
Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 
Møtested: Thon Partner Hotel Otta, Ola Dahlsgt. 7 på Otta 
Dato: 10.02.2023 
Tidspunkt: 10:00 - 14:30 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Even Moen Medlem STOR-ELVDAL 
Guri Ruste Medlem DOVRE 
Magnar Bratlien Medlem NORD-FRON 
Laila Bårdsløkken Medlem RINGEBU 
Kristin Langtjernet Medlem FOLLDAL 
Jørn Eriksen Medlem RINGSAKER 
Kristian Ulen Medlem HAMAR 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Ole Tvete Muriteigen Leder SØR-FRON 
Eldri Siem Medlem SEL 
Aud Hove Medlem IFK 
Halvor Dahle Meland Medlem ÅMOT 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Helge Thomassen Aud Hove IFK 
Brit Dalseg Ole Tvete Muriteigen SØR-FRON 

 

Merknader: 

I tillegg møtte Finn Bjormyr (SNO). 
Det ble gitt følgende orienteringer: 

• Orientering. Ole Erik Bjørnstadhaugen, daglig leder for Nasjonalparkriket Reiseliv. Om 
forprosjektet "Forpliktende samarbeid mellom forvaltning og reiseliv". 

• Orientering. Sekretariatet. Om møte med Sel fjellstyre om tiltak på vegen fra 
Reinsbommen til Spranget.  

o Sekretariatet vil bidra med et notat om behovet for prosess og avklaringer i 
saken. 

• Orientering. Sekretariatet. Trase for stikka skiløype og transporttrase til Rondvassbu 
vinteren 2023.  

o Delegert vedtak på tre alternative traseer i 2023. 

• Orientering. Sekretariatet. Kort om arbeidet med tiltaksplan for villrein.  
o Avvente prosjektplan fra Statsforvalteren. Eventuell sak til styret om 

representasjon. 

• Orientering. Finn Bjormyr. Orienteringer fra naturoppsynet.  



 
 
 

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 1/2023 Godkjenning av innkalling og valg av medlem til å 
skrive under protokoll 

  

ST 2/2023 Sak - Rondane NP - Forberedende klagebehandling 
- Motorferdsel barmark 2022-2025 - jaktlaget v/Stian 
Brenden 

 2022/9065 

ST 3/2023 Klage - Frydalen LVO - dispensasjon - 2022 - 
oppsetting og drift av vegbom - Peer Gynt seterveg 

 2021/6734 

ST 4/2023 Klage - Dovre NP - Grimsdalen LVO - søknad - 
motorferdsel snødekt mark - etter øvingsplan for 
2023 - Brennhaug Lesja og Dombås Røde Kors 
Hjelpekorps 

 2022/11720 

ST 5/2023 Hemmeldalen NR - dispensasjon - motorferdsel - 
2022 - snødekt mark - utvidelse av løyper - 
Myklebysetra vel 

 2022/11277 

ST 6/2023 Rondane og Dovre nasjonalparker med tilliggende 
landskapsvernområder og naturreservat - årsrapport 
2022 

 2023/1249 

ST 7/2023 Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - midler til tiltak i 
verneområder - driftsmidler - SNO-ressurs - 2023 - 
endelig prioritering 

 2022/9164 

ST 8/2023 Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - møteplan 2023 
- ny behandling 

 2022/11682 

ST 9/2023 Rondane - Dovre - spørsmål om redigering av stier i 
kartgrunnlaget 

 2023/623 

ST 10/2023 Delegerte vedtak   

DS 1/2023 Hemmeldalen NR - dispensasjon - motorferdsel - 
2023 - 2026 - snødekt mark - Himmelsjøen - Horta - 
Dambua - Halasjøen - Strandsameiet 

 2022/11700 

DS 2/2023 Delegert sak - Hemmeldalen NR - dispensasjon - 
utbedring av stier - motorferdsel – snødekt mark - 
2023 - Åmot Vestfjell - Åmot frivilligsentral 

 2022/11651 

DS 3/2023 Delegert sak - dispensasjon - Rondane NP - 
snødekt mark - Korstadbua ved fremre Vulutjønn - 
Anders Ånne 

