
Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Verneområdestyret for Trollheimen 
Møtested: , Oppistua Øye, Surnadal 
Dato: 27.02.2023 
Tidspunkt: 10:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest til nasjonalparkforvalter.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed. 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

 Saker til behandling   
ST 1/2023 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste   
ST 2/2023 Valg av to til å godkjenne møteprotokoll sammen 

med leder 
  

ST 3/2023 Referat sak   
RS 1/2023 Samarbeid om ressurs til informasjonsarbeid  2022/13201 
RS 2/2023 Svartåmoen naturreservat - merknad til 

retningslinjer for ferdsel med hest 
 2022/7607 

RS 3/2023 Svartåmoen naturreservat - svar på klage om 
retningslinjer for ferdsel med hest i Svartåmoen 
naturreservat - Inge Erlend Grøndalen 

 2022/7607 

RS 4/2023 Svartåmoen naturreservat - Avgjørelse i tidligere 
sak FMMR 17/6268 om tilbygg av uthus 

 2020/4787 

RS 5/2023 Trollheimen landskapsvernområde - kommentar på 
tilsendt informasjon 

 2022/6215 

RS 6/2023 Bruk av el-rullestol og andre hjelpemidler for 
personer med nedsatt gangfunksjon i verneområder 

 2022/11213 

RS 7/2023 Det nye globale rammeverket for biologisk mangfold  2022/13201 
 Saker til behandling   
ST 4/2023 Muntlige orienteringer forvaltere og SNO   
ST 5/2023 Trollheimen landskapsvernområde - Orientering om 

supplerende vern 
 2023/2388 

ST 6/2023 Svartåmoen naturreservat - klage på vedtak om 
avslag på søknad om gjenoppbygging av gamle 
Alvstusetra / Fiskjassetra 

 2021/13431 

ST 7/2023 Oppnevning av nye partsrepresentanter - 
Verneområdestyret for Trollheimen 

 2022/13201 

ST 8/2023 Innspill til revidering av forvaltningsplan for rovvilt i 
rovviltregion 6 Midt-Norge 

 2022/11682 

ST 9/2023 Møteplan og driftsmidler 2023  2022/13201 
ST 10/2023 Midler til tiltak i verneområdene i Trollheimen 2023  2022/13201 
ST 11/2023 Delegert sak   
DS 1/2023 Søknad om dispensasjon for kjøring med snøskuter 

til basestasjoner - Gjetargut 
 2021/1751 

DS 2/2023 Trollheimen landskapsvernområde - Motorferdsel 
for transport av tyngre materiale og ved til privat 
hytte ved Gjevilvassvegen - Oddvar Aalbu 

 2022/12448 

DS 3/2023 Trollheimen landskapsvernområde - bruk av 
snøscooter for transport av ved og tyngre utstyr til 
hytte 16/1 - Ola Vaseng 

 2023/456 
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DS 4/2023 Trollheimen landskapsvernområde - motorferdsel 
med snøscooter til hytte på Nerskogen, Minnilla 83 - 
Arne Ivar Østerås 

 2023/311 

DS 5/2023 Trollheimen landskapsvernområde - Bruk av ***** 
***** ***** ***** ***** til Jølvatnet - ***** ***** 

X 2022/11213 

DS 6/2023 Innvilget - Trollheimen landskapsvernområde - 
dispensasjon for motorferdsel med snøscooter til 
hytte i ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

X 2023/1130 

DS 7/2023 Trollheimen landskapsvernområde - gitt 
dispensasjon for bruk av snøscooter for transport av 
utstyr og ved til hytte i ***** - ***** ***** ***** 

X 2021/5787 

DS 8/2023 Trollheimen landskapsvernområde - søknad om 
motorferdsel med snøscooter til hytte i Kvenndalen 
43/42 - Stig Mikkelsen 

 2022/12878 

DS 9/2023 Trollheimen landskapsvernområde og Svartåmoen 
naturreservat- bruk av snøscooter for transport av 
tyngre utstyr til Fugelsøysetra - Jo Fugelsøy 

 2022/13107 

DS 
10/2023 

Trollheimen landskapsvernområde - Dispensasjon 
for utbedring av rutenett fra Rindal til 
Trollheimshytta - Trondhjems Turistforening 

 2022/11989 

DS 
11/2023 

Trollheimen landskapsvernområde - motorferdsel 
med snøscooter til hytte 16/2 - Eirik Fiske 

 2023/1021 

DS 
12/2023 

Trollheimen landskapsvernområde - dispensasjon 
for motorferdsel med snøscooter til hytte i Folldalen 
- Surnadal 16/4 - Lars Løset 

 2023/1407 

DS 
13/2023 

Trollheimen landskapsvernområde - motorferdsel 
med snøscooter til hytte i Surnadal 17/55 - Stig 
Talgø 

 2022/12966 

DS 
14/2023 

Trollheimen landskapsvernområde - motorferdsel 
med snøscooter i forbindelse med Norgescup i 
Randonée - Trollheimen Fjellsportklubb 

 2022/12804 

DS 
15/2023 

Trollheimen landskapsvernområde - Motorferdsel i 
forbindelse med transport av utstyr og tilsyn til hytte 
ved Gråsjøen - Leiv Strand 

 2022/12313 

DS 
16/2023 

Trollheimen landskapsvernområde - motorferdsel 
med snøscooter til Ringbekkhytta ved Gråsjøen 
16/4 - Ronny Møkkelgård 

 2022/12803 

DS 
17/2023 

Trollheimen landskapsvernområde - Transport av 
tyngre utstyr, bagasje og ved til Kirkholtsetra - Inger 
Pauline Kirkholt 

 2022/12198 

DS 
18/2023 

Trollheimen landskapsvernområde - Søknad om 
motorferdsel for transport av ved til Kamtjønnkoia 
356/1 - NTNUI Koiene 

 2022/12556 

DS 
19/2023 

Trollheimen landskapsvernområde - søknad om 
motorferdsel med snøscooter til hytte i Kvenndalen 
43/42 - Stig Mikkelsen 

 2022/12878 

DS 
20/2023 

Trollheimen landskapsvernområde - tillatelse for 
transport av ved og tyngre utstyr til 
Helgetunholtsetra, Rindal kommune - Lars Helgetun 

 2023/2154 
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DS 
21/2023 

Trollheimen landskapsvernområde - Innvilget 
søknad om motorferdsel i forbindelse med beitebruk 
og vedlikehold av gjeterbu, Kamtjernbu - 
Gjevilvassdalen beitelag 6A 

 2023/1904 

DS 
22/2023 

Trollheimen landskapsvernområde - dispensasjon 
for motorferdsel for transport av saltstein og kraftfor 
til Lille Fauskåvatnet 47/14 - Ståle Reiten 

 2023/1814 

DS 
23/2023 

Trollheimen landskapsvernområde - søknad om 
motorferdsel i forbindelse med beitebruk - 
Trollheimen Søndre beitelag 

 2023/1888 

DS 
24/2023 

Trollheimen landskapsvernområde - dispensasjon til 
motorferdsel for uttak av fremmede treslag i Jøldal 
sameie 2022 - 2023 - Arild Stene 

 2023/276 

DS 
25/2023 

Trollheimen landskapsvernområde - fornyelse av 
vedtak - dispensasjon for motorferdsel i forbindelse 
med rivning og oppsett av bu - Statkraft Energi AS 

 2022/2857 

 Saker til behandling   
ST 12/2023 Eventuelt   
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ST 1/2023 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
ST 2/2023 Valg av to til å godkjenne møteprotokoll sammen med leder
ST 3/2023 Referat sak
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Nasjonalpark Femundsmarka og Gutulia 
Landskapsvernområde Langtjønna og Femundslia 
Naturreservat Grøvelsjøen 
  

 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734  STEINKJER 

Besøksadresse 
Hyttveien 45 
2443 Drevsjø 
Tollef Bredals vei 13 
7374 Røros 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte:  +47 905 92 486 
fmtlpost@statsforvalteren.no 
https://www.nasjonalparkstyre.no/femundsmarka 

Klima- og miljødepartementet 
Postboks 8013 Dep 
0030  OSLO 
 

 

Saksbehandler Kirsten Thyrum Vår ref. 2022/8215-6 432.3 Deres ref.  Dato 20.02.2023 

 
 
 

Samarbeid om ressurser til informasjon og 
kommunikasjonsarbeid i verneområder 

 
Fem nasjonalparkstyrer i Trøndelag ønsker å samarbeide om en informasjonsressurs for å 
kunne ivareta verneområdene på en god måte for framtida. Særlig sett i lys av økt ferdsel og 
mange ulike brukere i området, som trenger god og tilpasset informasjon om hvorfor områder 
er vernet og hva det innebærer for de som besøker verneområdene, se vedlagte brev. 
 
Saken er behandlet i alle de fem nasjonalparkstyrene som ønsker et slikt samarbeid. Det er 
innenfor dagens budsjettrammer ikke rom for midler til dette viktige arbeidet. 
 
 
 
 
Med hilsen 

 
Christian Elgaaen 
Styreleder Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Vedlegg 
1 Brev til KLD - informasjon kommunikasjon - Trøndelag 

 
 
Kopi til: 
Nasjonalparkstyret for Skarvan og 
Roltdalen og Sylan 

Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Miljødirektoratet Postboks 5672 
Torgarden 

7485 TRONDHEIM 

Skardsfjella og Hyllingsdalen 
verneområdestyre 

Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Verneområdestyre for Trollheimen postboks 2600 7734 STEINKJER 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna Postboks 2600 7734 STEINKJER 
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Til 

Klima og Miljødepartementet       14.02.2022 

 

Prioritering av informasjonsarbeid i verneområder – behov for økte ressurser 
til dette arbeidet 

 

Formidling og informasjon er svært viktige virkemiddel for å nå fram til brukerne i 
verneområdene, slik at besøkende får en god opplevelse. Men også slik at viktige 
verneverdier ivaretas. Mange av verneverdiene er i dag under press, blant annet på grunn av 
stort besøkstrykk og ulike aktører og interessegrupper som benytter verneområdene til sin 
aktivitet, enten det er friluftsliv eller næringsutøvelse.  

De senere årene har brukerne og deres opplevelser og tilbud i verneområdene fått et 
betydelig fokus, dette gjenspeiles også i strategidokumenter for norsk reiselivsutvikling, der 
nasjonalparker trekkes fram som prioriterte besøksmål.  

 

Handlingsplan for styrket forvaltning av verneområdene 

Handlingsplan for styrket forvaltning av verneområder kom i 2019. Her pekes det på at både 
undervisning med naturveiledere og informasjonstavler, blant annet, er viktige tilbud til 
publikum og at besøkssentre samler et større fagmiljø. Fra Handlingsplanen s.39: «For å 
bedre kvaliteten på utadrettet kommunikasjon, bør det utvikles et tettere tverrfaglig 
samarbeid mellom de som arbeider med formidling. I dette arbeidet er museer, 
naturveiledere, natur- og kulturminneforvaltning, utdanningsinstitusjonene, natur- og 
kulturminneguidene og den enkelte bedrift viktige.»  

 

Besøksstrategi – oppfølging av tiltaksplan 

Det er lagt ned mye arbeid i utarbeiding av besøksstrategier og mange av de tiltakene som 
listes opp i handlingsplanene er relatert til ulike informasjonstiltak. Det settes derfor store 
krav til gjennomføring av disse tiltakene, i forhold til informasjonsfaglig kompetanse. 
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Kommunikasjonsarbeidet er en viktig del av besøksforvaltningen. Besøksstrategiene som 
utarbeides skal si noe om hvordan vi kommuniserer best mulig med de besøkende i våre 
områder. Merkevaren Norges nasjonalparker legger føringer for hvordan en bygger opp 
denne kommunikasjonen. Merkevaren skal gi en samlende visuell identitet for aktørene 
under merkevaren. 

For nasjonalparkstyrene er det i merkevaren helt klare forventninger om at de skal arbeide 
med: 

Innfallsporter og informasjonspunkt, besøksrettet hjemmeside, Facebook, Instagram, 
hjemmeside for styrene, brosjyremateriell og kommersielt merke.  

 

I tillegg er det ønskelig og nødvendig at man kan jobbe mer aktivt opp mot lokale og 
nasjonale media, for å få ut budskapet i forhold til verdier og utfordringer i våre 
verneområder. Det er også behov for å følge opp mediainnspill som setter søkelys på ulike 
utfordringer i verneområdene, når dette får omtale, og det er behov for å imøtegå eller rette 
opp informasjon. Ulike fagtidsskrift og medlemsblad etc kan også være gode 
formidlingsarenaer.  

 

Kommunikasjon og informasjonsarbeid er et eget fag. Ikke alle nasjonalparkforvaltere 
besitter denne kompetansen, og kan derfor bruke uforholdsmessig mye tid på slikt arbeid 
som igjen går ut over andre oppgaver.  Særlig løpende kommunikasjonsarbeid opp mot 
sosiale medier krever kunnskap og tid (lage innlegg, annonser og promotering).  Fordelen 
med å ha en dedikert person som jobber med informasjon og kommunikasjon er flere, og 
særlig i arbeidet med informasjon på internett, SoMe og for dialog med reise- og 
næringslivet er dette synlig.  

 

Fem nasjonalparkstyrer i Trøndelag ønsker å samarbeide om en ressurs knyttet opp mot 
informasjon og kommunikasjon dette er; Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia, 
Verneområdestyret for Trollheimen, Nasjonalparkstyret for Forollhogna, Nasjonalparkstyret 
for Skarvan - Roltdalen og Sylan, Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen.  

Det er ulike utfordringer knyttet til informasjon og kommunikasjon for de ulike områdene.  

I Femundsmarka er det gjort kartlegginger som viser at det er store utfordringer knyttet til 
bålbrenning og forsøpling langs populære vassdrag. Mange leirplasser utsettes for såpass 
stor påvirkning at det forringer verneformålet. God og målrettet informasjon kan være et 
viktig virkemiddel for å bidra til gode holdninger og ivaretagelse av verneformålet.  

 

I Forollhogna er verneområdene viktige leveområder for villreinen. Ferdselen her er 
forholdvis liten og spredt sammenlignet med andre villreinområder, likevel er ferdsel pekt på 
som utfordrende for villreinens trekk og arealbruk og da spesielt ferdselen mot Forollhogna-
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toppen. Det tilrettelegges med ulike typer «trimposter» i og utenfor verneområdene, og det 
er et økende ønsker om organiserte turer mm. Særlig de siste årene har også antall 
naturfotografer med villrein som mål økt.    

Trollheimen har høyt besøkstrykk og mange aktører som aktivt deler dronefilmer og 
turbeskrivelser som leder nye besøkende til områdene. En del av områdene tåler bruk , 
mens andre områder bør skjermes mer i tid og rom av hensyn til sensitive arter, sårbar 
vegetasjon og tamreindrift. For å kunne styre informasjonen i positiv retning trengs en 
informasjonsmedarbeider som kan være i tett dialog med Turistforeningene og 
reiselivsaktørene i området. 

 

I Skardsfjella og Hyllingsdalen er besøkstrykket relativt lite i dag, og en har ønske om å 
bevare dette som et større sammenhengende relativt urørt område. Dette er utfordrende 
kommunikasjonsmessig, der en på den ene siden skal informere om områdets naturverdier 
og på den andre side ikke ønsker å stimulere til økt uheldig bruk.  

 

I Skarvan og Roltdalen samt Sylan er besøkstrykket stedvis relativt høyt og tilrettelegging og 
kanalisering av ferdselen er viktig for å unngå uheldig påvirkning på sårbar vegetasjon, 
dyreliv og tamrein. Fjellområdet er viktig leveområde for den sterkt truede fjellreven. 
Utfordringer er knyttet til nærgående fotografer på fjellrevhi, fortyrrelser av hekkende 
rovfugl ved påsketider, digitale trimposter og sykling i vått terreng. 

 

Framtidig organisering av informasjonsarbeidet i våre verneområder 

Vi har blitt orientert om at kommunikasjonsstillingen på Hjerkinn skal videreføres i 2023. 
Denne stillingen har gitt nasjonalparkstyrene et kraftig løft for informasjon gjennom en god 
kommunikasjonsplan, nye besøksrettete nettsider, sosiale medier, møter med aktører m.v. 
Sekretariatene vurderer at ressursen i tillegg til å være en sårt tiltrengt ressurs med 
profesjonalitet på informasjons- og kommunikasjonsarbeid, gir ekstra synergier og 
nytteverdi i forhold til styrking av kompetanse om ivaretakelse av felles verneformål. Det har 
synliggjort samarbeidsmuligheter med aktører som driver aktiviteter i flere verneområder. 
Informasjonsmedarbeideren kan oppfattes av publikum og brukere som mer «nøytral» enn 
forvalterne, dette gir bedre forutsetning for å skape god dialog mellom forvaltning og 
aktører knyttet til verneområdene.  

Sekretariatene i de ulike verneområdestyrene i Norge har et stort spenn i arbeidsoppgaver 
og arbeidsmengde. Den nye merkevaren for Norges nasjonalparker ønsker å signalisere 
kvalitet og profesjonalitet i forhold til utforming av hjemmesider, brosjyrer, skilt og 
innfallsporter. Da er det viktig at innholdsproduksjonen og kommunikasjonen har samme 
standard og kvalitet. Dette fordrer profesjonalitet i forhold til disse oppgavene, og denne 
kompetansen innehas ikke i verneområdestyrene i dag.  
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Oppsummering 

De fem samarbeidende nasjonalparkstyrene har for 2023 søkt Miljødirektoratet om midler til 
en styrking av informasjons- og kommunikasjonsarbeidet, ved å samarbeide om en felles 
stilling. Vi har nå fått tilbakemelding om at det ikke er tilgjengelige ressurser i 2023 til dette, 
innenfor rammene av tildelte midler. Vi vil derfor oppfordre departementet til å prioritere 
øremerkede midler til kommunikasjon og informasjon om verneområder i framtidige 
Statsbudsjett.  

 

Med hilsen 

 

Christian Elgaaen/ styreleder 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia 

  

Ola T Heggem/ styreleder 

 Verneområdestyret for Trollheimen  

 

Sivert Moen/ styreleder  

Nasjonalparkstyret for Forollhogna  

  

Even Østbyhaug/ styreleder 

Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen 

 

Ole Morten Balstad/ styreleder      

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 

 

 

Kopi: Miljødirektoratet 
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A dv ok at In g e Erl en d Grø n d ale n (H )

MOTTATT

28  0ES. 22 2
Stei nk er

Statsforvalteren 7
'  tondelag

I

MNA
(H) =Møterett ved Høyesterett
Brugata 28
Postboks 93
N-2501 Tynset
Tlf . + 47 62 48 02 30
Mob 907 45 785
Fax +47 62 48 20 06
grondalen@advokatbyraa.no
post@advokatbyraa_no

Verneområdestyret for Trollheimen
Postboks 2600
7734 Steinkjer

22.12.2022

Retningslinjer for ferdsel med hest i Svartåmoen naturreservat, vedtak 30. november
2022

På vegne av Jorunn Fiske Pedersen og Hug Pedersen (Pedersen) kommenteres foran
nevnte, hvor møteprotokollen ble lagt u t offentlig 19. desember 2022.

Vedtaket må anses som enkeltvedtak, fordi det kun berører rettigheter til Anders Sæther
Moen, eier av eiendom med skogsbu i reservatet, som har hester og hesteinteresse.
Vedtaket kreves opphevet, grunnet feil i saksbehandlingen. Dette er Pedersens syn .

I alle tilfelles, så har Pedersen merknader til hest i reservatet. Utgangspunktet i
verneforskriften er at hest er forbudt, jf punkt IV nr . 6. Det eksisterer ingen kløv veger i
reservatet, hest og kløv er svært lite effektiv transport, og vil ikke kunne erstatte
snøscooter og helikopter, som brukes av Trollheimsmhytta og av Pedersen. Hest er en
særinteresse for Anders Sæther Moen, og knyttet til hans interesse for hest. Etablering av
kløv veger vil være et unødvendig inngrep .

Pedersen vil komme tilbake med ytterligere merknader vedrørende ferdsel med hest i
reservatet.
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Naturreservat Minildalsmyrene, Svartåmoen 
Landskapsvernområde Trollheimen, Innerdalen 
  
  

 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734  STEINKJER 

Besøksadresse 
Rindalsvegen 2A 
6657 Rindal 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte:  +47  
fmtlpost@statsforvalteren.no 
https://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen 

ADVOKAT INGE ERLEND GRØNDALEN 
Postboks 93 
2501  TYNSET 
 

 

Saksbehandler Sara Kristiane Eide Vår ref. 2022/7607-0 432.4 Deres ref.  Dato 06.01.2023 

 
 
 

Svartåmoen naturreservat - svar på klage om retningslinjer 
for ferdsel med hest i Svartåmoen naturreservat - Inge 
Erlend Grøndalen 

Viser til klage av 22.12.2022 hvor dine klienter Jorunn Fiske Pedersen og Hugo Pedersen 
ønsket å påklage vedtak om retningslinjer for bruk av hest i Svartåmoen naturreservat.  
 
Da dette er interne retningslinjer for forvaltingen i møte med søknader om bruk av hest i 
naturreservatet, anses ikke retningslinjene som et enkeltvedtak. Da vedtaket om 
retningslinjer ikke omfatter rettigheter og plikter til en eller flere bestemte personer, men et 
internt verktøy for forvaltingen, er det ikke klagerett på dette vedtaket.    
 
Vi håper at dette er et tilstrekkelig svar for din klient.  
 
 
Med hilsen 

 
Sara Kristiane Eide 
verneområdeforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Fra: Ragna Kvendset[ragna.kvendset@surnadal.kommune.no]
Sendt: 23.12.2022 10:11:37
Til: Pettersen, Roar[ropet@statsforvalteren.no]
Kopi: Håvard Stensønes[havard.stensones@surnadal.kommune.no];
Tittel: Sak om tilbygg av uthus

Til sekretariatet for Verneområdestyret i Trollheimen, Roar Pettersen
 
Viser til sak om tilbygg til uthus på gnr 16/27 i Svartåmoen Naturreservat i Surnadal kommune.

 
Det er no avklart jordskiftedom  der søkjar Sæther Moen er no grunneigar av om lag 170mål
der dei to bygga står. 
Byggesak i Surnadal kommune skal no behandla saka, og lurar på om den skal sendast over
igjen for behandling til dykk igjen, eller om gjeldande vedtak framleis er står ved lag. 
 
 
Helsing
 
Ragna Kvendset
byggesaksrådgjevar
areal- og naturforvaltning 
telefon: 71 65 58 70 / 480 00 144
www.Surnadal.kommune.no
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Kommentar til Rennebu Kommune ref.: 2022/812 samt 

Verneområdestyret for Trollheimen ref. 2022/6215-2 432.2 
 

14. nov. 2022 

 

Takk for svar på spørsmål. Takker spesielt for et grundig svar fra Verneområdestyret for Trollheimen. 

Jeg skal ikke gjøre dette til en evigvarende forsendelse av brev frem og tilbake, men svarene har 

avdekket at det forhåpentligvis blir gjort en oppfølging mot de rette instanser samt at det eksisterer 

noen misforståelser eller mangel av referatføring/videresendelse av informasjon. Dersom det er noe 

nedenfor jeg har misforstått så vil jeg gjerne få beskjed om det. 

 

1. Omlegging av skiløype 

Viser til svar fra verneområdestyret på spørsmålet om omlegging av skiløype. Svaret henviser til 

vedtak i sak 31/2021. «Minnilldalsmyrene naturreservat, Trollheimen landskapsvernområde - 

omlegging av trasé for sporlegging.»  

Tilretteleggingen av trasé for sporlegging skal ikke medføre: 

1. planering eller masseflyttinger, 

2. felling av trær, men kun evt. noe oppkvisting i hovedsak på brinken i Minnillhaugen» 

Viser til oppdatering fra Nerskogen Løypeforing sin årsmelding: 

Kobling til årsmelding: https://portal.styreweb.com/api/files/4391708/imKCWeC-yUqZMR3ww-

_DzQ/aarsberetning-2021-

2022.pdf?DocLinkId=17723&ref=%2finformasjon%2fnyheter%2fvis%2f%3fT%3dHusk%2520%25C3%2

5A5rsm%25C3%25B8tet%2520i%2520dag%26ID%3d30026%26af%3d1%26source%3dlp 

 

 

Merknaden «betydelig hogst» ser ikke ut til å samsvare med vilkår gitt i tillatelsen? 
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2. Kjøreregler for motorferdsel 

Jeg forstår det på vedtak det er henvist til angående kjøring av skiløyper at det finnes kjøreregler for 

motorferdsel. Etter hva jeg kan se skal det ikke kjøres om nettene. Viser til Nerskogen Løypeforening 

sin egen statusoppdatering på Facebook 14. april i år. Hele nettet inkluderer verneområdet og 

«Skrikdalsløypa»: 

 

  

 

Dette var tydeligvis natt til 14. april. 14. april 2022 var skjærtorsdag. Videre kan man se at det natt til 

16. april ble kjørt løypemaskin igjen. 16. april var Påskeaften: 

 

 

Ser ut til at løypeforeningen «overser» kjøretidsbestemmelser?  

Dette håper jeg verneområdestyrer tar med seg i det videre arbeidet. For å få til trikkeskinnespor så 

ønsker løypeforeninger å kjøre løyper om natten. Dette for å utnytte kuldestrålingen som kommer i 

klarvær om natten så sporene setter seg til morgenen. 

 

3. Misforståelse vedr. kontakt med ny grunneier 

Her foreligger det tydeligvis store misforståelser. Når ny grunneier ikke ønsket å godkjenne kjørebru 

så vet jeg at det har vært minimum følgende kontakt: 

- Før ny grunneier flyttet tilbake til Rennebu tok ordfører og rådmann fly til grunneiers 

hjemplass for å sjekke muligheten for å godkjenne dispensasjon til kjørebru. Dette ble avslått 

av grunneier. 

- Et nytt møte, denne gang på Nerskogen, mellom ordfører, løypeforening og grunneier om 

samme tema. Igjen ble ønsket om dispensasjon til kjørebru avslått. 

- I tillegg har det vært noe, litt mer uformell kontakt, mellom løypeforening og representant 

for grunneier. Bl.a. det fra tidligere i år som er av en slik graverende art at jeg har sett meg 
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nødt til å involvere meg i dette. Grunneier har ikke ønsket å ha flere møter siden svar er 

avgitt. 

Utspill om nye møter etter dette har enten blitt avslått, utsatt eller ikke besvart.  

Nå ser jeg at det den 18. november skal være enda en befaring med enda ett nytt krysningspunkt 

samt omlegging av løype. Finner det særdeles merkelig å ha en befaring på denne tiden av året! 

Krokbekken vil være en utfordring årene fremover. Det å ha en befaring for omlegging av løype uten 

å se på hvordan denne ser ut rundt påsketider fremstår som særdeles merkelig, og ser ikke ut til å ha 

noe med vern å gjøre. Dersom en omlegging av skiløype også er avhengig av samme grunneier så kan 

vi opplyse om at dette har representanten for løypeforeningen snakket med representanten for 

grunneier om i våres og svaret er fremdeles negativt et ca. halvår etter. 

Etter at hengebroen kom har det blitt betydelig mer avfall, bålplasser (til og med bålplasser i le/inntil 

furutrær med påfølgende skader på disse), samt nyetablering/kvisting av sti opp mot Pikfjell. Alt 

dette i verneområdet. En kjørebru vil bare ytterligere forsterke dette. Grunneiers ønske er at 

landskapsvernet skal respekteres slik det er tiltenkt. 

 

4. Hytteundersøkelse 

Det henvises til hytteundersøkelse som peker på viktigheten av skiløyper. Litt usikker på 

viktigheten/riktigheten av denne hytteundersøkelsen.  

 

Konklusjonen er med andre ord at skiløyper er viktig for hytteeiere, men i forbindelse med 

befaringen for å se på muligheten til å flytte kjørebrua ut av verneområde så var det protester fra 

hytteeiere som var redd for økt trafikk i nærheten av sin hytte!   

 

Dette kan umulig være et grunnlag for å ofre vernet område! 

 

En rask sjekk på finn.no og fritidsboliger til salgs har tekster som: 

- Skiløype like ved 

- Skiløype rett utenfor døren 

-  Osv. 

 

Her er det åpenbart noe som ikke stemmer. 

 

5. Helsegevinst og langrenn 

Takk til Rennebu Kommune for tilsendte koblinger til artikler om langrenn/mosjon og helse. Leser ut 

av disse at jeg har rett i min antagelse at det å gå på ski er bra, men at det ikke er en sammenheng 

mellom folkehelse og skiløyper med 6 meters bredde og trikkeskinnespor + skøyte-spor.  

 

Et par utdrag fra tilsendt artikkel fra Rennebu Kommune som dokumenterer vår påstand: 

 

«Hvis man ønsker å motvirke aldersbetinget nedgang i muskelmasse gir helt klart trening 

med større motstand og færre repetisjoner større effekt enn det langrenn gir, gjerne en del 

serier på rundt 5-10 repetisjoner, der man tar i 90-95 prosent av det maksimale man klarer, 

påpeker hun» 
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- Det positive ved å lære seg å gå på ski er at man får en ekstra bevegelsesform å «spille på», 

slik man kan variere treningen og kan bruke skiene ved eventuelle skader der man ikke kan gå 

eller løpe. I tillegg får man brukt overkroppen og trent den under langrenn, og man får øvd 

balanse og teknikk. Dette er utfordringer som både gir mestringsopplevelser og utfordrer til å 

utvikle seg videre, sier forskeren. 

 

Den andre tilsendte artikkelen tar for seg trening og mosjon uavhengig av treningsform, og har ikke 

noe med mitt spørsmål å gjøre. 

 

Artiklene er dermed med på å dokumentere at det ikke er kvaliteten på skitrasé som viktig for 

folkehelse, men at folk er i bevegelse. Dette kan like godt være løyper sporsatt med snøscooter! 

 

Det å påstå at en kjørebro er positiv for folkehelsen faller dermed på sin egen urimelighet.  

 

6. Digresjon og hjertesukk 

Til stadighet blir HMS nevnt som en grunn for å annektere vernet område. Rennebu Kommune viser 

også til HMS i sitt svarbrev. Kort forklart er HMS en fellesbetegnelse for arbeidet man gjør for å sikre 

og forbedre arbeidsmiljøet. Det å begynne å trekke inn barn i pulk osv. har i denne forbindelse 

ingenting med HMS arbeid å gjøre. Når det er sagt så er det veldig interessant at løypeforeningen 

mener at hengebroen er farlig å bruke. Kanskje den bør fjernes?  

 

Når man først skal snakke om HMS så er det veldig interessant at den har en M i seg som blir 

fullstendig oversett i denne forbindelse: 

 

HMS står for helse, miljø og sikkerhet, som henholdsvis betyr: Helse (arbeidshelse): fysisk og psykisk 

arbeidsmiljø, skader, slitasje og sykdom. Miljø: ytre miljøforhold, utslipp og avfall. Sikkerhet: 

beskyttelse av mennesker, materiell/maskiner og informasjon. 

 

Ser ut som om dette begrepet blir utvannet i forbindelse med verneområdet. Dersom dere mener at 

løypekjøring ikke har en ytre påvirkning på miljøforhold, utslipp og avfall så vil jeg gjerne få 

informasjon om det. 
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Vi leser også fra Løypeforeningen sitt notat fra årsmøte følgende: 

En kryssing nede ved fylkesvegen er tilsvarende utfordrende mht HMS, å sende barn langs 

vegen (fartsgrense 80 km/t) er uforsvarlig ut fra et HMS-perspektiv. Også her kunne man 

tenke seg at dette er en «Nødløsning» når elva ikke er mulig å krysse, men man sitter igjen 

med utfordringene med «nesten mulig», «mulig, men råk nedstrøms» osv. 

 

Løypeforeningen sin holdning er med andre ord at alle landets fortau, gangveier og sykkelstier langs 

veier med høy fartsgrense er uforsvarlig med tanke på HMS?  

 

Mvh. 

Siri Mette Herrem 
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   NOTAT 
    
    

Sak:  Vår dato:  Vår ref.: 

08.12.2022  2022/11213 Trollheimen landskapsvernområde - dispensasjon 
for bruk av el-sykkel i verneområdet - Mona Isene   
Til:   Saksbehandler, innvalgstelefon 

  Sara Kristiane Eide,  
   
Kopi til:   
 
 

Bruk av el-rullestol og andre hjelpemidler for personer med nedsatt 
gangfunksjon i verneområder 

Oppsummere lovregulering om bruk av el-rullestol og andre elektriske virkemiddel i verneområder.  
 
Ordinære elektriske rullestoler er ikke omfattet av motorferdselloven. De legger imidlertid til grunn 
at kjøring med motoriserte rullestoler som er så robuste at de kan kjøres i terrenget er omfattet av 
motorferdselloven. Dette gjelder selv om rullestolen skulle være unntatt fra kjøretøybegrepet etter 
trafikkreglene § 1 bokstav l: Rullestol: Innretning med hjul og/eller belter som er særskilt konstruert for 
forflytning av en person med redusert gangevne. Innretningen må ha egenvekt ikke over 250 kg (inklusiv 
eventuelle batterier), lengde ikke over 180 cm og bredde ikke over 85 cm. Dersom innretningen er 
motordrevet, må den være konstruert for en hastighet som ikke overstiger 15 km/t. Slik innretning anses 
ikke som kjøretøy etter vegtrafikkloven § 2. 
 
Så ordinære elektriske rullestoler er unntatt motorferdselloven så lenge de:  

- Oppfyller de tekniske spesifikasjonene i trafikkreglene § 1 bokstav l. 
- Ikke er tilpasset å kjøre i terrenget.  

 
Eksempel på elektrisk rullestol utskrevet fra NAV: Permobil Hjelpemiddeldatabasen - Permobil X850 
Corpus 3G fra Permobil AS 
El-rullestoler utskrevet fra NAV går under 10 km/t. Det skal spesielle krav til for å få el-rullestol som 
går raskere enn dette.  
 
El-sykkel er regnet som kjøretøy etter vegtrafikkregelverket. For bruk av el-sykkel i området, selv om 
det er et hjelpemiddel, må søkes om å få brukes.   
Eksempler på el-sykler utskrevet av NAV: 
ICE Fatbike ICE Fatbike - Hjelpemiddelspesialisten (hm-spes.no) 
Skeno sykkel Skeno sykkel | Skeno AS 
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https://www.hjelpemiddeldatabasen.no/r11x.asp?linkinfo=44768&newsid=1886&apostid=404
https://www.hjelpemiddeldatabasen.no/r11x.asp?linkinfo=44768&newsid=1886&apostid=404
https://hm-spes.no/produkt/ice-fat-bike/
https://www.skeno.no/skeno-sykkel


Fra: Ely-Aastrup, Hilde[fmtlhel@statsforvalteren.no]
Sendt: 25.01.2023 08:30:58
Til: SFTL Klima og miljø[fmtl_klmi@statsforvalteren.no]
Tittel: VS: Det nye globale rammeverket for biologisk mangfold

Kanskje ok å lese for flere 
 
Med vennlig hilsen
Hilde Ely-Aastrup
seniorrådgiver

Telefon:
Mobil:
E-post:
Web:

74 16 80 74
41 46 13 31
fmtlhel@statsforvalteren.no
www.statsforvalteren.no/tl

 
Fra: Eva Mette Hay <eva.mette.hay@gmail.com> 
Sendt: tirsdag 24. januar 2023 23:30
Til: Ely-Aastrup, Hilde <fmtlhel@statsforvalteren.no>
Emne: Fwd: Det nye globale rammeverket for biologisk mangfold
 

Videresender mail med oppdatert vedlegg vedr. konferansen i Montreal 2023 fra Tor
Bollingmo.
 
