
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
 

Utvalg: Verneområdestyret for Trollheimen 
Møtested: 2 – dagers møte på Gjevillvasshytta 
Dato: 14.-15.09.2021 
Tidspunkt: 12:00 til 18:00 dag 1 og 09:00 til 13:00 dag 2 

 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Ola T. Heggem LEDER FKTL 

Lusie Gjersvoll MEDL SUNNDAL 

Lilly Gunn Nyheim MEDL FKMR 

Gustav Kant MEDL SAMETINGET 

Kari-Elin Røttereng Lillemo MEDL GRUNTRØND 

Maja Britt Renander MEDL SAMETINGET 

Margrethe Svinvik MEDL SURNADAL 

Odd Arne Hoel MEDL OPPDAL 

    

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Ola Øie MEDL RENNEBU 

Vibeke Langli MEDL RINDAL 

Are Hilstad MEDL ORKLAND 

Ragnar Halle MEDL FNFMR 

Eystein Endreson Opdøl MEDL GRUNNMR 

John Langli MEDL SAUGEIT 

Ristin Kant MEDL TROLLSIJTE 

Frode Støre Bergrem MEDL TTURIST 

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Åge Jonli Vibeke Langli Rindal 

Mona Størdal Are Hilstad Orkland 

Randi Horghagen Frode Støre Bergrem Turistforeningen 

 

 

 

Merknader: 

Overnatting på Gjevilvasshytta. Alle har med eget sengetøy / lakenpose og matpakke til dag 1. 

Lusie Gjersvoll og Kari Elin Lillemo deltok halv dag dag 1, mens Randi Horghagen deltok kun 

på dag 2. 



Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Roar Pettersen Verneområdeforvalter 

   Hege Sæther Moen    Verneområdeforvalter 

   Lars Olav Lund    SNO 

 

 

 

Underskrift: 

 
Vi bekrefter med epost at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 

 

 

Ola T Heggem  Odd Arne Hoel   Kari-Elin Røttereng Lillemo 
  

 

  



Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

 Saker til behandling   

ST 26/2021 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste   

ST 27/2021 Valg av to til å godkjenne møteprotokoll 
sammen med leder 

  

ST 28/2021 Referat sak   

RS 18/2021 Anmodning om å dekke transportbehov i 
Folldalen som resultat av nedtapping av 
Gråsjøen i forbindelse med 
rehabiliteringsarbeid 

 2021/105 

RS 19/2021 Uttale - midlertidig endring i 
manøvreringsreglement for Trollheim Kraftverk 
- Statskraft AS - Trollheimen 
landskapsvernområde 

 2021/7579 

RS 20/2021 Magne Løset og Steinar Løseth - fradeling av 
tomter med påstående bygninger - Trollheimen 
landskapsvernområde, Orkland kommune 

 2021/8175 

 Saker til behandling   

ST 29/2021 Muntlige orienteringer   

ST 30/2021 Delegert sak   

DS 76/2021 Vare og persontransport til hytte i Jøldalen - 
Trollheimen landskapsvernområde 

X 2020/9111 

DS 77/2021 Mattis Sveine - Dispensasjon for transport til 
hytte i forbindelse med byggearbeid - 
Innerdalen landskapsvernområde 

 2021/9130 

DS 78/2021 Trollheimen landskapsvernområde - søknad om 
innsamling av belegg av insekter under 
forskerskole, NTNU 

 2021/8285 

DS 79/2021 Folldalen og Gråsjøen grunneierlag - avslag på 
generell søknad om barmarkstransport på 
vintertraktorvei langs Gråsjøen - Rindal og 
Surnadal kommuner 

 2021/7431 

DS 80/2021 Trollheimen landskapsvernområde - 
dispensasjon til motorferdsel på barmark til 
Oppstuggusætra, Rennebu kommune 

 2020/8323 

DS 81/2021 Svartåmoen Jaktlag - Bruk av ATV for 
uttransport av felt storvilt - Trollheimen 
landskapsvernområde 