 2022/12155 

DS 4/2023 Delegert sak - Grimsdalen LVO - dispensasjon - 
motorferdsel 2023 - 2026 - snødekt mark - 
Grimsdalshytta - Den norske turistforening Oslo og 
Omegn 

 2022/10650 

DS 5/2023 Delegert sak - Dovre NP - dispensasjon - 
motorferdsel - 2023 - 2026 - snødekt mark - Eftanså 
- Rustemåsåhuset - Einbuggdalen 

 2022/12534 

DS 6/2023 Delegert sak - Hemmeldalen NR – dispensasjon – 
motorferdsel – 2023 – 2026 – snødekt mark – 

 2023/993 



Myklebysetra – Søkkundsjøen – Storbekkfjellet – 
Rundhaugen - Helge Krog 

DS 7/2023 Delegert sak - Rondane NP - søknad om 
motorferdsel vinteren 2023 - Vesllegeret - Sel 
fjellstyre 

 2022/3729 

DS 8/2023 Delegert sak - Hemmeldalen NR - dispensasjon - 
motorferdsel - 2023 - 2027 - snødekt mark - 
transport fra Bjørnåsen til Raudfjellet 

 2023/844 

DS 9/2023 Delegert sak - Hemmeldalen NR – dispensasjon - 
motorferdsel 2023 - 2026 – uttransport av felt elg - 
Helge Krog 

 2023/1015 

DS 
10/2023 

Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - 
motorferdsel - 2023 - snødekt mark - Skogsætri - 
Vadet-hytta 

 2023/1080 

ST 11/2023 Referatsaker   

RS Høring av overordnet bevaringsstrategi  2022/10392 

RS Melding om vedtak - fradeling av eiendom fra 344/5 
- Luseby - Pål Martin Sletten 

 2022/2716 

RS Melding om vedtak - transport av proviant , bagasje 
og utstyr til utleiehytter og øvrige hytter på 
Strandsameiet - Haaken Wilhelm Mathiesen 

 2022/11700 

RS Tillatelse fra Fjellstyret og Statskog - Rondane NP - 
Frydalen LVO - snødekt mark - drift og ettersyn - 
Rondvassbu - DNT Oslo og Omegn 

 2022/11533 

RS Melding om vedtak - Grimsdalen LVO - snødekt 
mark - Grimsdalshytta - Den norske turistforening 

 2022/10650 

RS Tilbakemelding på vedtak - Frydalen LVO - flytting 
av vegbom - vegstyrene i Bergetjønnlia og 
Storulvegen 

 2022/7800 

RS Rondane - Dovre - årlig kontaktmøte (07.12.22) 
mellom forvaltningen, DNT, hytteverter og 
drivere/eiere av private turisthytter - oppsummering 

 2022/12149 

RS Melding om vedtak - Dovre NP - Grimsdalen LVO - 
snødekt mark - stikking av DNT-løype mellom 
Hageseter turisthytte og Grimsdalshytta - Dombås 
Røde Kors Hjelpekorps 

 2021/12779 

RS Invitasjon til innspelsmøte om stortingsmelding om 
villrein - 10.01.23 

 2023/23 

RS Hemmeldalen NR - restaurering av myr - forslag til 
samarbeid om prosjekt 

 2023/161 

RS Rondane NP - Dovre NP - svar - 2023 - arrangering 
av fellestur - Spranget - Rondvassbu - Bjørnhollia - 
Dørålseter - Grimsdalshytta - Hjerkinn - DNT 
Telemark 

 2023/742 

RS Regulering av ferdsel og andre aktiviteter i 
eksisterende verneområder 

 2022/12171 

RS Referat fra FoU Rondane 22.11.2022  2022/11933 



RS Melding om vedtak - motorferdsel i utmark - Dovre - 
øvingsplan øvelse nr B1 - kjentmannstur Dovrefjell 
Øst - Brennhaug - Lesja - Dombås Røde Kors 
Hjelpekorps 