Eva Mette
---------- Forwarded message ---------
Fra: Tor Bollingmo <tor.bollingmo@brains.no>
Date: tir. 24. jan. 2023 kl. 19:47
Subject: Det nye globale rammeverket for biologisk mangfold
To: Eva Mette Hay <eva.mette.hay@gmail.com>
 

 
 
Hei,
Den originale engelske versjonen av det nye globale rammeverket for
biologisk mangfold (GBF), som det ble enighet om under COP15-møtet i
Montreal i desember 2022, har vist seg å være språklig og innholdsmessig
tungt tilgjengelig. Dette har ført til redusert bruk og omtale av rammeverket i
media. For å bedre lesbarheten er det på privat basis utarbeidet en
fullstendig og språklig tilrettelagt norsk versjon. 

Den norske versjonen følger vedlagt. 
Det er ønskelig at teksten blir distribuert, fordi det nye globale rammeverket
for biologisk mangfold vil spille en betydelig rolle i samfunnsplanleggingen
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det neste tiåret.

Med vennlig hilsen
Tor Bollingmo
BRAINS Media Trondheim
tor.bollingmo@brains.no
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ST 4/2023 Muntlige orienteringer forvaltere og SNO
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Saksframlegg 
 
 

 
Arkivsaksnummer: 2023/2388-0 Saksbehandler: Sara Kristiane Eide Dato: 20.02.2023 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Verneområdestyret for Trollheimen 5/2023 27.02.2023 

 

Trollheimen landskapsvernområde - Orientering om 
supplerende vern 

Det vil bli gitt orientering rundt prosessen om supplerende vern for verneområdene i 
Trollheimen ved Inge Hafstad.  
 
--- slutt på innstilling --- 
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Saksframlegg 
 
 

 
Arkivsaksnummer: 2021/13431-0 Saksbehandler: Roar Pettersen Dato: 15.02.2023 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Verneområdestyret for Trollheimen 6/2023 27.02.2023 

 

Svartåmoen naturreservat - klage på vedtak om avslag på 
søknad om gjenoppbygging av gamle Alvstusetra / 
Fiskjassetra 

Innstilling fra forvalter 
Klagen av 11. november 2022 på verneområdestyret sitt vedtak av 3. oktober i sak 39//2022 - 
Søknad om gjenoppbygging av gamle Alvstusetra / Fiskjassetra tas ikke til følge. 
Det er i klagen ikke framlagt ny og vesentlig informasjon ut over det som ble lagt til grunn 
under behandlingen av den opprinnelige søknaden.  Det kan følgelig fortsatt ikke med 
hjemmel i Naturmangfoldloven § 48 gis dispensasjon til omsøkte bygging av seter på 
Fiskjassetra. 
 

Saken oversendes Miljødirektoratet for klagebehandling og endelig avgjørelse. 
 

--- slutt på innstilling --- 

Dokumenter i saken 
Vedlegg 
1 Klage 11. november 2022, over Verneomrpdestyrets vedtak 3. oktober 2022.pdf 
2 Uttalelse Surnadal kommune - søknad gjenoppbygging av Alvstusetra / Fiskjassetra - 

Jorunn Fiske Pedersen og Hugo Pedersen 
3 Svartåmoen naturreservat - søknad om gjenoppbygging av gamle Alvstusetra / Fiskjassetra 

- Surnadal 16/20 og 27 - Jorunn Fiske Pedersen og Hugo Pedersen 
4 Svartåmoen naturreservat – saksframlegg, søknad om gjenoppbygging av gamle 

Fiskjassetra - Surnadal 16/20 og 27 - Jorunn Fiske Pedersen og Hugo Pedersen 
 
 
 

Saksopplysninger 
Inge Erlend Grøndalen (adv.) på vegne av Hugo Pedersen, klager i brev datert 11. november 
2022 på verneområdestyret sitt vedtak av 3. oktober, sak 39/2022, se vedlegg.  Klager har 
klagerett og klagen, er framsatt rettidig dvs. innen fristen på 3 veker fra det tidspunkt 
underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part.  Klagen legges følgelig 
fram for behandling i verneområdestyret, jf. Forvaltningsloven (FVL) § 29. 
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Bakgrunn 
Verneområdestyret behandlet søknad om gjenoppbygging av Fiskjassetra/Alvstusetra i 
Svartåmoen naturreservat i møte 3.10.2022 , sak 39/2022 og vedtok følgende: 
 

• Verneområdestyret er glad for initiativet og er positive til mer setring i Trollheimen. 
Nærheten til Trollheimshytta vurderes også som positivt. 

• Verneområdestyret kan likevel ikke med hjemmel i Naturmangfoldloven § 48 gi 
dispensasjon slik søknaden foreligger. 

• Ny søknad med omfattende planer for prosjektet kan behandles senere. En ber da om at 
eksisterende tomt gnr/bnr 16/20,27 Langlisetra/Alvstusetra blir vurdert for gjennomføring 
av prosjektet. 
 

Se vedlagte saksframlegg til styrebehandlingen 3.10.22 for ytterligere informasjon og 
grunnlag for vedtaket. 
 

------------------------- 
 
 
Klagen 
Inge Erlend Grøndalen (adv.) på vegne av Hugo Pedersen påklager verneområdestyrets 
vedtak med påstander om feil i rettsanvendelse og faktum: 
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Vurdering 
Pkt. 2.1. «Reinere inhabile» 
En viser til en av flere tidligere klagebehandlinger av påstand fra klager om inhabilitet for 
representanter for Sametinget, Trollheimen sijte, grunneiere med beiterett m.fl., jf. Avgjørelse 
i klagesak Miljødirektoratet sak 2018/3366, 27.06.18: 
«Vi forstår det slik at alle de nevnte styremedlemmene har dyr på beite i området rundt 
Alvstusetra. Dersom slåttemarka gjerdes inn vil beitegrunnlaget for disse dyrene reduseres, 
og vedtaket kan dermed sies å ha en viss økonomisk betydning for medlemmene. Sett opp mot 
det totale beitearealet i området er imidlertid området som klagerne ønsker å gjerde inn helt 
marginalt. Vi legger derfor til grunn de fire styremedlemmene ikke påvirkes så sterkt at det er 
grunn til å anse dem som parter i saken.» 
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Pkt. 2.2. «Gjenoppbygging på eksisterende tomt vil skade slåttemark» 
Dette punktet er vel tilsvar til verneområdestyrets vedtak tredje punkt:  «Ny søknad med 
omfattende planer for prosjektet kan behandles senere. En ber da om at eksisterende tomt 
gnr/bnr. 16/20,27 Langlisetra/Alvstusetra blir vurdert for gjennomføring av prosjektet.» 
 

I gjeldende skjøtselsplan for Alvstusetra/Langlisetra framhever grunneier/klager «at det er 
veldig aktuelt å ta opp igjen skjøtselen rundt Fiskjassetra for å restaurere slåttemark der, jf. 
kap. 2.3.2 s. 10.  Slåttemarka på Alvstusetra/Langlisetra er under restaurering og har nå verdi 
B, jf. skjøtselsplanen.  Det er ikke lagt fram noen informasjon som kan forklare hvorfor 
eventuelle skader på slåttemarka ved utvidelse av fjøs på Alvstusetra/Langlisetra ikke også vil 
skje ved eventuell tilsvarende bygging og restaurering av slåttemark på Fiskjassetra. 
 
Pkt. 2.3. Presedens 
Det fremmes påstand om at det ikke er andre setre i Svartåmoen naturreservat enn det som 
tilhører søker herunder omsøkte gamle Alvstusetra/Fiskjassetra (påstand med feil i faktum).  
Alvstusetra/Fiskjassetra er uten bygningsmasse pr dato med kun tufter og  rester av tidligere 
bygg synlige.  Tilsvarende rester finnes på flere lokaliteter i naturreservatet.  Det vises til kart 
for lokaliseringer (ex. Skjermosetra) samt eksempelet sett under verneområdestyrets befaring 
ved Seterhaugen 29-30.08.2022.  Vedtaket med hensyn til gamle Fiskjassetra vil primært gi 
presedens for tilsvarende saker i Svartåmoen naturreservat, men også for saker i andre 
verneområder. 
 
Pkt. 2.4. «Loven åpner for dispensasjon» 
Verneforskriften for Svartåmoen naturreservat har følgende formål, jf. kap. III 1. ledd: 
«Formålet med fredinga er å sikre eit skogområde med alt naturleg plante- og dyreliv». 
2. ledd:  «Av spesielle kvalitetar kan nemnast at området er eit lite rørt furuskogområde på 
grusavsetjingar som er typisk for regionen.»  Formålsparagrafens 2. ledd gir ikke grunnlag for 
å bortfortolke ordlyden i 1. ledd slik at formålet er å sikre et «skogsområde», jf. påstand i 
klage.  Innholdet i verneforskriftens bestemmelser detaljerer og utdyper dette videre, jf. kap. 
IV pkt. 1 - 3: 
«For reservatet gjeld følgjande reglar: 

1. Vegetasjon, medrekna daude buskar og tre, er freda mot skade og øydelegging. Det er 
forbode å fjerne planter eller plantedelar frå reservatet. Nye planteartar må ikkje førast 
inn. Planting og såing av tre er ikkje tillate. 

2. Dyrelivet, medrekna reirplassar og hiområde, er freda mot skade og øydelegging. Det 
er forbode å føre inn nye dyrearter. 

3. Det må ikkje setjast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som t.d. oppføring av 
bygningar, anlegg og faste innretningar, parkering av campingvogner, brakker o.l., 
opplag av båtar, framføring av kloakkleidningar og luftleidningar, bygging av vegar, 
drenering og anna form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller tilførsel av konsentrert forureining, tømming av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske plantevern- eller skadedyrmiddel. Forsøpling er forbode. 
Opplistinga er ikkje fullstendig.» 

4.            
 
Klager hevder videre at omsøkte seteranlegg ligger i landskapsvernområde med formål om å 
ta vare på seteranlegg.  Det kan ikke være annet enn feil i faktum da det aktuelle området er 
fredet som naturreservat ved kgl.res. 17. desember 1999, se kart: 
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Det vurderes i klagen ikke å være framlagt lagt ny og vesentlig informasjon ut over det som 
ble lagt til grunn under behandlingen av den opprinnelige søknaden.  Det kan følgelig fortsatt 
ikke med hjemmel i Naturmangfoldloven § 48 gis dispensasjon til omsøkte bygging av seter 
på Fiskjassetra. 
 
Saken oversendes Miljødirektoratet for klagebehandling og endelig avgjørelse. 
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Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr 
Bårdshaugvegen 1, 6650 SURNADAL +47 71 65 58 00 964 981 892 
E-post 

Bårdshaugvegen 1  
 

post@surnadal.kommune.no https://www.surnadal.kommune.no   
 

  
  

Hugo Pedersen 
Nordsida 1871 
6653 ØVRE SURNADAL 

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   19/01616-10 Mona Rosvold 

   
14.07.2022 

Uttale 

Vi viser til søknaden frå Jorunn Fiske Pedersen og Hugo Pedersen til Verneområdestyret for Trollheimen.  
Søknaden gjeld gjenoppbygging av bygningar på Alvstusetra/Fiskjassetra – Surnadal 16/20 og 27 i 
Svartåmoen naturreservat, i Folldalen.  
 
Det søkes om gjenoppbygging av både seterhus og seterfjøs, i samband med arbeidet for å kunne ta opp 
igjen seterdrift med storfe og melkeproduksjon på eigedommen.  
 
Verneområdestyret for Trollheimen behandla søknaden 28.03.2022 og gjorde følgande vedtak: 
« Forvalters innstilling enstemmig vedtatt: 
Behandlingen av saken utsettes i påvente av at Verneområdestyret for Trollheimen har foretatt 
nødvendig befaring av det aktuelle området i løpet av barmarksesongen 2022. 
 
Søker henstilles om å supplere søknaden med en landbruksfaglig vurdering av setringsprosjektet og en 
uttalelse fra Mattilsynet med de krav som stilles ved eventuell produksjon og levering av matvarer fra 
Langlisetra til Trollheimshytta.» 
 
Landbruksfaglig vurdering 
 
Det er få setre i drift igjen i vår region. I vår kommunen er det ingen setre i drift med melkeproduksjon 
på storfe. Frå styresmaktene si side er det ønskelig å legge til rette for at drifta kan takast opp igjen der 
det er interesse for dette og forholda ligg til rette for drift.  
I kommunen sin næringsplan handler 3 av kapitla om tema som kan knyttast til seterdrift,     
både innan landbruk, lokalmat og reiseliv. I planen er det satsing på å opprettholde og utvikle vidare 
desse områda.     
I kommunen sin samfunnsdel kan satsinga innan folkehelse og friluftsliv ha nytte av at seterdrifta blir 
tatt opp igjen, ettersom setra kan vere eit fint turmål.  
 
 Frå «Forvaltningsplan for verneområdene i Trollheimen», datert 14.07.2015, står dette:  
Side 10:  
«Formålet med vern av Trollheimen landskapsvernområde er å ta vare på eit særmerket og vakkert 
fjellområde med skog og seterdaler og eit rikt plante- og dyreliv»  
Side 28: «Forvaltningsmål:  
Bevare de aktive setrene i Trollheimen – synliggjøre muligheten for flere til å starte opp med setring.  
Oppettholde og om mulig, øke antall sau, storfe og geit i seterdalene i Trollheimen. …»  
Side 53: «Bygninger og anlegg, Forvaltningsmål:  
… Bevare seterbygningene som setre, men med tilpasninger som muliggjør drift.» 

'\lSumadal kommune

Hugo Pedersen
Nordsida 1871
6653 ØVRE SURNADAL

Deres ref. Vår ref.
19/01616-10

Saksbehandler
Mona Rosvold

Dato
14.07.2022

Uttale

Vi viser til søknaden frå Jorunn Fiske Pedersen og Hugo Pedersen ti l Verneområdestyret for Trollheimen.
Søknaden gjeld gjenoppbygging av bygningar på Alvstusetra/Fiskjassetra - Surnadal 16/20 og 27 i
Svartåmoen naturreservat, i Folldalen.

Det søkes om gjenoppbygging av både seterhus og seterfjøs, i samband med arbeidet for å kunne ta opp
igjen seterdrift med storfe og melkeproduksjon på eigedommen.

Verneområdestyret for Trollheimen behandla søknaden 28.03.2022 og gjorde følgande vedtak:
« Forvalters innstilling enstemmig vedtatt:
Behandlingen av saken utsettes i påvente av at Verneområdestyret for Trollheimen har foretatt
nødvendig befaring av det aktuelle området i løpet av barmarksesongen 2022.

Søker henstilles om å supplere søknaden med en landbruksfaglig vurdering av setringsprosjektet og en
uttalelse fra Mattilsynet med de krav som stilles ved eventuell produksjon og levering av matvarer fra
Langlisetra ti l Trollheimshytta.»

Landbruksfaglig vurdering

Det er få setre i drift igjen i vår region. I vår kommunen er det ingen setre i drift med melkeproduksjon
på storfe. Frå styresmaktene si side er det ønskelig å legge ti l rette for at drifta kan takast opp igjen der
det er interesse for dette og forholda ligg ti l rette for drift.
I kommunen sin næringsplan handler 3 av kapitla om tema som kan knyttast t i l seterdrift,
både innan landbruk, lokalmat og reiseliv. I planen er det satsing på å opprettholde og utvikle vidare
desse områda.
I kommunen sin samfunnsdel kan satsinga innan folkehelse og friluftsliv ha nytte av at seterdrifta blir
tatt opp igjen, ettersom setra kan vere eit fint turmål.

Frå «Forvaltningsplan for verneområdene i Trollheimen», datert 14.07.2015, står dette:
Side 10:
«Formålet med vern av Trollheimen landskapsvernområde er å ta vare på eit særmerket og vakkert
fjellområde med skog og seterdaler og eit rikt plante- og dyreliv»
Side 28: «Forvaltningsmål:
Bevare de aktive setrene i Trollheimen - synliggjøre muligheten for flere ti l å starte opp med setring.
Oppettholde og om mulig, øke antall sau, storfe og geit i seterdalene i Trollheimen....»
Side 53: «Bygninger og anlegg, Forvaltningsmål:
... Bevare seterbygningene som setre, men med tilpasninger som muliggjr drift.»

Postadresse
Bårdshaugvegen l, 6650 SURNADAL
E-post
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Besøksadresse
Bårdshaugvegen l

Telefon
+47 71 65 58 00
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Side 53:  
Det kan gis dispensasjon til «Nydyrking og oppføring av nye seteranlegg ….der det er naudsynt.  
 
På side 12 står dette om Svartåmoen naturreservat:  
«Formålet med fredinga er å sikre eit skogområde med alt naturleg plante- og dyreliv. Av spesielle 
kvalitetar kan nemnast at området er eit lite rørt furuskogområde på grusavsetjingar som er typisk for 
regionen.»  
 
Målet med verneområda er blant anna å ta vare på kulturlandskapet i seterdalane, med sitt rike plante- 
og dyreliv. Ved å ta opp igjen seterdrifta, vil ein ta vare på kulturlandskapet og vidareføre ein driftmåte 
som har vore ein viktig del av vår historie innan matproduksjonen og bruk av ressursane i utmarka til 
lokal verdiskaping.    
Skjøtsel av seterdalar med kulturlandskapet og naturmangfoldet med slått og beiting er viktig for å 
kunne ta vare på eit stort mangfold av artar, både av plantar, insekt og dyr.  
 
Når det gjeld kva for bygningar som må til for å kunne starte opp igjen med seterdrifta, meiner 
kommunen at dette må avklarast ved behovet til drivarane/søkarane, og etter kva for krav Mattilsynet 
set for slik produksjon for salg. Det er Jorunn F. og Hugo Pedersen som veit best kva som må til for å 
kunne ta opp igjen drifta på setra. Ved nye bygg er det snakk om store investeringar, som familien må 
avgjere om dei vil ta kostnaden med og gjennomføre. Jorunn og Hugo, og også neste generasjon, har 
stor interesse av å ta vare på kulturlandskapet med skjøtsel, drift og beiting med storfe.   
 
Økonomi og inntektsmuligheter ved seterdrift:    
• Innan Regionalt Miljøprogram, RMP, er der, under Kulturminner og kulturmiljøer, ei ordning 

med  tilskudd til drift av seter med melkeproduksjon og eigen foredling, som kan gi ca kr 70.000 
i tilskudd pr år. 

• Salg av melk og melkeprodukt til gjestane på Trollheimshytta og andre fotturistar som kjem 
innom setra.  

• Aktuelle produkt kan vere melk, rømme, yoghurt, ferskost for servering på Trollheimshytta eller 
på setra.  

Det bør avklarast med eigar og drivar av Trollheimshytta kva for omfang deira kjøp kan ha pr år, kva for 
sum dei har mulighet til å bruke på lokal mat fra setra.  
Aktiv seterdrift kan vere ein fordel for gjestene på Trollheimshytta, som kan besøke setra, få 
omvisning/informasjon og smake mat produsert på setra.  
 
Beredskapshus for Trollheimshytta: Kanskje kan det vere aktuelt å avtale at seterhusa kan brukast som 
beredskap i tilfelle brann eller anna på Trollheimshytta, viss folket der må evakuerast.  
 
Det vil vere svært positivt for kommunen og landbruket, og for satsinga på lokalmat og reiseliv, viss 
seterdrifta blir tatt opp igjen på eigedommen.  
 
 
Med hilsen 
 
Mona Rosvold 
Leder 
   

 
         
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 

Side 53:
Det kan gis dispensasjon til «Nydyrking og oppføring av nye seteranlegg ....der det er naudsynt.

På side 12 står dette om Svartåmoen naturreservat:
«Formåletmed fredinga er å sikre eit skogområde med alt naturleg plante- og dyreliv. Av spesielle
kvalitetar kan nemnast at området er eit l ite rørt furuskogområde på grusavsetjingar som er typisk for
regionen.»

Målet med verneområda er blant anna å ta vare på kulturlandskapet i seterdalane, med sitt rike plante-
og dyreliv. Ved å ta opp igjen seterdrifta, vil ein ta vare på kulturlandskapet og vidareføre ein driftmåte
som har vore ein viktig del av vår historie innan matproduksjonen og bruk av ressursane i utmarka ti l
lokal verdiskaping.
Skjøtsel av seterdalar med kulturlandskapet og naturmangfoldet med slått og beiting er viktig for å
kunne ta vare på eit stort mangfold av artar, både av plantar, insekt og dyr.

Når det gjeld kva for bygningar som må til for å kunne starte opp igjen med seterdrifta, meiner
kommunen at dette må avklarast ved behovet til drivarane/skarane, og etter kva for krav Mattilsynet
set for slik produksjon for salg. Det er Jorunn F. og Hugo Pedersen som veit best kva som må til for å
kunne ta opp igjen drifta på setra. Ved nye bygg er det snakk om store investeringar, som familien må
avgjere om dei vil ta kostnaden med og gjennomføre. Jorunn og Hugo, og også neste generasjon, har
stor interesse av å ta vare på kulturlandskapet med skjøtsel, drift og beiting med storfe.

Økonomi og inntektsmuligheter ved seterdrift:
• Innan Regionalt Miljøprogram, RMP, er der, under Kulturminner og kulturmiljøer, ei ordning

med tilskudd ti l drift av seter med melkeproduksjon og eigen foredling, som kan gi ca kr 70.000
i tilskudd pr år.

• Salg av melk og melkeprodukt t i l gjestane på Trollheimshytta og andre fotturistar som kjem
innom setra.

• Aktuelle produkt kan vere melk, rømme, yoghurt, ferskast for servering på Trollheimshytta eller
på setra.

Det bør avklarast med eigar og drivar av Trollheimshytta kva for omfang deira kjøp kan ha pr år, kva for
sum dei har mulighet t i l å bruke på lokal mat fra setra.
Aktiv seterdrift kan vere ein fordel for gjestene på Trollheimshytta, som kan besøke setra, få
omvisning/informasjon og smake mat produsert på setra.

Beredskapshus for Trollheimshytta: Kanskje kan det vere aktuelt å avtale at seterhusa kan brukast som
beredskap i tilfelle brann eller anna på Trollheimshytta, viss folket der må evakuerast.

Det vil vere svært positivt for kommunen og landbruket, og for satsinga på lokalmat og reiseliv, viss
seterdrifta blir tatt opp igjen på eigedommen.

Med hilsen

Mona Rosvold
Leder

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur
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Postboks 93
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Tlf. + 47 62 48 02 30
Mob 907 45 785
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grondalen@adyokatbyraa_no
post@advokatbyr aa no

Verneområdestyret for Trollheimen
Postboks 2600
7734 Steinkjer

17.12.2021

Søkn ad om gjenoppbygging av Gamle Alvstusetra/Fiskjasetra

På vegne av Jorunn Fiske Pedersen og Hugo Pedersen (Pedersen), så vil jeg søke om

gjenoppbygging av Gamle Alvsutsetra/Fiskjasetra i Folldalen på deres eien dom, gnr. 16

bnr , 20 og 27 i Surnadal kommune.

Gamle Alvstusetra/Fiskjasetra ligger i Svartåmoen naturreservat, etablert ved kgl. res.

17. desember 1999. Gamle Alvstusetra/Fiskjasetra var tidligere del av Trollheimen

landskapsvernområde. Pedersen har i dag Langliseter i nærheten, som besår av seterhus

og fjøs, hvor de driver setring ved beite av storfe, og de leier u t seterhus til jakt. Hva som

søkes gjenoppbygd er gammelt seterhus og gammelt seterfjøs på nærliggende Gamle

Alvsu tsetra/Fiskjasetra, hvor det gjenstår tufter .

bilag 1: kart.

Søkn ad 18. januar 1993

Pedersen søkte Fylkesmannen i Møre og Romsdal om samme gjenoppbygging 18. januar

1993, etter landskapsvernområdets verneforskrift. Søknaden ble avslått av fylkesmannen
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15. juni 1993, som fant at:

«På bakgrunn av det som er nevnt f oran må deres søknad bli vurdert som

nyoppføring av bygning. Vi kan heller ikke se at det her er snakk om oppføring

av seteranlegg som er nødvendig tiltak f or deres næringsutøvelse (jmf punkt

1.3 a). Skulle det bli aktuelt med tradisjonell seterdrift i området, vil det

kunne skje ved bruk av eksisterende seteranlegg L anglisetra ). (vedtak s. 2

øverst)

bil ag 2: Fylkesmannen i Møre- og Romsdals ved tak 15. juni 1993.

Pedersen påklaget ved taket, men klagen ble ikke slu ttbehandlet.

Søknad 1. september 2000

Pedersen søkte Fylkesmannen i Møre og Romsdal på nytt om samme gjenoppbygging 1.

sep tember 2000, etter naturreservatets verneforskrift. Fylkesmannen avslo søknaden ved

vedtak 25. oktober 2001. Fylkesmannen fant i likhet med i sitt vedtak 15. juni 1993 at det

var nyoppføring av bygning, videre begrunnet den sitt avslag med at:

«Når det finnes bygninger pa Langlisetra som kan benyttes til den tenkte

stølsdriften, kan det ikke gis dispensasjon til gjenoppbygging med

argumentasjon stolsdrift.» (ved tak s. 2 nederst)

bilag 3: Fylkesmannen i Møre- og Romsdals ved tak 25. oktober 2001.

Pedersen påklaget vedtaket, og Direktoratet for naturforvaltning fant ved vedtak 12.

februar 2002 ikke grunn til omgjøring, og begrunn et med at det ikke var nødvendig for

seterdrift:
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«Klager har således mulighet til utleie i f orbindelse med jakt og tradisjonell

seter- eller stølsdrift på eksisterende seter. På denne bakgrunn kan

gjenoppføring vanskelig ses som nødvendig." (ved tak s. 4 midten)

bilag 4: Direktoratet for naturforvaltnings ved tak 12. februar 2002.

Henvendelse til statsforvaltningen 9. august 2002

Pedersen rettet ny henvendelse til Staten om samme gjenoppbygging 9. august 2002, og i

brev fra Fylkesm annen i Møre og Romsdal 10. desember 2003, bemerket Staten ar den er

positiv til setring, og anbefalte Pedersen aarb eide videre med saken;

«Utvalget er positiv til setring, da dette er med på å bevare

naturgrunnlaget og styrke f ormålet med vernet Fylkesmannen

vil med dette anbef ale Hugo Pedersen til d arbeide videre med saken f or å

ta opp setring på Langlisetra.» (s. 2 mid ten)

bilag 5: brev fra Fylkesmannen i Møre- og Romsdal 10. desember 2003.

Begrunnelse for søknaden

Pedersen vil anføre at gjenoppbygging er nødvendig for seterdrift, jf verneforskriften

punk t IV 3. Det vil gjenskape et helhetlig setermiljø, og styrke næringsgrunnlaget for

gården . Seterhuset trengs for viderefored ling av meieriprodukter, lager, og overnatting

arbeidshjelp . Fjøset trengs for dyr, foring, melking, og lager u tstyr/redskap . Dette lar seg

ikke gjøre med eksisterende bygninger, særlig gjelder det melkeproduksjon . De hadde

fire kviger på beite der sommeren 2021, dette var vellykket, og de vil øke an tallet. De

plan legger melkeproduksjon på setra. Dette mener de er gunstig u tvikling av deres

landbruk, fordi setring gir deres p rodukter et kvalitetsstempel. For dette, så trenger de
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gjenoppbygging av Gamle Alvstusetra/Fiksjasetra, seterhus og seterfjøs søkes

gjenoppført slik som det var . Videre, så er det deres syn at slik gjenoppbygging ikke vil

endre naturmiljøet.

bilag 6:

bilag 7:

modell.

tegninger.

Dersom verneområdestyret ønsker ytterligere opplysninger/dokumenter, bes dette

etterspurt, så vil det bli ettersendt.

Med hilsen

Jr{/aGrøndalen
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Saksframlegg 
 
 

 
Arkivsaksnummer: 2021/13431-0 Saksbehandler: Roar Pettersen Dato: 16.09.2022 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Verneområdestyret for Trollheimen   

 

Svartåmoen naturreservat – søknad om gjenoppbygging av 
Fiskjassetra – gnr/bnr 16/20,27 i Surnadal kommune 
Innstilling fra forvalter 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 gir verneområdestyret for Trollheimen 
matrikkelhaver til gnr/bnr 16/20,27 Langlisetra/Alvstusetra ikke dispensasjon for 
gjenoppbygging av seterfjøs og seterhus på stølen til tidligere Fiskjassetra i Svartåmoen 
naturreservat. 
 

Begrunnelse: 
Tiltaket vurderes både å være i strid med verneformålet for Svartåmoen naturreservat og ha 
slikt omfang at det vil påvirke verneverdiene nevneverdig. 
En dispensasjon vil bidra til å etablere en presedens for forvaltningen av Svartåmoen 
naturreservat. 
 
 
--- slutt på innstilling --- 

Dokumenter i saken 
Vedlegg 
1 Svartåmoen naturreservat - søknad om gjenoppbygging av gamle Alvstusetra / Fiskjassetra - 

Surnadal 16/20 og 27 - Jorunn Fiske Pedersen og Hugo Pedersen 
2 Kartbilag til søknaden 
3 Svartåmoen naturreservat - søknad om gjenoppbygging av Fiskjassetra på gnr/bnr 16/20 og 27 

i Surnadal kommune - Jorunn Fiske Pedersen og Hugo Pedersen 
4 Vedtak Svartåmoen naturreservat - behandling av saken utsettes til etter befaring - 

gjenoppbygging av gamle Alvstusetra / Fiskjassetra - Surnadal 16/20 og 27 
5 Uttalelse Surnadal kommune- søknad om gjenoppbygging av Alvstusetra / Fiskjassetra - 

Surnadal - Jorunn Fiske Pedersen og Hugo Pedersen 
 
 
 

Saksopplysninger 
Det er mottatt søknad 21.12.21 fra Inge Erlend Grøndalen (adv.) på vegne av Jorunn Fiske 
Pedersen og Hugo Pedersen om gjenoppbygging av Fiskjassetra i Folddalen på gnr/bnr 
16/20,27 i Surnadal kommune.  Det er søkt om gjenoppbygging av både seterhus og seterfjøs 
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Verneområdestyret for Trollheimen tok søknaden om gjenoppbygging av Fiskjassetra opp til 
behandling i møte 28.03.2022 og vedtok følgende, jf. sak 16/2022: 
 

 
 
➢ Søker har supplert søknaden med en uttalelse fra Surnadal kommune.  Kommunen 

stiller seg positiv til virkningen av seterdrift som ledd i en satsing på lokalmat og 
reiseliv samt skjøtsel av kulturlandskap om seterdrifta blir tatt opp igjen på den 
aktuelle eiendommen.  Det vises til den nasjonale prioriteringen av seterdrift herunder 
ordningen med driftstilskudd osv.  Videre påpekes behovet for avklaringer med 
potensiell kjøper av produktene samt Mattilsynets krav. 
Kommunen viser i deler av sin uttalelse til bestemmelsene og formålet i forskriften for 
Trollheimen landskapsvernområde (LVO).  Formålet og bestemmelsene i LVO er 
vesentlig mindre omfattende enn for omsøkte arealer i Svartåmoen som er vernet som 
naturreservat.  Formålet i verneforskriften for Svartåmoen naturreservat hjemler heller 
ikke skjøtsel av kulturlandskapet, jf. kap. III og IV. 
 

➢ Søker har ikke supplert søknaden med en uttalelse fra Mattilsynet. 
 
 
 
Langlisetra, med 4,1 daa slåttemark og 5 daa restaureringsareal omkring dette, er omfattet av 
vedtatt skjøtselsplan 2021 – 2025, se bilde.  Langlisetra har vært og er under restaurering både 
for seterhuset og seterfjøset, jf. søknader om uttak av never og furu i reservatet for bruk til 
restaureringen mv.  Utvendig restaurering herunder tak var altoverveiende sluttført under 
verneområdestyrets befaring 30.08.2022. 
 

Gjeldende skjøtselsplan for Langlisetra/Alvstusetra er nyrevidert av eksternt organ etter en 
rekartlegging av naturmangfoldet på seterstølen i området i 2020 og i samråd med grunneier 
og forvalter.  Skjøtselen og utviklingen i naturmangfoldet på seterstølen i foregående 
planperiode er evaluert og dokumentert i skjøtselsplanen. 
 

Behandlingen av saken utsettes i påvente av at Verneområdestyret for Trollheimen har 
foretatt nødvendig befaring av det aktuelle området i løpet av barmarkssesongen 2022.

Søker henstilles om å supplere søknaden med en landbruksfaglig vurdering av 
setringsprosjektet og en uttalelse fra Mattilsynet med de krav som stilles ved eventuell 
produksjon og levering av matvarer fra Langlisetra til Trollheimshytta.
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Verneområdestyret for Trollheimen behandlet den nyreviderte skjøtselsplanen i møte 
29.06.2021 og vedtok følgende, jf. sak 24/2021: 
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Historikk 
Jorunn Fiske Pedersen og Hugo Pedersen har tidligere søkt om gjenoppbygging av 
Fiskjassetra i 1993, 2000 og 2002. Søknadene har henholdsvis vært behandlet etter 
verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde og verneforskriften for Svartåmoen 
naturreservat.  Samtlige søknader om gjenoppbygging er avslått. Avslagene har videre vært 
påklaget og klagebehandlet av daværende direktoratet for naturforvaltning. Direktoratet 
avslo klagen sist 10.12.2003 da det ikke fant grunnlag for å omgjøre vedtaket fra 
forvaltningsmyndigheten, jf. ref. 2003/14110/MIEK, Fylkesmannen i Møre og Romsdal.  
Direktoratets avgjørelse er endelig og kan ikke påklages. 
 

Det er videre fra daværende Fylkesmannen i Møre og Romsdal gitt en bemerkning om at en er 
positiv til setring og at det anbefales å arbeide videre med saken for å ta opp setring på 
Langlisetra. «I første omgang vil det være naturlig at Hugo Pedersen starter opp ett forsøk 
med å ta innover dyr for å starte opp en produksjon av produkter til Trollheimshytta. Dette 
bør i første omgang skje i forhold til eksisterende bygninger og innvending tilpasning av 
disse. I verneforskriften for landskapsvernområdet står det at det kan tillates nye seteranlegg 
der det er nødvendig. Det er derfor naturlig at det opparbeides et erfaringsgrunnlag for å 
eventuelt synliggjøre behovet for nye driftsbygninger.» 
 

Fylkesmannen har anbefalt søker:  «Å starte arbeidet med å ta kontakt med Gjelsetra ved 
Jøldalshytta for erfaringsutveksling, kontakt med landbrukskontoret for hjelp, og kontakt med 
næringsmiddeltilsynet om krav som stilles. Fylkesmannen må legge næringsmessige og 
realistiske vurderinger til grunn for sin saksbehandling, og må i det blant annet ha en faglig 
uttale fra landbruksmyndigheten, for å kunne gi en eventuell tillatelse etter § IV punkt 1.3 a) 
til tilpasning av eksisterende bygninger og eventuelt nye bygninger og eventuelt nye 
bygninger.» 
 

Videre har Trollheimsutvalget gitt en forventning til søker at søker sammen med en eventuell 
ny søknad leverer en landbruksfaglig vurdering av setringsprosjektet, jf. møte 4 – 5.09.2003. 
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Setringa på Fiskjassetra ble avsluttet i 1907. Seterhuset ble deretter solgt til Trondhjems 
Turistforening i 1917 og flyttet til nåværende lokalitet ved tunet på Trollheimshytta. 
Langlisetra tilhørte da annen eiendom.  På Langlisetra ble den tradisjonelle setringa med 
melkekyr osv. avsluttet midt på 1950-tallet.  Langlisetra er senere ervervet av tidligere eier fra 
søkers eiendommen. 
 