 2021/9039 



DS 82/2021 Sametinget - Bruk av helikopter i forbindelse 
med arkeologiske registreringer - Trollheimen 
landskapsvernområde 

 2021/8585 

DS 83/2021 John Langli - Dispensasjon for bruk av ATV på 
vintertraktorvei langs Gråsjøen til Vikaslettet i 
jordbruksnæring - Trollheimen 
landskapsvernområder 

 2021/8698 

DS 84/2021 Solmund Solstad - Dispensasjon for bruk av 
ATV på vintertraktorvei langs Gråsjøen til 
Vikaslettet i jordbruksnæring - Trollheimen 
landskapsvernområde 

 2021/9042 

DS 85/2021 Tillatelse - innsamling belegg moser lav sopp 
og karplanter for artsbestemmelse - 
kartleggingen ved Øyasetra, Husbysetra, ytre 
Halasetra og Naustådalssetra 2021 

 2021/6445 

DS 86/2021 Trollheimen landskapsvernområde - 
Dispensasjon til motorferdsel barmark på 
vintertraktorvei langs Gråsjøen fra vernegrense 
- Bytbekken. 

 2021/8251 

DS 87/2021 Transport av tyngre utstyr og personell fra 
Trollheimshytta - Trollheimen 
landskapsvernområde 

 2020/3600 

DS 88/2021 Persontransport i forbindelse med klassetur til 
Jøldalshytta - Trollheimen 
landskapsvernområde 

 2021/9439 

DS 89/2021 Trollheimen landskapsvernområde - 
Dispensasjon til motorferdsel på barmark på 
Jøldalsveien, Rennebu kommune. 

 2021/8161 

DS 90/2021 Trollheimen landskapsvernområde - 
dispensasjon for bruk av jernhest for uttransport 
av felt storvilt i Romådalen 2021 

 2020/9421 

DS 91/2021 Innerdalen landskapsvernområde - 
motorferdsel ved skadefellingsoppdrag - 
Sunndal kommune 

 2021/7309 

DS 92/2021 Trollheimen landskapsvernområde - søknad om 
dispensasjon motorferdsel barmark til Gråsjø - 
Folldalen og Gråsjøen grunneigarlag 

 2021/7431 

 Saker til behandling   

ST 31/2021 Minnilldalsmyrene naturreservat, 
Trollheimen landskapsvernområde - 
omlegging av trase for sporlegging 

 2020/1253 

ST 32/2021 Søknad om skiløypetrase og motorferdsel i 
Storlidalen i Trollheimen 
landskapsvernområde 

 2020/1663 



ST 33/2021 Storli Gård - Rammetillatelse for ombygging 
av Tovasshytta - Trollheimen 
landskapsvernområde, Oppdal kommune 

 2021/8901 

ST 34/2021 Storli Gård - Bruk av motorbåt i forbindelse 
med fiske på Tovatna - Trollheimen 
landskapsvernområde 

 2021/8901 

ST 35/2021 Drifts og tiltaksmidler 2021 - omfordeling og 
mindreforbruk 

 2020/1544 

ST 36/2021 Eventuelt   

 
 



Saker til behandling 

ST 26/2021 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 14.09.2021  

 
Det pekes på viktigheten av at den som ikke kan møte ved innkalling melder dette så 
snart som mulig til forvalterne, slik at vara kan innkalles. 
 