 2022/11720 

RS Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - rapportering 
antall anmeldelser til politiet i 2022 

 2022/12468 

RS Grunneiers tillatelse til oppføring av overbygd bord 
og benk på teltareal ved Rondvassbu turisthytte 

 2022/7816 

RS Tillatelse - motorferdsel innen Folldal kommunes 
grense - transport til Grimdalshytta - DNT Den 
norske turistforening 

 2022/10650 

RS Grunneiers tillatelse - Frydalen LVO - flytting av 
vegbom - vegstyrene i Bergetjønnlia og Storulvegen 

 2022/7800 

RS Rondane NP - Dovre NP - svar - vilttiltak 2023 - 
Normann-prosjektet - Nord-Fron kommune 

 2023/1150 

RS Melding om vedtak - Dovre NP - 2023 - 2026 - 
snødekt mark - Eftansåe - Rustemåsåhuset - 
Einbuggdalen - Bjørn Svendsgard 

 2022/12534 

RS Naturoppdrag åpnes for bruk - Miljødirektoratet  2022/12411 

RS Bekreftelse - Grimsdalen LVO - Dispensasjon – 
Fasadeendring og ominnredning av bygg til nytt 
formål 

 2023/1445 

RS Oversending - vedlegg 2 skjema for innspill - SNO 
ressurs med rapporteringsskjema - 2023 - 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 

 2022/9164 

RS Ny forvaltningsplan for rovvilt og samfunn i region 5  2020/12722 

RS Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten - 
Årsmelding 2022 

 2023/1569 

RS Rondane NP - Dovre NP - rapport - Normann-
prosjektet - Registrering av villreinen sin 
områdebruk innan Gråhø/Tjønnseterfjellet i Nord-
Fron og Sør-Fron og Veslefjellet/Kuva i Dovre 

 2022/279 

RS Rondane NP - motorferdsel - snødekt mark - 
vedrørende bruk av bru over Stor-Ula, ved Spranget 
- stikka løype vintersesong 2023 

 2023/1432 

RS Rondane NP - brøyting i Vardamorkje, Høvringen - 
høringEpost fra Sel kommune 

 2023/1339 

RS Kopi - Søknad fra det interkommunale 
skadefellingslaget i Fron om tillatelse til motorferdsel 
i utmark jf. transport av mannskap og utstyr i 
forbindelse med skadefelling av freda rovvilt 

 2023/996 

RS Kopi - Rondane NP - Frydalen LVO - motorferdsel i 
utmark i forbindelse med skadefelling - melding om 
vedtak - Nord-Fron kommune 

 2023/996 

RS Rondane Dovre - oppsummering - samråd - diverse 
tiltak i felt 2023 

 2022/9164 



RS Avventer behandling - Hemmeldalen NR - snødekt 
mark - utbedring av stier / utlegging av treklopper - 
Åmot Vestfjell - Åmot Frivilligsentral 

 2022/11651 

ST 12/2023 Eventuelt   

 

ST 1/2023 Godkjenning av innkalling og valg av medlem til å 
skrive under protokoll 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 10.02.2023  

 

Even Moen Guri Ruste foreslått til å skrive under protokollen sammen med 
møteleder Even Moen. 

 

Behandling 

Enstemmig vedtatt som forslag fra Even Moen. 
Møteinnkallingen ble enstemmig godkjent. 
 

Vedtak 

Guri Ruste ble valgt til å skrive under protokollen sammen med møteleder Even Moen. 
Møteinnkallingen godkjent. 
 
 
 
 

ST 2/2023 Sak - Rondane NP - Forberedende 
klagebehandling - Motorferdsel barmark 2022-2025 - 
jaktlaget v/Stian Brenden 

Innstilling fra forvalter 

Det vises til klage av 22.9.2022 fra jaktleder Stian Brenden der delegert vedtak av 20.9.2022 

om bruk av elgtrekk/jernhest for uttransport av felt elg påklages. Klager ønsker å bruke ATV 

med belter (sekshjuling) for uttransport. 