Setervollen på Langlisetra har etter opphør av setringa i drøye 60 år vært beitet av rein og sau 
og enkelte år delvis slått.  Det ble gitt dispensasjon fra vernebestemmelsene for videre slått i 
2014 og inngjerding i 2017 med virkninger fram til 2025, jf. verneområdestyrets sine vedtak 
sist av den reviderte skjøtselsplanen i 2021.  Slåttemarka har i foregående og første 
skjøtselsplanperiode vært høstbeitet av noen få ungdyr av storfe, NRF, enkelte år.  
Skjøtselsplanens tiltak fraråder med begrunnelse beiting av tunge storferaser slik som NRF, 
jf. kap. 2.9.2. 
 
 

Hjemmelsgrunnlag 
Delegering 
Miljøverndepartementet har med virkning fra 1.012.2020 i medhold av Naturmangfoldloven 
(NML) § 62 delegert forvaltningsmyndigheten og gitt vedtekter for forvaltningen av 
verneområdene i Trollheimen herunder Svartåmoen til Verneområdestyret for Trollheimen. 
Verneområdestyret for Trollheimen har videre i møte 4.03.20 delegert til 
verneområdeforvalterne myndighet til å behandle saker i henhold til med verneforskriftenes 
generelle dispensasjonsbestemmelser, forvaltningsplanens retningslinjer og etablert 
forvaltningspraksis, jf. VOS sak 6/2020. 
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Verneformål 

 
 
Ved behandling av eventuelt unntak fra verneforskriften etter kap. VIII kan søknaden 
vurderes i henhold til bestemmelsene i naturmangfoldlovens (NML) § 48. (dispensasjon fra 
vernevedtak) Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det: 

1. ikke strider mot vernevedtakets formål. 
Søknad om dispensasjon etter første ledd skal inneholde nødvendig dokumentasjon om 
tiltakets virkning på verneverdiene. 
I dispensasjon etter første ledd skal begrunnelsen for vedtaket vise hvordan 
forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som dispensasjonen kan få for 
verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette. 

2. ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig 
3. eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det 

nødvendig 
I avveiningen mellom øvrige vesentlige samfunnsinteresser og hensynet til 
verneområdet skal det særlig legges vekt på verneområdets betydning for det samlede 
nettverket av verneområder og om et tilsvarende verneområde kan etableres eller 
utvikles et annet sted. Tiltakshaveren kan pålegges å bære rimelige kostnader ved 
ivaretakelsen, opprettelsen eller utviklingen av et slikt tilsvarende område. 

 
NML § 48 1. avsnitt åpner for dispensasjon til tiltak som ikke strider mot verneformålet (1) 
og ikke påvirker verneverdiene nevneverdig (2).  Begge vilkår må være oppfylt 
 

Det følger imidlertid ikke av dette at dispensasjon skal gis om vilkårene er oppfylt.  Skjønn og 
instrukser fra overordnet myndighet spiller inn.  Dispensasjonsbestemmelsen i § 48 kan ikke 
brukes for å utvide rammene gitt i vernevedtaket.  Bestemmelsen er en sikkerhetsventil som 
skal fange opp uforutsette eller spesielle tilfeller som ikke ble vurdert på vernetidspunktet. 
 

Alle dispensasjoner må vurderes etter de miljørettslige prinsippene i §§ 8 – 12, jf. § 7.  I 
utgangspunktet er slik vurdering kun nødvendig om en ønsker å gi dispensasjon. 
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Forvaltningsplan 
Det er foreligger følgende relevante retningslinjer i forvaltningsplanen for verneområdene i 
Trollheimen mht. behandlingen av søknader om bygging og gjenoppbygging, jf. kap. 4.7.3: 

Nybygging er etablering av nye bygninger, eller gjenoppbygging / restaurering av 
bygninger der byggets forfall er kommet så lang at det meste av opprinnelige bygning 
må erstattes. 

Generelt åpnes det ikke for nybygg, men det kan gis tillatelse til gjenoppbygging av bygninger 
og anlegg som er ødelagt av brann eller naturskade. Slike nye bygg skal i utgangspunktet 
være lik den gamle med hensyn til areal og størrelse. Det kan også etter vurdering åpnes for 
oppsett av nye bygg til erstatning for eksisterende bygg ved renovering. 
 

Ved særskilte behov knyttet til tradisjonell landbruk / reindrift og turistforeningsdrift kan det 
åpnes for nybygg. 
 

Etter tidligere råd fra Fylkeskonservatoren gis det ikke dispensasjon for oppføring av nye 
bygninger på gamle tufter.  Alle nybygg krever behandling etter verneforskrift. 
 
 
Presedens 
I Trollheimens 4 verneområder ligger et betydelig antall bygg og bygningsrester som tidligere 
har hatt funksjon som setre herunder også flere som ligger i området med de strengeste 
vernebestemmelsene, Svartåmoen naturreservat.  En dispensasjon for gjenoppbygging av et 
seteranlegg hvor driften ble nedlagt i 1907 med delvis salg av bygningsmassen i reservatet vil 
åpne for og skape en presedens for behandlingen av framtidige søknader om gjenoppbygging. 
 
 
 

Vurdering 
Bestemmelsene i verneforskriften for Svartåmoen naturreservat har ikke spesifiserte 
dispensasjonsbestemmelser som åpner for dispensasjon til gjenoppbygging av Fiskjassetra.  
Søknaden må behandles med henblikk på eventuelt unntak fra bestemmelsene i 
verneforskriften, jf. kap. VIII.  «Forvaltningsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta når 
formålet for fredinga krev det, og dessutan for vitskaplege undersøkingar, arbeid som er 
særleg viktig for samfunnet og i spesielle tilfelle dersom det ikkje strir mot formålet med 
fredinga.»  Søknaden må da innledningsvis vurderes i henhold til bestemmelsene i 
naturmangfoldlovens (NML) § 48 (dispensasjon fra vernevedtak).  NML § 48 1. avsnitt åpner 
for dispensasjon til tiltak som ikke strider mot verneformålet (1) og ikke påvirker 
verneverdiene nevneverdig (2).  Begge vilkår må være oppfylt, jf. Rundskriv om forvaltning 
av verneforskrifter, Miljødirektoratet M106-2014. 

1. «Vernevedtakets formål.  Formålet med fredingen er å sikre et skogområde med alt 
naturlig plante- og dyreliv», jf. kap. III. 
På det grunnlaget har verneforskriften 7 bestemmelser hvorav følgende har relevans i 
den aktuelle saken: 
nr. 1 første, andre ledd og tredje ledd: «Vegetasjon, medrekna daude buskar og tre, er 
freda mot skade og øydelegging. Det er forbode å fjerne planter eller plantedelar frå 
reservatet.  Nye planteartar må ikkje førast inn.» 
nr. 3 første og tredje ledd:  «Det må ikkje setjast i verk tiltak som kan endre 
naturmiljøet, som t.d. oppføring av bygningar, anlegg og faste innretningar, parkering 
av campingvogner, brakker o.l., opplag av båtar, framføring av kloakkleidningar og 
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luftleidningar, bygging av vegar, drenering og anna form for tørrlegging, uttak, 
oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller tilførsel av konsentrert 
forureining, tømming av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske plantevern- eller 
skadedyrmiddel.        Opplistinga er ikkje fullstendig.» 

 
Den omsøkte gjenoppbyggingen av Fiskjassetra med tilhørende nødvendige 
arealdisponeringer vurderes å ha slikt omfang og konsekvens at det både vil påvirke 
verneverdiene nevneverdig og være i strid med verneformålet i Svartåmoen naturreservat.  
Det foreligger heller ikke «sikkerhetshensyn eller hensyn til vesentlige samfunnsinteresser 
som gjør det nødvendig» med dispensasjon for omsøkte gjenoppbygging.  Søknaden 
behandles følgelig ikke videre med hensyn til bestemmelsene i NML §§ 8 – 12, jf. § 7 og 
Rundskriv om forvaltning av verneforskrifter, Miljødirektoratet M106-2014. 
 
En dispensasjon vil videre bidra til å etablere en presedens for forvaltningen av Svartåmoen 
naturreservat og verneområdene i Trollheiemen. Det vil åpne for endringer innenfor 
verneområdet som på sikt vil øke den nevneverdige påvirkningen av verneverdiene. 
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Saksframlegg 
 
 

 
Arkivsaksnummer: 2022/13201-0 Saksbehandler: Hege Sæther Moen Dato: 19.02.2023 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Verneområdestyret for Trollheimen 7/2023 27.02.2023 

 

Oppnevning av nye partsrepresentanter - 
Verneområdestyret for Trollheimen 

Innstilling fra forvalter 
Verneområdestyret for Trollheimen ber om re-/ nyoppnevnelse av representanter for 
partsinteressene i styret samtidig med at det skal re-/nyoppnevnes nye representanter etter 
kommende kommune / fylkestingsvalg. Partsinteressene oppnevnes for en periode på 4 år, 
eller til Klima og Miljødepartementet gir beskjed om å endre sammensetningen av styret, om 
det skjer i den kommende 4-års periode. 
 
Partene som skal re-/ nyoppnevnes skal være i tråd opprinnelig plan for partsrepresentanter 
slik det framgår av styrets vedtekter, korrigert for feil i forhold til aktuelle kommuner oppstått i 
etterkant av Verneområdestyrets vedtak i sak 88/2012 skal da bli slik: 
 
Grunneierrepresentant (Sør-)Trøndelag – valgt av Rennebu kommunestyre  
Grunneierrepresentant Møre og Romsdal – valgt av Surnadal kommunestyre  
Trondhjems Turistforening  
Rindal og Surnadal sauavlslag  
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Møre og Romsdal  
Trollheimen Sijte 
 
Det skal oppnevnes en mann og en kvinne fra hver av partene, slik det også gjøres av 
kommunene. Endelig oppnevning av Verneområdestyret skjer av Miljødirektoratet basert på 
foreslåtte representanter, slik at hensyn til likestilling også er ivaretatt.  
--- slutt på innstilling --- 

 

Saksopplysninger og vurderinger 
Opprinnelig styresammensetning 
Verneområdestyret for Trollheimen ble konstituert første gang i februar 2011 og gitt 
forvaltningsmyndighet for Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder, og Svartåmoen 
og Minilldalsmyrene naturreservater.  
 
Opprinnelig styre var sammensatt av 10 politisk valgte representanter fra kommunene 
Oppdal, Rennebu, Meldal (nå Orkland), Rindal, Surnadal og Sunndal, Møre og Romsdal og 
Sør-Trøndelag (nå Trøndelag) fylkeskommuner og 2 stk fra Sametinget.  
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Prossess for oppnevning av verneområdestyret er at representantene foreslås av sine 
respektive kommuner / fylkeskommuner og Sameting etter hver valgperiode, og styrets 
sammensetning oppnevnes endelig av Miljødirektoratet.  
 
Initiativ for å få grunneiere inn styret 
Verneområdestyret for Trollheimen ba i brev av 17.12.2012 Miljøverndepartementet om 
mulighet til å utvide styret med to grunneierrepresentanter, da VO styret mente dette ville 
styrke den lokale forståelsen for vern og aksept av verneområdestyrets sammensetning.  
I denne saken foreslo Verneområdestyret en ordning med hvordan en kunne sikre en god 
prosess med oppnevning av grunneierrepresentantene, ved at disse kunne velges ut fra en 
rullerende ordning, der to kommuner (en fra hvert fylke) har en grunneierrepresentant 
sittende i 4 år, før det skifter til ny kommune i neste periode. Grunneierrepresentantene 
skulle velges av sitt kommunestyre. Følgende rullering for grunneierrepresentantene ble 
foreslått av forvalter til styrets behandling av saken som VO sak 88/2012 i møte den 
15.11.2012: 

Møre og Romsdal fylke - Sunndal, Rindal, Surnadal osv..  
Sør-Trøndelag fylke - Meldal, Rennebu, Oppdal osv..  

 
Under møtet ble det etter innspill fra grunneierorganisasjoner gjort en mindre endring i 
forvalters innstilling, der rulleringen av kommunene ble vedtatt å skulle være slik: 

Møre og Romsdal fylke - Surnadal, Rindal, Sunndal osv.. 
Sør-Trøndelag fylke - Rennebu, Oppdal, Meldal osv.. 

 
Ønsket om en utvidelse med to grunneiere i styret ble avslått. 
 
 
Partssammensatt verneområdestyre 
Verneområdestyret for Trollheimen får i brev av 10.05.2016 fra Miljødirektroatet spørsmål om 
de vil være med å prøve ut en ordning med partssammensatt verneomrrdåestyre. Dette 
takket styret ja til etter behandling av saken i møte den 06.06.2016, der de fattet følgende 
enstemmige vedtak:  
 
Verneområdestyret er positive til å prøve ut et forsøk på partssammensatt styre, og tror 
ordningen kan gi økt forståelse for vern / verneverdiene lokalt. Verneområdestyret håper 
forvaltningen styrkes ved denne nærmere tilknytningen mellom dagens styre og 
representanter grunneiere og andre brukergrupper / organisasjoner.  
 
For at verneområdestyret ikke skal bli for stort, eller den politiske rollen skal svekkes i for stor 
grad bør styret ikke bli på mer enn 15 representanter. Styret foreslås utvidet med følgende 
nye representanter:  
Grunneierrepresentant Sør-Trøndelag – valgt av Meldal kommunestyre (i forsøksperioden)  
Grunneierrepresentant Møre og Romsdal – valgt av Sunndal kommunestyre (i 
forsøksperioden)  
Trondhjems Turistforening – ved leder  
Rindal og Surnadal sauavlslag – ved leder  
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Møre og Romsdal  
 
Det må gjøres evaluering av prøveordningen i løpet av 2019, slik at verneområdestyret kan 
gjøre et vedtak om framtidig ønsket sammensetning av verneområdestyret før neste 
valgperiode. 
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Etter konsultasjon med Sametinget i november 2016 ble det bestemt at Trollheimen Sitje 
skulle være medlem i det partssammensatte verneområdestyret i tillegg til de foreslåtte 
representantene styret spilte inn sommeren 2016. 
 
Ved en feil begått av forvalter når saken om partssammensatt styre ble behandlet den 
06.06.2016, ble opprinnelig forslag fra forvalter til utvelgelse av grunneiere fra kommunene 
og system for rullering av dette foreslått til styremøte den 15.11.2012 tatt videre, og ikke 
vedtaket i møtet, der kommunene forslag til rullering var endret. 
 
 
Forsøksperiode og evaluering 
Forsøksperioden var planlagt å være fra 1. januar 2017 til 31.desember 2020. I lys av 
pågående evaluering av hele ordningen med lokal forvaltning av de store verneområdene i 
Norge (utført av Nordlandsforskning), som skulle være ferdig våren 2020, gav 
Miljødirektoratet beskjed om at de partssammensatte representantene skulle fortsette til 
evalueringen fra Nordlandsforskning er ferdig, og Klima- og Miljødepartementet har besluttet 
hva de ønsker i fortsettelsen av prøveperioden.   
 
Verneområdestyret evaluerte selv ordningen i møte 02.12. 2019, men vedtok å vise til 
evalueringen i regi av Nordlandsforskning, der alle hadde gitt innspill og vært intervjuet.  
 
Generelt oppfatter forvalterne at styret opplever at ordningen har fungert godt, og at den har 
hatt sine positive sider ved at partene møtes ved styrebordet. Det er en negativ side ved 
størrelsen på 16 stk, men likevel ikke slik at det ikke lar seg gjennomføre gode møter.  
Det har vært noe frafall i møtene særlig etter den formelle planlagte forsøksperioden skulle 
være over. 
 
Det har vært noe lokal uro omkring både sammensetning av partene og feilen forårsaket av 
forvalter som la grunnlaget for hvilke kommuner som ble bedt om å oppnevne 
grunneierrepresentanter til styret i forsøksperioden.  
 
Samtidig med forsøksordningen med partssammensatt verneområdestyre for Trollheimen ble 
det satt i gang forsøk med grunneierrepresentanter i styrene for Jomfruland og Raet, mens 
det noe senere også kom i gang et forsøk i styret for Skarvan, Roltan og Sylan, der styret ble 
utvidet med to grunneierrepresentanter og en ekstra sametingsrepresentant.  
 
Miljødirektoratet anbefalte Klima og miljødepartementet ved oversendelse av evalueringene 
å avvikle prøveordningene med ulike partssammensatte styrer. Verneområdestyret for 
Trollheimen har flere ganger etterlyst hva som skal skje framover med det partssammensatte 
styret, både til Miljødirektoratet og Klima og miljødepartementet, men det er foreløpig ikke 
tatt noen endelig avgjørelse. 
 
I etterkant av kompetansedagen for nye styrerepresentanter på Hell 31.03.2021 ble 
miljødirektoratet spurt om vurderingene bak å ikke anbefale å videreføre partssammensatte 
styrer. Svar fra Miljødirektoratet i epost av 04.04.2021 var:  
 
Utgangspunktet for dagens forvaltningsordning var Stortinget sitt ønske om økt folkevalgt 
medvirkning i forvaltningen av de store verneområdene. Parts- og grunneierrepresentasjon i 
styrene vil svekke innflytelsen til berørte kommuner og dermed svekke intensjonene bak 
forvaltningsordningen. En organisering av styrene med folkevalgte representanter er også i 
tråd med hvordan annen arealforvaltning foregår i dag, og det vurderes derfor som unaturlig 
at områder som er av så stor nasjonal interesse at de har fått et eget forskriftsverk skal 
fravike fra denne organiseringen. Slik vi ser det er det også et viktig argument at politikere er 
valgt for å representere alle interessene i forvaltningen, også ulike parter og næringer. 
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Re-/ nyoppnevning av partsrepresentanter 
Styret for Skarvan, Roltan og Sylan besluttet i februar 2022 å be om re-/nyoppnevning av 
partsrepresentanter til sitt styre, disse er nå også formelt oppnevnt av Miljødirektoratet.  
Med bakgrunn i dette anbefaler forvalterne for Trollheimen Verneområdestyret å be om re-/ 
nyoppnevnelse av representanter for partsinteressene i styret samtidig med at det skal re-
/nyoppnevnes nye representanter etter kommende kommune / fylkestingsvalg. 
 
Partene som skal re-/ nyoppnevnes skal være i tråd opprinnelig plan for partsrepresentanter 
slik det framgår av styrets vedtekter, korrigert for feil i forhold til aktuelle kommuner oppstått i 
etterkant av Verneområdestyrets vedtak i sak 88/2012 skal da bli slik: 
 
Grunneierrepresentant (Sør-)Trøndelag – valgt av Rennebu kommunestyre  
Grunneierrepresentant Møre og Romsdal – valgt av Surnadal kommunestyre  
Trondhjems Turistforening  
Rindal og Surnadal sauavlslag  
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Møre og Romsdal  
Trollheimen Sijte 
 
Det skal oppnevnes en mann og en kvinne fra hver av partene, slik det også gjøres av 
kommunene. Endelig oppnevning av Verneområdestyret skjer av Miljødirektoratet basert på 
foreslåtte representanter, slik at hensyn til likestilling også er ivaretatt.  
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Arkivsaksnummer: 2022/11682-0 Saksbehandler: Roar Pettersen Dato: 20.02.2023 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Verneområdestyret for Trollheimen 8/2023 27.02.2023 

 

Innspill til revidering av forvaltningsplan for rovvilt i 
rovviltregion 6 Midt-Norge, Møre og Romsdal og Trøndelag 
Innstilling fra forvalter 
Verneområdestyret opprettholder sitt tidligere innspill til revidering av forvaltningsplan for 
rovvilt i rovviltregion 6 Midt-Norge, Møre og Romsdal og Trøndelag: 
 

Verneområdestyret for Trollheimen ønsker en videreføring av forvaltningsplanens 
organisering for jervforvaltningen, hvor Trollheimen ikke skal vøre yngleområde for jerv.  
Trollheimen ble tatt ut av yngleområde for jerv og gitt status som prioritert beiteområde i 
forvaltningsplan for rovvilt i region 6 i 2011.  Forvaltningsplanens mål har etter det vært fulgt 
opp med relativt frekvente uttak av jerv.  Det har samlet sett for siste 10 års periode bidratt til 
relativt lave tap av beitedyr samt bidratt positivt i dyrevelferdsperspektivet. 
 

Det er et ønske at Trollheimen også holdes utenfor yngleområdet for gaupe.  Det innebærer at 
deler av Sunndal, Surnadal, Rindal og Orkland må trekkes ut av forvaltningsområdet for 
gaupe og få status som prioritert beiteområde.  Det vil kunne bidra til å gi beiteområdene i 
Trollheimens verneområder en økt forutsigbarhet for beitenæringen og bidra positivt for 
dyrevelferden. 
 

Verneområdestyret for Trollheimen har som oppgave å forvalte et område der landskapet 
delvis er beitebetinget.  For å ivareta kulturlandskapet i seterdalene i Trollheimen er det viktig 
å opprettholde beitingen og helst øke beitetrykket i årene framover.  Med forutsigbarhet i at 
jervebestanden og gaupebestanden holdes nede vil det bidra til at sauenæringen og reindriften 
i området får bedre driftsvilkår. 
 
--- slutt på innstilling --- 

Dokumenter i saken 
Vedlegg 
1 VOS Uttalelse til revidering av forvaltningsplan rovdyr i region 6, 2013 
2 Forvaltningsplan for rovvilt i region 6 Møre og Romsdal og Trøndelag, 2018 

 

Saksopplysninger 
Rovviltnemnda i region 6 
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Det vises til melding om oppstart - revidering av forvaltningsplan for rovvilt i rovviltregion 6 
Midt-Norge datert 4.11.2022 med frist for innspill pr 1. mars 2023. 
 
Forvaltningsplan for rovdyr i region 6 ble første gang vedtatt i november 2006.  Den er videre 
revidert 2 ganger fram til 2018.  Nåværende revidering skal ta utgangspunkt i gjeldende plan 
som ble godkjent av rovviltnemnda i region 6, 22. mars 2018. 
 
Forvaltningsplanen skal være i samsvar med nasjonalt vedtatt rovviltpolitikk. 
Rovviltnemndenes ansvar og arbeidsoppgaver er hjemlet i Forskrift om forvaltning av rovvilt 
av 18. mars 2005.  I henhold til § 6 i forskriften skal rovviltnemnda utarbeide en 
forvaltningsplan som skal legge til rette for at bestandene av rovvilt ligger på det regionale 
bestandsmålet, samtidig som en sikrer forutsigbarhet for berørte parter, herunder landbruk, 
reindrift og utmarksbaserte næringer.  Rovviltnemnda skal i forvaltningsplanen legge vekt på 
en langsiktig geografisk differensiering som innebærer et best mulig skille mellom beitedyr 
og faste forekomster av rovvilt basert på en avveining av de kryssende hensyn som skal 
ivaretas. 
 
Gjeldende forvaltningsplanen har en tredelt målsetting om at den skal bidra til: 

• Sikring av rovviltartenes overlevelse gjennom oppfylling av Stortingets bestandsmål 
• Sikre næringsdrift gjennom målrettede virkemidler, herunder redusere tap forvoldt av 

fredet rovdyr og sikre aktivt bruk av utmarksbeite for å ivareta den todelte målsettingen 
• Senke konfliktnivået og øke forutsigbarheten 

 
For forutsigbarheten sin del bør avgrensningene av forvaltningsområdene for gaupe og jerv i 
all hovedsak følge dagens avgrensninger, men justeringer av grensene kan skje som følge av 
innspill og høringsuttalelser. Eventuelle endringer bør ikke medføre at enn større andel 
bestandsmålet for de to artene må oppnås i områder med sørsamisk tamreindrift enn hva som 
er tilfellet i gjeldende forvaltningsplan.  For å sikre den sørvestlige jervebestanden legger 
rovviltnemnda til grunn at det i utgangspunktet skal være fylkesvise bestandsmål for jerv. 
 
Framdriftsplan for revideringen av forvaltningsplan for store rovdyr: 
2022 
Nov. – feb. 2023: Innspillsperiode med fylkesvise innspillsmøter der kommuner, 
organisasjoner m.fl. inviteres. Tematiske innspillsmøter vurderes etter behov. Eget møte med 
tilgrensende rovviltnemnder (region 3 Oppland, region 5 Hedmark og region 7 Nordland) 
 

2023 
1. mars: Frist for skriftlige innspill 
Mars: Møte i rovviltnemnda med gjennomgang av innspillene 
Mars – mai: Sekretariatet utarbeider planforslag 
April: Arbeidsmøte mellom rovviltnemnda og sekretariatsgruppen 
Møte mai: Vedtak om at planforslaget legges ut på offentlig høring med høringsfrist 1. 

september 2023. 
Juni: Fylkesvise høringsmøter 
Sept. – okt.: Vurdering av uttalelsene og innspillene. Arbeidsmøte mellom rovviltnemnda 

og sekretariatsgruppen i denne perioden. 
Møte oktober: Vedtak om forvaltningsplan. Forvaltningsplanen oversendes 

Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet til faglig uttalelse. 
Møte desember: Rovviltnemnda fatter vedtak om godkjenning av forvaltningsplanen. 
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Vurdering 
Verneområdestyret har tidligere gitt innspill til revisjon av forvaltningsplanen for rovvilt i 
region 6, jf. Verneområdestyret uttalelse av 13.02.2013, sak 15/2013.  I den uttalelsen ble det 
foreslått endring av forvaltningsstatusen for gaupe slik at Trollheimen blir holdt utenfor 
yngleområdet for også den arten tilsvarende det som er vedtatt for jerven.  Trollheimen ble 
tatt ut av forvaltningsområdet for jerv i 2011. 
 

Verneområdestyret har videre i forvaltningsplanperiodene gitt flere henstillinger om uttak av 
jerv med grunnlag i dokumenterte ynglinger, dokumenterte tap av beitedyr samt 
dokumentasjon på at jervbestanden i aktuelt bestandsplanområde er over bestandsmålet.  
Anmodning om ekstraordinært uttak er sist sendt i 2019 og som skadeforebygging vinteren 
2020/21 etter betydelige tap av sau i beitesesongen 2020, jf. møte 9.11.2020. 
 

  
 
Formålet med Trollheimen landskapsvernområde 
«er å ta vare på eit særmerkt og vakkert 
fjellområde med skog og seterdalar og eit rikt 
plante- og dyreliv.» 
En forutsetning for å ta vare på seterdalene er at 
disse blir beitet av et tilstrekkelig antall med 
beitedyr.  Forutsigbarhet i forhold til lite 
skadegjørende rovvilt er en av rammefaktorene 
som bidrar til å kunne opprettholde beitetrykket i 
og ved seterdalene.  Både jerv og gaupe er 
betydelige skadegjørere på beitedyr, spesielt på 
lam og reinskalver.  Vedtaket i 2011 om å ta 
jerven ut av forvaltningsområdet for jerv har siste 
10 år bidratt til samlet sett relativt lave tapstall i 
Trollheimen.  Tilsvarende endring for gaupe vil 
kunne bidra ytterligere til reduserte tap. 
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verneomrAdestyret for
TROLLHEIMEN

Naturreservater: Svartamoen | Minilldalsmyrene |
Trollheimen | Innerdalen

Rovviltnemda i region 6,
Co/ Fylkesmannen i Nord-Trondelag
Postboks 2600
7734 STEINKJER

Saksbehandler: Hege Seether Moen
Arkivkode: 2011/6764 - 432.2
Dato: 27.02.2013

Horingsuttale - Revidert forvaltningsplan for store rovdyr i region 6.

Det vises til revidert forvaltningsplan for store rovdyr i region 6 sendt ut pa offentlig horing
15.01.2013, og vedtak i Verneomradestyret for Trollheimen (VO sak 15/2013) den 13.02.2013.

Verneomradestyret for Trollheimen stotter forslag til horingsutkast til forvaltningsplan for rovvilt i
region 6, der Trollheimen fremdeles er holdt utenfor yngleomrade for jerv. Det har vaert en
optimisme og positiv utvikling a spore i beitenaeringen i omradet etter at Trollheimen i
forvaltningsplan av 2011 ble tatt ut som yngleomrade for jerv og gitt status som prioritert
beiteomrade. Vedtaket ble ogsa fulgt opp med uttak av jerv vinteren 2012 noe som gav
tapsnedgang og bedre dyrevelferd. Det er viktig a fortsette dette arbeidet.

Det er et onske at Trollheimen ogsa holdes utenfor yngleomradet for Gaupe. I dette ligger det at
deler av Sunndal, Surnadal, Rindal og Meldal ma trekkes ut av Yngleomradet for Gaupe. Dette er
nodvendig for a gi det prioriterte beiteomradet i Trollheimen en reell forutsigbarhet for beitenaering
og dyrevelferd.

Verneomradestyret for Trollheimen har som oppgave a forvalte et omrade der landskapet delvis er
beitebetinget. For a ivareta kulturlandskapet i seterdalene i Trollheimen er det viktig a opprettholde
beitingen og heist oke beitetrykket i arene framover. Med forutsigbarhet i at jervebestanden (og
gaupe) holdes nede vil sauenaeringen og reindriften i omradet sikres bedre driftsvilkar og utoverne
vil vage a satse pa naeringen.

Med hilsen

Mons Otnes

Leder i Verneomradestyret for Trollheimen

Postadresse:
Fylkeshuset
6404 Molde

Besoksadresse: Telefon:
Direktenummer:

E-post:
Web:
Org.nr:
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Saksframlegg 
 
 

 
Arkivsaksnummer: 2022/13201-0 Saksbehandler: Hege Sæther Moen Dato: 14.02.2023 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Verneområdestyret for Trollheimen 9/2023 27.02.2023 

 

Møteplan og driftsmidler 2023 

Innstilling fra forvalter 
Møteplan 

Verneområdestyret for Trollheimen i 2023 vedtar  følgende møteplan for 2023: 

 NP - møte AU - møte 

Januar  
 

Februar 27. Surnadal  

Mars 
 

 

April   

Mai  22. Nerskogen  

Juni   

Juli 6.-7. Storlidalen - Kårvatn  

August 17.-18. Innerdalen  

September   

Oktober 9. Rindal  

November    

Desember   

I tillegg til oppsatte møter er det ønskelig at forvalterne inviterer til frivillige befaringer når 
de har aktuelle saker eller planer som kan deles med styremedlemmene. 

Kartlegginger 

Verneområdestyret for Trollheimen vedtar at tildelte midler til kartlegginger brukes til 
skjøtselskartlegging av seterstøler i Kvendsetdalen, på Kontrabakken og setere i Vindøldalen, 
enkeltsetre i Søyådalen og Kvenndalen, samt Viromsetra i Grasdalen. 
--- slutt på innstilling --- 
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Saksopplysninger og vurderinger 
Drift av styret og møteplan 2023 

Basert på verneområdestyrets vedtak i sak 54/22 ble følgende behov meldt til 
miljødirektoratet for 2023: 

      

Drift av VO styret med utvalg   800.000 kr  

Kartlegginger      500.000 kr 

Sum drift og kartlegginger            1.300.000 kr 

 

Tildelingen fra miljødirektoratet var på: 

Drift av VO styret med utvalg   800.000 kr  

Kartlegginger      200.000 kr 

Sum drift og kartlegginger            1.000.000 kr 

 

Verneområdestyret har fått det vi ba om til drift av styret, og kan dermed legge opp til det 
antall møter som ble planlagt for. Forvalter har satt opp forslag til møtesteder og datoer 
med utgangspunkt i tilgjengelige møtekalendre for medlemmene. 

 

 NP - møte AU - møte 

Januar  
 

Februar 27. Surnadal  

Mars 
 

 

April   

Mai  22. Nerskogen  

Juni   

Juli 6. Storlidalen - Kårvatn  

August 17.-18. Innerdalen  

September   

Oktober 9. Rindal  

November    

Desember   
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Forslag til møtesteder er satt opp for å rullere mellom kommunene med ansvar for 
Trollheimen, og samtidig besøke steder der det er aktuelt med saker og tiltak framover for å 
få innsikt forvaltningsrelevante tema styret skal håndtere gjennom 2023. 

Det er også ønskelig a forvalterne  legge opp til befaringer av viktige traseer som nyttes av 
besøkende, slik som trekanten og den vestre trekanten. Dette for at flere fra styret har 
kunnskap om bruken av området og utfordringer ved dette både for andre brukergrupper, 
for vegetasjon og for de besøkende. Slike befaringer kan være frivillige å delta på, men tid 
brukt av styremedlemmer må dekkes. Formålet er å gi bedre beslutningsgrunnlag i styret 
ved behandling av aktuelle saker, og slik gjøre styret mer aktive deltakere i forvaltningen. 
Det er ikke lagt inn ekstra midler / timer for dette i budsjettet, men ventes at det kan dekkes 
av midler som ellers ikke nyttes til styremedlemmer ved forfall i møtene.  

Det er fra styret også pekt på behov for å ta mer aktivt i bruk både Administrativt fagutvalg 
og Faglig rådgivende utvalg. Det er derfor budsjettert for et dialogmøte med faglig 
rådgivende utvalg i 2023. 

Verneområdestyret har tidligere år deltatt på nasjonalpark-konferanser, for 2023 er det 
signalisert at det ikke vil bli nasjonalparkkonferanse. 

Kommune og fylkestingsvalg høsten 2023 vil medføre endringer i oppnevnte medlemmer i 
verneområdestyret. Av erfaringer forventes det ikke at nytt styre kan konstitueres før på 
første møte i 2024, og det er derfor ikke satt opp noe opplæringssamling i 2023. 

 

Førsøket med partssammensatt styre for Trollheimen, igangsatt i 2017 , har ikke fått noen 
avklaring fra Klima og Miljødepartementet på om den skal fortsette, selv om den ved 
evalueringen av lokal verneområdeforvaltning av miljødirektoratet ikke ble anbefalt 
videreført.  Forvalterne har fulgt opp med spørsmål til departementet om hva som er tenkt 
videre, men ikke fått noe avklaring. Noe som må tolkes som at de ønsker at forsøket skal 
fortsette en tid ennå. 

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan, som også har tilsvarende 
prøveordning med partssammensatt styre, oppnevnte i 2022 samtidig med oppnevning av 
nye sametingsrepresentanter også nye representanter for partene.   

Forvalterne anbefaler at verneområdestyret for Trollheimen ber om reoppnevning / 
nyoppnevning av styrets partsmedlemmer høsten 2023, slik at nye medlemmer kan 
konstitueres og få opplæring i 2024 om ikke Klima og Miljødepartementet  innen den tid 
varsler at ordningen ikke skal fortsette. 

