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Utvalg: Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyret 
Møtested: E-post 
Dato: 08.03.2023 
Tidspunkt: 12:00 - 12:15 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ole Tvete Muriteigen Leder  
Eldri Siem Medlem  
Even Moen Nestleder  

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader: 
 

 
 

Øvrige frammøtte: 
Navn  
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 1/2023 Uttale - Regional plan for klima, energi og miljø i 
Innlandet 

 2021/3809 

ST 2/2023 Dovre NP - Grimsdalen LVO - Vesle Hjerkinn LVO - 
tiltak på stien mellom Hageseter Turisthytte og 
Grimsdalshytta - motorferdsel - barmark - helikopter 

 2023/1704 

 

ST 1/2023 Uttale - Regional plan for klima, energi og miljø i 
Innlandet 
Saksprotokoll i Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyret - 
08.03.2023  
 

Behandling 
Enstemmig vedtatt som innstillingen fra nasjonalparkforvalteren. 
 

Vedtak 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre synes det er positiv at besøksforvaltning er tatt inn i 
handlingsprogrammet. En nærmere konkretisering av tiltaket om strategi i 
handlingsprogrammet punkt 1.4.1 etterlyses. 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre oppfordrer derfor til at et konkret utviklingsprosjekt for 
besøksforvaltning blir en del av handlingsprogrammet, og ser det som naturlig av både 
nasjonalparkstyrer og sekretariat blir involvert i et slik arbeid. 
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre oppfordrer videre til at regionale planer for villreinområder i 
større grad synliggjøres og kobles mot regional plan for klima, energi og miljø. En 
utbyggingsgrense mot fjell og utmark kunne lagt føringer i regionale planer for villrein til grunn. 
 
 
 
 

ST 2/2023 Dovre NP - Grimsdalen LVO - Vesle Hjerkinn LVO - 
tiltak på stien mellom Hageseter Turisthytte og 
Grimsdalshytta - motorferdsel - barmark - helikopter 
Saksprotokoll i Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyret - 
08.03.2023  
 

Behandling 
Enstemmig vedtatt som innstillingen fra nasjonalparkforvalteren. 
 



Vedtak 
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 blir det gitt dispensasjon fra verneforskriften for Dovre 
nasjonalpark, § 3, pkt. 6.1 og Grimsdalen landskapsvernområde, § 3, pkt. 5.1. for 

• bruk av helikopter til frakt av stein, utstyr og gravmaskin i perioden 1. – 19. august 2023.  
• bruk av helikopter til frakt av gravemaskin ut etter at arbeidet er avsluttet i 2023.  
• bruk av gravemaskin til gjennomføring av tiltakene i 2023. 
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