I klagen kan vi ikke se at det er lagt fram nye opplysninger som ikke var kjent eller vurdert på 

vedtakstidspunktet, og som medfører at det delegerte vedtaket datert 20.9.2022 bør endres. 

Søknaden om motorferdsel for uttransport av felt elg er behandlet på en lovmessig måte, 

basert på eksisterende kunnskap, verneforskrift, forvaltningsplanens retningslinjer og 

naturmangfoldlovens §§ 8-12. 

Med hjemmel i forvaltningsloven § 33 opprettholder Rondane-Dovre nasjonalparkstyre vedtaket 

og saken blir sendt til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. 

  

--- slutt på innstilling --- 



Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 10.02.2023  

 

Behandling 

Enstemmig vedtatt som innstillingen fra nasjonalparkforvalteren. 
 

Vedtak 

Det vises til klage av 22.9.2022 fra jaktleder Stian Brenden der delegert vedtak av 20.9.2022 
om bruk av elgtrekk/jernhest for uttransport av felt elg påklages. Klager ønsker å bruke ATV 
med belter (sekshjuling) for uttransport. 
I klagen kan vi ikke se at det er lagt fram nye opplysninger som ikke var kjent eller vurdert på 
vedtakstidspunktet, og som medfører at det delegerte vedtaket datert 20.9.2022 bør endres. 
Søknaden om motorferdsel for uttransport av felt elg er behandlet på en lovmessig måte, 
basert på eksisterende kunnskap, verneforskrift, forvaltningsplanens retningslinjer og 
naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
Med hjemmel i forvaltningsloven § 33 opprettholder Rondane-Dovre nasjonalparkstyre vedtaket 
og saken blir sendt til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. 
 
 
 
 

ST 3/2023 Klage - Frydalen LVO - dispensasjon - 2022 - 
oppsetting og drift av vegbom - Peer Gynt seterveg 

Innstilling fra forvalter 

Med hjemmel i forvaltningsloven § 33 opprettholder Rondane-Dovre nasjonalparkstyre sitt 

vedtak gjort 02.09.22, styresak 44/2022. 

Saken blir sendt til Miljødirektoratet for endelig avgjerd. 

Hovedinnholdet i klagen er vurdert i punkt A) – M). I klagen er det ikke lagt fram nye 

opplysninger som er vesentlige for vurdering av saken. 

Styresak 44/2022 er behandlet på en lovmessig måte, basert på eksisterende kunnskap om 

verneområdene.  

Klager Harald Ulrik Sverdrup har ikke gitt en berettiget begrunnelse for sin klage. Det fysiske 

tiltaket er av en underordnet betydning, plassert i eksisterende vegarel. Tiltaket vil ikke påvirke 

landskapets art og karakter.En vurdering etter naturmangfoldovens §§ 8 – 12 synes å være lite 

relevant. 

  

Tiltaket medfører ikke nye råderettsinnskrekninger for klager Harald Ulrik Sverdrup. 

  
--- slutt på innstilling --- 

  



 
 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 10.02.2023  

 

Behandling 

Enstemmig vedtatt som innstillingen fra nasjonalparkforvalteren. 
 

Vedtak 

Med hjemmel i forvaltningsloven § 33 opprettholder Rondane-Dovre nasjonalparkstyre sitt 
vedtak gjort 02.09.22, styresak 44/2022. Saken blir sendt til Miljødirektoratet for endelig 
avgjerd. 
Hovedinnholdet i klagen er vurdert i punkt A) – M). I klagen er det ikke lagt fram nye 
opplysninger som er vesentlige for vurdering av saken. 
Styresak 44/2022 er behandlet på en lovmessig måte, basert på eksisterende kunnskap om 
verneområdene. 
Klager Harald Ulrik Sverdrup har ikke gitt en berettiget begrunnelse for sin klage. Det fysiske 
tiltaket er av en underordnet betydning, plassert i eksisterende vegarel. Tiltaket vil ikke påvirke 
landskapets art og karakter.En vurdering etter naturmangfoldovens §§ 8 – 12 synes å være lite 
relevant. Tiltaket medfører ikke nye råderettsinnskrekninger for klager Harald Ulrik Sverdrup. 
 