 

Kartlegginger 

Verneområdestyret for Trollheimen har fått 200.000 til kartlegginger, med tydelige føringer 
fra Miljødirektoratet om at skjøtselskartlegging bør prioriteres. Det foreslås derfor at 
midlene brukes til skjøtselskartlegging av seterstøler i Kvendsetdalen, på Kontrabakken og 
setere i Vindøldalen, enkeltsetre i Søyådalen og Kvenndalen, samt Viromsetra i Grasdalen, 
slik styret ble anbefalt i sak 54/22. I tillegg til disse områdene er Rensbekksetra og 
Vassendsetrene aktuelle for kartlegginger. 
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Saksframlegg 
 
 

 
Arkivsaksnummer: 2022/13201-0 Saksbehandler: Hege Sæther Moen Dato: 19.02.2023 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Verneområdestyret for Trollheimen 10/2023 27.02.2023 

 

Midler til tiltak i verneområdene i Trollheimen 2023 

Innstilling fra forvalter 
Basert på tildelingen fra Miljødirektoratet på midler til tiltak for 2023 på 2.400.000 vedtar 
verneområdestyret at følgende tiltak iverksettes innenfor rammer gitt her:  
 

Tiltaksmidler 2023    

  Tiltak Omsøkt 
Tildeling 
27.02.2023 

1 Sti Svartådalen - Geithetta 500000 500000 

2 Sti Gravbekken - Retning Trollheimshytta 750000 750000 

3 Skjøtsel Vollasetra og Langbakksetra 30000 30000 

4 Skjøtsel Jelsetra 20000 20000 

5 Skjøtsel Svartdalssetra 20000 20000 

6 Skjøtsel Renndølsetra 20000 20000 

7 Skjøtsel Øyasetra 20000 20000 

8 Skjøtsel Naustådalsetra 10000 10000 

9 Skjøtsel Innerdalshytta 36000 36000 

10 Skjøtsel Husbysetra 20000 20000 

11 Skjøtsel Pestusetra 20000 20000 

12  Skjøtsel Ytre Halasetra 20000 20000 

13 Skjøtsel Langlisetra / Alvstusetra 20000 20000 

14 Skjøtsel Helgetunsetra 20000 20000 

15 Uttak fremmede treslag   300000 300000 

16 Informasjon om vern Renndølsetra 20000 20000 

17 Innfallsporter 500000 500000 
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18 Utbedringer på stier 100000 24000 

19 Produksjon av skilt / infomateriell 50000 50000 

20 Nofence klaver 100000  

21 Ferdselstellere 10  

22 Drift av innfallsporter 160000  

23 Kartlegging av naturtyper og artsmangfold 300000  

24 Felles informasjonsstilling 250000  

   Sum 3286010 2400000 

 
--- slutt på innstilling --- 

Dokumenter i saken 
1. Søknad ESS om tiltaksmidler 2023 
2. Tilsagn ESS tiltaksmidler 2023 
3. Saksframlegg og protokoll VO sak 53/2022 
4. Strategi for bruk av midler til tiltak i verneområder 2020-2025 
 

Saksopplysninger og vurderinger 
Verneområdestyret vedtok i VO sak 53/2022 den 30.11.2022 hvilke tiltak det det skulle søkes 
om midler til i verneområdene i Trollheimen 2023. Forvalterne har supplert tiltakslista med 
antatte driftskosnader på innfallsporter i tråd med oppfordring fra miljødirektoratet. I tillegg 
ble det søkt om midler til kartlegging naturtyper og artsmangfold og midler til felles 
informasjonsmedarbeider, som en videreføring av styrets vedtak i VO sak 55/2022. 
 
Det ble til sammen søkt om 3.286.010 kr i tiltaksmidler. Tildelingen fra Miljødirektoratet for 
2023 er på 2.400.000 kr. Ved Miljødirektoratets behandling ble det pekt på at kartlegging av 
naturtyper og artsmangfold, samt felles informasjonsstilling ikke var innenfor formålet med 
bruk av tiltaksmidler. Verneområdestyret bør ved sin tildeling ta hensyn til innvendingene fra 
Miljødirektoratet og egne prioriteringer gjort i møte den 30.11.2022, og utover dette legge 
Strategi for bruk av tiltaksmidler og gjennomføringsevne som grunnlag for hvilke som 
iverksettes. Forvalternes forslag til styret som følger under har dette som grunnlag, og har 
samtidig tatt hensyn til hva vi mener vi har kapasitet til å følge opp. 
 
Skjøtselstiltak skal ha høyeste prioritet i tråd med Strategi for bruk av tiltaksmidler, og da skal 
videreføring av igangsatt skjøtselstiltak settes først. Av dette følger at tiltak 2-13 og tiltak 15 
prioriteres, deretter tiltak 1 (sti Svartådalen – Geithetta) og tiltak 14 (Helgeunsetra). 
 
Tiltak 16 og 19 vurderes som nødvendige i forhold til vedlikehold og drift, er lite 
ressurskrevende for forvalterne, og vil som en følge spare annet veiledningsbehov fra 
forvaltningen og eventuelle overtredelser av brukere som følge av manglede kunnskap. 
 
Resterende tildelte tiltaksmidler foreslås nyttet til arbeid på innfallsporter (tiltak 17) i tråd med 
vedtatt besøsktrategi, der Storlidalen og Innerdalen er områder som skal gjøres tiltak på i 
2023. Restpott foreslås nyttet til nødvendige tiltak på stier. Under følger tabell som viser 
verneområdestyrets innstilling til tiltak det skulle søkes midler til, supplert med tiltak påført 
etterpå som beskrevet over. I kollonnen til høyre er forvalternes forslag til styrets prioritering. 
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Tiltaksmidler 2023    

  Tiltak Omsøkt 
Tildeling 
27.02.2023 

1 Sti Svartådalen - Geithetta 500000 500000 

2 Sti Gravbekken - Retning Trollheimshytta 750000 750000 

3 Skjøtsel Vollasetra og Langbakksetra 30000 30000 

4 Skjøtsel Jelsetra 20000 20000 

5 Skjøtsel Svartdalssetra 20000 20000 

6 Skjøtsel Renndølsetra 20000 20000 

7 Skjøtsel Øyasetra 20000 20000 

8 Skjøtsel Naustådalsetra 10000 10000 

9 Skjøtsel Innerdalshytta 36000 36000 

10 Skjøtsel Husbysetra 20000 20000 

11 Skjøtsel Pestusetra 20000 20000 

12  Skjøtsel Ytre Halasetra 20000 20000 

13 Skjøtsel Langlisetra / Alvstusetra 20000 20000 

14 Skjøtsel Helgetunsetra 20000 20000 

15 Uttak fremmede treslag  300000 300000 

16 Informasjon om vern Renndølsetra 20000 20000 

17 Innfallsporter 500000 500000 

18 Utbedringer på stier 100000 24000 

19 Produksjon av skilt / infomateriell 50000 50000 

20 Nofence klaver 100000  

21 Ferdselstellere 10  

22 Drift av innfallsporter 160000  

23 Kartlegging av naturtyper og artsmangfold 300000  

24 Felles informasjonsstilling 250000  

   Sum 3286010 2400000 

 
For innfallsportarbeidet foreligger det prosjektplan for Storlidalen utarbeidet sammen med 
lokale aktører og representanter fra Verneområdestyret og Oppdal kommune. Skilting er 
omsøkt og vil iverksettes til sesonstart. Utbedring av sti fra startpunkt er delvis iverksatt, 
mens det gjenstår noen planer – som må behandles både av Verneområdestyret og Oppdal 
kommune før de ev kan iverksettes.For innerdalen er arbeidet med planlegging i gang, men 
endelig prosjektplan ikke ferdig. Planer for innfallsportene i Storlidalen og Innerdalen vil bli 
lagt fram for VO-styret på neste møte. 
 
Av tidligere års erfaringer vil det skje ting som gjør det nødvendig å be om supplerende 
tildelinger eller omfordele det som er tidligere disponert. Dette vil skje i samråd med 
verneområdestyret / AU dersom summen som omdisponeres er større enn 50.000. 
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REFERANSENR.: 23SC5C39

MIDLER TIL TILTAK I VERNEOMRÅDER (KAP 1420 POST 31) ‐ 2023

Organisasjonsnummer: 974764350
Foretaksnavn STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG 

Adresse: Strandvegen 38, 7713 STEINKJER
E‐postadresse: ropet@fylkesmannen.no

Kontaktperson
Navn: Roar Pettersen
Telefonnummer: 41415855
E‐postadresse: ropet@fylkesmannen.no

Utfyller
Navn: Roar Pettersen

Mottaker: Miljødirektoratet

SØKNAD

Tiltak

Hvem søkes det på vegne av? Nasjonalpark‐ eller verneområdestyre

Oversikt over alle tiltak

Pri. Navn på tiltaket Tiltakskategori Tiltakstype Verneområde Øk. ansvarlig Beløp

1
Skjøtsel Vollasetra og
Langbakksetra

Slått Engslått
Trollheimen
landskapsvernområde
(VV00000745)

Forvaltningsm. 30 000

2 Skjøtsel Jelsetra
Beiting og
lyngbrenning

Beiting‐ og/eller
gjerding for bufe

Trollheimen
landskapsvernområde
(VV00000745)

Forvaltningsm. 20 000

3 Skjøtsel Svartdalssetra
Beiting og
lyngbrenning

Beiting‐ og/eller
gjerding for bufe

Trollheimen
landskapsvernområde
(VV00000745)

Forvaltningsm. 20 000

4 Skjøtsel Renndølsetra
Beiting og
lyngbrenning

Beiting‐ og/eller
gjerding for bufe

Innerdalen
landskapsvernområde
(VV00000710)

Forvaltningsm. 20 000

5
Skjøtsel Øyasetra,
Jøldalen

Beiting og
lyngbrenning

Beiting‐ og/eller
gjerding for bufe

Trollheimen
landskapsvernområde
(VV00000745)

Forvaltningsm. 20 000

6
Skjøtsel
Naustådalsetra

Beiting og
lyngbrenning

Beiting‐ og/eller
gjerding for bufe

Trollheimen
landskapsvernområde
(VV00000745)

Forvaltningsm. 10 000

7
Uttak av fremmede
treslag

Uttak av
fremmede
arter

Bergfuru
Trollheimen
landskapsvernområde
(VV00000745)

Forvaltningsm. 300 000
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8
Sti Svartådalen
Trollheimen

Restaurering
Annet (utdypes i
merknadsfeltet)

Trollheimen
landskapsvernområde
(VV00000745)

Forvaltningsm. 500 000

9 Skjøtsel Innerdalshytta
Beiting og
lyngbrenning

Beiting‐ og/eller
gjerding for bufe

Innerdalen
landskapsvernområde
(VV00000710)

Forvaltningsm. 36 000

10
Skjøtsel
Langlisetra/Alvstusetra

Slått Engslått
Svartåmoen
naturreservat
(VV00001883)

Forvaltningsm. 20 000

11 Skjøtsel Husbysetra
Beiting og
lyngbrenning

Beiting‐ og/eller
gjerding for bufe

Trollheimen
landskapsvernområde
(VV00000745)

Forvaltningsm. 20 000

12 Skjøtsel Pestusetra
Beiting og
lyngbrenning

Beiting‐ og/eller
gjerding for bufe

Trollheimen
landskapsvernområde
(VV00000745)

Forvaltningsm. 20 000

13
Skjøtsel Øyasetra
Romådalen

Beiting og
lyngbrenning

Beiting‐ og/eller
gjerding for bufe

Trollheimen
landskapsvernområde
(VV00000745)

Forvaltningsm. 20 000

14 Skjøtsel Helgetunsetra
Beiting og
lyngbrenning

Beiting‐ og/eller
gjerding for bufe

Trollheimen
landskapsvernområde
(VV00000745)

Forvaltningsm. 20 000

15 NoFence klaver
Beiting og
lyngbrenning

Beiting‐ og/eller
gjerding for bufe

Trollheimen
landskapsvernområde
(VV00000745)

Forvaltningsm. 100 000

16
Utbedringsarbeid på
stier

Tilrettelegging
og
informasjon

Opparbeide
sti/kanalisering

Innerdalen
landskapsvernområde
(VV00000710)

Forvaltningsm. 100 000

17
Utarbeiding,
produksjon av skilt og
info.materiell

Tilrettelegging
og
informasjon

Oppføring av skilt
og/eller infotavle

Trollheimen
landskapsvernområde
(VV00000745)

Forvaltningsm. 50 000

18
Innfallsporter
Storlidalen og
Innerdalen

Tilrettelegging
og
informasjon

Oppføring av
innfallsport/P‐
plass

Trollheimen
landskapsvernområde
(VV00000745)

Forvaltningsm. 500 000

19
Drift av bestående
innfallsporter

Annet
Annet (utdypes i
beskrivelsesfeltet)

Trollheimen
landskapsvernområde
(VV00000745)

Forvaltningsm. 160 000

20
Sti Gravbekken ‐
retning Trollheimshytta

Restaurering
Annet (utdypes i
merknadsfeltet)

Trollheimen
landskapsvernområde
(VV00000745)

Forvaltningsm. 750 000

21 Ferdselstellere
Tilrettelegging
og
informasjon

Annet (utdypes i
beskrivelsesfeltet)

Trollheimen
landskapsvernområde
(VV00000745)

Forvaltningsm. 10

22
Informasjon om vern
av Innerdalen LVO

Tilrettelegging
og
informasjon

Annet (utdypes i
beskrivelsesfeltet)

Innerdalen
landskapsvernområde
(VV00000710)

Forvaltningsm. 20 000
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23
Kartlegging naturtyper
og artsmangfold

Kartlegging
Kartlegging av
naturtyper

Trollheimen
landskapsvernområde
(VV00000745)

Forvaltningsm. 300 000

24
Felles
informasjonsstilling til
formidling om vern

Tilrettelegging
og
informasjon

Annet (utdypes i
beskrivelsesfeltet)

Trollheimen
landskapsvernområde
(VV00000745)

Forvaltningsm. 250 000

25 Samlet pott

Pott for
gjennomføring
av prioriterte
tiltak

Forvaltningsm. 0

3 286 010

Skjøtsel Vollasetra og Langbakksetra

Prioritet: 1
Navn på tiltaket: Skjøtsel Vollasetra og Langbakksetra
Tiltakskategori: Slått
Tiltakstype: Engslått
Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Sunndal
Verneområde: Trollheimen landskapsvernområde (VV00000745)
Beskrivelse av tiltaket:
Skjøtsel i henhold til flerårig skjøtselsavtale med grunneier. Avtalen er fornyet i 2022 etter rekartlegging og revidering
av skjøtselsplan for området.

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 30 000
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja

Skjøtsel Jelsetra

Prioritet: 2
Navn på tiltaket: Skjøtsel Jelsetra
Tiltakskategori: Beiting og lyngbrenning
Tiltakstype: Beiting‐ og/eller gjerding for bufe
Fylke: Trøndelag
Kommune: Rennebu
Verneområde: Trollheimen landskapsvernområde (VV00000745)
Beskrivelse av tiltaket:
Skjøtsel i henhold til flerårig skjøtselsavtale med grunneier. Avtalen er fornyet i 2022 etter rekartlegging og revidering
av skjøtselsplan for området.

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 20 000
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja
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Skjøtsel Svartdalssetra

Prioritet: 3
Navn på tiltaket: Skjøtsel Svartdalssetra
Tiltakskategori: Beiting og lyngbrenning
Tiltakstype: Beiting‐ og/eller gjerding for bufe
Fylke: Trøndelag
Kommune: Rennebu
Verneområde: Trollheimen landskapsvernområde (VV00000745)
Beskrivelse av tiltaket:
Skjøtsel i henhold til flerårig skjøtselsavtale med grunneier.
Inkluderer bruk av NoFence for storfe som "gjerdehold"

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 20 000
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja

Skjøtsel Renndølsetra

Prioritet: 4
Navn på tiltaket: Skjøtsel Renndølsetra
Tiltakskategori: Beiting og lyngbrenning
Tiltakstype: Beiting‐ og/eller gjerding for bufe
Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Sunndal
Verneområde: Innerdalen landskapsvernområde (VV00000710)
Beskrivelse av tiltaket:
Skjøtsel i henhold til flerårig skjøtselsavtale med grunneier.

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 20 000
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja

Skjøtsel Øyasetra, Jøldalen

Prioritet: 5
Navn på tiltaket: Skjøtsel Øyasetra, Jøldalen
Tiltakskategori: Beiting og lyngbrenning
Tiltakstype: Beiting‐ og/eller gjerding for bufe
Fylke: Trøndelag
Kommune: Rennebu
Verneområde: Trollheimen landskapsvernområde (VV00000745)
Beskrivelse av tiltaket:
Skjøtsel i henhold til flerårig skjøtselsavtale med grunneier. 

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 20 000
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
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Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja

Skjøtsel Naustådalsetra

Prioritet: 6
Navn på tiltaket: Skjøtsel Naustådalsetra
Tiltakskategori: Beiting og lyngbrenning
Tiltakstype: Beiting‐ og/eller gjerding for bufe
Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Surnadal
Verneområde: Trollheimen landskapsvernområde (VV00000745)
Beskrivelse av tiltaket:
Skjøtsel i henhold til flerårig skjøtselsavtale med grunneier. Avtalen er fornyet i 2022 etter rekartlegging og revidering
av skjøtselsplan for området.

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 10 000
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja

Uttak av fremmede treslag

Prioritet: 7
Navn på tiltaket: Uttak av fremmede treslag
Tiltakskategori: Uttak av fremmede arter
Tiltakstype: Bergfuru
Fylke: Trøndelag
Kommune: Rennebu
Verneområde: Trollheimen landskapsvernområde (VV00000745)
Beskrivelse av tiltaket:
Det er iverksatt uttak av både bergfuru og norsk gran (vestre deler) i Trollheimen. Mest mindre plantninger og
frøplanter fra disse, men i enkelte områder som i Jøldalen er det både noen større plantefelt og et 20‐tall mindre
plantninger forekomster av bergfuru spredd innover dalen.
Uttakene skjer primært etter tilbud til alle grunneiere med registrerte forekomster av fremmede treslag og avtale med
grunneiere som melder sin interesse for å kunne bidra. For enkelte plantninger er det aktuelt med tjenestekjøp når
grunneier selv ikke ser seg kapabel til å utføre fellingene.
Tiltaket er positivt mottatt lokalt og har siden starten i 2019 gitt økende interesse for uttak fra flere og flere
grunneiere.

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 300 000
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja

Sti Svartådalen Trollheimen

Prioritet: 8
Navn på tiltaket: Sti Svartådalen Trollheimen
Tiltakskategori: Restaurering
Tiltakstype: Annet (utdypes i merknadsfeltet)
Fylke: Trøndelag
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Kommune: Rindal
Verneområde: Trollheimen landskapsvernområde (VV00000745)
Beskrivelse av tiltaket:
Se søknaden om midler for 2022.

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 500 000
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja

Skjøtsel Innerdalshytta

Prioritet: 9
Navn på tiltaket: Skjøtsel Innerdalshytta
Tiltakskategori: Beiting og lyngbrenning
Tiltakstype: Beiting‐ og/eller gjerding for bufe
Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Sunndal
Verneområde: Innerdalen landskapsvernområde (VV00000710)
Beskrivelse av tiltaket:
Skjøtsel i henhold til flerårig skjøtselsavtale med grunneier. Avtalen er fornyet i 2022. Inkluderer bruk av utleide geiter
og NoFence som "gjerdehold"

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 36 000
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja

Skjøtsel Langlisetra/Alvstusetra

Prioritet: 10
Navn på tiltaket: Skjøtsel Langlisetra/Alvstusetra
Tiltakskategori: Slått
Tiltakstype: Engslått
Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Surnadal
Verneområde: Svartåmoen naturreservat (VV00001883)
Beskrivelse av tiltaket:
Skjøtsel i henhold til flerårig skjøtselsavtale med grunneier. Avtalen er fornyet i 2022 etter rekartlegging og revidering
av skjøtselsplan for området.

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 20 000
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja

Skjøtsel Husbysetra

Prioritet: 11
Navn på tiltaket: Skjøtsel Husbysetra
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Tiltakskategori: Beiting og lyngbrenning
Tiltakstype: Beiting‐ og/eller gjerding for bufe
Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Surnadal
Verneområde: Trollheimen landskapsvernområde (VV00000745)
Beskrivelse av tiltaket:
Skjøtsel i henhold til flerårig skjøtselsavtale med grunneier. Avtalen er inngått i 2022 etter kartlegging og
skjøtselsplanutarbeidelse for området.

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 20 000
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja

Skjøtsel Pestusetra

Prioritet: 12
Navn på tiltaket: Skjøtsel Pestusetra
Tiltakskategori: Beiting og lyngbrenning
Tiltakstype: Beiting‐ og/eller gjerding for bufe
Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Surnadal
Verneområde: Trollheimen landskapsvernområde (VV00000745)
Beskrivelse av tiltaket:
Skjøtsel i henhold til flerårig skjøtselsavtale med grunneier. Avtalen er inngått i 2022 etter kartlegging og
skjøtselsplanutarbeidelse for området.

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 20 000
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja

Skjøtsel Øyasetra Romådalen

Prioritet: 13
Navn på tiltaket: Skjøtsel Øyasetra Romådalen
Tiltakskategori: Beiting og lyngbrenning
Tiltakstype: Beiting‐ og/eller gjerding for bufe
Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Surnadal
Verneområde: Trollheimen landskapsvernområde (VV00000745)
Beskrivelse av tiltaket:
Skjøtsel i henhold til flerårig skjøtselsavtale med grunneier. Avtalen er inngått i 2022 etter kartlegging og
skjøtselsplanutarbeidelse for området.

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 20 000
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja
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Skjøtsel Helgetunsetra

Prioritet: 14
Navn på tiltaket: Skjøtsel Helgetunsetra
Tiltakskategori: Beiting og lyngbrenning
Tiltakstype: Beiting‐ og/eller gjerding for bufe
Fylke: Trøndelag
Kommune: Rindal
Verneområde: Trollheimen landskapsvernområde (VV00000745)
Beskrivelse av tiltaket:
Nykartlagt seterstøl med skjøtselsplan som første område i Trollheimen verneområdes nordre del. Øker
representativiteten for seterstøler, slåttemarker spesielt mht. perspektivet oseanisk/kontinentalt.
Skjøtsel i henhold til flerårig skjøtselsavtale skal inngås i 2023 med grunneier.

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 20 000
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja

NoFence klaver

Prioritet: 15
Navn på tiltaket: NoFence klaver
Tiltakskategori: Beiting og lyngbrenning
Tiltakstype: Beiting‐ og/eller gjerding for bufe
Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Surnadal
Verneområde: Trollheimen landskapsvernområde (VV00000745)
Beskrivelse av tiltaket:
Stimulering til bruk av NoFence er en avgjørende ordning for realisering av økt beiting og gjenopptagelse av beiting i
verneområdet. Omhandler primært tidligere viktig beitedal med til nå liten annen påvirkning Romådalen. Inkluderer
også stimulering til økt beiting i dalfører som fortsatt har betydelig beiting, Vindøldalen, Jøldalen og Nerskogen m.fl.
Det vil da medføre fjerning av flere km med strømgjerder både bestående og nye strekninger. Det vil videre muliggjøre
beiting av områder som er brakklagt pga for krevende utfordringer med tradisjonelt gjerdehold og gjeting.

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 100 000
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja

Utbedringsarbeid på stier

Prioritet: 16
Navn på tiltaket: Utbedringsarbeid på stier
Tiltakskategori: Tilrettelegging og informasjon
Tiltakstype: Opparbeide sti/kanalisering
Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Sunndal
Verneområde: Innerdalen landskapsvernområde (VV00000710)
Beskrivelse av tiltaket:
Omfatter hovedsaklig det forutsigbare rutinemessige vedlikeholdet som må utføres på de større stiene hvert år pga
ferdselsslitasjen. Inkluderer også mer uregelmessige hendelser som de stadig mer frekvente "ekstremhendelsene". Ex.
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ekstremnedbør sommeren 2022 fjerningen av stistrekninger og utvasking 

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 100 000
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja
Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? Ja

Utarbeiding, produksjon av skilt og info.materiell

Prioritet: 17
Navn på tiltaket: Utarbeiding, produksjon av skilt og info.materiell
Tiltakskategori: Tilrettelegging og informasjon
Tiltakstype: Oppføring av skilt og/eller infotavle
Fylke: Trøndelag
Kommune: Oppdal
Verneområde: Trollheimen landskapsvernområde (VV00000745)
Beskrivelse av tiltaket:
Omfatter hovedsaklig det rutinemessige vedlikeholdet som må utføres på og ved innfallsportene ved de større stiene
hvert år pga slitasje mv. I tillegg noen registrerte behov for tilleggsmerking. Rammeavtalen til MD for kjøp skal
benyttes.

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 50 000
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja
Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? Ja

Innfallsporter Storlidalen og Innerdalen

Prioritet: 18
Navn på tiltaket: Innfallsporter Storlidalen og Innerdalen
Tiltakskategori: Tilrettelegging og informasjon
Tiltakstype: Oppføring av innfallsport/P‐plass
Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Sunndal
Verneområde: Trollheimen landskapsvernområde (VV00000745)
Beskrivelse av tiltaket:
Omhandler etableringen av 2 innfallsporter iht. avtaler etter prosjekt om om dette i henholdsvis Innerdalen og
Storlidalen, jf. besøksstrategien.

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 500 000
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja
Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? Ja

Drift av bestående innfallsporter

Prioritet: 19

Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31) ‐ 2023 Side 9 av 13  

113



Navn på tiltaket: Drift av bestående innfallsporter
Tiltakskategori: Annet
Tiltakstype: Annet (utdypes i beskrivelsesfeltet)
Fylke: Trøndelag
Kommune: Orkland
Verneområde: Trollheimen landskapsvernområde (VV00000745)
Beskrivelse av tiltaket:
Omfatter kostnader knyttet til drift av 8 bestående innfallsporter som tidligere er etablert i Trollheimens
verneområder: Helgetunmarka, Todalen, Vollasetra, Gjevillvassdalen, Jøldalen m.v.

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 160 000
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja

Sti Gravbekken ‐ retning Trollheimshytta

Prioritet: 20
Navn på tiltaket: Sti Gravbekken ‐ retning Trollheimshytta
Tiltakskategori: Restaurering
Tiltakstype: Annet (utdypes i merknadsfeltet)
Fylke: Trøndelag
Kommune: Oppdal
Verneområde: Trollheimen landskapsvernområde (VV00000745)
Beskrivelse av tiltaket:
Se vedlegg og søknad for 2022.

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 750 000
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja

Ferdselstellere

Prioritet: 21
Navn på tiltaket: Ferdselstellere
Tiltakskategori: Tilrettelegging og informasjon
Tiltakstype: Annet (utdypes i beskrivelsesfeltet)
Fylke: Trøndelag
Kommune: Oppdal
Verneområde: Trollheimen landskapsvernområde (VV00000745)
Beskrivelse av tiltaket:
Videreføring av ferdselstellinger på strekninger som grunnlag for riktig prioritering av tiltak og midler i forhold til
stislitasje, sårbart naturmangfold m.m

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 10
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja
Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? Ja
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Informasjon om vern av Innerdalen LVO

Prioritet: 22
Navn på tiltaket: Informasjon om vern av Innerdalen LVO
Tiltakskategori: Tilrettelegging og informasjon
Tiltakstype: Annet (utdypes i beskrivelsesfeltet)
Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Sunndal
Verneområde: Innerdalen landskapsvernområde (VV00000710)
Beskrivelse av tiltaket:
Det har gjennom mange år vært avtale med grunneier i Innerdalen LVO, barnebarn av grunneier som i 1967 initierte
prosessen med vern av Innerdalen. Det er en avtale inneholder informasjonsarbeid, mindre vedlikehold og rydding.
Innerdalen har et stort besøkstrykk med omlag 20.000 pr sommersesong (topp ca 25000 på ferdselstelleren under
koronaepidemien). Grunneier driver videre setring med storfe og åpen kafe i dalen. Sammen med sine ansatte er og
har de vært gode formidlere av vernet i dalen, seterdriften og viktigheten av vern generelt.

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 20 000
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja
Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? Ja

Kartlegging naturtyper og artsmangfold

Prioritet: 23
Navn på tiltaket: Kartlegging naturtyper og artsmangfold
Tiltakskategori: Kartlegging
Tiltakstype: Kartlegging av naturtyper
Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Surnadal
Verneområde: Trollheimen landskapsvernområde (VV00000745)
Beskrivelse av tiltaket:
Omfatter kartlegging av:
Naturtyper i områder med truede naturtyper som slåttemark osv. ved seterstøler. Det med prioritering av vestre og
nordre del av Trollheimen iht. verneområdestyrets vedtak i sak 22/2022, 27.06.2022. Utføres med kjøp av tjenester, se
2 ex. på tidligere avtaler om kjøp.
Artsmangfold i fisketomme dammer og tjern (dødisgroper) i Trollheimens verneområder. Det med bruk av miljø‐DNA, jf.
Fossøy, F., www.nina.no/miljo‐DNA/miljo‐DNA‐i‐vann og www.nina.no/miljo‐DNA

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 300 000
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja

Felles informasjonsstilling til formidling om vern

Prioritet: 24
Navn på tiltaket: Felles informasjonsstilling til formidling om vern
Tiltakskategori: Tilrettelegging og informasjon
Tiltakstype: Annet (utdypes i beskrivelsesfeltet)
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Fylke: Trøndelag
Kommune: Rindal
Verneområde: Trollheimen landskapsvernområde (VV00000745)
Beskrivelse av tiltaket:
Felles informasjonsstilling til formidling om vern
«Søker om en felles stilling for styrking av informasjonsarbeidet og oppfølging av arbeid
med kommunikasjonsplan, som det er problematisk å kunne dekke innenfor dagens
budsjettrammer. Det ønskes en felles stilling i samarbeid med
verneområde/nasjonalparkstyrene for : (stryk det som ikke passer) Femundsmarka,
Trollheimen, Forollhogna, Skarvan og Roltdalen, Skardsfjella og Hyllingsdalen. Viser for
øvrig til vedlagte saksutredning som er behandlet i nasjonalparkstyret.»

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 250 000
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja
Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? Ja

Samlet pott

Prioritet: 25
Navn på tiltaket: Samlet pott
Tiltakskategori: Pott for gjennomføring av prioriterte tiltak
Tiltakstype: 
Fylke: 
Kommune: 
Verneområde: 
Beskrivelse av tiltaket:
samlet pott

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 0
Videreføring av pågående prosjekt? 
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? 
Er tiltaket flerårig? 

Vedlegg

Rapport ‐ 22.11.22.pdf (Utvidet rapport)
Kostnadsestimat Rev..docx (Økonomi/Finansiering)
Avtale om tilskudd til skjøtsel ved Vollasetra og Langbakksetra i Trollheimen landskapsvernområde.pdf (Annet)
Avtale om tilskudd til skjøtsel ved Jelsætra i Trollheimen landskapsvernområde.pdf (Annet)
Avtale om tilskudd til skjøtsel ved Svartdalssetra i Trollheimen landskapsvernområde.pdf (Annet)
Avtale om tilskudd til skjøtsel og informasjon ved Renndølsetra i Innerdalen landskapsvernområde.pdf (Annet)
Avtale om tilskudd til skjøtsel ved Øyasætra, Jøldalen i Trollheimen landskapsvernområde.pdf (Annet)
Avtale om tilskudd og skjøtsel ved Naustådalssetra i Trollheimen landskapsvernområde.pdf (Annet)
Avtale om bruk av geiter til beitepleie ved Innerdalshytta i Innerdalen landskapsvernområde.pdf (Annet)
Avtale om tilskudd til skjøtsel ved LanglisetraAlvstusetra i Svartåmoen naturreservat.pdf (Bilde)
Avtale om tilskudd til skjøtsel ved Husbysetra i Trollheimen landskapsvernområde.pdf (Annet)
Avtale om tilskudd til skjøtsel ved Pestu i Trollheimen landskapsvernområde.pdf (Annet)
Avtale om tilskudd til skjøtsel ved indre Halasetrin, Øyasetra i Trollheimen landskapsvernområde.pdf (Annet)
Skjøtselsplan for Helgetunsetra.pdf (Annet)
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Tiltak mot fremmede trearter i verneområdene i Trollheimen 2023.pdf (Prosjektbeskrivelse)
Status fremmede treslag i verneområdene i Trollheimen pr 1.01.2023.xlsx (Utvidet rapport)
Avtale NoFence, ex. Kårvatn.pdf (Annet)
Innfallsport Storlidalen ‐ Referat fra møte om innfallsport Storlidalen 090622.pdf (Prosjektbeskrivelse)
Innfallsport til Innerdalen og Trollheimen i Sunndal kommune.pdf (Prosjektbeskrivelse)
IMG_1871.JPG (Bilde)
IMG_1870.JPG (Bilde)
Rapport ‐ 22.11.22.pdf (Utvidet rapport)
Skjema for konkurranse Rev..docx (Økonomi/Finansiering)
VS_ Rapport.msg (Utvidet rapport)
Kostnadsestimat Rev..docx (Økonomi/Finansiering)
RE_ Miljø‐DNA kit.msg (Prosjektbeskrivelse)
Avtale tjenestekjøp 2021, BioFokus AS.pdf (Annet)
Avtale om tjenestekjøp ‐ kartlegging naturmangfold, utarbeidelse skjøtselsplaner, MFU.pdf (Annet)

 Roar Pettersen for STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG

Levert 10.01.2023
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Saksframlegg 
 
 

 
Arkivsaksnummer: 2022/74-0 Saksbehandler: Hege Sæther Moen Dato: 23.11.2022 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Verneområdestyret for Trollheimen 53/2022 30.11.2022 

 

Innspill om tiltaksmidler og SNO ressurs 2022 Trollheimen 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 30.11.2022  
 

Behandling 
Mindre endring i forvalters innstilling på tiltak 2, 21 og 23. 
Tiltak 2 økes til 750.000, mens tiltak 21 og 23 fjernes.  
Både tiltak 21 og 23 flyttes til uprioritert liste av tiltak. 
 

Vedtak 
Forvalters innstilling med endringer lagt fram i møtet enstemmig vedtatt: 
Tiltaksmidler 2023   

  Tiltak Omsøkt 

1 Sti Svartådalen - Geithetta 500000 

2 Sti Gravbekken - Retning Trollheimshytta 750000 

3 Skjøtsel Vollasetra og Langbakksetra 30000 

4 Skjøtsel Jelsetra 20000 

5 Skjøtsel Svartdalssetra 20000 

6 Skjøtsel Renndølsetra 20000 

7 Skjøtsel Øyasetra 20000 

8 Skjøtsel Naustådalsetra 10000 

9 Skjøtsel Innerdalshytta 30000 

10 Skjøtsel Husbysetra 20000 

11 Skjøtsel Pestusetra 20000 

12  Skjøtsel Ytre Halasetra 20000 

13 Skjøtsel Langlisetra / Alvstusetra 20000 

14 Skjøtsel Helgetunsetra 20000 
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15 Uttak fremmede treslag  Trollheimen og Innerdalen 300000 

16 Informasjon om vern Renndølsetra 20000 

17 Innfallsporter 500000 

18 Utbedringer på stier 100000 

19 Produksjon av skilt / infomateriell 50000 

20 Nofence klaver 100000 

21 Ferdselsteller 1 

   Sum 3000001 

  

Tiltak 1 til og med 15 er alle skjøtselstiltak som er nødvendige og pågående.  

Tiltak 16 og 19 er informasjonstiltak, der 15 er årlig avtalefestet. 

Tiltak 17 er arbeid på innfallsporter i tråd med besøkstrategien for områdene i Innerdalen og 
Trollheimen.  

Tiltak 18 er ønskede / nødvendige tilretteleggingstiltak som ikke er igangsatt.  

Tiltak  20 er stimulering til økt storfebeite i tråd med forvaltningsmål i forvaltningsplanen. Vi ser her 
at dette har hatt effekt og etterspørres av flere i områder som lenge har hatt opphør av beite eller 
for lavt beitetryk. 

Tiltak 22 er en innmelding til SNO der vi ber om å få beholde ferdselstellerne vi har hatt inneværende 
år, også for 2023. 

Det kan bli aktuelt å omprioritere enkelte tiltak. 

SNO ressurs 2023 

Verneområdestyret delegerer til forvalterne og styreleder å gjennomføre planleggingsmøte om SNO 
ressurs for verneområdene i Trollheimen for 2023. 

 
 
 
 

Innstilling fra forvalter 
Tiltaksmidler 2023 

Verneområdestyret ber om at det bestilles midler til følgende tiltak for verneområdene i Trollheimen 
for 2023. 

 

Tiltaksmidler 2023   

  Tiltak Omsøkt 

1 Sti Svartådalen - Geithetta 500000 

2 Sti Gravbekken - Retning Trollheimshytta 500000 

3 Skjøtsel Vollasetra og Langbakksetra 30000 

4 Skjøtsel Jelsetra 20000 
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5 Skjøtsel Svartdalssetra 20000 

6 Skjøtsel Renndølsetra 20000 

7 Skjøtsel Øyasetra 20000 

8 Skjøtsel Naustådalsetra 10000 

9 Skjøtsel Innerdalshytta 30000 

10 Skjøtsel Husbysetra 20000 

11 Skjøtsel Pestusetra 20000 

12  Skjøtsel Ytre Halasetra 20000 

13 Skjøtsel Langlisetra / Alvstusetra 20000 

14 Skjøtsel Helgetunsetra 20000 

15 Uttak fremmede treslag  Trollheimen og Innerdalen 300000 

16 Informasjon om vern Renndølsetra 20000 

17 Innfallsporter 500000 

18 Utbedringer på stier 100000 

19 Produksjon av skilt / infomateriell 50000 

20 Nofence klaver 100000 

21 Bruer over Minilla 1000000 

22 Ferdselsteller 1 

23 Fjerne teleledning i Innerdalen  200000 

   Sum 3950001 

 

Tiltak 1 til og med 15 er alle skjøtselstiltak som er nødvendige og pågående.  