Vedtak 

Møteinnkalling og sakspapirer enstemmig godkjent 
 

ST 27/2021 Valg av to til å godkjenne møteprotokoll sammen med leder 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 14.09.2021  

 

Vedtak 

Odd Arne Hoel og Kari-Elin Røttereng Lillemo 
 

ST 28/2021 Referat sak 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 14.09.2021  

 

Vedtak 

Referatsaker tatt til etterretning 
 

RS 18/2021 Anmodning om å dekke transportbehov i Folldalen som resultat av 

nedtapping av Gråsjøen i forbindelse med rehabiliteringsarbeid 

RS 19/2021 Uttalelse - midlertidig endring i manøvreringsreglement for Trollheim 

Kraftverk - Statskraft AS - Trollheimen landskapsvernområde 

RS 20/2021 Magne Løset og Steinar Løseth - fradeling av tomter med påstående 

bygninger - Trollheimen landskapsvernområde, Orkland kommune 



Saker til behandling 

ST 29/2021 Muntlige orienteringer 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 14.09.2021  

 
Styret ble muntlig orientert om følgende saker: 
 
-  Miljødirektoratet oppdrag - Trollheimen og Innerdalen Nasjonalpark 
 
- TrønderEnergi Kraft AS / NVE – Vannstand Tovatna sommeren 2020 
 
- Gjerder ved inntak og utløp Tovatna 
 
- Manglende vassføring i Jøla 
 
- Vintertraktorvei langs Gråsjøen  
 
- Skjøtsel på Alvstusetra - ønske om møte med VO / AU 
 

Vedtak 

Verneområdestyret tar de muntlige orienteringsakene til etterretning, og gir samtidig 
forvalterne og leder fullmakt til å ha et møte med eierne av Alvstusetra vedørende 
problemstillinger de har hatt innspill på. 
 
 

ST 30/2021 Delegert sak 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 14.09.2021  

 

Vedtak 

Verneområdestyret tar forvalternes delegerte vedtak /saker til etterretning. 
 



DS 76/2021 Vare og persontransport til hytte i Jøldalen - Trollheimen 

landskapsvernområde 

DS 77/2021 Mattis Sveine - Dispensasjon for transport til hytte i forbindelse med 

byggearbeid - Innerdalen landskapsvernområde 

DS 78/2021 Trollheimen landskapsvernområde - søknad om innsamling av belegg av 

insekter under forskerskole, NTNU 

DS 79/2021 Folldalen og Gråsjøen grunneierlag - avslag på generell søknad om 

barmarkstransport på vintertraktorvei langs Gråsjøen - Rindal og Surnadal kommuner 

DS 80/2021 Trollheimen landskapsvernområde - dispensasjon til motorferdsel på 

barmark til Oppstuggusætra, Rennebu kommune 

DS 81/2021 Svartåmoen Jaktlag - Bruk av ATV for uttransport av felt storvilt - 

Trollheimen landskapsvernområde 

DS 82/2021 Sametinget - Bruk av helikopter i forbindelse med arkeologiske 

registreringer - Trollheimen landskapsvernområde 

DS 83/2021 John Langli - Dispensasjon for bruk av ATV på vintertraktorvei langs 

Gråsjøen til Vikaslettet i jordbruksnæring - Trollheimen landskapsvernområder 

DS 84/2021 Solmund Solstad - Dispensasjon for bruk av ATV på vintertraktorvei langs 

Gråsjøen til Vikaslettet i jordbruksnæring - Trollheimen landskapsvernområde 

DS 85/2021 Tillatelse - innsamling belegg moser lav sopp og karplanter for 

artsbestemmelse - kartleggingen ved Øyasetra, Husbysetra, ytre Halasetra og 

Naustådalssetra 2021 

DS 86/2021 Trollheimen landskapsvernområde - Dispensasjon til motorferdsel barmark 

på vintertraktorvei langs Gråsjøen fra vernegrense - Bytbekken. 

DS 87/2021 Transport av tyngre utstyr og personell fra Trollheimshytta - Trollheimen 

landskapsvernområde 

DS 88/2021 Persontransport i forbindelse med klassetur til Jøldalshytta - Trollheimen 

landskapsvernområde 

DS 89/2021 Trollheimen landskapsvernområde - Dispensasjon til motorferdsel på 

barmark på Jøldalsveien, Rennebu kommune. 