 
 
 

ST 4/2023 Klage - Dovre NP - Grimsdalen LVO - søknad - 
motorferdsel snødekt mark - etter øvingsplan for 2023 - 
Brennhaug Lesja og Dombås Røde Kors Hjelpekorps 

Innstilling fra forvalter 

A 

Med hjemmel i forvaltningsloven § 33 opprettholder Rondane-Dovre nasjonalparkstyre vedtak i 

delegert sak, datert 28.11.22. 

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 Brennhaug Lesja og Dombås 

Røde Kors Hjelpekorps. 

Den delegerte saken er behandlet på en lovmessig måte, basert på eksisterende kunnskap om 

verneområdene. Den omsøkte motorferdselen vurderes å ikke være i strid med verneformålet 

eller gi en nevneverdig påvirkning på verneverdiene.  

Saksbehandling og vurdering av tilaket er gjort i tråd med brev fra Klima- og 

miljødepartementet, datert 15.05.20. 

  



 

B. 

Med hjemmel i forvaltningslovens § 42 blir klagen ikke gitt utsettende virkning for 

gjennomføring av kjentmannsturen. Tiltaket som vedtaket omhandler har ikke en uopprettelig 

eller irreversibel karakter. 

  

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 10.02.2023  

 

Behandling 

Nasjonalparkforvalteren refererte opplysninger fra Brennhaug Lesja Dombås hjelpekorps om at 
de har innhentet samtykker fra berørte private grunneiere, samt sendt brev til Dovre fjellstyre 
om saken. 

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

Protokolltilførsel fra Kristian Ulen: 
Kristian Ulen ønsker å påpeke at selv om en ser betydningen av beredskapsetatenes 

mulighet for kjentmannskjøring, begrunnes stemmegiving mot innstillingen med bekymring 

for hensynet til villreinens leveforhold i området. Dette utfra nylig konstaterte utfordringer i 

kvalitetsnorm for villrein, samt tillatt antall snøscootere sett opp mot vurderinger som ble 

lagt til grunn for hva som ble innvilget i lignende sak fra 2021 «Vedtak - klage - Rondane 

NP - Grimsdalen LVO - Dørålen LVO - kjentmannskøyring - Brennhaug - Lesja og Dombås 

Røde Kors Hjelpekorps v/ Wiggo Vasshaug Hansen 2020/12695» - (DS 4/2021). 
 

Vedtak 

A 
Med hjemmel i forvaltningsloven § 33 opprettholder Rondane-Dovre nasjonalparkstyre vedtak i 
delegert sak, datert 28.11.22. 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 Brennhaug Lesja og Dombås 
Røde Kors Hjelpekorps. 
Den delegerte saken er behandlet på en lovmessig måte, basert på eksisterende kunnskap om 
verneområdene. Den omsøkte motorferdselen vurderes å ikke være i strid med verneformålet 
eller gi en nevneverdig påvirkning på verneverdiene. 
Saksbehandling og vurdering av tilaket er gjort i tråd med brev fra Klima- og 
miljødepartementet, datert 15.05.20. 
B. 
Med hjemmel i forvaltningslovens § 42 blir klagen ikke gitt utsettende virkning for 
gjennomføring av kjentmannsturen. Tiltaket som vedtaket omhandler har ikke en uopprettelig 
eller irreversibel karakter. 
 
 
 
 



ST 5/2023 Hemmeldalen NR - dispensasjon - motorferdsel - 
2022 - snødekt mark - utvidelse av løyper - Myklebysetra vel 

Innstilling fra forvalter 

A. 

Med hjemmel i verneforskriften for Hemmeldalen naturreservat § 5. pkt. 12 får Myklebysetra vel 

tillatelse til oppkjøring av skiløyper ved bruk av snøskuter på traseen rundt Myklebyskarven ned 

til nordenden av Søkkundsjøene fra Myklebysetra. 