Tiltak 16 og 19 er informasjonstiltak, der 15 er årlig avtalefestet. 

Tiltak 17 er arbeid på innfallsporter i tråd med besøkstrategien for områdene i Innerdalen og 
Trollheimen.  

Tiltak 18 og 21 er ønskede / nødvendige tilretteleggingstiltak som ikke er igangsatt.  

Tiltak  20 er stimulering til økt storfebeite i tråd med forvaltningsmål i forvaltningsplanen. Vi ser her 
at dette har hatt effekt og etterspørres av flere i områder som lenge har hatt opphør av beite eller 
for lavt beitetryk. 

Tiltak 22 er en innmelding til SNO der vi ber om å få beholde ferdselstellerne vi har hatt inneværende 
år, også for 2023. 

Tiltak 23 er et lenge ønsket prosjekt som kan bli realisert på kort varsel, da Telenor nå er i ferd med å 
legge breiband til Innerdalen. 

Det kan bli aktuelt å omprioritere enkelte tiltak. 

SNO ressurs 2023 

Verneområdestyret delegerer til forvalterne og styreleder å gjennomføre planleggingsmøte om SNO 
ressurs for verneområdene i Trollheimen for 2023. 
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--- slutt på innstilling --- 

 

Dokumenter i saken 
Vedlegg 
1 Rammer og opplegg for statsforvalteren og verneområdestyrer - 

innmelding av behov for midler til tiltak i verneområder, naturrestaurering 
og SNO-ressurser i verneområder - 2023.PDF 

2 Vedlegg 1 Strategi for bruk av tiltaksmidler i verneområder 2020-2025.PDF 
3 Vedlegg 2 Skjema for innspill om ønsket SNO ressurs med 

rapporteringsskjema.XLSX 
 
 
 

Saksopplysninger og vurderinger 
Tiltaksmidler 2023 

Verneområdestyret søker og bruker årlig midler til ulike tiltak for å nå sine forvaltningsmål 
for verneområdene i Trollheimen. Det er gitt føringer fra Miljødirektoratet på hva midlene 
skal brukes til, og til hva som bør prioriteres høyt.  Tildelingene tar også hensyn til om 
tiltakene som omsøkes er i tråd med disse føringene.  

Hovedmålet med tiltaksmidlene er å styrke verneverdiene og verneformålet, og sørge for at 
trusler mot verneverdiene reduseres. Deretter er det mulig å bruke midler til 
informasjonsarbeid og for tilretteleggingstiltak som del av arbeidet med god 
besøksforvaltning av verneområdene våre. 

 
Verneområdestyret har forvaltningsplan (2015) og besøksplan (2019), og slik sett nødvendig 
styringsverktøy på plass for forvaltning av verneområdene våre.   
 
Igangsatt skjøtsel for å ivareta viktige landskapsverdier og artsmangfold må stå høyt på 
prioriteringslista over tiltak, men det er likevel viktig å evaluere om innsatsen og resultatet 
står i forhold til hverandre. Det har i 2020 og 2021 vært utført kartlegginger som grunnlag 
for fornyelse av tidligere skjøtselsplaner og avtaler og inngåelse av nye.  
 
I 2022 har det vært gjort kartleggingsarbeid på Vollasetra, Langbakksetra og Helgetunsetra. 
Det er sendt innspill om midler til kartlegginger en del flere seterområder i 2023. Dette er 
områder vi ikke forventer så store artsmessige kvaliteter som er viktig å ivareta videre, men 
det er representative områder som er en viktig del av landskapet og slik del av 
verneformålet som bør ivaretas.  
 

Tiltak 1 til og med 15 er alle skjøtselstiltak på sti eller vegetasjon som er nødvendige og 
pågående, og må derfor prioriteres høyt.  
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Tiltak  20 er stimulering til økt storfebeite i tråd med forvaltningsmål i forvaltningsplanen. Vi 
ser her fra tidligere inngåtte avtaler at tiltaket har hatt effekt og etterspørres av flere i 
områder som lenge har hatt opphør av beite eller for lavt beitetryk. Vi ser at det kommer 
flere storfe på beite i områder som har hatt lite beitetrykk en del år, noe som er i tråd med 
forvaltningsmål i forvaltningsplanen. Vi ønsker derfor å kunne fortsette dette tiltaket. 

Bruk av Nofence kan også redusere behovet for fysiske tiltak som gjerder, og redusere 
konfliktene med friluftslivet ved styrt beiting.  Ved å fjerne gamle gjerder eller redusere 
behovet for gjerder, vil både landskapsverdien øke og skadene for beitedyr og vilt reduseres. 
 
I områder med skjøtsel i form av slått eller beiting bør forvaltningen legge opp bevaringsmål 
og overvåke utviklingen framover. 
 
Andre skjøtselstiltak som pågår eller har vært ført opp som tiltak de senere år er uttak av 
fremmede treslag / fremmede arter (tiltak 15), og tiltak på stier der ferdsel og vann skader 
verneverdiene (tiltak 1 og 2). Også dette er tiltak som må videreføres og prioriteres høyt. Det 
er i 2022 igangsatt arbeid på stien langs Gravbekken (tiltak2), samt gjort en grundig analyse 
og kostnadsestimering av arbeidet på stien mot Geithetta (tiltak1). Begge disse prosjekter 
må følges opp i 2023.  

I tillegg til skjøtselstiltak beskrevet over, er det viktig å arbeide videre med tiltak som støtter 
utviklingen og bruken av verneområdene våre i tråd med besøksforvaltningsstrategien. 
Tiltakene på innfallsport og stier( 17, 18 og 21) samt informasjonstiltakene (16 og 19)-17 er 
alle tiltak som følger opp besøksplanen med tilrettelegging og informasjon i tråd med planen 
og lokale ønsker for utvikling og bruk.   

 

Tiltaksmidler 2023   

  Tiltak Omsøkt 

1 Sti Svartådalen - Geithetta 500000 

2 Sti Gravbekken - Retning Trollheimshytta 500000 

3 Skjøtsel Vollasetra og Langbakksetra 30000 

4 Skjøtsel Jelsetra 20000 

5 Skjøtsel Svartdalssetra 20000 

6 Skjøtsel Renndølsetra 20000 

7 Skjøtsel Øyasetra 20000 

8 Skjøtsel Naustådalsetra 10000 

9 Skjøtsel Innerdalshytta 30000 

10 Skjøtsel Husbysetra 20000 

11 Skjøtsel Pestusetra 20000 

12  Skjøtsel Ytre Halasetra 20000 

13 Skjøtsel Langlisetra / Alvstusetra 20000 

14 Skjøtsel Helgetunsetra 20000 
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15 Uttak fremmede treslag  Trollheimen og Innerdalen 300000 

16 Informasjon om vern Renndølsetra 20000 

17 Innfallsporter 500000 

18 Utbedringer på stier 100000 

19 Produksjon av skilt / infomateriell 50000 

20 Nofence klaver 100000 

21 Bruer over Minilla 1000000 

22 Ferdselsteller 1 

23 Fjerne teleledning i Innerdalen  200000 

   Sum 3950001 

For 2021 ble vi tildelt tre ferdselstellere og i 2022 en ekstra. Forvalterne ber om at vi spiller 
inn behov for å videreføre disse også i 2023. De står ennå ute ved Vollasetra / Ekkertind, 
men planlegges flyttet i 2023. 

Forvalterne anbefaler verneområdestyret å søke om midler til tiltakene slik de vises i 
tabellen under, i prioritert rekkefølge.  

Samlet innmelding på tiltaksmidler ut fra tabellen over er på 3.950.001 kr.  Vi kan ikke 
forvente å få hele den ønskede tiltakssummen, men mener det er viktig likevel å vise hvilke 
prosjekter vi har mer eller mindre klare 

Tildelingen vil selvsagt ha betydning for endelig rekkefølge for prioriteringen. Mindre 
endringer i oppførte tiltak og prioriteringer kan gjøres av forvalterne / verneområdestyret, 
mens større endringer må avklares med Miljødirektoratet. Det er mulig å søke om 
supplerende tildeling ved to tidspunkt gjennom året. Styret skal ved utløp av august, eller 
fortløpende gi beskjed dersom tiltak ikke er mulig å gjennomføre som planlagt slik at 
midlene kan omdisponeres av dem, eller av lokal forvaltningsmyndighet dersom 
miljødirektoratet gir klarsignal for dette. 

I tillegg til tiltakene det søkes om midler til for 2023 er det også en uprioritert liste. Dette er 
tiltak det er aktuelt å ta fatt i framover, men som nå ikke er godt nok prosjektert og dermed 
klare for igangsetting. Uprioritert liste: 

 

 
Tiltak 

 
Bedre tilkomst fra kollektiv transport 

 

Helhetlige planer for kulturminner, bygninger og 
bygningsmiljø 

 
Gamme ved Fallan – restaurere kulturminne 

 
Farskholtet – skjøtsel / økt beitetrykk 

  
Bru for løypemaskin Nerskogen – for å flytte en del av 
skiløypa ut av verneområdet 
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SNO ressurs 2023 

Det har ikke vært tid for noen dialog med lokal SNO om tilgjengelig ressurs for oss i 2023. 
Forvalterne ber derfor om at de sammen med styreleder kan ta denne bestillingen delegert 
på vegne av verneområdestyret.  i  

Det har selvsagt vært ønskelig med en større lokal SNO ressurs, som kunne hjulpet 
forvaltningen med mer systematisk registreringsarbeid, oppdateringer av bildedokument på 
bygninger og anlegg i verneområdene våre, samtidig med økt oppsyn og veiledning i felt. 
Men med lokal SNO som har rovviltarbeid over store områder som sin primæroppgave, er 
dette søkt løst ved innmelding av midler til kartlegging via kap 1420.21, slik at det kan gjøres 
tjenestekjøp for slike behov. For Innerdalen fungerer lokalt tjenestekjøp (tiltak 16) å dekke 
noe av veiledningsbehovet, mens det for de øvrige områdene er noe lav tilstedeværelse av 
forvaltning / oppsyn.   
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Strategi for bruk av midler til tiltak i verneomra der,  

2020-2025 
  

Innledning 

Regjeringen vil bevare et representativt utvalg av norsk natur for kommende generasjoner, og en god 

forvaltning av verneområder er viktig for å kunne nå dette målet. Regjeringen ferdigstilte i 2019 

Handlingsplan for styrket forvaltning av verneområdene, og ett av tiltakene i planen er å oppdatere strategi for 

bruk av midler til tiltak i verneområder innen 2021. Ifølge tildelingsbrevet til Miljødirektoratet for 2019 skal 

"Styrket ivaretakelse av verneverdiene i verneområdene og oppfølging av handlingsplan for styrket forvaltning 

av verneområdene" prioriteres. Tiltaksmidlene fordeles på bakgrunn av dagens trusselbilde og har som formål 

å ivareta, samt forbedre tilstanden i verneområdene. Midlene prioriteres derfor til tiltak som virker avbøtende 

på negative påvirkningsfaktorer der verneverdiene er truet. 

Klimaendringene kan forventes å gi økt stress for mange av artene og naturtypene i verneområdene og kan gi 

endringer i sammensetningen av arter. For å minimere de negative effektene av klimaendringer på 

verneverdiene, må andre negative påvirkninger begrenses mest mulig. Eksempler på dette er gjengroing, 

forstyrrelser og forurensning. I tillegg bør forvaltningen av verneområder nå ta ekstra hensyn til klimaeffekter i 

planlegging av tiltak. Skjøtselstiltak, som fjerning av fremmede arter, må for eksempel antas å øke i omfang 

som følge av klimaendringene, og planlegging av tilretteleggingstiltak som etablering av stier og broer, må ta 

høyde for økte nedbørsmengder med påfølgende flom- og rasfare. 

  

Tiltaksposten – Statsbudsjettets kap./post 1420.31 

Det overordnede målet for forvaltning av verneområder er å ivareta verneformålet og verneverdiene i det 

enkelte verneområde. Postbeskrivelsen for post 1420.31 Tiltak i verneområde, gir viktige formelle rammer for 

hvordan tiltaksmidlene skal disponeres. Størrelsen på tiltaksposten avsettes i hvert års statsbudsjett og har i de 

siste årene økt. I statsbudsjettet for 2019 (Prop.1S (2018-2019) står følgende: 

"Midlane går til tiltak som er naudsynte for å ta vare på verneverdiane, inkludert utgreiingar som er naudsynte 

før tiltak, informasjonstiltak og skjøtsels- og tilretteleggingstiltak. Tilretteleggingstiltaka omfattar opparbeiding 

av stigar, klopping og merking for å betre tilgjenget i verneområda og samstundes styre ferdsla i og rundt 

sårbar natur i verneområda. Midlane nyttast òg til informasjonstiltak i alle typar av verneområde i samband 

med ny merkevare for Noregs nasjonalparkar og til utarbeiding av besøksstrategiar for nasjonalparkar og andre 

verneområde med store besøkstal eller særskilde utfordringar. Alle tiltak skal vere i tråd med godkjent 

forvaltings-/skjøtselsplan for verneområda og andre relevante styringsdokument." 

Posten for tiltaksmidler er en statlig investeringspost for forvaltningsmyndighetenes prioriterte tiltak i 

verneområder. Midlene skal derfor kun benyttes til tiltak i forvaltningsmyndighetens egen regi, ev. til kjøp av 

tjenester for gjennomføring av tiltakene. Midlene kan ikke benyttes som tilskudd til andre aktører. Drift og 

vedlikehold av infrastruktur (veier, toaletter, parkeringsplasser o.l)  utenfor verneområdene  

finansieres ikke over tiltaksmidlene. 

For å kunne ivareta verneverdiene innenfor verneområder, vil det av og til være nødvendig å gjennomføre 

tiltak også utenfor verneområdene. Dette betinger samarbeid og avtale med grunneiere. Et eksempel på et slikt 

tiltak er når uttak av fremmede arter innenfor og utenfor vernegrensene må sees i sammenheng for at tiltaket 

skal få optimal effekt. 

For å oppnå en god forvaltning av verneområder, kan det være nødvendig med generelle naturkartlegginger,  

sårbarhetsvurderinger, brukerundersøkelser, utarbeidelse av forvaltnings- og skjøtselsplaner, overvåking og 
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utarbeidelse av nettsider o.a. Slike tiltak finansieres ikke over kap./post 1420.31, men over andre 

budsjettposter.   

  

Forutsetning for tildeling av midler 

Tiltak skal være forankret i en skjøtsels- eller forvaltningsplan, en besøksstrategi for området eller andre 

relevante styringsdokumenter.  

I forkant av innmeldingen må formaliteter rundt tiltaket være avklart, som planavklaringer og innhenting av 

nødvendige tillatelser for gjennomføring av tiltaket. I tillegg må eierforhold og tilsyns-/drift- og 

vedlikeholdsavtaler være avklart.  

I Handlingsplan for styrket forvaltning av verneområdene er det presisert at "For større installasjoner som 

fugletårn mv. er det krav om en betydelig samfinansiering fra andre for å kunne prioritere tiltaket. Videre må 

eierforholdet og vedlikeholdsansvaret avklares på forhånd." 

  

Prioriteringer ved bruk av midler til tiltak i verneomra der 

Klima – og miljødepartementet har bedt om en styrket ivaretagelse av verneverdiene i verneområdene.  

Bedring av tilstanden i verneområder, slik at antall truede verneområder reduseres, vil derfor ha fokus. De 

største negative påvirkningsfaktorene er gjengroing, fremmede arter, forstyrrelse av dyrelivet, tekniske inngrep 

og slitasje på vegetasjon, figur 1.  

 

Figur 1. Trusselfaktorer i verneområder pr 31.12.2017 

Ved fordeling av midler til skjøtsel og besøksforvaltning, skal tiltakene som gir størst positiv effekt på tilstanden 

og som direkte bidrar til å motvirke negative påvirkningsfaktorer prioriteres.  

Etablerte skjøtselstiltak i naturtyper som krever kontinuerlig skjøtsel for å opprettholde god tilstand (løpende 
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skjøtsel), skal prioriteres høyere enn nye, større prosjekter. Det finnes likevel tilfeller der strakstiltak bør 

prioriteres. Dette gjelder f.eks. der det oppdages nye forekomster av fremmede arter med stort 

spredningspotensiale og der trua arter eller naturtyper står i fare for å gå tapt. Et annet eksempel kan være 

sikkerhetstiltak knyttet til besøksforvaltningen. 

I verneområder der verneformålet trues av manglende skjøtselstiltak, og der det er behov for oppstart av tiltak 

umiddelbart, vil slike tiltak prioriteres foran besøksforvaltningstiltak som ikke er direkte knyttet til trusselbildet. 

Tiltak for å styrke besøksforvaltningen kan eventuelt gå parallelt med nødvendige skjøtselstiltak. 

Et delmål med budsjettposten er å tilrettelegge for de besøkende med informasjon i tråd med merkevaren 

Norges nasjonalparker. I enkelte verneområder er det ikke ønskelig med økt ferdsel av hensyn til 

verneverdiene. I slike områder er likevel god, oppdatert informasjon i tråd med merkevaren viktig.  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Finansiering av større tilretteleggingstiltak 

Midler til opprettelse av installasjoner som informasjonspunkt, toalettbygg og parkeringsplasser i tilknytning til 

verneområder, må være forankret i en godkjent besøksstrategi for å kunne bli prioritert. Tiltaksmidler kan 

brukes til (primært å delfinansiere) gjennomføring av denne typen tilrettelegging, og søknader til slike anlegg 

skal være godt begrunnet med bl.a. informasjon om besøkstall og eksisterende bruk av området.  

 

Prioriteringer ved bruk av tiltaksmidler: 

1. Tiltak som direkte bidrar til å motvirke negative påvirkningsfaktorer knyttet til trusselbildet. Ramsar-

områder og truede naturtyper prioriteres høyest blant disse tiltakene 

2. Løpende skjøtselstiltak 

3. Vedlikehold av eksisterende tilrettelegging 

4. Bruk av merkevaren Norges nasjonalparker i verneområder med høyt besøkstrykk 

5. Bruk av merkevaren i øvrige verneområder 

6. Besøksforvaltningstiltak som ikke er direkte knyttet til trusselbildet (slik som fugletårn mm.) 

 

Målet med forvaltningen av verneområdene er å redusere truslene mot verneverdiene og å ønske folk 

velkommen inn for gode naturopplevelser. 

Strategien vår for å nå dette målet, vil være å prioritere tiltak som innretter seg mot en bedret tilstand i 

verneområdene. Dette vil være tiltak som innrettes mot trusselfaktorene for de aktuelle områdene, og 

slike tiltak kan være både skjøtselstiltak og tilretteleggingstiltak. For å sikre en god opplevelse for 

besøkende, vil vi følge opp tiltak som er fremmet i besøksstrategier, og inkludert er bruk av merkevaren 

Norges nasjonalparker. 
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Tilrettelegging etter universell utforming i verneomra der  

Universell utforming av stier innebærer krav til dekke, terrengutforming og bredde som vanskeliggjør denne 

typen tiltak i verneområder. I verneforskriftene er det et generelt forbud mot tyngre tekniske inngrep, og de 

har som den klare hovedregel ikke dispensasjonsbestemmelser som hjemler universell tilrettelegging i 

verneområdet. Den generelle dispensasjonsbestemmelsen i nml. § 48 første ledd, første alternativ, vil sjelden 

kunne anvendes da universell utforming medfører terrenginngrep som strider mot verneformålet og påvirker 

verneverdiene. Hvorvidt et omsøkt tiltak er i konflikt med forskriften må vurderes i det enkelte tilfellet. 

Utenfor verneområdet, i tilknytning til innfallsporter eller startpunkt, kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å 

etablere tilretteleggingstiltak med universell utforming. Også utenfor verneområder bør forvaltningsmyndighet 

være bevisst på inngrep som påføres terrenget og gjøre en vurdering av om behovet står i forhold til kostnader 

og inngrep.  

På denne bakgrunnen vil det være høy terskel for tildeling av midler utover det som kan defineres som  

"enkel tilrettelegging" i verneområder. 

 

Kulturminner i verneomra der 

Kulturminner er en del av verneformålet i de aller fleste nasjonalparker og i enkelte andre verneområder. 

Ansvaret for oppfølging og ivaretagelse av kulturminner ligger hos kulturminnemyndighetene. Det er egne 

poster på statsbudsjettet for forvaltning av kulturminner, og tiltaksmidler prioriteres vanligvis ikke til dette 

formålet. Skjøtsel av enkelte kulturminner, slik som steingjerder, gravrøyser og fangstsystemer, kan likevel 

vurderes prioritert for samfinansiering med kulturminnemyndigheten. Eksempler på tiltak som ikke finansieres 

av tiltaksmidler eller driftsmidler er vedlikehold av bygninger i verneområder. Ansvaret for finansiering av 

vedlikehold og drift av bygninger ligger hos eier.  
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ST 11/2023 Delegert sak
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Naturreservat Minildalsmyrene, Svartåmoen 
Landskapsvernområde Trollheimen, Innerdalen 

 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734  STEINKJER 

Besøksadresse 
Rindalsvegen 2A 
6657 Rindal 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte:  +47 73 19 93 88 
fmtlpost@statsforvalteren.no 
https://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen 

Surnadal og Rindal beitelag v/Sigbjørn Hausberg 
Lykkjeeidet 999 
6640  Kvanne 
 

 

Saksbehandler Roar Pettersen Vår ref. 2021/1751-0 432.2 Deres ref.  Dato 08.12.2022 

 
 
 
Søknad om dispensasjon for kjøring med snøskuter til 5 
basestasjoner – Gjetargut, inkludert kjørebøker 2022/23 
 

Vedtak: 
 

Dispensasjonen gjelder for 
Navn: Surnadal og Rindal beitelag 

Adresse/postnummer/sted: Lykkjeeidet 999 / 6640 / Kvanne 

Sjåfør (-er): 
Surnadal og Rindal beitelag  
v/Sigbjørn Hausberg søker og ansvarlig for levering av kjørebøkene 
v/Per Åke Jakobsson. 

Type kjøretøy / 
registreringsnummer: 

Snøscootere med slede / 
Registrert på sjåførene Sigbjørn Hausberg og Per Åke Jakobsson 

 
Transportformål 
Transport av reserveutstyr, redskap og reparatør til 5 basestasjoner for årlig service og 
reparasjoner på følgende godkjente lokaliteter: Øykjeskarfjellet, Trollhøtta (Bølu), Tindfjellet, 
Storlifjellet og Grinaren. 

 
Hjemmel 
Verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde kap. IV pkt. 5.3 

Forvaltningsstyresmakta kan gje løyve til 
a) Transport som trengst i samband med jordbruk og beitebruk, til dømes frakting av fôr, 

gjødsel, ved eller hogstvirke, og til framkøyring av felt storvilt. 
f) Motorferdsel når andre særlege grunnar ligg føre. Før eit løyve i tilfelle vert gjeve, skal 

trongen haldast opp mot mogelege skader og ulemper og vurderast i høve til eit mål om å 
redusera motorferdsla til eit minimum. 

 

Verneforskriften for Svartåmoen NR kap. VIII 
Forvaltningsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta når formålet for fredinga krev det, og 
dessutan for vitskaplege undersøkingar, arbeid som er særleg viktig for samfunnet og i 
spesielle tilfelle dersom det ikkje strir mot formålet med fredinga. 
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Vilkår for transporten 

Traséer for 
motorferdselen 
 

   Tur / retur   

1. Øykjeskarfjellet.  Fra vernegrensa langs veien inn til Kvennsetdalen 
og opp til Kvennsetsetrin.  Deretter korteste vei til Øykjeskarvatna og 
videre til Øykjeskarfjellet godkjennes som før, se kart til kjøreboka. 

2. Trollhøtta (Bolme).  Fra Hølstovegen ved inntaksdammen langs 
Rinda og Litlrinda inn til nordsida av Litlrindvatnet.  Deretter fra 
Litlrindvatnet opp ryggen til Trollhøtta, se kart til kjøreboka 

3. Tindfjellet.  Folddalen (vest) fra vei-enden opp til Breiskaret ved 
Tronget før dreiing nordover i retning Grønbotnen og videre langs 
ryggen/kjølen opp mot Gråhaugfjellet og på ryggen opp til 
Tindfjellet, se kart til kjøreboka. 

4. Storlifjellet.  Langs vestsida av Gråsjøen og på Gråsjøen etter 
passering av utslippet fra Vindøldalen fram til Folda og Svartåmoen 
naturreservat.  Videre langs til Sprikltjønnknubben og opp til 
Storlifjellet, se kart til kjøreboka. 

5. Grinaren.  Todalen i.l.'s oppkjørte trasé fra området Vassosvatnet opp 
til Taløysetra og videre sørøstover til Litlbotnvatnet.  Derfra langs 
østsida av Gammelseterbekken og inn Storbotnen til Storbotnvatnet 
og opp Grinaren om mulig, se kartet.  Alternativt som omsøkt til fots 
fra Storbotnvatnet opp , se kart til kjøreboka. 

Antall turer, 
 
 
 
 
Varighet 
 

Varsling, 

Det gis dispensasjon for 5 tur/retur for 1 snøscooter med slede, totalt 5 
tur/retur, se kjørebøker. 
 

Ved eventuelle behov ut over omsøkt og dispensert motorferdsel kan og må det 
eventuelt omsøkes for ny behandling for ytterligere motorferdsel 
 

Dispensasjonen er avgrenset til perioden  1.02 - 31.03.2023. 
 

Statens Naturoppsyn Trollheimen (tlf. 959 65 128) skal varsles før 
motorferdselen starter. 

Kjøretids- 
begrensninger 

I tillegg til ei generell oppfordring om å unngå motorisert ferdsel i helger og 
høytider, gjelder følgende aktuelle kjøretidsbegrensninger: 

 

❖ Generelt kjøreforbud 
➢ fra lørdag kl. 12.00 til søndag kl. 15.00. 
➢ alle dager mellom kl. 21.00 – 08.00. 

 

❖ Kjøreforbud i påska og om våren 
➢ skjærtorsdag fra kl. 12.00 til påskeaften kl. 08.00. 
➢ påskeaften fra kl. 12.00 til 2. påskedag kl. 15.00. 
➢ etter 20. April 

Øvrige aktuelle 
transportformål 

• Innehaver av dispensasjonen skal kombinere ulike transportoppdrag slik at 
ferdselen begrenses til et absolutt minimum, og på så få kjøredager som 
mulig. 

• Persontransport kan kun skje når den har relevans for det tillatte 
transportformålet. 

• Det er ikke tillatt å bruke motorkjøretøy i verneområdet for transport av 
bagasje, proviant mv. av bekvemmelighetsårsaker. 

133



 

 
 https://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen Saksbehandlar Roar Pettersen Side 3 av 14 

Krav om 
kjørebok  

o Dispensasjonen er ikke gyldig dersom kjørebok/logg ikke er utfylt før turen 
starter. 

o Kjøreboka/loggen skal oppbevares i motorkjøretøyet og vises fram når det 
blir krevd i felt ved oppsyn av politi, Statens Naturoppsyn (SNO) eller 
verneområdeforvaltningen. 

o Utfylt kjørebok/logg skal returneres etter utførte oppdrag og senest innen 
15. mai. 

Andre vilkår 

• Dispensasjonen forutsetter at tillatelser er avklart med grunneiere og 
eventuelt andre rettighetshavere og godkjent av berørte kommuner. 

• Ferdselen skal skje så hensynsfullt som mulig for å unngå skade og ulempe 
for naturmiljø og mennesker. 

 
 
Klage 
Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. Forvaltningsloven § 28. 
Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til Miljødirektoratet, men sendes til 
Verneområdestyret for Trollheimen 
 
 
 
Sakens behandling: 
 

Søknaden 
Det vises til søknad datert 4.12.2022, journalført 3.01.2023.  Det søkes om motorferdsel inn til 5 
lokaliteter for årlig rutineservice på utplasserte basestasjoner Lora som benyttes av programmet 
Gjetargut for sporing og gjeting av sau.  Lokalitetene ligger alle i Trollheimen (LVO).  
Motorferdselen til Storlifjellet er omsøkt med trasé gjennom Svartåmoen naturreservat. 
 

❖ Det er søkt om tillatelse til motorferdsel i Trollheimen landskapsvernområde og Svartåmoen 
naturreservat: 
➢ Knyttet til vedlikehold og tilsyn av 5 basestasjoner henholdsvis på Øykjeskarfjellet, 

Tindfjellet, Storlifjellet, Trollhøtta (Bølu) og Grinaren. 
➢ Bruk av snøscooter med slede, 
➢ Samtidig bruk av 2 snøscooter, 

❖ Avgrenset til perioden februar – mars 2023. 
❖ I traséer 
➢ Øykjeskarfjellet:  Opp fra Nordvik via Nordviksetra og videre i vestsida av Bollknubben opp 

til Fossafjellet (ut av verneområdet).  Deretter ned mot Kvennbøtela og inn i verneområdet mot 
Fjellenden og videre opp vest for Litlfjellet og vannskillet til Kvennsetdalen.  Derfra langs 
østsida av Kvennsetdalen ned forbi Kvennsetsetrin og videre opp til Øykjeskarvatna og 
Lauvåvatnet før oppstigningen i sørsida av Øykjeskarfjellet, se kartet. 

➢ Tindfjellet:  Inn Vindøldalen opp langs Breiskarbekken til Breiskaret før dreiing nordover via 
Storbotnen opp til Tindfjellet. 
Alternativt fra Folddalen, vest fra vei-enden opp til Breiskaret via Tronget før dreiing nordover 
i retning Grønhaugfjellet og videre langs Gråhaugryggen til Tindfjellet, se kartet. 

➢ Storlifjellet:  Langs Gråsjøens vestside inn til Svartåmoen naturreservat.  Gjennom 
naturreservatet langs Folda inn til østsida av Sprikltjønnknubben.  Videre derfra østover opp 
fjellsida til Storlifjellet, se kart. 
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➢ Trollhøtta, Bølu:  Fra Langlia langs traktorveien, stien og terrenget langs østsida av Litlbølu og 
østsida av Gaddfjellet til vernegrensa ved Bortre Stormyrbekken.  Videre sørover til 
Trollhøttbekken, Kjerkholtsetra og ned til utløpet fra Litlrindvatnet.  Derfra korteste vei rett 
opp til toppen av Trollhøtta, se kartet. 

➢ Grinaren:  Fra Todalen idrettslag sin oppkjørte trasé som følger turistlina fra området 
Vassosvatnet opp til Taløysetra og videre sørøstover til Litlbotnvatnet.  Derfra langs østsida av 
Gammelseterbekken og inn Storbotnen til Storbotnvatnet, se kartet.  Videre transport er 
planlagt til fots opp til Grinaren. 

 
Omsøkte traséer 

 
 
Verneområdeforvaltningen har mottatt kjørebøkene fra dispensasjonene til motorferdsel gitt til Rindal 
og Surnadal beitelag i løpet av 2022. 
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Verneforskriftene med forvaltningsplan for Trollheimen. 
 

Formålet med vern av Trollheimen LVO er å ta vare på et særegent og vakkert fjellområde med skog 
og seterdaler, og et rikt plante- og dyreliv, jf. verneforskriften for Trollheimen LVO, kap. III.  
Formålet med vern av Svartåmoen naturreservat (NR) er å sikre et skogområde med alt naturlig 
plante- og dyreliv, jf. verneforskriften for Svartåmoen NR kap. III.   
 
Det er et generelt kjøreforbud i Trollheimen LVO, jf. verneforskriften kap. IV punkt 5.1. Det kan åpnes 
for den omsøkte transporten med hjemmel i verneforskriftens kap. IV punktene 5.3 a, «Transport som 
trengst i samband med jordbruk og beitebruk, til dømes frakting av fôr, gjødsel, ved eller hogstvirke, 
og til framkøyring av felt storvilt».  5.3 f) «Motorferdsel når andre særlege grunnar ligg føre. Før eit 
løyve i tilfelle vert gjeve, skal trongen haldast opp mot mogelege skader og ulemper og vurderast i 
høve til eit mål om å redusera motorferdsla til eit minimum.» 
I henhold til verneforskriften for Svartåmoen naturreservat kap. IV pkt. 4 «er motorisert ferdsel, på 
land og vatn forbode………». 
 
Det er videre et forvaltningsmål for verneområdene i Trollheimen å «holde omfanget av motorferdsel 
på et minimum, og unngå motorferdsel i urørte og særlig sårbare områder», jf. forvaltningsplanen for 
verneområdene i Trollheimen, kap. 3 forvaltningsmål 9.  «Forvaltningsstyresmakta kan gje løyve til 
motorferdsel når andre særlege grunnar ligg føre.  Før eit løyve i tilfelle vert gjeve, skal trongen 
haldast opp mot mogelege skader og ulemper og vurderast i høve til eit mål om å redusera 
motorferdsla til eit minimum», jf. Verneforskriften for Trollheimen LVO kap. IV pkt. 5.3 f).   
I Svartåmoen NR «kan forvaltningsstyresmakta gjere unntak frå forskrifta når formålet for fredinga 
krev det, og dessutan for vitskaplege undersøkingar, arbeid som er særleg viktig for samfunnet og i 
spesielle tilfelle dersom det ikkje strir mot formålet med fredinga», jf. verneforskriften kap. VIII.  
Søknaden må da vurderes i henhold til bestemmelsene i NML § 48. 
 
Forvaltningsplanen for verneområdene i Trollheimen gir retningslinjer for hva det etter søknad kan 
åpnes for av tiltak innenfor verneforskriftens bestemmelser.  Følgende generelle retningslinjer er gitt i 
forvaltningsplanen mht. saksbehandling, jf. kap. 6.2.3.2: 

• «Det vil bli gitt dispensasjon for tiltak som bidrar til å fremme verneverdier.»  
• «Tiltak som ikke påvirker verneverdiene, dvs. som verken fremmer eller er i strid med 

verneverdiene vil normalt få dispensasjon om tiltaket vurderes å være for søker og ikke til 
forstyrrelse/konflikt for andre brukere.» 

• «Tiltak som kan true verneverdiene skal normalt ikke gis dispensasjon.»  
 
Forvaltningsplanen har kjøretidsbegrensninger for å minimere motorferdsel i ferie, høytid og helg, og 
i sårbare tider for vilt om våren.  
 
Beslutninger om tiltak og aktivitet skal vurderes i henhold til miljørettsprinsippene i NML §§ 8 – 12. 
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Naturmangfoldloven (NML), myndighet og delegering 
 
Myndighet og delegering  
Miljøverndepartementet har 14.01.2021 i medhold av Naturmangfoldloven (NML) § 62 delegert 
forvaltningsmyndigheten til Verneområdestyret for Trollheimen. 
Verneområdestyret for Trollheimen delegerte i møte 4.03.2020 videre myndighet til 
verneområdeforvalterne som følgende, jf. sak: 
 

Verneområdestyret for Trollheimen delegerer myndighet til henholdsvis Arbeidsutvalg og 
verneområdeforvalter i tråd med styrets vedtekter pkt. 5 og pkt. 6.2:  
Verneområdeforvalter gis myndighet til å treffe vedtak i saker av kurant karakter. Med kurant 
karakter menes følgende: 
❖ Saker etter verneforskriftenes spesifiserte dispensasjonsbestemmelser om ferdsel og motorferdsel. 
❖ Saker etter verneforskriftenes øvrige spesifiserte dispensasjonsbestemmelser og etter 

naturmangfoldloven § 48 der: 
➢ Det omhandler fornying av dispensasjon gitt av styret eller arbeidsutvalget, og forutsetningene 

er tilnærmet uendret. 
➢ Det foreligger etablert forvaltningspraksis fra saker behandlet av styret/AU i tilsvarende sak. 
➢ Forvaltningsplanen gir entydige føringer for utfallet. 

