pkt 1.1 for oppsetting av vegbom som vist i figur 1 i saken, jf. avtale 
mellom Rondane-Dovre nasjonalparkstyret og Peer Gynt seterveg/Nyseter sameige i Nord-
Fron kommune. 

  
--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 02.09.2022  
 

Behandling 
E-post fra Kvam seterveger SA, datert 29.08.22, ble referert i møtet.  
E-post fra Hanne Hvattum, datert 01.09.22, ble referert i møtet. 
Enstemmig vedtatt som innstillingen fra nasjonalparkforvalteren. 
 

Vedtak 
 

Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 gis det dispensasjon fra verneforskriften for Frydalen 
landskapsvernområde § 3, pkt 1.1 for oppsetting av vegbom som vist i figur 1 i saken, jf. avtale 



mellom Rondane-Dovre nasjonalparkstyret og Peer Gynt seterveg/Nyseter sameige i Nord-
Fron kommune. 

 
 
 
 

ST 45/2022 Frydalen LVO - dispensasjon - flytting av vegbom 
- vegstyrene i Bergetjønnlia og Storulvegen 

Innstilling fra forvalter 
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 får Vegstyrene i Bergetjønnlia og Storulvegen 
dispensasjon fra verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde § 3, pkt 1.1 for oppsetting 
av vegbom som vist i figur 1 i saken. 
--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 02.09.2022  
 

Behandling 
Enstemmig vedtatt som innstillingen fra nasjonalparkforvalteren. 
 

Vedtak 
 

Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 får Vegstyrene i Bergetjønnlia og Storulvegen 
dispensasjon fra verneforskriften for Frydalen landskapsvernområde § 3, pkt 1.1 for oppsetting 
av vegbom som vist i figur 1 i saken. 

 
 
 
 

ST 46/2022 Folldal - kommunedelplan for kulturminner og 
kulturmiljøer 2022 - 2025 - høring 

Innstilling fra forvalter 
1.Forslaget til «Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2022 – 2025» vil være en 

kunnskapskilde, og et godt styringsdokument for forvaltning av kulturminner i Folldal 



kommune. Det gjelder også for de kulturminnene som Rondane-Dovre 
nasjonalparkstyre har et forvaltningsansvar for. 

2.Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har ikke andre merknader til høringsdokumentet. 

  
--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 02.09.2022  
 

Behandling 
Enstemmig vedtatt som innstillingen fra nasjonalparkforvalteren. 
 

Vedtak 
 

1. Forslaget til «Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2022 – 2025» vil være 
en kunnskapskilde, og et godt styringsdokument for forvaltning av kulturminner i Folldal 
kommune. Det gjelder også for de kulturminnene som Rondane-Dovre 
nasjonalparkstyre har et forvaltningsansvar for. 

2.Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har ikke andre merknader til høringsdokumentet. 

 
 
 
 

ST 47/2022 Delegerte vedtak 
Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 02.09.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret tok de delegerte sakene til orientering. 
 
 
 
 

ST 48/2022 Referatsaker 



Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 02.09.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret tok referatsakene til orientering. 
 
 
 
 

ST 49/2022 Eventuelt 
Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 02.09.2022  
 

Behandling 
1. Nasjonalparkstyret vil holde et arbeidsmøtet torsdag 3. november 2022 med tema rullering 
av forvatningsplanene. Møtested blir bestemt senere. 
2. Representanter for Villreinforum inviteres til å orientere om tema villrein på møtet 03.11.22. 
Styreleder avtaler nærmere med leder i Villreinforum. 
3. Kopi av presentasjon fra møte med statssekretær Aleksander Øren Heen blir sendt til 
medlemmene av nasjonalparkstyret. 
4. Sekretariatet orienterte om brev fra Miljødirektoratet om ferdselsregulering i 
nasjonalparkene. Kopi av brevet blir sendt til medlemmene av nasjonalparkstyret. 
5. Sekretariatet orienterte om status for arbeidet med ulike tiltak i verneområdene i 2022. 
6. Det åpnes for at mastergradstudent Espen Gevelt, på styremøtet 02.12.22, gir en 
presentasjon av mastergradsoppgaven "«Damn reindeer: How local interests an decisionmaking 
processes affected the visitation strategies in Rondane and Forollhogna National Parks, Norway”. 
7. Kristian Ulen tok opp spørsmålet om nasjonlparkstyret skal anmode Miljødirektoratet om å be 
Kartverket redigere hvilke stier som blir vist i kart som berører nasjonalparkene og villreinområdet. 
Sekretariatet ble bedt om å legge fram en sak for styret om temaet. 
 

Vedtak 
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