Vilkår: 

•Dispensasjonen gjelder for perioden fra og med skolens vinterferie og til 15. april i årene 

2023 – 2026 

•I 2025 tillates kjøring av skiløyper frem til 2. påskedag.  

•Hvis Myklebysetra vel eller forvaltningsmyndigheten får melding om at villrein har trekt inn i 

området før 15. april (eller 2. påskedag i 2025), skal kjøringen avsluttes for sesongen.  

•Preparering av skiløypene skal gjøres med bruk av snøskuter og sporlegger. 

•Kjøringen skal begrenses til det som er nødvendig, og være knyttet til utfart i vinterferien, 

påskeferie og eventuelt helger. 

•Det skal ikke foretas rydding av vegetasjon i løypetraseene. 

•All kjøring skal skje på godt snødekt mark og på en hensynsfull måte slik at skader på 

vegetasjonen og unødige forstyrrelser av dyrelivet unngås. 

•Kjøreboken og dispensasjonen skal medbringes under oppkjøringene. 

•Det skal føres kjørebok, jf vedlegg. Hver enkelt tur skal føres i 

kjøreboken før oppkjøringen begynner. Kopi av kjøreboken skal sendes Rondane – 

Dovre nasjonalparkstyre etter endt sesong og senest innen 1. juni hvert år. Sendes til 

sfinpost@statsforvalteren.no . 

B. 

Nasjonalparkstyret har satt i gang arbeidet med rullering av Forvaltningsplanen for 

Hemmeldalen naturrservat. Behandling av søknad om en ny skiløypetrase (nr 2) tas som et 

innspill til denne prosessen, og blir en del av høringa av forslaget til forvaltningsplan.  

Videre behandling av søknaden om ny skiløypetrase (nr 2) blir utsatt til arbeidet med 

forvaltningsplanen er ferdigstilt. 

  

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 10.02.2023  

 

Behandling 

Enstemmig vedtatt som innstillingen fra nasjonalparkforvalteren. 
 

mailto:sfinpost@statsforvalteren.no


Vedtak 

A. Med hjemmel i verneforskriften for Hemmeldalen naturreservat § 5. pkt. 12 får Myklebysetra 
vel tillatelse til oppkjøring av skiløyper ved bruk av snøskuter på traseen rundt Myklebyskarven 
ned til nordenden av Søkkundsjøene fra Myklebysetra. 
Vilkår: 

• Dispensasjonen gjelder for perioden fra og med skolens vinterferie og til 15. april i årene 
2023 – 2026 

• I 2025 tillates kjøring av skiløyper frem til 2. påskedag. 

• Hvis Myklebysetra vel eller forvaltningsmyndigheten får melding om at villrein har trekt 
inn i området før 15. april (eller 2. påskedag i 2025), skal kjøringen avsluttes for 
sesongen. 

• Preparering av skiløypene skal gjøres med bruk av snøskuter og sporlegger. 

• Kjøringen skal begrenses til det som er nødvendig, og være knyttet til utfart i 
vinterferien, påskeferie og eventuelt helger. 

• Det skal ikke foretas rydding av vegetasjon i løypetraseene. 

• All kjøring skal skje på godt snødekt mark og på en hensynsfull måte slik at skader på 
vegetasjonen og unødige forstyrrelser av dyrelivet unngås. 

• Kjøreboken og dispensasjonen skal medbringes under oppkjøringene. 

• Det skal føres kjørebok, jf vedlegg. Hver enkelt tur skal føres i kjøreboken før 
oppkjøringen begynner. Kopi av kjøreboken skal sendes Rondane – Dovre 
nasjonalparkstyre etter endt sesong og senest innen 1. juni hvert år. Sendes til 
sfinpost@statsforvalteren.no . 

B. 
Nasjonalparkstyret har satt i gang arbeidet med rullering av Forvaltningsplanen for 
Hemmeldalen naturrservat. Behandling av søknad om en ny skiløypetrase (nr 2) tas som et 
innspill til denne prosessen, og blir en del av høringa av forslaget til forvaltningsplan. 
Videre behandling av søknaden om ny skiløypetrase (nr 2) blir utsatt til arbeidet med 
forvaltningsplanen er ferdigstilt. 
 