Alle delegerte vedtak skal refereres for styret. 
 
 
NML § 48 «dispensasjon fra vernevedtak»  
NML § 48 1. avsnitt åpner for dispensasjon til tiltak som ikke strider mot verneformålet og ikke 
påvirker verneverdiene nevneverdig. Begge vilkår må være oppfylt.  
 

Det følger imidlertid ikke av dette at dispensasjon skal gis om vilkårene er oppfylt.  
Skjønn og instrukser fra overordnet myndighet spiller inn. Dispensasjonsbestemmelsen i § 48 kan 
ikke brukes for å utvide rammene gitt i vernevedtaket. Bestemmelsen er en sikkerhetsventil som skal 
fange opp uforutsette eller spesielle tilfeller som ikke ble vurdert på vernetidspunktet.  
 

Alle dispensasjoner må som ellers også vurderes etter de miljørettslige prinsippene i NML §§ 8 – 12, 
jf. § 7. I utgangspunktet er dog slik vurdering kun nødvendig om en ønsker å gi dispensasjon.  
 
Det stilles vilkår om at:  
Motorferdselen skal skje på frossen og snødekt mark og dermed ikke skal kunne sette varige spor i 
terrenget, jf. forvaltningsplanen for Trollheimen kap. 4.4. 
Motorferdselen skal ikke foregå i helger og høytider, jf. kjøretidsbegrensningen: 
❖ Generelt kjøreforbud 
➢ fra lørdag kl. 12.00 til søndag kl. 15.00. 
➢ alle dager mellom kl. 21.00 – 08.00. 

Motorferdselen skal ikke foregå etter 20. april dvs. i den mest sårbare tiden for vilt om våren.  
 

Med disse vilkårene vurderes ikke omsøkte tiltak å skade naturmangfoldet eller ha nevneverdig 
negativ effekt på verneformålet i Svartåmoen NR.  Det er da hjemmelsgrunnlag for å kunne gi 
dispensasjon etter NML § 48. 
 
NML § 8 «Kunnskapsgrunnlaget»  
Kunnskapsgrunnlaget i saken er hentet fra Naturbase, Artskart, sensitive Artsdata, Artsobservasjoner, 
samt retningslinjer gitt i forvaltningsplanen for verneområdene i Trollheimen. 
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Sårbarheten til naturtypene i de aktuelle traséene er ikke tilstrekkelig kjent med hensyn til 
motorferdsel på snø herunder spesielt effektene av såle og isbru under slike traséer.  De nå 
foreslåtte traséene for motorferdselen er så langt mulig lagt langs eksisterende traséer.  Det sammen 
med at den omsøkte motorferdselen er en engangshendelse vurderes å gi en ikke nevneverdig risiko 
for skade på verneverdiene. 
 
Rødlistede arter, arter av særlig stor eller stor forvaltningsinteresse, nasjonale ansvarsarter.  
Det er registrert sensitive sårbare rødlistede arter, arter av særlig stor forvaltningsinteresse, stor 
forvaltningsinteresse eller nasjonale ansvarsarter i/ved de aktuelle traséene, jf. Artsdatabanken og 
Sensitive artsdata. Det er også mangelfullt kunnskapsgrunnlag md hensyn til artsmangfoldet i området 
da det ikke er utført dekkende kvalitative kartlegginger i området kun enkelte tilfeldige registreringer 
og en avgrenset naturtypekartleggingen, jf. Gaarder, G. 2016 og Artsdatabanken.  
 

Følgende 2 omsøkte traséer kommer innenfor buffersonen for sensitive sårbare arter slik at de ikke 
tillates benyttet under normale omstendigheter: 

• Traséen langs østsida av Gråsjøen. 
• Traséen langs Breiskarbekken opp til Breiskaret. 

 

Det er allmenn kunnskap at motorferdsel kan virke forstyrende på dyreliv, og gi skade på vegetasjon 
dersom den foregår på bar mark.  Støy fra motorferdsel virker ofte sjenerende for utøvere av 
friluftslivsaktiviteter.  Ved å sette vilkår som ferdsel på snødekt og frossen mark, 
kjøretidsbestemmelser, traséavgrensninger m.a. begrenses ulemper og risiko for skader pga. 
motorferdselen.  
 
En vurderer ut fra ovenstående at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig i denne saken slik at det ikke er 
nødvendig å benytte NML § 9 «Føre-var-prinsippet».  
 
§ 10 «Økosystemtilnærming og samla belastning».  
Innenfor vernegrensen er omfanget av motorferdsel i de aktuelle områdene relativt begrenset og 
knyttet til vedlikehold av setre og buer samt kraftaktørenes snømålinger og drift av kraftanlegg.  
Omfanget av motorferdsel på arealer tilgrensende verneområdet for de berørte områdene for den 
aktuelle motorferdselen er om lag på samme nivå. Det har vært en økning av motorferdselen i de 
aktuelle områdene over tid både i verneområdet og i tilgrensende områder, jf. kjørebøker mv.  
 

Ved å følge forvaltningsplanens retningslinjer og vilkår for motorferdsel herunder  
(1) begrense antall turer,  
(2) begrense kjøretid på vårføre,  
(3) valg av trasé(er),  
(4) stille vilkår om at kjøring kun kan skje på snødekt og frosset mark,  

vurderes motorferdselen normalt ikke å ha potensiale til å medføre varig skade eller spor i strid med 
verneformålet.  
 

Kjøretidsbegrensningene i helg (lørdag – søndag) og på kveld / natt bidrar i tillegg i å redusere 
forstyrrelsene for andre brukere.  
 
§ 11 «Kostnaden ved miljøforringelsen skal bæres av tiltakshaver»  
Dette prinsippet vurderes ikke å være relevant i denne saken.  
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§ 12 «Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder»  
For de omsøkte transportoppdragene vurderes snøscooter å være den mest hensiktsmessige og trolig 
det mest miljøforsvarlige kjøretøyet under normale forhold.  
 

Helikopterfrakt vurderes å være tilsvarende miljøforsvarlig og potensiell transportmulighet.  Det 
spesielt i perspektiv av den omfattende motorferdselen i urørte områder og områder med svært lite 
ferdsel som vedlikeholdet av basestasjonene medfører.  Årlig av størrelsesorden 120 – 130 km med 
snøscooter hvorav ca. 50 km i verneområdene. 
 
 
 
 
Vurderinger 
De nå omsøkte traséene for motorferdselen er i betydelig omfang lagt utenfor eksisterende traséer.  I 
tillegg vil de medføre vesentlig større kjørelengder innenfor verneområdene enn de alternative 
traséene som har vært omsøkt og ble benyttet ved utplasseringen av basestasjonene.  Godkjenning av 
disse traséene vil komme i strid med den overordnede nasjonale målsetting å holde omfanget av 
motorisert ferdsel i utmark på et minimum spesielt i verneområdene. Videre vil en slik godkjenning 
heller ikke være i henhold til forvaltningsmål for verneområdene i Trollheimen om å «holde omfanget 
av motorferdsel på et minimum, og unngå motorferdsel i urørte og særlig sårbare områder».  De nå 
omsøkte traséene vil medføre totalt om lag 20 km lengre kjørelengder enn de traséene som ble 
benyttet under utplasseringene av basestasjonene.  Det i til dels i urørte områder med ingen eller 
minimalt med motorferdsel fra før slik som Kvennbøtela - Fjellenden, Gaddfjellet – Litltrollhøtta – 
Høgtelet - Litlrindvatnet.  I begge tilfellene er det andre eksisterende traséer som er kortere og gir 
mindre motorferdsel i verneområdet.   
 

Følgende traséer godkjennes som omsøkt: 
✓ Tindfjellet:  Folddalen (vest) fra vei-enden opp til Breiskaret via Tronget før dreiing nordover i 

retning Grønhaugfjellet og videre langs Gråhaugryggen til Tindfjellet, se kartet. 
✓ Grinaren:  Todalen i.l.’s oppkjørte trasé fra området Vassosvatnet opp til Taløysetra og videre 

sørøstover til Litlbotnvatnet.  Derfra langs østsida av Gammelseterbekken og inn Storbotnen til 
Storbotnvatnet og opp Grinaren om mulig, se kartet.  Alternativt til fots fra Storbotnvatnet. 

 

Følgende traséer godkjennes delvis som omsøkt: 
o Øykjeskarfjellet.   Strekningen fra området Kvennsetsetrin og opp til Øykjeskarfjellet 

godkjennes som før. 
o Storlifjellet.  Strekningen fra Gråsjøen langs Folda til Sprikltjønnknubben og opp til Storlifjellet 

godkjennes. 
o Trollhøtta, Bølu.  Strekningen fra Litlrindvatnet opp ryggen til Trollhøtta (Bølu) godkjennes 

som før. 
o Storlifjellet.  Strekningen langs Gråsjøen østside. 

Fra og med mars og utover må transporten skje langs vestsida av Gråsjøen forutsatt at 
Gråsjøen har forsvarlige forhold for kryssing i sikkerhetsperspektiv.   

 

Følgende traséer og deler av traséer godkjennes ikke som omsøkt: 
➢ Øykjeskarfjellet.  Strekningene i verneområdet fra Nordviksetra til Kvennsetsetrin via 

Kvenndalen/Fjellenden. 
Alternativ trasé opp Kvennsetdalen via Kvennsetsetrin godkjennes, se kart til kjøreboka. 

➢ Trollhøtta, Bølu.  Strekningen Gaddfjellet - Litltrollhøtta – Bortre Stormyrbekken – 
Litlrindvatnet.  
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Alternativ og godkjent er eksisterende trasé fra Hølstovegen langs Rinda og Litlrinda til 
Litlrindvatnet, se kart til kjøreboka. 

➢ Tindfjellet.  Alternativ trasé Vindøldalen - Breiskaret – Storbotnen – Tindfjellet. 
Alternativ trasé fra Folddalen godkjennes som omsøkt. 

 
De tillatte traséene vil samlet tur/retur medføre 120 - 130 km med snøscooterkjøring hvorav om lag 45 
km i Trollheimen landskapsvernområde og drøye 4 km i Svartåmoen naturreservat. 
 
Området Gaddfjellet – Bølu og vestover, Grønbotnen mv. er viktige kalvingsområder for reinen i 
Trollheimen.  Reinen flytter normalt til kalvingsområdene medio april fra vinterbeiteområdet i 
Ilfjellet. For å unngå utfordringer i det sårbare området må motorferdselen skje som omsøkt før medio 
april. 
 
Signerte og utfylte kjørebøker sendes senest innen 15.mai til  

 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
Roar Pettersen 
verneområdeforvalter 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg: 
5 kjørebøker for motorferdsel til henholdsvis Øykjeskarfjellet, Grinaren, Storlifjellet, Tindfjellet og 
Trollhøtta (Bølu). 
 
 
 
 
Kopi til: 
Rindal kommune Rindalsvegen 17 6657 RINDAL 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Surnadal kommune Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL 
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 MOLDE 
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Kjørebok  –  Surnadal og Rindal beitelag for snøscooter med slede 
til basestasjon på Øykjeskarfjellet i Surnadal kommune, 
jf. kartet og sak 2021/1751 
 
 

➢ Før oppstart av tur skal kjørebok fylles ut med turnummer, dato og underskrift. 
➢ Original kjørebok skal medbringes under kjøring og skal forevises på forlangende av 

politi, SNO eller annet oppsynspersonell.  
➢ Føring av kjørebok skal skje med permanent penn. 
➢ Kjøring uten utfylt kjørebok betraktes som brudd på dispensasjonen. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

Tur Retur
Dato,       start kl.,                     

underskrift
Dato,      start kl.,                                 

underskrift
1.

Hva 
transporteres

2

Hva 
transporteres

3.

Hva 
transporteres

4.

Hva 
transporteres

Turnr .
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Kjørebok  – Surnadal og Rindal beitelag for snøscooter med slede 
til basestasjon på Tindfjellet i Surnadal kommune, 
jf. kartet og sak 2021/1751 
 
➢ Før oppstart av tur skal kjørebok fylles ut med turnummer, dato og underskrift. 
➢ Original kjørebok skal medbringes under kjøring og skal forevises på forlangende av politi, 

SNO eller annet oppsynspersonell.  
➢ Føring av kjørebok skal skje med permanent penn. 
➢ Kjøring uten utfylt kjørebok betraktes som brudd på dispensasjonen. 

 

 
 

 
 
 

  

Tur Retur
Dato,       start kl.,                     

underskrift
Dato,      start kl.,                                 

underskrift
1.

Hva 
transporteres

2

Hva 
transporteres

3.

Hva 
transporteres

4.

Hva 
transporteres

Turnr .
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Kjørebok  –  Surnadal og Rindal beitelag for snøscooter med slede 
til basestasjon på Trollhøtta (Bølu) i Rindal kommune, 
jf. kartet og sak 2021/1751 
 
➢ Før oppstart av tur skal kjørebok fylles ut med turnummer, dato og underskrift. 
➢ Original kjørebok skal medbringes under kjøring og skal forevises på forlangende av politi, 

SNO eller annet oppsynspersonell.  
➢ Føring av kjørebok skal skje med permanent penn. 
➢ Kjøring uten utfylt kjørebok betraktes som brudd på dispensasjonen. 

 

 
 

 
 

  

Tur Retur
Dato,       start kl.,                     

underskrift
Dato,      start kl.,                                 

underskrift
1.

Hva 
transporteres

2

Hva 
transporteres

Turnr .

Litlsetra
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Kjørebok  –  Surnadal og Rindal beitelag for snøscooter med slede 
til basestasjon på Storlifjellet i Surnadal kommune, 
jf. kartet og sak 2021/1751 
 

➢ Før oppstart av tur skal kjørebok fylles ut med turnummer, dato og underskrift. 
➢ Original kjørebok skal medbringes under kjøring og skal forevises på forlangende av politi, 

SNO eller annet oppsynspersonell.  
➢ Føring av kjørebok skal skje med permanent penn. 
➢ Kjøring uten utfylt kjørebok betraktes som brudd på dispensasjonen. 

 

 
 

 
 

  

Tur Retur
Dato,       start kl.,                     

underskrift
Dato,      start kl.,                                 

underskrift
1.

Hva 
transporteres

2

Hva 
transporteres

3.

Hva 
transporteres

4.

Hva 
transporteres

Turnr .
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Kjørebok  –  Surnadal og Rindal beitelag for snøscooter med slede 
til basestasjon på Grinaren i Surnadal kommune, 
jf. kartet og sak 2021/1751 
 

➢ Før oppstart av tur skal kjørebok fylles ut med turnummer, dato og underskrift. 
➢ Original kjørebok skal medbringes under kjøring og skal forevises på forlangende av politi, 

SNO eller annet oppsynspersonell.  
➢ Føring av kjørebok skal skje med permanent penn. 
➢ Kjøring uten utfylt kjørebok betraktes som brudd på dispensasjonen. 

 

 
 

 
 

 

Tur Retur
Dato,       start kl.,                     

underskrift
Dato,      start kl.,                                 

underskrift
1.

Hva 
transporteres

2

Hva 
transporteres

3.

Hva 
transporteres

4.

Hva 
transporteres

Turnr .

145



 

 
Naturreservat Minildalsmyrene, Svartåmoen 
Landskapsvernområde Trollheimen, Innerdalen 
  
  

 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734  STEINKJER 

Besøksadresse 
Rindalsvegen 2A 
6657 Rindal 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte:  +47  
fmtlpost@statsforvalteren.no 
https://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen 

Oddvar Aalbu 
Osvegen 12 
7340  OPPDAL 
 

 

Saksbehandler Sara Kristiane Eide Vår ref. 2022/12448-0 432.2 Deres ref.  Dato 21.12.2022 

 
 
 

Trollheimen landskapsvernområde - Motorferdsel for 
transport av tyngre materiale og ved til privat hytte ved 
Sprikltjønnin - Oddvar Aalbu 

Vedtak 

Dispensasjonen gjelder for 

Navn: Oddvar Aalbu  

Adresse/postnummer/sted: Osvegen 12, 7340 Oppdal   

Sjåfør (-er): Trond Aalbu, Bernt Sveås Aalbu og Lars Bjørgen, eller 
leiekjører med godkjennelse for transportoppdrag i 
Trollheimens del av Oppdal kommune.  

Type kjøretøy/ reg.nr: 3 Snøscooter med slede (reg. VT8544 og 2 ukjent) 
 

Transportformål 

Transport av 12 sekker ved, samt pipehatt, bjelkelag og gulvbord til privat hytte ved 
Gjevilvassveien 2155 (Gnr/Bnr 187/1). 

 

Hjemmel 

Verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde kap. IV punkt 5.3: 

a) Transport som trengs i samband med jordbruk og beitebruk, td. frakting av fôr, gjødsel, 
ved eller hogstvirke, og til framkjøring av felt storvilt. 
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Vilkår for transporten 

Kjøretrase Kjøringen skal skje etter følgende trasè Gjevilvassosen – Vassenden 
– Sprikltjønnin. Ved dårlige isforhold på Gjevilvatnet  
nyttes trasè alternativ 2 fra Storli – Vassenden – Sprikletjønnin.    

 
 

Antall turer / 
varighet på 
dispensasjonen 

Dispensasjonen åpner for inntil 3 t/r utført ved bruk av 3 snøscootere 
med slede på én kjøredag vinteren 2023. 

Tidsrom 

 

I tillegg til ei generell oppfordring om å unngå motorisert ferdsel i 
helger og høytider, er det fastsatt følgende kjøretidsbegrensninger: 

Generelt kjøreforbud: 
- fra lørdag kl. 12.00 til søndag kl. 15.00 
- alle dager mellom kl. 21.00 – 08.00 

Kjøreforbud i påska og om våren: 
- fra skjærtorsdag kl. 12.00 til 08.00 påskeaften og fra 12.00 
påskeaften til 15.00 2. påskedag 
- etter 20. april. 

Krav om slede Det er ikke tillatt å bruke motorkjøretøy i verneområdet med for 
transport av bagasje eller proviant av bekvemmelighetsårsaker.  

Det skal nyttes slede på snøscooteren, og innehaver av løyvet skal 
kombinere ulike kjøreoppdrag slik at kjøringen begrenses til et 
absolutt minimum, og på så få kjøredager som mulig. 

Persontransport kan kun skje ved ledig plass i forbindelse med annen 
nytte transport. 
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Krav om 
kjørebok  

Dispensasjonen er ikke gyldig dersom kjørebok ikke er utfylt før 
turen starter. 
 
Utfylt kjørebok skal returneres innen 15. mai det enkelte år. For 
flerårige dispensasjoner må kjørebok være levert før ny kjørebok 
sendes ut. 
 

Andre vilkår Dispensasjonen skal medbringes i felt, og forevises ved eventuell 
kontroll. 
 
Transporten skal skje på snødekt og frossen mark. 
Ferdselen skal skje så hensynsfullt som mulig for å unngå skade og 
ulempe for naturmiljø og mennesker. 

 
Forholdet til annet lovverk 
Tillatelse etter motorferdsellov og grunneiers tillatelse kreves i tillegg til denne dispensasjon. 
 
Klagemulighet 
Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. Forvaltningsloven 
§ 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til Miljødirektoratet, men 
sendes til Verneområdestyret for Trollheimen. 

 
 
 
 
Med hilsen 

 
Sara Kristiane Eide 
verneområdeforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Vedlegg 
1 Saksfremstilling 
2 Kjørebok 2023 - Oddvar Aalbu 

 
 
Kopi til: 
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 MOLDE 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Oppdal kommune Inge Krokanns veg 2 7340 OPPDAL 
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Naturreservat Minildalsmyrene, Svartåmoen 
Landskapsvernområde Trollheimen, Innerdalen 
  
  

 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734  STEINKJER 

Besøksadresse 
Rindalsvegen 2A 
6657 Rindal 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte:  +47 74 16 81 25 
fmtlpost@statsforvalteren.no 
https://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen 

Ola Vaseng 
Surnadalsvegen 2033 
6653  ØVRE SURNADAL 
 

 

Saksbehandler Sara Kristiane Eide Vår ref. 2023/456-0  Deres ref.  Dato 11.01.2023 

 
 
 

Trollheimen landskapsvernområde - bruk av snøscooter for 
transport av ved og tyngre utstyr til hytte i Folldalen - Ola 
Vaseng 

Vedtak: 
 
Dispensasjonen gjelder for 
Navn: Ola Vaseng 
Adresse/postnummer/sted: Surnadalsvegen 2033, 6653 Øvre Surnadal 
Sjåfører: Ola Vaseng og Peder Vaseng Kvammen 
Kjøretøy: Snøscooter med slede 

 
Transportformål 
Transport av materialer og tyngre utstyr til vedlikehold og bruk av hytte på (gnr/bnr 16/1) i 
Folldalen, Surnadal kommune. 
Framkjøring av ved på den delen av eiendommen som er utenfor Svartåmoen 
naturreservat.  

 
Hjemmel 
 
Verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde kap. IV punktene 5.3 a) for 
motorferdsel knyttet til framkjøring av ved og e) for motorferdsel av tyngre utstyr til hytter 
og buer. 

 
For uttak av ved er det åpning for dette i verneforskriften for Trollheimen 
landskapsvernområde så lenge hogstflater ikke overstiger 5 daa og det ikke felles 
særmerkede og dekorative trær, gadd eller døde trær som er med på å prege landskapet. 
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Vilkår for transporten 
Kjøretrasé Kjøringen skal langs trase som vist i kartskisse under.  

Av hensyn til sensitivt artsmangfold er det skissert to alternative for 
første del av kjøretraseen. Trase 1 skal nyttes etter 15. mars, så lenge 
sikkerhetsmessige forhold gjør det mulig. Dersom skred eller isforhold 
tilsier at det ikke er anbefalt å kjøre langs trase 1 kan trase 2 nyttes. Her 
må sjåfør selv foreta de nødvendige sikkerhetsvurderingene. 

 
 

Antall turer / 
varighet  

Det åpnes for inntil 3 turer i vintersesongene 2023 - 2026. Framkjøring 
av ved på eiendommen bør samordnes med nyttetransport utført på 
disse 3 turene. 

Tidsrom 
 

I tillegg til en generell oppfordring om å unngå motorisert ferdsel i helger 
og høytider, er det fastsatt følgende kjøretidsbegrensninger: 
 
Generelt kjøreforbud: 

- fra lørdag kl. 12.00 til søndag kl. 15.00 
- alle dager mellom kl. 21.00 – 08.00 
 

Kjøreforbud i påska og om våren: 
- fra skjærtorsdag kl. 12.00 til 08.00 påskeaften og fra 12.00 
påskeaften til 15.00 2. påskedag 
- etter 20. april. 

150



 

 
 
 
 

https://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen Saksbehandlar Sara Kristiane Eide Side 3 av 3 

Krav om slede Det er ikke tillatt å bruke motorkjøretøy i verneområdet for transport av 
bagasje eller proviant av bekvemmelighetsårsaker.  
 
Innehaver av løyvet skal kombinere ulike kjøreoppdrag slik at kjøringen 
begrenses til et absolutt minimum, og på så få kjøredager som mulig. 

 
Persontransport kan kun skje ved ledig plass i forbindelse med annen 
nytte transport. 

Krav om 
kjørebok  

Dispensasjonen er ikke gyldig dersom kjørebok ikke er utfylt før turen 
starter. 

 
Utfylt kjørebok skal returneres innen 15. mai det enkelte år for 
vintertransport.  

Andre vilkår Dispensasjonen og kjørebok skal tas med under transport, og legges 
fram ved kontroll. 
 
Transporten skal skje på snødekt og frossen mark.  
 
Ferdselen skal skje så hensynsfullt som mulig for å unngå skade og 
ulempe for naturmiljø og mennesker. 

 
Forholdet til annet lovverk 
Tillatelse etter motorferdsellov og grunneiers tillatelse kreves i tillegg til denne dispensasjon. 
 
Klagemulighet 
Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. 
Forvaltningsloven § 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til 
Miljødirektoratet, men sendes til Verneområdestyret for Trollheimen. 
 
 
 
 
Med hilsen 

 
Sara Kristiane Eide 
verneområdeforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Vedlegg 
1 Saksfremstilling 
2 Kjørebok 2023 - Ola Vaseng 

 
 
Kopi til: 
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 MOLDE 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Surnadal kommune Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL 
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Naturreservat Minildalsmyrene, Svartåmoen 
Landskapsvernområde Trollheimen, Innerdalen 
  
  

 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734  STEINKJER 

Besøksadresse 
Rindalsvegen 2A 
6657 Rindal 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte:  +47 74 16 81 25 
fmtlpost@statsforvalteren.no 
https://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen 

Arne Ivar Østerås 
Vassliveien 143 
7391  Rennebu 
 

 

Saksbehandler Sara Kristiane Eide Vår ref. 2023/311-0 432.2 Deres ref.  Dato 10.01.2023 

 
 
 

Trollheimen landskapsvernområde - motorferdsel med snøscooter 
til hytte på Nerskogen, Minnilla 83 - Arne Ivar Østerås 

Vedtak: 
 
Dispensasjonen gjelder for 
Navn: Arne Ivar Østerås 
Adresse/postnummer/sted: Vassliveien 143, 7391 Rennebu 
Sjåfør (-er): Ivar Hoel - leiekjører med godkjennelse for transportoppdrag i 

Rennebu kommune 
Type kjøretøy/ reg.nr: Snøscooter med slede 

 
 
Transportformål 
 
Transport av ved, materiale og tyngre utstyr til bruk og vedlikehold av hytta Fjellro 
(Gnr/Bnr 10/15) ved Krokbekken på Nerskogen i Rennebu kommune. 
 

 
 
Hjemmel 
 
Verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde kap. IV punkt 5.3: 
 
e) «Frakting av materialer og tyngre utstyr (båter e.a.) til fritidshus, buer og naust». 
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Vilkår for transporten 
Kjøretrase Kjøringen skal skje fra Røde kors hytten til privat hytte Fjellro, Minnilla 83, slik det 

framgår av kartskisse under. 
 

 
 

Antall 
turer / 
varighet  

 
Dispensasjonen åpner for inntil 2 t/r vintersesongene 2023 – 2025.  
 

Tidsrom 
 

I tillegg til ei generell oppfordring om å unngå motorisert ferdsel i helger og høytider, 
er det fastsatt følgende kjøretidsbegrensninger: 
 
Generelt kjøreforbud: 

- fra lørdag kl. 12.00 til søndag kl. 15.00 
- alle dager mellom kl. 21.00 – 08.00 
 

Kjøreforbud i påska og om våren: 
- fra skjærtorsdag kl. 12.00 til 08.00 påskeaften og fra 12.00 påskeaften til 15.00 
2. påskedag 
- etter 20. april. 
 

Krav om 
slede 

Det er ikke tillatt å bruke motorkjøretøy i verneområdet for transport av bagasje eller 
proviant av bekvemmelighetsårsaker.  

 
Innehaver av løyvet skal kombinere ulike kjøreoppdrag slik at kjøringen begrenses til 
et absolutt minimum, og på så få kjøredager som mulig. 

 
Persontransport kan kun skje ved ledig plass i forbindelse med annen nytte transport. 
 

Krav om 
kjørebok  

Dispensasjonen er ikke gyldig dersom kjørebok ikke er utfylt før turen starter. 
 

Utfylt kjørebok skal returneres innen 15. mai det enkelte år. For flerårige 
dispensasjoner sendes ny kjørebok ut når kjørebok for forrige sesong er levert. 
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Andre 
vilkår 

Dispensasjonen skal medbringes i felt, og forevises ved eventuell kontroll. 
 

Transporten skal skje på snødekt og frossen mark. Ferdselen skal skje så hensynsfullt 
som mulig for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker. 

 
Forholdet til annet lovverk 
Tillatelse etter motorferdsellov kreves ikke da transporten skjer ved bruk av leiekjører godkjent for 
oppdrag i Rennebu kommune. Grunneiers tillatelse kreves i tillegg til denne dispensasjon. 
 
Klagemulighet 
Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. Forvaltningsloven § 28. 
Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til Miljødirektoratet, men sendes til 
Verneområdestyret for Trollheimen. 
 
 
 
 
Med hilsen 

 
Sara Kristiane Eide 
verneområdeforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Vedlegg 
1 Saksfremstilling 
2 Kjørebok 2023 - Arne Ivar Østerås 

 
 
Kopi til: 
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 MOLDE 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Rennebu kommune Myrveien 1 Berkåk 7391 RENNEBU 
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Naturreservat Minildalsmyrene, Svartåmoen 
Landskapsvernområde Trollheimen, Innerdalen 
  
  

 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734  STEINKJER 

Besøksadresse 
Rindalsvegen 2A 
6657 Rindal 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte:  +47 74 16 81 25 
fmtlpost@statsforvalteren.no 
https://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen 

Stig Mikkelsen 
Rognpilvegen 57 
6652  SURNADAL 
 

 

Saksbehandler Sara Kristiane Eide Vår ref. 2022/12878-0 432.2 Deres ref.  Dato 06.01.2023 

 
 
 

Trollheimen landskapsvernområde - søknad om motorferdsel 
med snøscooter til hytte i Kvenndalen 43/42 - Stig Mikkelsen 

Vedtak 

Dispensasjonen gjelder for 

Navn: Stig Mikkelsen  

Adresse/postnummer/sted: Rognpilvegen 57, 6652 Surnadal   

Sjåfør (-er): Odd Inge Kvernberg eller leiekjører med godkjennelse for 
transportoppdrag i Trollheimens del av Surnadal kommune.  

Type kjøretøy/ reg.nr: Snøscooter med slede 
 

Transportformål 

Transport av materialer og tyngre utstyr til vedlikehold og bruk av hytte i Kvenndalen 
(Gnr./Bnr. 43/42).  

Det skal fraktes inn vinduer og materialer for å sluttføre ett påbygg, samt at en gammel 
platting skal fraktes ut.  

 

Hjemmel 

Verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde kap. IV punkt 5.3: 

e) Frakting av materialer og tyngre utstyr (båtar e.a) til fritidshus, buer og naust.  
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Vilkår for transporten 

Kjøretrase Kjøringen starter ved enden av Kvenndalsvegen, og følger deretter rød-
stiplet linje frem til hytten (Gnr/Bnr 43/42).  

 
  

Antall turer / 
varighet på 
dispensasjonen 

Dispensasjonen åpner for inntil 4 t/r per vintersesong. Ulike 
kjøreoppdrag skal kombineres slik at kjøringen begrenses til et absolutt 
minimum.  
Gjelder for årene 2023 – 2026. 

Tidsrom 

 

I tillegg til ei generell oppfordring om å unngå motorisert ferdsel i 
helger og høytider, er det fastsatt følgende kjøretidsbegrensninger: 

Generelt kjøreforbud: 

- fra lørdag kl. 12.00 til søndag kl. 15.00 

- alle dager mellom kl. 21.00 – 08.00 

Kjøreforbud i påska og om våren: 

- fra skjærtorsdag kl. 12.00 til 08.00 påskeaften og fra 12.00 påskeaften 
til 15.00 2. påskedag 

- etter 20. april. 
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Krav om slede Det er ikke tillatt å bruke motorkjøretøy i verneområdet med for 
transport av bagasje eller proviant av bekvemmelighetsårsaker.  

Det skal nyttes slede på snøscooteren, og innehaver av løyvet skal 
kombinere ulike kjøreoppdrag slik at kjøringen begrenses til et absolutt 
minimum, og på så få kjøredager som mulig. 

Persontransport kan kun skje ved ledig plass i forbindelse med annen 
nytte transport. 

Krav om 
kjørebok  

Dispensasjonen er ikke gyldig dersom kjørebok ikke er utfylt før turen 
starter. 
 
Utfylt kjørebok skal returneres innen 15. mai det enkelte år. For 
flerårige dispensasjoner må kjørebok være levert før ny kjørebok 
sendes ut. 
 

Andre vilkår Dispensasjonen skal medbringes i felt, og forevises ved eventuell 
kontroll. 
 
Transporten skal skje på snødekt og frossen mark. 
Ferdselen skal skje så hensynsfullt som mulig for å unngå skade og 
ulempe for naturmiljø og mennesker. 

 

Forholdet til annet lovverk 
Dispensasjonen forutsetter at tillatelse/rettighet til å benytte aktuell trasé er avklart med 
grunneiere og/eller andre rettighetshavere og Surnadal kommune. 

Klagemulighet 
Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. Forvaltningsloven 
§ 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til Miljødirektoratet, men 
sendes til Verneområdestyret for Trollheimen. 

 
 
 
 
Med hilsen 

 
Sara Kristiane Eide 
verneområdeforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Vedlegg 
1 Saksfremstilling 
2 Kjørebok 2023 - Stig Mikkelsen 

157



 

 
 
 
 

https://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen Saksbehandlar Sara Kristiane Eide Side 4 av 4 

 
Kopi til: 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 MOLDE 
Surnadal kommune Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL 
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Naturreservat Minildalsmyrene, Svartåmoen 
Landskapsvernområde Trollheimen, Innerdalen 
  
  

 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734  STEINKJER 

Besøksadresse 
Rindalsvegen 2A 
6657 Rindal 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte:  +47 74 16 81 25 
fmtlpost@statsforvalteren.no 
https://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen 

Jo Fugelsøy 
Almbergsvegen 72 
6653  ØVRE SURNADAL 
 

 

Saksbehandler Sara Kristiane Eide Vår ref. 2022/13107-0 432.2 Deres ref.  Dato 10.01.2023 

 
 
 

Trollheimen landskapsvernområde og Svartåmoen 
naturreservat- bruk av snøscooter for transport av ved og 
tyngre utstyr til Fugelsøysetra - Jo Fugelsøy 

Vedtak 
Dispensasjonen gjelder for 

Navn: Jo Fugelsøy 

Adresse/postnummer/sted: Almbergsvegen 72, 6653 Øvre Surnadal 

Sjåfør (-er): Jo Fugelsøy eller leiekjører med godkjennelse for 
transportoppdrag i denne delen av Surnadal kommune 

Type kjøretøy/ reg.nr: Snøscooter med slede 
 

Transportformål 

Transport av materialer og tyngre utstyr til vedlikehold og bruk av Fugelsøysetra, samt 
framkjøring av ved fra eiendommen 16/6. 

 

Hjemmel 

Verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde kap. IV punktene 5.3: 
 
a) Transport som trengs i samband med jordbruk og beitebruk, td. frakting av fôr, gjødsel, 
ved eller hogstvirke, og til framkjøring av felt storvilt. 
 
e) Frakting av materialer og tyngre utstyr (båtar e.a) til fritidshus, buer og naust. 
 
For transport gjennom Svartåmoen Naturreservat er dispensasjon gitt i medhold av 
Naturmangfoldloven § 48. 
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Vilkår for transporten 

Kjøretrase Kjøringen skal skje fra Gråhaugen langs vegtrase på vestsiden, videre på 
Gråsjøen til utløpet av Folda og gjennom Svartåmoen naturreservat fram til 
Fugelsøysetra - jamfør kartskisse. 

 
Dersom føreforhold skaper behov for å nytte en annen trasè til setra må dette 
avklares med forvalterne før transport utføres.  

 
Antall turer / 
varighet på 
dispensasjonen 

Dispensasjonen åpner for inntil 3 t/r per vintersesong. 
 
