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Saker til behandling 

ST 37/2021 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 11.11.2021  
 

Vedtak 
Møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent 
 
 

ST 38/2021 Valg av to til å godkjenne møteprotokoll sammen med leder 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 11.11.2021  
 

Vedtak 
Ragnar Halle og Frode Støre Bergrem godkjenner møteprotokollen sammen med leder 
Ola T Heggem 
 
 

ST 39/2021 Referat sak 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 11.11.2021  
 

Vedtak 
Referatsakene tas til etterretning, men med følgende punkt til oppfølging: 
 
RS-sak 21/21 Brev fra Samferdselsdepartementet av 14.09.2021 Klage på vedtak av 
27.november 2020 om avslag på søknad om unntak fra krav i taubaneforskriften 
 
Saken følges videre opp av Verneområdestyret for Trollheimen ved forvalter Hege 
Sæther Moen, Trondhjems Turistforening ved Frode S. Bergrem og Rennebu 
kommune ved Ola Øie og ansvarlig for kulturminne Marit Bjerkås. Målet med 
oppfølgingen er å skaffe kunnskap om nødvendig HMS tiltak og tilsynsrutiner for 
Stolheisen, samt vurdere om Rennebu kommune som kulturminnemyndighet kan 
definere Stolheisen som kulturminne. Det bør også opprettes kontakt med 
Jernbanetilsynet for nærmere veiledning og videre prosess i saken. 
 
RS-sak 22/21 Brev av 09.09.2021 fra Miljødirektoratet Oppdrag om bevaring av 
verdifull natur i kategori Nasjonalpark. 
 
Saken følges opp av verneområdestyret ved at viktigheten av tidlig involvering av 
grunneiere og lokalsamfunn for å skape forståelse lokalt, påpekes når det er naturlig og 
mulig. 
 
 



RS-sak 23/21 Brev av 12.10.2021 til NVE Tovatna i Surnadal og Oppdal. Vurdering av 
TrønderEnergi sin senking under tillatt vassnivå juni 2020. 
 
Opplysninger som framkommer i møtet viser at det pågår vilkårsrevisjon av 
konsesjonen til Driva Kraft i Tovatna (etter krav fra Surnadal kommune). Blant annet er 
det krav fra Surnadal om minstevassføring i Toåa. Verneområdestyret må kobles på 
her. Verneområdestyret må også følge opp forholdene vedrørende brudd på 
konsesjonen som det vurderes at TrønderEnergi gjør ved regulering av inntaket i 
sørenden av Tovatna. 
 
 

RS 21/2021 Verneområdestyret for Trollheimen - klagen avvises - klage på vedtak av 
271120 om avslag på søknad om unntak fra krav i taubaneforskriften 

RS 22/2021 Oppdragsbrev fra KLD til Miljødirektoratet om nye nasjonalparker og 
supplerende vern 

RS 23/2021 Trollheimen landskapsvernområde - vurdering av senking under tillatt 
vassnivå i juni 2020 - Tovatna i Surnadal og Oppdal 

 



Saker til behandling 

ST 40/2021 Delegert sak 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 11.11.2021  

 

Vedtak 
Delegerte vedtak tas til orientering. 
 

DS 93/2021 Kjetil Stene - Dispensasjon og krav om retting på utførte byggetiltak på hytte 
ved Meåsvollen - Trollheimen landskapsvernområde 

DS 94/2021 Trollheimen landskapsvernområde - forlenget tid for dispensasjon til 
motorferdsel på barmark, vintertraktorvei langs Gråsjøen fra vernegrense - Bytbekken 

DS 95/2021 Trollheimen Sijte - Bruk av helikopter til samling av rein for tidlig slakt - 
Trollheimen landskapsvernområde 

DS 96/2021 Trollheimen landskapsvernområde - motorferdsel på barmark til seter i 
Jøldalen, tillegg - Jostein & Gudveig Aas 

DS 97/2021 Politiet i Møre og Romsdal - Persontransport til Innerdalshytta - Innerdalen 
landskapsvernområde 

DS 98/2021 Trollheimen landskapsvernområde - søknad om dispensasjon for motorferdsel 
tilsporlegging av skiløypetrase - Helgetunmarka grunneierlag 

DS 99/2021 Trollheimen landskapsvernområde - dispensasjon til oppføring av 
solcelleanlegg - Pestusetra, Romådalen 

 



Saker til behandling 

ST 41/2021 Forvaltning av verneområdene i Trollheimen 2022 med vekt på 
verneområdestyrets involvering 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 11.11.2021  
 
Behandling i møtet: 
 
Verneområdestyret kom med gode innspill / ønsker om både arbeidsform og 
opplæringsbehov. Vedtaket som følger sammenfatter innspillene. 
 