 
 
 

ST 6/2023 Rondane og Dovre nasjonalparker med tilliggende 
landskapsvernområder og naturreservat - årsrapport 2022 

Innstilling fra forvalter 

Det blir vist til vedtektene for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre, pkt. 8.7. 

Nasjonalparkstyret tar Sekretariatet for Rondane-Dovre nasjonalparkstyres årsrapport for 2022 

til orientering. 

Sekretariats årsrapport med vedlegg blir etter dette sendt til Miljødirektoratet og 

Statsforvalteren i Innlandet til orientering. 

  

--- slutt på innstilling --- 

 
  



 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 10.02.2023  

 

Behandling 

Enstemmig vedtatt som innstillingen fra nasjonalparkforvalteren. 
 

Vedtak 

Det blir vist til vedtektene for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre, pkt. 8.7. 
Nasjonalparkstyret tar Sekretariatet for Rondane-Dovre nasjonalparkstyres årsrapport for 2022 
til orientering. 
Sekretariats årsrapport med vedlegg blir etter dette sendt til Miljødirektoratet og 
Statsforvalteren i Innlandet til orientering. 
 
 
 
 

ST 7/2023 Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - midler til tiltak 
i verneområder - driftsmidler - SNO-ressurs - 2023 - endelig 
prioritering 

Innstilling fra forvalter 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyres endelig prioritering av tiltaksmidlene (kap.post 1420.31) i 

2023: 

Nr Tiltak Beløp (1000 

kr) 

1 Skjøtselstiltak Grimsdalen LVO  200 

2 Skjøtselstiltak Frydalen LVO 150 

3 Tiltak på stien Grimsdalshytta – Hageseter, jf. notat/plan kommer fra 

Finn, påbegynt 

250 

4 Informasjonstiltak etter merkevare – oppfølging av enkelte infopunkt 100 

5 Informasjon – kommunikasjon – internett / trykksak / dialog 0 

6 Vedlikehold stier ved Rondvassbu, gjenstår noe på toppen, opp fra 

Rondvassbu. 

50 

7 Fornying av informasjon om kulturmiljøet på Formokampen 50 

8 Plakater og stier i Hemmeldalen naturreservat 0 

SUM   800 

  

 

  

  

  



--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 10.02.2023  

 

Behandling 

Enstemmig vedtatt som innstillingen fra nasjonalparkforvalteren. 
 

Vedtak 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyres endelig prioritering av tiltaksmidlene (kap.post 1420.31) i 
2023: 

Nr Tiltak 
Beløp (1000 
kr) 

1 Skjøtselstiltak Grimsdalen LVO  200 

2 Skjøtselstiltak Frydalen LVO 150 

3 Tiltak på stien Grimsdalshytta – Hageseter 250 

4 Informasjonstiltak etter merkevare – oppfølging av enkelte infopunkt 100 

5 Informasjon – kommunikasjon – internett / trykksak / dialog 0 

6 
Vedlikehold stier ved Rondvassbu, gjenstår noe på toppen, opp fra 
Rondvassbu. 

50 

7 Fornying av informasjon om kulturmiljøet på Formokampen 50 

8 Plakater og stier i Hemmeldalen naturreservat 0 

SUM   800 

  
 
 
 
 

ST 8/2023 Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - møteplan 2023 
- ny behandling 

Innstilling fra forvalter 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre vedtar slik møteplan for 2023 

Møte Dato Møteplass 

1 10. februar Otta 

2     

3     

4     

5     

  



  

--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 10.02.2023  

 

Behandling 

Nasjonalparkstyret foreslo følgende datoer til møteplan: 

Møte Dato Møteplass 

1 10. februar Otta 

2 25. - 26. mai Folldal gruver 

3 1. september Hjerkinn fjellstue 

4 1. desember Venabu fjellhotell 

      

Enstemmig vedtatt som foreslått i møtet. 
 