Gjelder for årene 2023 – 2026. 
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Tidsrom 

 

I tillegg til ei generell oppfordring om å unngå motorisert ferdsel i helger 
og høytider, er det fastsatt følgende kjøretidsbegrensninger: 

Generelt kjøreforbud: 

- fra lørdag kl. 12.00 til søndag kl. 15.00 

- alle dager mellom kl. 21.00 – 08.00 

Kjøreforbud i påska og om våren: 

- fra skjærtorsdag kl. 12.00 til 08.00 påskeaften og fra 12.00 påskeaften 
til 15.00 2. påskedag 

- etter 20. april. 

Krav om slede Det er ikke tillatt å bruke motorkjøretøy i verneområdet for transport av 
bagasje eller proviant av bekvemmelighetsårsaker.  

Det skal nyttes slede på snøscooteren, og innehaver av løyvet skal 
kombinere ulike kjøreoppdrag slik at kjøringen begrenses til et absolutt 
minimum, og på så få kjøredager som mulig. 

Persontransport kan kun skje ved ledig plass i forbindelse med annen 
nytte transport. 

Krav om 
kjørebok  

Dispensasjonen er ikke gyldig dersom kjørebok ikke er utfylt før turen 
starter. 
 
Utfylt kjørebok skal returneres innen 15. mai det enkelte år. For flerårige 
dispensasjoner må kjørebok være levert før ny kjørebok sendes ut. 
 

Andre vilkår Dispensasjonen skal medbringes i felt, og forevises ved eventuell 
kontroll. 
 
Transporten skal skje på snødekt og frossen mark. 
Ferdselen skal skje så hensynsfullt som mulig for å unngå skade og 
ulempe for naturmiljø og mennesker. 

 

Forholdet til annet lovverk 
Tillatelse etter motorferdsellov og grunneiers tillatelse kreves i tillegg til denne dispensasjon.  

Klagemulighet 
Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. Forvaltningsloven 
§ 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til Miljødirektoratet, men 
sendes til Verneområdestyret for Trollheimen. 
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Med hilsen 

 
Sara Kristiane Eide 
verneområdeforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Vedlegg 
1 Saksfremstilling 
2 Kjørebok 2023 - Jo Fugelsøy 

 
 
Kopi til: 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 MOLDE 
Surnadal kommune Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL 
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Naturreservat Minildalsmyrene, Svartåmoen 
Landskapsvernområde Trollheimen, Innerdalen 
  
  

 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734  STEINKJER 

Besøksadresse 
Rindalsvegen 2A 
6657 Rindal 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte:  +47 74 16 81 25 
fmtlpost@statsforvalteren.no 
https://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen 

TT v/ Per Gunnar Østeraas 
Stokkanhaugen 65 
7048  Trondheim 
 

 

Saksbehandler Sara Kristiane Eide Vår ref. 2022/11989-0 432.2 Deres ref.  Dato 05.01.2023 

 

Trollheimen landskapsvernområde og Svartåmoen naturreservat- 
Utbedring av rutenett fra Kvernabekken til Svartåa - Trondhjems 
Turistforening 

Vedtak  
Trondhjem Turistforening gis dispensasjon til å flytte merkingen på eksisterende TT-sti (rød linje) til 
stien ovenfor, «sauestien» (blå, stiplet linje), slik vist på kartet under.  
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Dispensasjon for strekningen som er i Trollheimen landskapsvernområde er gitt med hjemmel i 
verneforskrift for Trollheimen landskapsvernområde Kap. IV punkt 1.3 e), mens strekningen innenfor 
Svartåmoen naturreservat er gitt dispensasjon med hjemmel i NML § 48. Tiltaket vurderes ikke å være 
i strid med vernevedtakets formål og vil ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. Påvirkningen ved en 
omlegging vil heller gi en positiv påvirkning på verneverdiene. 
 
Vilkår 
Den gamle merkingen skal fjernes etter at ny merking er kommet opp.  
Prosjektet skal være fullført innen året 2023 er omme.  
 
Annet lovverk 
Før tiltaket utføres må det innhentes tillatelse fra grunneier og/eller andre rettighetshavere til stien.   
 
Klagerett 
Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. Forvaltningsloven 
§ 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stilles til Miljødirektoratet, men 
sendes til Verneområdestyret. 
 
 
 
Med hilsen 

 
Sara Kristiane Eide 
verneområdeforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Vedlegg 
1 Saksfremstilling 

 
 
Kopi til: 
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 MOLDE 
Surnadal kommune Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
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Naturreservat Minildalsmyrene, Svartåmoen 
Landskapsvernområde Trollheimen, Innerdalen 
  
  

 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734  STEINKJER 

Besøksadresse 
Rindalsvegen 2A 
6657 Rindal 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte:  +47  
fmtlpost@statsforvalteren.no 
https://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen 

Eirik Fiske 
Nordsida 1842 
6653  ØVRE SURNADAL 
 

 

Saksbehandler Sara Kristiane Eide Vår ref. 2023/1021-0 432.2 Deres ref.  Dato 24.01.2023 

 
 
 

Trollheimen landskapsvernområde - motorferdsel med 
snøscooter til hytte i Folddalen 16/2 - Eirik Fiske 

Vedtak  
 
Dispensasjonen gjelder for 
Navn Eirik Fiske 
Adresse/Postnummer/ sted  Nordsia 1842, 6653 Øvre Surnadal   
Sjåfør (-er) Eirik Fiske, Stine Bruvold og John E. Fiske, 

eller annen leiekjører godkjent for 
kjøreoppdrag i Surnadal kommune.  

Type kjøretøy  Snøscooter med slede 
 
 
Transportformål  
 
Transport av ved, bagasje og tyngre utstyr til bruk og vedlikehold av hytte i Folldalen 
(Bnr/Bnr. 16/2). 
 

 
 
Hjemmel  
Verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde kap. IV punkt 5.3 
 
e) Frakting av materialer og tyngre utstyr (båtar e.a) til fritidshus, buer og naust. 
 
Verneforskriften for Svartåmoen naturreservat kap. VI punkt. 1: 
 
Naudsynt motorferdsel i samband med tiltak under kap. V pkt. 3 og 6, (punkt. 6. Vedlikehald av 
anlegg som er i bruk på fredingstidspunktet). 
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Vilkår for transport  
Kjøretrasé Kjøring kan skje langs trasé (1) på østsiden av Gråsjøen fram til 15.mars det 

enkelte år, utover sesongen skal trasè (2) på vestsida av Gråsjøen nyttes - 
forutsatt at Gråsjøen har forsvarlige forhold for kryssing med tanke på 
sikker is. Se traséene på kart under. 

 
Antall turer/ 
varighet 

 
Det åpnes for inntil 3 tur/retur per år for sesongene 2023 – 2026. 

 
Tidsrom I tillegg til ei generell oppfordring om å unngå motorisert ferdsel i helger og 

høytider, er det fastsatt følgende kjøretidsbegrensninger:  
Generelt kjøreforbud:  
- fra lørdag kl. 12.00 til søndag kl. 15.00  
- alle dager mellom kl. 21.00 – 08.00  
 
Kjøreforbud i påska og om våren:  
- fra skjærtorsdag kl. 12.00 til 08.00 påskeaften og fra 12.00 
påskeaften til 15.00 2. påskedag  
- etter 20. april. 

Krav om slede Det er ikke tillatt å bruke motorkjøretøy i verneområdet for transport av 
bagasje eller proviant av bekvemmelighetsårsaker. 
 
Innehaver av løyvet skal kombinere ulike kjøreoppdrag slik at kjøringen 
begrenses til et absolutt minimum, og på så få kjøredager som mulig. 
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Persontransport kan kun skje ved ledig plass i forbindelse med annen nytte 
transport i tråd med denne dispensasjonen. 
 

Krav om kjørebok Dispensasjonen er kun gyldig sammen med kjørebok utfylt før turen starter.  
Kjørebok skal returneres innen 15. mai det enkelte år. 
 

Andre vilkår Dispensasjonen skal medbringes i felt, og forevises ved ev. kontroll. 
 
Transporten skal skje på snødekt og frossen mark. 
 
Ferdselen skal skje så hensynsfullt som mulig for å unngå skade og ulempe 
for naturmiljø og mennesker. 
 

 
Forhold til annet lovverk  
Tillatelse etter motorferdsellov fra Surnadal kommune og grunneiers tillatelse kreves i tillegg til denne 
dispensasjon. 
Dersom transport skjer etter trasé 1 må det også innhentes dispensasjon fra Rindal kommune etter lov 
om motorferdsel. 
 
Klagemulighet 
Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. Forvaltningsloven § 28. 
Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til Miljødirektoratet, men sendes til 
Verneområdestyret for Trollheimen 
 
 
 
 
 
Med hilsen 

 
Sara Kristiane Eide 
verneområdeforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Vedlegg 
1 Saksfremstilling 
2 Kjørebok 2023 - Eirik Fiske 

 
 
Kopi til: 
Rindal kommune Rindalsvegen 17 6657 RINDAL 
Surnadal kommune Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL 
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 MOLDE 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
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Naturreservat Minildalsmyrene, Svartåmoen 
Landskapsvernområde Trollheimen, Innerdalen 
  
  

 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734  STEINKJER 

Besøksadresse 
Rindalsvegen 2A 
6657 Rindal 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte:  +47  
fmtlpost@statsforvalteren.no 
https://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen 

Lars Løset 
Almbergsvegen 11 
6657  RINDAL 
 

 

Saksbehandler Sara Kristiane Eide Vår ref. 2023/1407-0 432.2 Deres ref.  Dato 31.01.2023 

 
 

Trollheimen landskapsvernområde - motorferdsel med 
snøscooter til vedlikehold og bruk av to buer, samt 
skogsdrift på egen eiendom i Folldalen - Lars Løset 

Denne dispensasjon erstatter dispensasjon av 04.01.2021, og er gyldig fra og 
med 2023 – 2026. 
 

Vedtak: 
Dispensasjonen gjelder for 
Navn: Lars Løset 
Sjåfør (-er): Lars Løset 
Type kjøretøy/ reg.nr: Snøscooter med slede VZ 2562 

 
 
Transportformål 
Transport av materialer og tyngre utstyr til vedlikehold og bruk av buer / hytter 
merket på kartet under, samt framkjøring av ved fra eiendommen 16/41 til 
parkeringsplass ved Gråhaugen. 

 
 
Hjemmel 
Verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde kap. IV punkt 5.3: 
 
a) «Transport som trengs i samband med jordbruk og beitebruk…..», for framkjøring av 
ved. 
e) «Frakting av materialer og tyngre utstyr (båter e.a.) til fritidshus, buer og naust», for 
transport til bruk og vedlikehold av hytten. 
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Vilkår for transporten 
Trasé Transport skal skje etter en av de to alternative traseene merket i kartet 

under. Trase 1 kan nyttes hele sesongen, trase 2 kun fram til 15. Mars det 
enkelt år av hensyn til sårbart artsmangfold som bør hensyntas i perioden 
etter 15 mars.  

 
Antall 
turer / 
varighet  

Dispensasjonen åpner for inntil 3 t/r per vintersesong for 2023-2026 for 
transport til buene, og framkjøring av ved i tilknytning til disse turene. Etter 
avtale med forvalter det enkelte år kan det åpnes for flere turer for 
vedtransport. 
  

Tidsrom 
 

I tillegg til ei generell oppfordring om å unngå motorisert ferdsel i helger 
og høytider, er det fastsatt følgende kjøretidsbegrensninger: 
 
Generelt kjøreforbud: 

- fra lørdag kl. 12.00 til søndag kl. 15.00 
- alle dager mellom kl. 21.00 – 08.00 
 

Kjøreforbud i påska og om våren: 
- fra skjærtorsdag kl. 12.00 til 08.00 påskeaften og fra 12.00 påskeaften 
til 15.00 2. påskedag 
- etter 20. april. 
 

Krav om 
slede 

Det er ikke tillatt å bruke motorkjøretøy i verneområdet for transport av 
bagasje eller proviant av bekvemmelighetsårsaker.  
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Innehaver av løyvet skal kombinere ulike kjøreoppdrag slik at kjøringen 
begrenses til et absolutt minimum, og på så få kjøredager som mulig. 

 
Persontransport kan kun skje ved ledig plass i forbindelse med annen 
nytte transport. 
 

Kjøre 
bok  

Dispensasjonen er ikke gyldig dersom kjørebok ikke er utfylt før turen 
starter. Kjørebok for sesongen 2024 vil bli tilsendt når kjørebok for 
sesongen 2023 er levert.  

 
Utfylt kjørebok skal returneres innen 15. mai det enkelte år. For flerårige 
dispensasjoner må kjørebok være levert før ny kjørebok sendes ut. 

 
Andre 
vilkår 

Dispensasjonen skal medbringes i felt, og forevises ved eventuell kontroll. 
 

Transporten skal skje på snødekt og frossen mark. Ferdselen skal skje så 
hensynsfullt som mulig for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og 
mennesker. 

 
Forholdet til annet lovverk 
Tillatelse etter lov om motorferdsel må innhentes fra Rindal og Surnadal kommuner i 
tillegg til denne dispensasjon. For å legge dispensasjonen på linje med Surnadal og 
Rindal kommuners flerårige dispensasjoner, erstatter denne dispensasjonen gitt 
04.01.2021.   
  
Klagemulighet 
Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. 
Forvaltningsloven § 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til 
Miljødirektoratet, men sendes til Verneområdestyret for Trollheimen. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 

 
Sara Kristiane Eide 
verneområdeforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Vedlegg 
1 Saksfremstilling 
2 Kjørebok 2023 - Lars Løset 

 
 
Kopi til: 
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 MOLDE 
Surnadal kommune Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Rindal kommune Rindalsvegen 17 6657 RINDAL 
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Naturreservat Minildalsmyrene, Svartåmoen 
Landskapsvernområde Trollheimen, Innerdalen 
  
  

 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734  STEINKJER 

Besøksadresse 
Rindalsvegen 2A 
6657 Rindal 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte:  +47  
fmtlpost@statsforvalteren.no 
https://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen 

Stig Talgø 
Nedre Rønningsvegen 2 
6652  SURNADAL 
 

 

Saksbehandler Sara Kristiane Eide Vår ref. 2022/12966-0 432.2 Deres ref.  Dato 06.01.2023 

 
 
 

Trollheimen landskapsvernområde - motorferdsel med 
snøscooter for transport av ved og tyngre utstyr til hytte i 
Vindøldalen - Stig Talgø 

Vedtak: 
 
Dispensasjonen gjelder for 
Navn: Stig Talgø  
Adresse/postnummer/sted: Nedre Rønningsvegen 2, 6652 Surnadal  
Sjåfør (-er): Stig Talgø  
Kjøretøy/ reg.nr: Snøscooter med slede  

 
Transportformål 
Framkjøring av ved i nærområdet ved hytta i Nilsøya i Vindøldalen. Veden tas langs 
veitrase etter egen avtale med grunneier. 
 
Transport av tyngre utstyr til vedlikehold og bruk av hytta på gnr 17 bnr 55.  

 
Hjemmel 
 
Verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde kap. IV punktene 5.3: 
 
a) «Transport som trengs i samband med jordbruk og beitebruk, td. frakting av for, gjødsel, 
ved eller hogstvirke, og til framkjøring av felt storvilt.» 
 
e) Frakting av materialer og tyngre utstyr (båtar e.a) til fritidshus, buer og naust. 
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Vilkår for transporten 
Kjøretrase Kjøringen skal langs veitrase fra Pebua til hytta ved Nilsøya som vist i 

kartskisse under. Vedhogsten skjer langs veitrase i nærheten av hytta. 

 
 

Antall turer / 
varighet  

Det åpnes for inntil 3 tur/retur per vintersesong for transport av utstyr og 
bagasje til hytten. 
Framkjøring av ved samordnes med øvrige turer. 
 
Dispensasjonen gjelder for årene 2023-2026.  

Tidsrom 
 

I tillegg til ei generell oppfordring om å unngå motorisert ferdsel i helger 
og høytider, er det fastsatt følgende kjøretidsbegrensninger: 
 
Generelt kjøreforbud: 

- fra lørdag kl. 12.00 til søndag kl. 15.00 
- alle dager mellom kl. 21.00 – 08.00 
 

Kjøreforbud i påska og om våren: 
- fra skjærtorsdag kl. 12.00 til 08.00 påskeaften og fra 12.00 
påskeaften til 15.00 2. påskedag 
- etter 20. april. 
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Krav om slede Det er ikke tillatt å bruke motorkjøretøy i verneområdet med for 
transport av bagasje eller proviant av bekvemmelighetsårsaker.  
 
Innehaver av løyvet skal kombinere ulike kjøreoppdrag slik at kjøringen 
begrenses til et absolutt minimum, og på så få kjøredager som mulig. 

 
Persontransport kan kun skje ved ledig plass i forbindelse med annen 
nytte transport. 

Krav om 
kjørebok  

Dispensasjonen er ikke gyldig dersom kjørebok ikke er utfylt før turen 
starter. 

 
Utfylt kjørebok skal returneres innen 15. mai det enkelte år. Kjørebok for 
kommende år sendes ut når kjørebok er levert. 

Andre vilkår Dispensasjonen og kjørebok skal tas med under transport, og legges fram 
ved kontroll. 

 
Transporten skal skje på snødekt og frossen mark.  
 
Ferdselen skal skje så hensynsfullt som mulig for å unngå skade og 
ulempe for naturmiljø og mennesker. 

 
Forholdet til annet lovverk 
Tillatelse etter motorferdsellov og grunneiers tillatelse kreves i tillegg til denne dispensasjon. 
 
Klagemulighet 
Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. Forvaltningsloven 
§ 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til Miljødirektoratet, men 
sendes til Verneområdestyret for Trollheimen. 
 
 
Med hilsen 

 
Sara Kristiane Eide 
verneområdeforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Vedlegg 
1 Saksfremstilling 
2 Kjørebok 2023 - Stig Talgø 

 
 
Kopi til: 
Surnadal kommune Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 MOLDE 
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Naturreservat Minildalsmyrene, Svartåmoen 
Landskapsvernområde Trollheimen, Innerdalen 
  
  

 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734  STEINKJER 

Besøksadresse 
Rindalsvegen 2A 
6657 Rindal 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte:  +47 74 16 81 25 
fmtlpost@statsforvalteren.no 
https://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen 

TROLLHEIMEN FJELLSPORTKLUBB 
Dalavegen 623 
6645  TODALEN 
 

 

Saksbehandler Sara Kristiane Eide Vår ref. 2022/12804-0 432.2 Deres ref.  Dato 03.01.2023 

 

Trollheimen landskapsvernområde - motorferdsel med 
snøscooter i forbindelse med Norgescup i Randonee 2023 - 
Trollheimen Fjellsportklubb 

Vedtak: 
 
Dispensasjonen gjelder for 

Navn: Trollheimen Fjellsportklubb v/ Emil Haugen  

Adresse, postnummer/sted: Dalavegen 623, 6645 / Todalen 

Sjåfør (-er): Dispensasjonen er knyttet til Trollheimen fjellsportklubb, som sammen 
med ansvarlig utførende fra Trollheimen Fjellsportklubb, Todalen 
idrettslag og Surnadal Røde Kors er ansvarlige for at vilkårene i 
dispensasjonen blir overholdt. 

Type kjøretøy/ reg.nr: 1. Snøskuter med slede tilhørende Todalen idrettslag 
2. Snøskuter med slede tilhørende Surnadal Røde Kors 

 
Transportformål 

Transport av Trollheimen Fjellsportklubb, Todalen idrettslag og Surnadal Røde Kors sitt utstyr og 
personell som ledd i nødvendig tilrettelegging og sikkerhetstiltak under arrangementet – Norgescup i 
Randonée på Kårvatn i Surnadal 03.02.23 – 05.02.23. 
 
I tilfelle mye snø skal det også kjøres for å etablere og opprettholde trasé i det omsøkte området. 

 
Hjemmel 

Verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde kap. IV punkt 5.3 f): 
 
Motorferdsel når andre særlege grunnar ligg føre. Før eit løyve i tilfelle vert gjeve, skal trongen haldast 
opp mot mogelege skader og ulemper og vurderast i høve til eit mål om å redusera motorferdsla til eit 
minimum.  
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Vilkår for transporten 
Kjøretrasé Kjøringen i utmark skal skje på eiendommen Kårvatn gnr/bnr 140/1 fra 

nordøsthjørnet av eiendommen Dalahaugen gnr/bnr 140/6 og opp til topp-
punktet for randonée-arrangementet på 1040 m høyde (Euref 89 UTM32 
6964325 N, 494375 Ø), jf. vedlagt kartskisse. 
 
Kjøringen skal begrenses til omsøkte trasé både for (1) utplassering av utstyr 
for arrangementet, (2) nødsituasjoner under arrangementet og (3) utplassering 
fra Røde Kors utstyr og personell i forbindelse med arrangementet. 

Antall turer /  
 
Varighet på 
dispensasjonen 

Dispensasjonen omfatter inntil 3 turer per snøskuter i dispensasjonsperioden, 
totalt 6 turer.  
 
Tidsberegning for dispensasjonen: 03.02. – 05.02.2023. 

Tidsrom 
 

I tillegg til en generell oppfordring om å unngå motorisert ferdsel i helger og 
høytider, foreligger følgende fastsatte relevante kjøretidsbegrensninger, jf. 
forvaltningsplan for Trollheimen: 
 
Generelt kjøreforbud: 

- fra lørdag kl. 12.00 til søndag kl. 15.00 
- alle dager mellom kl. 21.00 – 08.00 
 

Det gis dispensasjon fra det generelle kjøreforbudet til sikringsarbeidet og 
avviklingen av arrangementet. 

Øvrige aktuelle 
transportformål  

Innehaver av dispensasjonen skal kombinere ulike kjøreoppdrag slik at 
transporten begrenses til et absolutt minimum, og på så få kjøredager som 
mulig. 
Persontransport kan kun skje ved ledig plass i forbindelse med annen legal 
transport. 
Det er ikke tillatt å bruke motorkjøretøy i verneområdet for transport av 
bagasje mv. av bekvemmelighetsårsaker. 

Krav om 
kjørebok  

Dispensasjonen er ikke gyldig dersom kjørebok ikke er utfylt før turen starter. 
 
Kjørebok, sammen med denne dispensasjonen, skal oppbevares sammen med 
kjøretøyet og vises fram til politi, Statens Naturoppsyn (SNO) eller 
verneområdeforvaltningen ved oppsyn når det blir krevd i felt. 
Kjøreboka skal returneres verneområdeforvaltningen snarest etter kjøring og 
senest innen 15. mai. 
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Andre vilkår 
Transporten skal skje på snødekt og frossen mark. 
Ferdselen skal skje så hensynsfullt som mulig for å unngå skade og ulempe 
for naturmiljø og mennesker. 

 
Forholdet til annet lovverk 
Dispensasjonen forutsetter at tillatelse/rettighet til å benytte aktuell trasé er avklart med 
grunneiere og/eller andre rettighetshavere og Surnadal kommune.   

Klagemulighet 
Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. Forvaltningsloven 
§ 28.  Klagen stiles til Miljødirektoratet, men sendes til Verneområdestyret for Trollheimen. 
Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. 
 
 
 
 
Med hilsen 

 
Sara Kristiane Eide 
verneområdeforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Vedlegg 
1 Saksfremstilling 
2 Kjørebok 2023 - Trollheimen Fjellsportklubb 
3 01624-1 Kart 418792 2 1.PDF 

 
 
Kopi til: 
Surnadal kommune Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL 
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 MOLDE 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
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Naturreservat Minildalsmyrene, Svartåmoen 
Landskapsvernområde Trollheimen, Innerdalen 
  
  

 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734  STEINKJER 

Besøksadresse 
Rindalsvegen 2A 
6657 Rindal 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte:  +47 74 16 81 25 
fmtlpost@statsforvalteren.no 
https://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen 

Leiv Strand 
Surnadalsøra 149 
6652  SURNADAL 
 

 

Saksbehandler Sara Kristiane Eide Vår ref. 2022/12313-0 432.2 Deres ref.  Dato 19.12.2022 

 
 
 

Trollheimen landskapsvernområde - Motorferdsel i forbindelse 
med transport av utstyr og tilsyn til hytte ved Gråsjøen - Leiv 
Strand 

Vedtak  
 
Dispensasjonen gjelder for 
Navn: Leiv Strand 
Adresse/postnummer/sted: Surnadalsøra 149, 6652 Surnadal 
Sjåfør (-er): Leiv Strand 
Type kjøretøy: Snøscooter med slede 

 

 
Transportformål 
 
Transport av tyngre utstyr til vedlikehold og bruk av hytte ved Gråsjøen (Gnr/Bnr. 16/7). 
  

 

 
Hjemmel 
 
Verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde kap. IV punkt 5.3 
e) Frakting av materialer og tyngre utstyr (båtar e.a) til fritidshus, buer og naust. 
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Vilkår for transporten 
Kjøretrase Kjøringen skal skje på vestsiden av Gråsjøen fra kraftstasjonen og 

videre langs sjøen til hytten som vist på kart under: 

 
  

Antall turer / 
varighet  

Dispensasjonen åpner for inntil 3 t/r vintersesongene 2023-2026. 

Tidsrom 
 

I tillegg til ei generell oppfordring om å unngå motorisert ferdsel i 
helger og høytider, er det fastsatt følgende kjøretidsbegrensninger: 

 
Generelt kjøreforbud: 

- fra lørdag kl. 12.00 til søndag kl. 15.00 
- alle dager mellom kl. 21.00 – 08.00 
 

Kjøreforbud i påska og om våren: 
- fra skjærtorsdag kl. 12.00 til 08.00 påskeaften og fra 12.00  
  påskeaften til 15.00 2. påskedag 
- etter 20. april. 
 

Krav om slede Det er ikke tillatt å bruke motorkjøretøy i verneområdet for transport av 
bagasje eller proviant av bekvemmelighetsårsaker.  
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Innehaver av løyvet skal kombinere ulike kjøreoppdrag slik at 
kjøringen begrenses til et absolutt minimum, og på så få kjøredager 
som mulig. 

 
Persontransport kan kun skje ved ledig plass i forbindelse med annen 
nytte transport. 
 

Krav om 
kjørebok  

Dispensasjonen er ikke gyldig dersom kjørebok ikke er utfylt før turen 
starter. 

 
Utfylt kjørebok skal returneres innen 15. mai det enkelte år. For 
flerårige dispensasjoner må kjørebok være levert før ny kjørebok 
sendes ut. 

 
Andre vilkår Dispensasjonen skal medbringes i felt, og forevises ved eventuell 

kontroll. 
 

Transporten skal skje på snødekt og frossen mark. 
Ferdselen skal skje så hensynsfullt som mulig for å unngå skade og 
ulempe for naturmiljø og mennesker. 

 
Forholdet til annet lovverk 
Det kreves dispensasjon etter lov om motorferdsel fra Surnadal kommune i tillegg til 
dispensasjon fra verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde. 
 
Klagemulighet 
Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. Forvaltningsloven 
§ 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til Miljødirektoratet, men 
sendes til Verneområdestyret for Trollheimen. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 

 
Sara Kristiane Eide 
verneområdeforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Vedlegg 
1 Saksfremstilling 
2 Kjørebok 2023 - Leiv Strand 
3 Leiv Strand Vedlegg.pdf 
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Kopi til: 
Surnadal kommune Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL 
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 MOLDE 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
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Naturreservat Minildalsmyrene, Svartåmoen 
Landskapsvernområde Trollheimen, Innerdalen 
  
  

 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734  STEINKJER 

Besøksadresse 
Rindalsvegen 2A 
6657 Rindal 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte:  +47  
fmtlpost@statsforvalteren.no 
https://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen 

Ronny Møkkelgård 
Ringvegen 7 
6657  RINDAL 
 

 

Saksbehandler Sara Kristiane Eide Vår ref. 2022/12803-0 432.2 Deres ref.  Dato 21.12.2022 

 
 
 

Trollheimen landskapsvernområde - motorferdsel med snøscooter 
til Ringbekkhytta ved Gråsjøen 16/4 - Ronny Møkkelgård 

Vedtak  
 
Dispensasjonen gjelder for 
Navn Ronny Møkkelgård 
Adresse/Postnummer/ sted  Ringvegen 7, 6657 Rindal  
Sjåfør (-er) Ronny Møkkelgård  
Type kjøretøy  Snøscooter med slede 

 
 
Transportformål  
 
Transport av ved, bagasje og tyngre utstyr til bruk og vedlikehold av hytte ved Ringbekken 
(Bnr/Bnr. 16/4). 
 

 
 
Hjemmel  
Verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde kap. IV punkt 5.3 
 
e) Frakting av materialer og tyngre utstyr (båtar e.a) til fritidshus, buer og naust. 
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Vilkår for transport  
Kjøretrasé Kjøring kan skje langs trasé (1) på østsiden av Gråsjøen fram til 15.mars det enkelte 

år, utover sesongen skal trasè (2) på vestsida av Gråsjøen nyttes - forutsatt at 
Gråsjøen har forsvarlige forhold for kryssing med tanke på sikker is. Se traséene på 
kart under. 

 
Antall 
turer/ 
varighet 

Det åpnes for inntil 3 turer per år for sesongene 2023 – 2026. 
 

Tidsrom I tillegg til ei generell oppfordring om å unngå motorisert ferdsel i helger og 
høytider, er det fastsatt følgende kjøretidsbegrensninger:  

Generelt kjøreforbud:  
- fra lørdag kl. 12.00 til søndag kl. 15.00  
- alle dager mellom kl. 21.00 – 08.00  
 
Kjøreforbud i påska og om våren:  
- fra skjærtorsdag kl. 12.00 til 08.00 påskeaften og fra 12.00 påskeaften til 
15.00 2. påskedag  
- etter 20. april. 

Krav om 
slede 

Det er ikke tillatt å bruke motorkjøretøy i verneområdet for transport av bagasje eller 
proviant av bekvemmelighetsårsaker. 
 
Innehaver av løyvet skal kombinere ulike kjøreoppdrag slik at kjøringen begrenses 
til et absolutt minimum, og på så få kjøredager som mulig. 
 
Persontransport kan kun skje ved ledig plass i forbindelse med annen nytte transport 
i tråd med denne dispensasjonen. 
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Krav om 
kjørebok 

Dispensasjonen er kun gyldig sammen med kjørebok utfylt før turen starter.  
Kjørebok skal returneres innen 15. mai det enkelte år. 
 

Andre 
vilkår 

Dispensasjonen skal medbringes i felt, og forevises ved ev. kontroll. 
 
Transporten skal skje på snødekt og frossen mark. 
 
Ferdselen skal skje så hensynsfullt som mulig for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
 

 
Forhold til annet lovverk  
Tillatelse etter motorferdsellov fra Surnadal kommune og grunneiers tillatelse kreves i tillegg til denne 
dispensasjon. 
Dersom transport skjer etter trasé 1 må det også innhentes dispensasjon fra Rindal kommune etter lov 
om motorferdsel. 
 
Klagemulighet 
Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. Forvaltningsloven § 28. 
Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til Miljødirektoratet, men sendes til 
Verneområdestyret for Trollheimen 
 
 
 
Med hilsen 

 
Sara Kristiane Eide 
verneområdeforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Kopi til: 
Surnadal kommune Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Rindal kommune Rindalsvegen 17 6657 RINDAL 
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 MOLDE 
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Naturreservat Minildalsmyrene, Svartåmoen 
Landskapsvernområde Trollheimen, Innerdalen 
  
  

 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734  STEINKJER 

Besøksadresse 
Rindalsvegen 2A 
6657 Rindal 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte:  +47  
fmtlpost@statsforvalteren.no 
https://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen 

Inger Pauline Kirkholt 
Romundstadbygdvegen 912 
6657  Rindal 
 

 

Saksbehandler Sara Kristiane Eide Vår ref. 2022/12198-0 432.2 Deres ref.  Dato 08.12.2022 

 
 
 

Trollheimen landskapsvernområde - Transport av tyngre utstyr, 
materialer og ved til Kirkholtsetra - Inger Pauline Kirkholt 

Vedtak: 
 
Dispensasjonen gjelder for 
Navn: Inger Pauline Kirkholt 
Adresse/postnummer/sted: Romundstadbygdvegen 912, 6657 Rindal 
Sjåfør (-er): Kåre Kirkholt 
Type kjøretøy: Snøscooter med slede  

 

 
Transportformål 
 
Transport av ved, tyngre utstyr og materialer til vedlikehold av Kirkholtsetra. 
 

 

 
Hjemmel 
Verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde kap. IV punkt 5.3: 
 
e) Frakting av materialer og tyngre utstyr (båtar e.a) til fritidshus, buer og naust. 
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Vilkår for transporten 
Kjøretrase Kjøringen skal skje fra vinterparkeringen på Skavlia, over Stormyrtæle, 

til Kirkholtsetra (Gnr/Bnr 6/2) slik det framgår av kart under.  

 
 

Antall turer / 
varighet på 
dispensasjonen 

Dispensasjonen åpner for inntil 3 t/r per vintersesong for årene 2023 – 
2025. Dersom det er behov for flere turer, må tiltakshaver avklare dette 
nærmere med forvalter. 
  

Tidsrom 
 

I tillegg til ei generell oppfordring om å unngå motorisert ferdsel i 
helger og høytider, er det fastsatt følgende kjøretidsbegrensninger: 

 
Generelt kjøreforbud: 

- fra lørdag kl. 12.00 til søndag kl. 15.00 
- alle dager mellom kl. 21.00 – 08.00 
 

Kjøreforbud i påska og om våren: 
- fra skjærtorsdag kl. 12.00 til 08.00 påskeaften og fra 12.00 
påskeaften til 15.00 2. påskedag 
- etter 20. april. 

Krav om slede Det er ikke tillatt å bruke motorkjøretøy i verneområdet for transport av 
bagasje eller proviant av bekvemmelighetsårsaker.  

 
Innehaver av løyvet skal kombinere ulike kjøreoppdrag slik at 
kjøringen begrenses til et absolutt minimum, og på så få kjøredager 
som mulig. 
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Persontransport kan kun skje ved ledig plass i forbindelse med annen 
nytte transport. 
 

Krav om 
kjørebok  

Dispensasjonen er ikke gyldig dersom kjørebok ikke er utfylt før turen 
starter. 

 
Utfylt kjørebok skal returneres innen 15. mai det enkelte år. For 
flerårige dispensasjoner må kjørebok være levert før ny kjørebok 
sendes ut. 

 
Andre vilkår Dispensasjonen skal medbringes i felt, og forevises ved eventuell 

kontroll. 
 

Transporten skal skje på snødekt og frossen mark. 
Ferdselen skal skje så hensynsfullt som mulig for å unngå skade og 
ulempe for naturmiljø og mennesker. 

 
Forholdet til annet lovverk 
Tillatelse etter motorferdsellov og grunneiers tillatelse kreves i tillegg til denne dispensasjon. 
 
Det vises til transport av materiale i forbindelse med oppsett av platting. Dette er et tiltak som 
krever egen tillatelse fra verneforskrift.  
 
Klagemulighet 
Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. Forvaltningsloven 
§ 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til Miljødirektoratet, men 
sendes til Verneområdestyret for Trollheimen. 
 
 
 
Med hilsen 

 
Sara Kristiane Eide 
verneområdeforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Vedlegg 
1 Saksfremstilling 
2 Kjørebok 2023 - Inger Pauline Kirkholt 

 
 
Kopi til: 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 MOLDE 
Rindal kommune Rindalsvegen 17 6657 RINDAL 
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Naturreservat Minildalsmyrene, Svartåmoen 
Landskapsvernområde Trollheimen, Innerdalen 
  
  

 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734  STEINKJER 

Besøksadresse 
Rindalsvegen 2A 
6657 Rindal 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte:  +47 74 16 81 25 
fmtlpost@statsforvalteren.no 
https://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen 

NTNUI Koiene v/ Johannes Haugsvær 
Christian fredriks gate 20 
7030  TRONDHEIM 
 

 

Saksbehandler Sara Kristiane Eide Vår ref. 2022/12556-0 432.2 Deres ref.  Dato 05.01.2023 

 
 
 

Trollheimen landskapsvernområde - Søknad om motorferdsel for 
transport av ved til Kamtjønnkoia 356/1 - NTNUI Koiene 

Vedtak: 
 
Dispensasjonen gjelder for 
Navn: NTNUI koiestyrene ved Johannes Haugsvær  
Adresse/postnummer/sted: Christian Fredriks gate 20, 7030 Trondheim 
Sjåfør (-er): Arne Rolvsfjord eller annen leiekjører med godkjennelse for 

transportoppdrag i Trollheimens del av Oppdal kommune 
Type kjøretøy Snøscooter med slede / reg. nummer VT8765, VT8165, 

VT8967 
 

 
Transportformål 
 
Transport av ved og tyngre utstyr til studenthytta ved Kamtjønnin, Gnr/Bnr. 356/1, i 
Oppdal kommune. 
 