Vedtak 
Verneområdestyret beslutter å fortsette med samme omfang av møter og befaringer 
som det har vært planlagt for de siste årene. Det vil si 4-5 årlige møter med innlagt 
befaring 1-2 ganger per år, samt deltakelse på nasjonalparkkonferanser når dette 
arrangeres. Minst et av møtene bør være et to-dagersmøte. Det er også ønskelig med 
fysiske møter som hovedform. 
 
Videre ønsker styret at Administrativt Kontaktutvalg nyttes mer aktivt, og at også Faglig 
Rådgivende utvalg tas mer i bruk. For begge utvalg må det søkes etter en arbeidsform 
som ansvarliggjør og involverer alle deltakere. For Faglig Rådgivende Utvalg kan en 
gjerne se til opplegget rundt Fjellforum som brukes nordøst i fylket. 
 
Styret endrer ikke delegasjonen som er gitt forvalterne og AU, men peker på 
nødvendigheten av å involvere styret mer i prosess i pågående saker. Viktig at styret er 
en støtte for forvalterne. 
 
Det pekes på at styret fremdeles har et opplæringsbehov, særlig på lokale forhold men 
også et generelt behov for faglig påfyll. Eksempler på tema som det er ønsker om mer 
faglig påfyll om er uttak og begrensning i spredning av fremmede arter, restaurerings- / 
tilretteleggingsmetoder og konsekvenser, konsekvenser som følger ved eventuell 
endring i verneform for områdene styret forvalter, vilkårsrevisjon / krav til 
konsesjonshavere i Tovatna og Jøla som vil bedre verneverdier og artsmangfold. 
 
Styret ønsker også innspill fra forvalterne på dokumenter som de kan lese for lettere å 
sette seg inn i fagområdet og forvaltningsansvaret sitt, samt viktige begrep og system 
omkring forvaltningen. Viktig at fokuset er at hele styret skal være aktiv deltakende i 
beslutninger, og terskelen for å være en del av gruppa må senkes for de nye 
styremedlemmene som kommer inn. 
 
Første møte i 2022 blir 05.01.2022 i Sunndal. Fokus i dette møtet blir tiltaksplan, 
behovsinnmelding og videre planlegging av styrets møter og arbeidsform i 2022, i 
tillegg til ordinære dispensasjonssøknader som trenger styrebehandling. 
 
 

Forvalters innstilling 
Verneområdestyret setter dato for ønsket antall møter / befaringer for 2022 (minimum 4 
VO-møter og noen AU møter / befaringer). Dette danner grunnlag for innmelding av 



behov for driftsmidler til Miljødirektoratet. Med bakgrunn i erfaring fra siste år så kan det 
budsjetteres for noe frafall i møtene (10-20 %), og heller be om ekstra tildeling dersom 
det viser seg å bli behov i løpet av året. 
 
Verneområdestyret kommer med innspill om hvor møter og befaringer holdes, og ellers 
behov for faglig påfyll som er ønskelig i 2022. 
 
 
Tiltaksmidler og tilgang på lokal SNO-ressurs bestilles i henhold til innspill fra 
verneområdestyret gitt i møtet. Bestillingen kvalitetssikres på et AU-møte før 
innsending i begynnelsen av januar 2022. 
 
Forvalterne jobber videre med samme oppgavefordeling (VO sak 8-2019) og 
delegasjonsramme (VO sak 6-2020) som ble gitt i VO-styrets konstituerende møte den 
04.03.2020, men med prioriteringer gitt av styret i møte den 11.11.2021.  

ST 42/2021 Eventuelt 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 11.11.2021  

 

Vedtak 
Ingen saker til behandling 
 
 


