
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Arbeidsutvalg for verneområdestyret Trollheimen 
Møtested: TEAMS 
Dato: 26.03.2021 
Tidspunkt: 10:00 – 11.00 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Maja Britt Renander Medlem SAMETINGET 
Margrethe Svinvik Nestleder SURNADAL 
Ola T. Heggem Leder FKTL 
Lilly Gunn Nyheim Medlem FKMR 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Eystein Endreson Opdøl MEDL GRUNNMR 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Are Hilstad Eystein Endreson Opdøl ORKLAND 

 
Merknader 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Hege Sæther Moen 
Roar Pettersen 
 

Verneområdeforvalter Trollheimen 
Verneområdeforvalter Trollheimen 
 

 
 
 
 
 
Underskrift: 
Vi bekrefter med E-post at det som er ført på sidene i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på 
møtet. 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
   Ola T. Heggem    Margrethe Svinvik    Are Hilstad 
        leder         nestleder 
 
______________________ ______________________ 
   Lilly Gunn Nyheim    Maja Britt Renander 
 



Saksliste 
 
Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

 Saker til behandling   
AU 3/2021 Godkjenning av saksliste og innkalling   
AU 4/2021 Innerdalen landskapsvernområde - søknad om 

utendørs fotoutstilling 2021 - Eystein Opdøl og 
Lars Andreas Dybvik 

 2021/1664 

AU 5/2021 Trollheimen LVO - Søknad om bygging av 
basestasjoner / gateaway for - Surnadal og 
Rindal beitelag 

 2021/1751 

 
 
 
 

Saker til behandling 
AU 3/2021 Godkjenning av saksliste og innkalling / 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for verneområdestyret Trollheimen - 26.03.2021  
 

Vedtak 
Møteinnkalling og saksliste ble enstemmig godkjent 
 
 
 

AU 4/2021 Innerdalen landskapsvernområde - søknad om utendørs 
fotoutstilling 2021 - Eystein Opdøl og Lars Andreas Dybvik 2021/1664 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for verneområdestyret Trollheimen - 26.03.2021  
 

Vedtak 
Forvalters innstilling ble enstemmig vedtatt 
 

 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 gis Art Gallery SG v/Lars Andreas Dybvik sammen med 
matrikkelhaver Eystein Opdøl dispensasjon for en utendørs fotoutstilling på 3 lokaliteter i 
Innerdalen landskapsvernområde som omsøkt. 
 
På lokalitet 3 bør det tilstrebes å legge galleriet så nært veien som mulig med mål om å hindre 
vesentlig slitasje i terrenget da slitestyrken her kun er middels til god. 
 
Tillatelsen er avgrenset til sommersesongen 2021.   
 
 
 



 
 
AU 5/2021 Trollheimen LVO - Søknad om bygging av basestasjoner / 
gateaway for - Surnadal og Rindal beitelag 2021/1751 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for verneområdestyret Trollheimen - 26.03.2021  
 
Behandling i møtet: 
Det ble gjort en mindre endring i forvalters innstilling der bør ble endret til må under vilkår 1, siste 
ledd: 
 
1. For de 3 lokalitetene Kufjellet (1), Bøluvatna (5) og Raudfjellet (6) bør aktivitetene ikke legges 
til perioden medio april til medio juni av hensyn til sårbarheten for reinen i den perioden. 
Trollheimen Sijte må konsulteres før avklaring av eventuell iverksetting i den perioden, 
 
 

Vedtak 
Forvalters innstilling med endringen i henhold til forslaget i møtet ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 gis Surnadal og Rindal beitelag dispensasjon for 
oppføring av inntil 7 basestasjoner/signalmottakere i Trollheimen landskapsvernområde som 
omsøkt på lokalitetene: 
1.  Kufjellet,    2.  Storlifjellet,    3.  Storfjellet,    4.  Øykjeskarfjellet,    5.  Bøluvatna, 
6.  Raudfjellet og 7.  Langøyfjellet i Rindal og Surnadal kommuner. 
Det begrunnes med at oppføring av omsøkte basestasjoner/signalmottakere vurderes: 

 å ikke påvirke verneverdiene nevneverdig, 
 å ikke være i strid mot vernevedtakets formål, 
 å være tilstrekkelig tungtveiende samfunnsinteresser for å de etablere omsøkte 

basestasjonene/signalmottakerne. 
 

Vilkår: 
1. For de 3 lokalitetene Kufjellet (1), Bøluvatna (5) og Raudfjellet (6) bør aktivitetene ikke legges 

til perioden medio april til medio juni av hensyn til sårbarheten for reinen i den perioden.  
Trollheimen Sijte må konsulteres før avklaring av eventuell iverksetting i den perioden, se   
http://www.trollheimen-sijte.no/index.php?sideID=280. 

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

 
Verneområdestyrets arbeidsutvalg delegerer til forvalterne myndighet til å behandle søknad om eksakt 
lokalisering av de inntil 7 signalmottakerne/basestasjonene LoRa. 
 
Det henstilles søker om å opplyse allmennheten om utplasseringene av signalmottakerne. 
 
Det må søkes om tillatelse til den motorferdsel før eventuell transport av basestasjonene inn i 
verneområdet. 
 

http://www.trollheimen-sijte.no/index.php?sideID=280