 

 
Hjemmel 
 
Verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde kap. IV punkt 
e) Frakting av materialer og tyngre utstyr (båtar e.a) til fritidshus, buer og naust. 
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Vilkår for transporten 
Antall 
turer / 
varighet  

Dispensasjonen åpner for inntil 2 t/r i perioden 2023 - 2025. 
 
Grunnet funn av to sensitive arter langs gitte kjøretrasé skal transporten skje 
før 15. mars de gitte sesongene.  
 

Tidsrom 
 

I tillegg til ei generell oppfordring om å unngå motorisert ferdsel i helger 
og høytider, er det fastsatt følgende kjøretidsbegrensninger: 
 
Generelt kjøreforbud: 
- fra lørdag kl. 12.00 til søndag kl. 15.00 
- alle dager mellom kl. 21.00 – 08.00 
 
Kjøreforbud i påska og om våren: 
- fra skjærtorsdag kl. 12.00 til 08.00 påskeaften og fra 12.00 påskeaften 
til 15.00 2. påskedag 
- etter 20. april. 
 

Kjøretrase Kjøringen skal skje fra parkering ved Gjevilvasshytta – Gravbekken skaret 
nedenfor Kamtjønnin, jamfør vedlagte kartskisse.  
Da det ikke er sagt noe om trase fra Osen til Gjevilvasshytta er både vatnet 
og veien inntegnet på kartet.  
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Krav om 
slede 

Det er ikke tillatt å bruke motorkjøretøy i verneområdet med for transport 
av bagasje eller proviant av bekvemmelighets årsaker.  
 
Innehaver av løyvet skal kombinere ulike kjøreoppdrag slik at kjøringen 
begrenses til et absolutt minimum, og på så få kjøredager som mulig. 
 
Persontransport kan kun skje ved ledig plass i forbindelse med annen nytte 
transport når dette ikke medfører behov for flere turer. 

Krav om 
kjørebok  

    Dispensasjonen er ikke gyldig dersom kjørebok ikke er utfylt før turen   
    starter. 

 
Utfylt kjørebok skal returneres innen 15. mai 2022. 

Andre 
vilkår 

Dispensasjonen skal medbringes i felt, og vises fram ved eventuell 
kontroll. 
 
Transporten skal skje på snødekt og frossen mark. 
 
Ferdselen skal skje så hensynsfullt som mulig for å unngå skade og 
ulempe for naturmiljø og mennesker. 

 
Forholdet til annet lovverk 
Ved bruk av leiekjører kreves ingen egen behandling av saken etter lov om motorferdsel.  
For å legge seg på lik linje med kommunen, blir det gitt dispensasjon i perioden 2023 – 2025.  
  
Klagemulighet 
Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. Forvaltningsloven 
§ 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til Miljødirektoratet, men 
sendes til Verneområdestyret for Trollheimen. 
 
 
 
 
Med hilsen 

 
Sara Kristiane Eide 
verneområdeforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Vedlegg 
1 Saksfremstilling 
2 Kjørebok - 2023 

 
 
Kopi til: 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Oppdal kommune Inge Krokanns veg 2 7340 OPPDAL 
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Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 MOLDE 
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Naturreservat Minildalsmyrene, Svartåmoen 
Landskapsvernområde Trollheimen, Innerdalen 
  
  

 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734  STEINKJER 

Besøksadresse 
Rindalsvegen 2A 
6657 Rindal 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte:  +47 74 16 81 25 
fmtlpost@statsforvalteren.no 
https://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen 

Stig Mikkelsen 
Rognpilvegen 57 
6652  SURNADAL 
 

 

Saksbehandler Sara Kristiane Eide Vår ref. 2022/12878-0 432.2 Deres ref.  Dato 06.01.2023 

 
 
 

Trollheimen landskapsvernområde - søknad om 
motorferdsel med snøscooter til hytte i Kvenndalen 43/42 - 
Stig Mikkelsen 

Vedtak 

Dispensasjonen gjelder for 

Navn: Stig Mikkelsen  

Adresse/postnummer/sted: Rognpilvegen 57, 6652 Surnadal   

Sjåfør (-er): Stig Mikkelsen, Odd Inge Kvernberg eller leiekjører med 
godkjennelse for transportoppdrag i Trollheimens del av 
Surnadal kommune.  

Type kjøretøy/ reg.nr: Snøscooter med slede 
 

Transportformål 

Transport av materialer og tyngre utstyr til vedlikehold og bruk av hytte i Kvenndalen 
(Gnr./Bnr. 43/42).  

Det skal fraktes inn vinduer og materialer for å sluttføre ett påbygg, samt at en gammel 
platting skal fraktes ut.  

 

Hjemmel 

Verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde kap. IV punkt 5.3: 

e) Frakting av materialer og tyngre utstyr (båtar e.a) til fritidshus, buer og naust.  
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Vilkår for transporten 

Kjøretrase Kjøringen starter ved enden av Kvenndalsvegen, og følger deretter rød-
stiplet linje frem til hytten (Gnr/Bnr 43/42).  

 
  

Antall turer / 
varighet på 
dispensasjonen 

Dispensasjonen åpner for inntil 4 t/r per vintersesong. Ulike 
kjøreoppdrag skal kombineres slik at kjøringen begrenses til et absolutt 
minimum.  
Gjelder for årene 2023 – 2026. 

Tidsrom 

 

I tillegg til ei generell oppfordring om å unngå motorisert ferdsel i 
helger og høytider, er det fastsatt følgende kjøretidsbegrensninger: 

Generelt kjøreforbud: 

- fra lørdag kl. 12.00 til søndag kl. 15.00 

- alle dager mellom kl. 21.00 – 08.00 

Kjøreforbud i påska og om våren: 

- fra skjærtorsdag kl. 12.00 til 08.00 påskeaften og fra 12.00 påskeaften 
til 15.00 2. påskedag 

- etter 20. april. 
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Krav om slede Det er ikke tillatt å bruke motorkjøretøy i verneområdet med for 
transport av bagasje eller proviant av bekvemmelighetsårsaker.  

Det skal nyttes slede på snøscooteren, og innehaver av løyvet skal 
kombinere ulike kjøreoppdrag slik at kjøringen begrenses til et absolutt 
minimum, og på så få kjøredager som mulig. 

Persontransport kan kun skje ved ledig plass i forbindelse med annen 
nytte transport. 

Krav om 
kjørebok  

Dispensasjonen er ikke gyldig dersom kjørebok ikke er utfylt før turen 
starter. 
 
Utfylt kjørebok skal returneres innen 15. mai det enkelte år. For 
flerårige dispensasjoner må kjørebok være levert før ny kjørebok 
sendes ut. 
 

Andre vilkår Dispensasjonen skal medbringes i felt, og forevises ved eventuell 
kontroll. 
 
Transporten skal skje på snødekt og frossen mark. 
Ferdselen skal skje så hensynsfullt som mulig for å unngå skade og 
ulempe for naturmiljø og mennesker. 

 

Forholdet til annet lovverk 
Dispensasjonen forutsetter at tillatelse/rettighet til å benytte aktuell trasé er avklart med 
grunneiere og/eller andre rettighetshavere og Surnadal kommune. 

Klagemulighet 
Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. Forvaltningsloven 
§ 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til Miljødirektoratet, men 
sendes til Verneområdestyret for Trollheimen. 

 
 
Med hilsen 

 
Sara Kristiane Eide 
verneområdeforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Naturreservat Minildalsmyrene, Svartåmoen 
Landskapsvernområde Trollheimen, Innerdalen 
  
  

 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734  STEINKJER 

Besøksadresse 
Rindalsvegen 2A 
6657 Rindal 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte:  +47  
fmtlpost@statsforvalteren.no 
https://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen 

Lars Helgetun 
Romundstadbygdvegen 1254 
6657  Rindal 
 

 

Saksbehandler Sara Kristiane Eide Vår ref. 2023/2154-0 432.2 Deres ref. PSZSPX Dato 17.02.2023 

 
 
 

Trollheimen landskapsvernområde - tillatelse til transport 
av ved og tyngre utstyr til Helgetunholtsetra, Rindal 
kommune - Lars Helgetun 

 
Dispensasjonen gjelder for 
 
Navn: Lars Helgetun 
Sjåfør (-er): Lars Helgetun 
Type kjøretøy/ reg.nr: Snøscooter med slede / LB5935 

 
 
Transportformål 
 
Transport av ved, forsyninger og tyngre materialer til bruk og vedlikehold av 
Helgetunholtsetra (Gnr/Bnr. 12/14). Det skal fraktes inn nye møbler, samt at møblene til 
forrige eier skal fraktes ut. Det skal også utføres transport i forbindelse med vedlikehold av 
ildsted.  

 
 
Hjemmel 
 
Verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde kap. IV punkt 5.3: 
 
e) «Frakting av materialer og tyngre utstyr (båter e.a.) til fritidshus, buer og naust». 
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Vilkår for transporten 
Antall turer / 
varighet  

Dispensasjonen åpner for inntil 6 t/r for vintersesongen 2023. 
 
Skulle det være nødvendig med flere turer, skal verneområdeforvalter 
kontaktes.  

Kjøretrase Kjøringen skal skje fra Skavlia – Hølstoin og etter sti / setervei til 
Helgetunholtsetra slik det framgår av kartskisse under: 

 
Tidsrom 
 

I tillegg til en generell oppfordring om å unngå motorisert ferdsel i helger 
og høytider, er det fastsatt følgende kjøretidsbegrensninger: 
 
Generelt kjøreforbud: 

- fra lørdag kl. 12.00 til søndag kl. 15.00 
- alle dager mellom kl. 21.00 – 08.00 
 

Kjøreforbud i påska og om våren: 
- fra skjærtorsdag kl. 12.00 til 08.00 påskeaften og fra 12.00 
påskeaften til 15.00 2. påskedag 
- etter 20. april. 

Krav om 
slede 

Det er ikke tillatt å bruke motorkjøretøy i verneområdet for transport av 
bagasje eller proviant av bekvemmelighets årsaker.  

 
Innehaver av løyvet skal kombinere ulike kjøreoppdrag slik at kjøringen 
begrenses til et absolutt minimum, og på så få kjøredager som mulig.  

 
Persontransport kan kun skje ved ledig plass i forbindelse med annen 
nytte transport. 

Krav om 
kjørebok  

Dispensasjonen er ikke gyldig dersom kjørebok ikke er utfylt før turen 
starter. 

 
Utfylt kjørebok skal returneres innen 15. mai det enkelte år. For flerårige 
dispensasjoner må kjørebok være levert før ny kjørebok sendes ut. 
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Andre vilkår Dispensasjonen skal medbringes i felt, og forevises ved eventuell kontroll. 
 

Transporten skal skje på snødekt og frossen mark. Ferdselen skal skje så 
hensynsfullt som mulig for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og 
mennesker. 

 
Forholdet til annet lovverk 
Tillatelsen gjelder ikke i forhold til motorferdselloven og forskrift gitt i medhold av 
denne. Grunneiers tillatelse og eventuell kommunal godkjenning, der det er relevant, kreves 
også i tillegg til denne dispensasjonen.  
 
Klagemulighet 
Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. 
Forvaltningsloven § 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til 
Miljødirektoratet, men sendes til Verneområdestyret for Trollheimen. 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 

 
Sara Kristiane Eide 
verneområdeforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Vedlegg 
1 Saksfremlegg 
2 Kjørebok 2023 - Lars Helgetun 

 
 
Kopi til: 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 MOLDE 
Rindal kommune Rindalsvegen 17 6657 RINDAL 
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Naturreservat Minildalsmyrene, Svartåmoen 
Landskapsvernområde Trollheimen, Innerdalen 
  
  

 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734  STEINKJER 

Besøksadresse 
Rindalsvegen 2A 
6657 Rindal 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte:  +47  
fmtlpost@statsforvalteren.no 
https://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen 

GJEVILVASSDALEN 6 A BEITELAG 
v/ Bent Inge Hoel Kvalsjord 
7340  OPPDAL 
 

 

Saksbehandler Sara Kristiane Eide Vår ref. 2023/1904-0 432.3 Deres ref.  Dato 08.02.2023 

 
 
 

Trollheimen landskapsvernområde - Innvilget søknad om 
motorferdsel i forbindelse med beitebruk og vedlikehold av 
gjeterbu, Kamtjernbu - Gjevilvassdalen beitelag 6A 

Vedtak: 
 
Dispensasjonen gjelder for 
Navn: Gjevilvassdalen Beitelag 6A ved Bent Inge Hoel 
Adresse/postnummer/sted: 7340 Oppdal 
Sjåfør (-er): Bent Inge Hoel, Peder Hoel og Iver Hoel 
Type kjøretøy/ reg.nr: 2 snøscootere med slede (NZ4898 og VT8978) 

 
Transportformål 
 
 
Transport av saltstein, proviant og ved til gjeterbu ved Kamtjern.  

 
Hjemmel 
 
Gjevilvassdalen Beitelag 6A ved Bent Inge Hoel gis dispensasjon for motorferdsel med 
hjemmel i verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde kap. IV punkt 5.3 a).  
 
«Transport som trengs i samband med jordbruk og beitebruk…..». 
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Vilkår for transporten 
Kjøretrase Kjøringen skal langs trasé som vist i kartskisse under:  

 
Antall turer / 
varighet  

Gjelder bruk av 2 snøscootere inntil 3 turer årlig for vintersesong  
2023-2027. 

Tidsrom 
 

I tillegg til ei generell oppfordring om å unngå motorisert ferdsel i 
helger og høytider, er det fastsatt følgende kjøretidsbegrensninger: 
 
Generelt kjøreforbud: 
- fra lørdag kl. 12.00 til søndag kl. 15.00 
- alle dager mellom kl. 21.00 – 08.00 
 
Kjøreforbud i påska og om våren: 
- fra skjærtorsdag kl. 12.00 til 08.00 påskeaften og fra 12.00 
påskeaften til 15.00 2. påskedag 
- etter 20. april. 
 

Krav om slede Det er ikke tillatt å bruke motorkjøretøy i verneområdet for transport av 
bagasje eller proviant av bekvemmelighetsårsaker.  
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Innehaver av løyvet skal kombinere ulike kjøreoppdrag slik at kjøringen 
begrenses til et absolutt minimum, og på så få kjøredager som mulig. 
 
Persontransport kan kun skje ved ledig plass i forbindelse med annen 
nytte transport. 
 

Krav om 
kjørebok  

Dispensasjonen er ikke gyldig dersom kjørebok ikke er utfylt før turen 
starter. 
 
Utfylt kjørebok skal returneres innen 15. mai det enkelte år. For 
flerårige dispensasjoner må kjørebok være levert før ny kjørebok 
sendes ut. 
 

Andre vilkår Dispensasjonen skal medbringes i felt, og forevises ved eventuell 
kontroll. 
 
Transporten skal skje på snødekt og frossen mark. Ferdselen skal skje 
så hensynsfullt som mulig for å unngå skade og ulempe for naturmiljø 
og mennesker. 

 
Forholdet til annet lovverk 
Oppdal kommune har i tilsvarende dispensasjon meldt at saken ikke trenger behandling etter 
lov om motorferdsel, men skjer med direkte hjemmel i loven jf § 4 bokstav c.  
Grunneiers tillatelse kreves i tillegg til denne dispensasjon. 
 
Klagemulighet 
Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. 
Forvaltningsloven § 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til 
Miljødirektoratet, men sendes til Verneområdestyret for Trollheimen. 
 
 
 
 
Med hilsen 

 
Sara Kristiane Eide 
verneområdeforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Vedlegg 
1 Saksfremstilling 
2 Kjørebok 2023 - Gjevilvassdalen beitelag 6A 

 
 
Kopi til: 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Oppdal kommune Inge Krokanns veg 2 7340 OPPDAL 
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Naturreservat Minildalsmyrene, Svartåmoen 
Landskapsvernområde Trollheimen, Innerdalen 
  
  

 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734  STEINKJER 

Besøksadresse 
Rindalsvegen 2A 
6657 Rindal 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte:  +47 74 16 81 25 
fmtlpost@statsforvalteren.no 
https://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen 

Ståle Reiten 
Østbødalsvegen 206 
6650  SURNADAL 
 

 

Saksbehandler Sara Kristiane Eide Vår ref. 2023/1814-0 432.2 Deres ref. 19/02079 Dato 10.02.2023 

 
 
 

Trollheimen landskapsvernområde - Innvilget søknad om 
motorferdsel for transport av saltstein og kraftfor til Lille 
Fauskåvatnet 47/14 - Ståle Reiten 

Denne dispensasjon erstatter dispensasjon av 23.02.2021, og er gyldig fra og  
med 2023 – 2026. 
 
Vedtak: 
 
Dispensasjonen gjelder for 
Navn: Ståle Reiten 
Adresse/postnummer/sted: Østbødalsvegen 206, 6650 Surnadal 
Sjåfør (-er): Ståle Reiten, Håvard Reiten eller Heidi Anette Walle Reiten 
Kjøretøy/ reg.nr: Snøscooter med slede 

 
Transportformål 
 
Transport av ved, saltstein, kraftfor og proviant til gjeterbu ved Lille Fauskåvatn (Gnr/Bnr 
47/14).  

 
Hjemmel 
 
 
Verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde kap. IV punkt 5.3:  
 
a) Transport som trengs i samband med jordbruk og beitebruk, td. frakting av for, gjødsel, 
ved eller hogstvirke, og til framkjøring av felt storvilt. 
 

 
 
 
 
 
Vilkår for transporten 
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Antall turer / 
varighet  

Det åpnes for inntil 5 turer per vinter for årene 2023-2026. 
 
Det kan benyttes to snøscootere med slede samtidig, men hver 
snøscooter teller én tur.  

Krav om 
kjørebok  

Dispensasjonen er ikke gyldig dersom kjørebok ikke er utfylt før turen 
starter. Dispensasjonen og kjørebok skal tas med under transport, og 
legges fram ved kontroll. 
 
Utfylt kjørebok skal returneres innen 15. mai det enkelte år, som 
grunnlag for utsendelse av kjørebok for nytt år. 

Kjøretrase Kjøringen skal skje langs trase som vist i kartskisse under.  

 
Tidsrom 
 

I tillegg til ei generell oppfordring om å unngå motorisert ferdsel i helger 
og høytider, er det fastsatt følgende kjøretidsbegrensninger: 
 
Generelt kjøreforbud: 

- fra lørdag kl. 12.00 til søndag kl. 15.00 
- alle dager mellom kl. 21.00 – 08.00 
 

Kjøreforbud i påska og om våren: 
- fra skjærtorsdag kl. 12.00 til 08.00 påskeaften og fra 12.00 
påskeaften til 15.00 2. påskedag 
- etter 20. april. 

Krav om 
slede 

Det er ikke tillatt å bruke motorkjøretøy i verneområdet for transport av 
bagasje eller proviant av bekvemmelighetsårsaker.  
 
Innehaver av løyvet skal kombinere ulike kjøreoppdrag slik at kjøringen 
begrenses til et absolutt minimum, og på så få kjøredager som mulig. Da 
området er krevende, vil også valg av tidspunkt for kjøring påvirke 
omfanget av transporten. Søker oppfordres til å velge 
tidspunkt/snøforhold som gjør kjøringen mest mulig effektiv.  
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Persontransport kan kun skje ved ledig plass i forbindelse med annen 
nytte transport. 

Andre vilkår Transporten skal skje på snødekt og frossen mark. Ferdselen skal skje 
så hensynsfullt som mulig for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og 
mennesker. 

 
Forholdet til annet lovverk 
Transport knyttet til landbruksnæring kan skje uten særskilt tillatelse fra Surnadal kommune 
etter lov om motorferdsel, men transport knyttet til fritidsbruk krever egen tillatelse etter lov 
om motorferdsel. Grunneiers tillatelse kreves i tillegg til dispensasjon etter verneforskrift og 
lov om motorferdsel. 
 
Klagemulighet 
Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. 
Forvaltningsloven § 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til 
Miljødirektoratet, men sendes til Verneområdestyret for Trollheimen. 
 
 
 
Med hilsen 

 
Sara Kristiane Eide 
verneområdeforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Vedlegg 
1 Saksfremstilling 
2 Kjørebok 2023 - Ståle Reiten 

 
 
Kopi til: 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 MOLDE 
Surnadal kommune Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL 
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Naturreservat Minildalsmyrene, Svartåmoen 
Landskapsvernområde Trollheimen, Innerdalen 
  
  

 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734  STEINKJER 

Besøksadresse 
Rindalsvegen 2A 
6657 Rindal 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte:  +47 74 16 81 25 
fmtlpost@statsforvalteren.no 
https://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen 

TROLLHEIMEN SØNDRE BEITELAG 
c/o Håvard Kletthammer Klevgardsvegen 90 
7342  LØNSET 
 

 

Saksbehandler Sara Kristiane Eide Vår ref. 2023/1888-0 432.3 Deres ref.  Dato 08.02.2023 

 
 
 

Trollheimen landskapsvernområde - Innvilget søknad om 
motorferdsel i forbindelse med beitebruk - Trollheimen 
Søndre beitelag 

Vedtak: 
 
Dispensasjonen gjelder for 
Navn: Trollheimen Søndre beitelag v/ Håvard Kletthammer 
Adresse/postnummer/sted Klevgardsvegen 90, 7342 Lønset  
Sjåfør (-er): Håvard Kletthammer og Steingrim Horvli 
Type kjøretøy/ reg.nr: 2 snøscootere med slede (FP 6505 og JN2797) 

 
Transportformål 
 
Transport av saltstein, samt transport av proviant og ved til gjeterbu ved Svorundtjern. 
 

 
Hjemmel 
 
Trollheimen Søndre Beitelag ved Håvard Kletthammer gis dispensasjon for motorferdsel 
med hjemmel i verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde kap. IV punkt 5.3 a).  
 
«Transport som trengs i samband med jordbruk og beitebruk…..». 
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Vilkår for transporten 
Kjøretrase Kjøringen skal langs trasé som vist i kartskisse under. 

  
Antall turer / 
varighet  

Gjelder bruk av 2 snøscootere med slede, for inntil 4 årlige turer – (2 
turer x 2 snøscootere) utført på inntil 2 kjøredager, for vintersesongene 
2023-2027.  

Tidsrom 
 

I tillegg til ei generell oppfordring om å unngå motorisert ferdsel i 
helger og høytider, er det fastsatt følgende kjøretidsbegrensninger: 
 
Generelt kjøreforbud: 
- fra lørdag kl. 12.00 til søndag kl. 15.00 
- alle dager mellom kl. 21.00 – 08.00 
 
Kjøreforbud i påska og om våren: 
- fra skjærtorsdag kl. 12.00 til 08.00 påskeaften og fra 12.00 
påskeaften til 15.00 2. påskedag 
- etter 20. april. 
 

Krav om slede Det er ikke tillatt å bruke motorkjøretøy i verneområdet for transport av 
bagasje eller proviant av bekvemmelighetsårsaker.  
 
Innehaver av løyvet skal kombinere ulike kjøreoppdrag slik at kjøringen 
begrenses til et absolutt minimum, og på så få kjøredager som mulig. 
 
Persontransport kan kun skje ved ledig plass i forbindelse med annen 
nytte transport. 

Krav om 
kjørebok  

Dispensasjonen er ikke gyldig dersom kjørebok ikke er utfylt før turen 
starter. 
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Utfylt kjørebok skal returneres innen 15. mai det enkelte år. For 
flerårige dispensasjoner må kjørebok være levert før ny kjørebok 
sendes ut. 
 

Andre vilkår Dispensasjonen skal medbringes i felt, og forevises ved eventuell 
kontroll. 
 
Transporten skal skje på snødekt og frossen mark. Ferdselen skal skje 
så hensynsfullt som mulig for å unngå skade og ulempe for naturmiljø 
og mennesker. 

 
Forholdet til annet lovverk 
Oppdal kommune har i tilsvarende dispensasjon meldt at saken ikke trenger behandling etter 
lov om motorferdsel, men skjer med direkte hjemmel i loven jf § 4 bokstav c.  
Grunneiers tillatelse kreves i tillegg til denne dispensasjon. 
 
 
Klagemulighet 
Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. 
Forvaltningsloven § 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til 
Miljødirektoratet, men sendes til Verneområdestyret for Trollheimen. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 

 
Sara Kristiane Eide 
verneområdeforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Vedlegg 
1 Saksfremstilling 
2 Kjørebok 2023 - Trollheimen Søndre beitelag 

 
 
Kopi til: 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Oppdal kommune Inge Krokanns veg 2 7340 OPPDAL 
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Naturreservat Minildalsmyrene, Svartåmoen 
Landskapsvernområde Trollheimen, Innerdalen 

 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734  STEINKJER 

Besøksadresse 
Rindalsvegen 2A 
6657 Rindal 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte:  +47 73 19 93 88 
fmtlpost@statsforvalteren.no 
https://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen 

Arild Stene 
Reitan 60 
7393  RENNEBU 
 

 

Saksbehandler Roar Pettersen Vår ref. 2023/276-0 432.2 Deres ref.  Dato 08.02.2023 

 

Trollheimen landskapsvernområde - dispensasjon til motorferdsel 
for hogst av fremmede treslag i Jøldal sameie 2023 

Vedtak: 
 
Dispensasjonen gjelder for 
Navn: Arild Stene 

Adresse, postnr. poststed: Reitan 60, 7393 Rennebu 

Sjåfør (-er): Arild Stene og evt. sikringsperson 

Type kjøretøy/ registreringsnummer: Snøscooter med slede og alternativt traktor med henger 
 

Transportformål 
Transport av utstyr og person for hogst av bergfuru, gran i Jøldal sameie, Trollheimen 
landskapsvernområde 

 

Hjemmel 
Verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde kap. IV pkt 5.2 

b) Motorferdsel i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- 
og forvaltningsverksemd. 

 

 
Vilkår for transporten 

Kjøretrasé 

Kjøringen skal skje fra P-plass på Kleiva og videre langs Jøldalsveien inn til 
naturlig avkjørsel til terrenget ved det enkelte plantefelt med fremmede treslag 
på eiendommen Jøldal sameie, jf. også kartet til kjøreboka.  Det vises til tidligere 
oversendt kart over plantefelt med bergfuru. 

Antall turer  
 

Varighet på 
dispensasjonen 

Dispensasjonen er knyttet til arbeidet med fjerning av fremmede treslag og gis 
uten maksimalt antall turer. 
 

Perioden fra og med uke 5/2023 fram til og med 20. april 2023. 

Tidsrom 
 

I tillegg til ei generell oppfordring om å unngå motorisert ferdsel i helger og 
høytider, foreligger følgende aktuelle kjøretidsbegrensninger for denne saken:  
➢ Generelt kjøreforbud  
▪ fra lørdag kl. 12.00 til søndag kl. 15.00.  
▪ alle dager mellom kl. 21.00 – 08.00. 
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➢ Kjøreforbud i påska og om våren: 
▪ fra skjærtorsdag kl. 12.00 til 08.00 påskeaften 
▪ fra 12.00 påskeaften til 15.00 2. påskedag 
 

➢ etter 20. april. 

Øvrige aktuelle 
transportformål 

• Innehaver av dispensasjonen skal kombinere ulike kjøreoppdrag slik at 
transporten begrenses til et absolutt minimum, på så få kjøredager som mulig 

• Persontransport kan skje ved ledig plass i forbindelse med annen legal 
transport. 

Krav om 
kjørebok  

❖ Dispensasjonen er ikke gyldig dersom kjørebok/logg ikke er utfylt før turen 
starter. 

❖ Kjøreboka skal oppbevares sammen med kjøretøyet og vises fram til politi, 
Statens Naturoppsyn (SNO) eller verneområdeforvaltningen ved oppsyn når 
det blir krevd i felt. 

❖ Kjøreboka skal returneres verneområdeforvaltningen senest 15. mai det 
enkelte år. 

Andre vilkår 

• Transporten skal skje på snødekt og frossen mark med snøskuter og barmark 
for traktor. 

• Ferdselen skal skje så hensynsfullt som mulig for å unngå skade og ulempe 
for naturmiljø og mennesker. 

 
 
Forholdet til annet lovverk 

• Dispensasjonen forutsetter at tillatelse/rettighet til å benytte aktuell trasé og felling av 
fremmed treslag er avklart med aktuelle 
▪ grunneiere, 
▪ andre rettighetshavere, 
▪ berørt(e) kommune(r) 

Klagemulighet 
Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. Forvaltningsloven § 
28.  Klagen stiles til Miljødirektoratet, men sendes til Verneområdestyret for Trollheimen. 
Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. 
 
 
Med hilsen 
Roar Pettersen 
verneområdeforvalter 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Vedlegg 
1 Kjørebok 2022 - 23 for motorferdsel til uttak av fremmede treslag i Jøldal sameie 
2 Trollheimen landskapsvernområde - dispensasjon til motorferdsel for uttak fremmede 

treslag i Jøldal sameie 2022 - 2023,  -sakens behandling 
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Naturreservat Minildalsmyrene, Svartåmoen 
Landskapsvernområde Trollheimen, Innerdalen 
  
  

 

Postadresse 
Postboks 2600 
7734  STEINKJER 

Besøksadresse 
Rindalsvegen 2A 
6657 Rindal 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte:  +47  
fmtlpost@statsforvalteren.no 
https://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen 

STATKRAFT ENERGI AS 
Sjølsengvegen 62 
6600  SUNNDALSØRA 
 

 

Saksbehandler Sara Kristiane Eide Vår ref. 2022/2857-0 432.2 Deres ref.  Dato 20.02.2023 

Trollheimen landskapsvernområde - fornyelse av vedtak - 
dispensasjon for motorferdsel i forbindelse med rivning og 
oppsett av bu - Statkraft Energi AS 

Dette vedtaket erstatter vedtak av 17.08.2022.  
 
Dispensasjonen gjelder for 
Navn:  Dan Marius Gravem 

Adresse/postnummer/sted:  Sjølsengvegen 62, 6600 Sunndalsøra  

Sjåfør (-er): 

Tillatelsen er knyttet til Statkraft Energi AS v/ 
Dan Marius Gravem, som sammen med ansvarlig utførende 
flyger er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen blir overholdt. 
 Ansvarlig utførende flyger, Helitrans. 
 
For personbil/varebil er tillatelsen knyttet til John Langli (6657 
Rindal) eller ansatte i Statskraft AS.  
Kjøring av snøskuter utføres av ansatte i Statkraft AS. 

Type kjøretøy/ 
registreringsnummer:  

Helikopter fra Helitrans.  
Personbil, varebil og snøskuter merket Statskraft AS.  

 
Transportformål 
I forbindelse med rivning og oppsett av ny bu, søkes det om tillatelse til motorisert ferdsel 
mellom Pebua og kraftverk i Fagerlidalen for:  
 
Helikoptertransport av bygningsavfall etter rivning og ny bu.  
Kjøretillatelse med personbil og varebil for frakt av verktøy i forbindelse med rivning og 
oppsett av ny bu. 
 
Tillatelse for bruk av snøskuter i forbindelse med frakt av innredning og ved til ny bu.  

 
Hjemmel 
 
Motorisert ferdsel er i utgangspunktet forbudt i verneområdet, men det kan gis tillatelse etter 
verneforskriften IV punkt 5.3 d) Transport som trengs ved tilsyn av kraftanlegg. 
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Vilkår for transporten 
Kjøretrase Kjøretrase helikopter. Start fra mellomlagringsstasjon ved Pebua 

parkering. Flyr over Vindøla frem til bakkeinntaket i Fagerlidalsbekken. 
Deretter samme rute tilbake til Pebua.  
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Kjøretrasé varebil/personbil. Det går en eksisterende grusvei langs 
elven Vindøla helt inn til Vindøldalen som skal benyttes for transporten 
fra Pebua utenfor landskapsvernområdet til nedre Kløftsetra. Fra 
parkering på nedre kløftsetra skal kjøretøyet parkeres.  
 
Siste km fra nedre Kløftsetra og inn til bakkeinntaket fraktes utstyret til 
fots (jf. kart, blå stiplet linje). Fra parkeringsplassen, følg trasé på 
traktorvei langs Vassdalsbekken. Kryss deretter Vassdalsbekken ved 
demningen/bekkeinntaket og videre på tvers i lia bort til målet. 
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Kjøretrase snøskuter. Transporten skal gå på eksisterende 
sommervei langs elven Vindøla helt inn til nedre Kløftsetra. Siste km fra 
nedre Kløfsetra kjører man i skogkanten, rundt myren, og frem til 
bakkeinntaket.  

 
Antall turer / 
varighet på 
dispensasjone
n 

1. Helikopter: Inntil 10 tur/retur begrenset til én dag innen 
tidsrommet 15. august – 16. september 2023.  

2. Personbil/varebil på barmark på strekning Stølseterbekken – 
Nedre Kløftsetra inntil 20 tur/retur. Turer med motorisert ferdsel 
av er begrenset til 15. august – 16. september 2023.  

3. Snøskuter: 3 tur/retur innenfor tidsrommet 1. desember 2023 – 
1. februar 2024.  

 
Transporten skal samordnes slik at motorferdsel minimeres. 

Tidsrom I tillegg til en generell oppfordring om å unngå motorisert ferdsel i 
helger og høytider, er det fastsatt følgende kjøretidsbegrensninger: 
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 - Transport må skje kun på ukedager.  

- Ikke tillatt med motorferdsel mellom kl. 21.00 – 08.00.  

- Ikke tillatt med motorferdsel med snøskuter etter 20. april. 

Krav om slede Det er ikke tillatt å bruke motorkjøretøy i verneområdet for transport 
av bagasje eller proviant av bekvemmelighetsårsaker.  

Det skal nyttes slede på snøskuteren, og innehaver av løyvet skal 
kombinere ulike kjøreoppdrag slik at kjøringen begrenses til et 
absolutt minimum, og på så få kjøredager som mulig. 

Persontransport kan kun skje ved ledig plass i forbindelse med 
annen nytte transport. 

Krav om 
kjørebok  

Dispensasjonen er ikke gyldig dersom kjørebok ikke er utfylt før 
turen starter. 
 
Utfylt kjørebok skal returneres innen 1. oktober eller 15. februar det 
enkelte år. For flerårige dispensasjoner må kjørebok være levert før 
ny kjørebok sendes ut.  
 
Dispensasjonen, sammen med kjørebok, skal medbringes i felt, og 
forevises ved eventuell kontroll. 
 

Andre vilkår Transporten om vinteren skal skje på snødekt og frossen mark. 
Ferdselen skal skje så hensynsfullt som mulig for å unngå skade og 
ulempe for naturmiljø og mennesker. 

 
Forholdet til annet lovverk 
Når leiekjører nyttes er det ikke behov for en egen behandling etter lov om motorferdsel, men 
grunneier og andre rettighetshavere sin tillatelse kreves i tillegg til denne dispensasjon. 
Surnadal kommune forsikrer om at transporten ikke trenger behandling etter lov om 
motorferdsel. 
 
Klage 
Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. 
Forvaltningsloven § 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles 
til Miljødirektoratet, men sendes til Verneområdestyret for Trollheimen 
 
 
 
Med hilsen 

 
Sara Kristiane Eide 
verneområdeforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Kopi til: 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Surnadal kommune Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL 
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 MOLDE 
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