Vedtak 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre vedtar slik møteplan for 2023: 

Møte Dato Møteplass 

1 10. februar Otta hotell 

2 25. - 26. mai Folldal gruver 

3 1. september Hjerkinn fjellstue 

4 1. desember Venabu fjellhotell 

 
 
 
 

ST 9/2023 Rondane - Dovre - spørsmål om redigering av stier 
i kartgrunnlaget 

Innstilling fra forvalter 

Nasjonalparkforvalteren vil ikke tilrå at nasjonalparkstyret sender en anmodning til 

Miljødirektoratet om å få Kartverket til å manipulere datatsett som gjelder stier innenfor 

nasjonalparkene. 

  

Begrunnelse: 

-Konsekvensene av manipulere datasett f.eks. innenfor en nasjonalpark er uoversiktiglige.  

-Lokale parter bør heller samarbeide om å lage god turkart, som bidrar til å kanalisere 

ferdselen dit en ønsker det. 
  

--- slutt på innstilling --- 



Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 10.02.2023  

 

Behandling 

Enstemmig vedtatt som innstillingen fra nasjonalparkforvalteren. 

 

Vedtak 

Nasjonalparkforvalteren vil ikke tilrå at nasjonalparkstyret sender en anmodning til 
Miljødirektoratet om å få Kartverket til å manipulere datatsett som gjelder stier innenfor 
nasjonalparkene. 
Begrunnelse: 
- Konsekvensene av manipulere datasett f.eks. innenfor en nasjonalpark er uoversiktiglige. 
- Lokale parter bør heller samarbeide om å lage god turkart, som bidrar til å kanalisere 
ferdselen dit en ønsker det. 
 
 
 
 

ST 10/2023 Delegerte vedtak 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 10.02.2023  

 

Behandling 

 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret tar de delegerte sakene til orientering. 
 
 
 
 

ST 11/2023 Referatsaker 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 10.02.2023  

 

Behandling 

 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret tar referatsakene til orientering. 
 
 
 
 



ST 12/2023 Eventuelt 

Saksprotokoll i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 10.02.2023  

 

Kristian Ulen Eventuelt - Bedre brukerrettet informasjon rundt de mest vanlige 
former for aktivitet og søknadspliktige forhold innen verneområdet, jf 
forslag sendt ut før møtet 
Med bakgrunn i ovenfor nevnte, foreslås følgende innstilling til vedtak: 
«Nasjonalparkstyret ser fordel i å bedre informasjon og veiledning rundt 
vanlige former for aktivitet og søknadspliktige forhold på verneområdets 
hjemmeside, og ber derfor om at dette implementeres etter inspirasjon av 
slik informasjon under Søknader på tilgrensende nasjonalparker sine 
hjemmesider.  
Forollhogna 
nasjonalpark:              https://www.nasjonalparkstyre.no/Forollhogna/   
Dovrefjell 
nasjonalpark:               https://www.nasjonalparkstyre.no/Dovrefjell/   
Breheimen 
nasjonalpark:               https://www.nasjonalparkstyre.no/Breheimen/   
  

 

Behandling 

Enstemmig vedtatt som foreslått fra Kristian Ulen. 
 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret ser fordel i å bedre informasjon og veiledning rundt vanlige former for aktivitet og 
søknadspliktige forhold på verneområdets hjemmeside, og ber derfor om at dette implementeres etter 
inspirasjon av slik informasjon under Søknader på tilgrensende nasjonalparker sine hjemmesider.  
Forollhogna nasjonalpark:              https://www.nasjonalparkstyre.no/Forollhogna/   
Dovrefjell nasjonalpark:               https://www.nasjonalparkstyre.no/Dovrefjell/   
Breheimen nasjonalpark:               https://www.nasjonalparkstyre.no/Breheimen/   
 
 
 
 
 

https://www.nasjonalparkstyre.no/Forollhogna/
https://www.nasjonalparkstyre.no/Dovrefjell/
https://www.nasjonalparkstyre.no/Breheimen/
https://www.nasjonalparkstyre.no/Forollhogna/
https://www.nasjonalparkstyre.no/Dovrefjell/
https://www.nasjonalparkstyre.no/Breheimen/