DS 90/2021 Trollheimen landskapsvernområde - dispensasjon for bruk av jernhest for 

uttransport av felt storvilt i Romådalen 2021 

DS 91/2021 Innerdalen landskapsvernområde - motorferdsel ved skadefellingsoppdrag - 

Sunndal kommune 

DS 92/2021 Trollheimen landskapsvernområde - søknad om dispensasjon motorferdsel 

barmark til Gråsjø - Folldalen og Gråsjøen grunneigarlag 



Saker til behandling 

ST 31/2021 Minnilldalsmyrene naturreservat, Trollheimen 

landskapsvernområde - omlegging av trase for sporlegging 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 14.09.2021  

Det er gjort en mindre tilføyelse / klarering i siste vilkår på forvalters innstilling. 

Forvalters innstilling 

I medhold av verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde kap. 1.3 pkt. e gis det 

dispensasjon for etablering av: 

- alternativ trasé av 2021 for omlegging av del av Gapahukrunden, jf. kart i 

saksframlegget. 

- ny trasé ved/på Minnilldalsmyran som omlegging av del av Skrikdalsrunden, jf. kart i 

saksframlegget. 

De 2 traséene vurderes å oppfylle vilkårene gitt i verneområdestyret behandling 9.11.20, sak 

48/20: 

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» 
 

Det stilles videre vilkår om at: 

- merking av traséene skal skje med stedegent materiale dvs. kvist av løvtre eller lekter 

av stedegne treslag, jf. Norges skiforbunds retningslinjer for løypemerking mv 2019, s. 

94. 

- det ikke skal merkes permanent. 

-  ved bruk av lekter til merking, skal disse samles inn ved sesongslutt. 

 

Vedtak 

Forvalters innstilling enstemmig vedtatt 

 

 

ST 32/2021 Søknad om skiløypetrase og motorferdsel i Storlidalen i 

Trollheimen landskapsvernområde 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 14.09.2021  

Det er gjort en mindre tilføyelse / presisering i vilkårene for dispensasjon knyttet til bruk av 

lekter som merking.  

 

Forvalters innstilling 

Verneområdestyrets vedtak i sak 38/20 om dispensasjon for bruk av traséer og motorferdsel 

for sporlegging 2020/2021 videreføres for traséene og for motorferdselen i 3 sesonger fram til 



om sesongen 2023/24 som rammer for dispensasjonen til motorferdsel for Storlidalen 

løypelag. 
 

 
 

Trasé for snøscooter og sporlegger 

Løype B:  Sandådalen – Grugguskaret, med tilknytning 

til de 2 løypene fra Storli gård og Bårdsgården. 
 

 

Traséer for tråkkemaskin 

Løype A:  Fra vernegrensen sør 

for Høa langs Tovassvegen til 

fylkesgrensen inkludert «Høa 

rundt» til vernegrensen øst for 

Høa, se kart.  «Høa rundt» kan 

kjøres i perioden fra og med 

skolenes vinterferie til 20. april 

om det er tilstrekkelig med snø.  

Løype A kjøres til fylkesgrensen 

når det ikke er snøforhold til å 

kjøre rundt Høa. 
 

Løype C:  Fra vernegrensen ved 

Halsbekken over sommervadet 

og ned mot Måssåhaugen. 
 

Løype D:  Fra vernegrensen ved 

Vassenden til Vassendsetra. 

 

 

I tillegg gis det dispensasjon for en 

avlastende runde med trasé «øst og sør 

for tunnelinntaket og trimposten ved 

Tovatna, «Skomakertjønna rundt».  Det 

med de samme vilkår som for traséene 

A, C og D, se kart. 

 

Følgende generelle vilkår gjelder: 

➢ Det skal ikke foretas planering eller masseflyttinger i traséene, 

➢ Det skal ikke felles trær i/ved traséene, men kun evt. noe oppkvisting 

➢ Merking av traséene skal skje med stedegent materiale dvs. kvist av løvtre eller lekter 

av stedegne treslag, jf. Norges skiforbunds retningslinjer for løypemerking mv. 2019, 

s. 94. 

➢ Det ikke skal foretas permanent merking av traséene. 

➢ Ved bruk av lekter til merking, skal disse samles inn ved sesongslutt. 

➢ I dialog med forvalter, ev SNO kan kjøretidsbestemmelsene fravikes når vær og andre 

forhold tilsier at det kan være fornuftig og nødvendig. 

Følgende avgrensende vilkår gjelder: 

➢ Tråkkemaskin med bredde inntil 3,1 m og tilleggsvinger tillates benyttet i traséene A, 

C, D og ny trasé Skomakertjønna rundt». 

➢ Tråkkemaskin med fres tillates benyttet i traséene A, C, D og ny trasé Skomakertjønna 

rundt». 

 

 



Vedtak 

Forvalters innstilling enstemmig vedtatt 
 

 

ST 33/2021 Storli Gård - Rammetillatelse for ombygging av Tovasshytta - 

Trollheimen landskapsvernområde, Oppdal kommune 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 14.09.2021  

Forvalters innstilling 

Ut fra området hytta ligger i, eiernes bruk av bygningen både i landbruksnæring, reiseliv og 
privat, vurderes det å kunne imøtekommes en utvidelse / bruksendring av bygningene 
samlet slik at hytte med nødvendig uthus blir på maksimalt 60 m2. 
 
Dette medfører at naustareal omgjøres til boareal på hytta, i tillegg til at det samlede areal 
av dagens bygninger utvides med ca 30 %. Alle dagens tre bygninger vil ved en slik løsning 
kunne rives og erstattes av et eller flere nye bygg til erstatning for de som står der i dag.  
 
Det åpnes også for å bygge et toalett / utedo på hytta som er åpent for brukere av området, 
ved at det skiltes og slik gis tilgang til toalett her framfor at området ved stranda eller langs 
veien nyttes til slikt formål. Ved at toalettet er samlokalisert med hytta er det mer praktisk 
for eier / grunneier å føre tilsyn og renhold med bygget. Ramme for toalett settes til 6 m2. 
Det er tidligere slikt felles toalett på innfallsporten i Helgetunmarka, noe som synes å 
fungere godt. 
 
Det vurderes ikke å kunne gis en godkjenning for ei hytte tilpasset to familiers bruk – altså to 
bruksenheter. Dette fordi det er et mål i forvaltningsplanens føringer å holde antall 
bruksenheter på samme nivå som det var på vernetidspunktet. Flere bruksenheter vil 
normalt føre til økt aktivitet og økt behov for motorferdsel. En tillatelse til flere bruksenheter 
her vil kunne føre til press om tilsvarende fra andre større grunneiere i verneområdene i 
Trollheimen og andre verneområder. 

Verneområdestyrets forhåndsbehandling gjelder kun prinsippet i saken og rammen gis Storli 
Gård for videre planlegging. En endelig byggesøknad må følge normal gang i behandling, det 
vil si leveres Oppdal kommune, som sender saken til Verneområdestyret for behandling og 
kulturminnemyndighet / andre aktuelle instanser for uttale. Formell byggesaksbehandling 
senere vil kunne vektlegge Kulturminnemyndighetens syn på om bygningenes karakter bør 
tillates endret. Søkerne bør derfor søke kulturminnemyndighetens råd i denne saken ved 
utarbeidelse av byggesøknaden. 

 
En slik rammetillatelse som skissert her med bebygd areal på inntil 60 m2 for egen hytte, 
samt inntil 6 m2 for utedo som er åpen for allmennhetens bruk, vurderes å være i tråd med 
tilsvarende tidligere saker og føringer i forvaltningsplanen for Trollheimen. 



Vedtak 

Forvalters innstilling enstemmig vedtatt 

ST 34/2021 Storli Gård - Bruk av motorbåt i forbindelse med fiske på 

Tovatna - Trollheimen landskapsvernområde 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 14.09.2021  

Forvalters innstilling 

Verneområdestyret for Trollheimen gir Storli Gård ved Wenche og Hallvard Storli 
dispensasjon for bruk av motor på inntil 10 hk på båten de nytter på Tovatna til fiske og 
landbruksrelaterte behov. Som transport av personell og utstyr i forbindelse med beitebruk. 
 
Tillatelsen er gitt med hjemmel i verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde kap 
IV punkt 5.3 f). Utnyttelse av fiske i næringsøyemed som Storli gard gjør, vurderes å være et 
behov som er til stor nytte for gårdens samlede ressurser. Økt fiske gir bedre kvalitet på fisk i 
Tovatna. Da søker også er en av to grunneiere på Tovatna, vurderes faren for omfattende 
motorferdsel eller presedens til andre områder å være liten. Fordelene vurderes å være 
større enn ulempene ved å gi en dispensasjon for bruk av motor på båten på Tovatna. 
 
Bruk av motor på båten kan kun skje i perioden medio august og utover høsten, for slik å 
redusere den mulige negative effekten motorferdselen og garnfiske har på hekkende fugl. 
 
Dispensasjonene gis for perioden 2021 – 2024. 
 
Forholdet til annet lovverk 
I dialog mellom forvalter og Oppdal kommune er det avklart at det ikke er nødvendig med 
noen behandling etter lov om motorferdsellov 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. 
 
Behandling i møtet: 
Verneområdestyret diskuterte seg fram til å fjerne avsnitt om tidsbegrensning for bruk 
av motor på båt i forvalters forslag til vedtak. Samtidig oppfordres forvalter til å dele 
informasjon om hekkende fugl som bør hensyntas av grunneier ved fiske i Tovatna. 
 

Vedtak 

Verneområdestyret vedtok enstemmige følgende: 
Verneområdestyret for Trollheimen gir Storli Gård ved Wenche og Hallvard Storli 
dispensasjon for bruk av motor på inntil 10 hk på båten de nytter på Tovatna til fiske og 
landbruksrelaterte behov. Som transport av personell og utstyr i forbindelse med beitebruk. 
 



Tillatelsen er gitt med hjemmel i verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde kap 
IV punkt 5.3 f). Utnyttelse av fiske i næringsøyemed som Storli gard gjør, vurderes å være et 
behov som er til stor nytte for gårdens samlede ressurser. Økt fiske gir bedre kvalitet på fisk i 
Tovatna. Da det søker også er en av to grunneiere på Tovatna, vurderes faren for 
omfattende motorferdsel eller presedens til andre områder å være liten. Fordelene vurderes 
å være større enn ulempene ved å gi en dispensasjon for bruk av motor på båten på 
Tovatna. 
 
Dispensasjonene gis for perioden 2021 – 2024. 
 
Forholdet til annet lovverk 
I dialog mellom forvalter og Oppdal kommune er det avklart at det ikke er nødvendig med 
noen behandling etter lov om motorferdsellov 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. 
 

ST 35/2021 Drifts og tiltaksmidler 2021 - omfordeling og mindreforbruk 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 14.09.2021  

 

Forvalters innstilling 

Verneområdestyret støtter forvalters tilbakemelding til Miljødirektoratet på følgende 
mindreforbruk:  
 
Driftsmidler  360.000 kr 
Tiltaksmidler  400.000 kr 
 
For drift vil dette ikke medføre endringer i oppsatt møtekalender eller mulighet for 
gjennomføring av møter sine utvalg eller andre møtebehov som kan oppstå. 
Forvalterne kan bruke restmidler til innkjøp av gaveartikler og annet nødvendig utstyr 
til bruk i møter og befaringer med Verneområdestyret, så lenge det skjer innenfor 
rammene av hva midlene kan nyttes til. 
 
For tiltaksmidlene er rammen for gjennomføring av tiltak etter tilbakeføringen til 
Miljødirektoratet på 1500.000 kr. Tiltakene blir i hovedsak gjennomført slik de ble 
tildelt midler i møte den 08.03.2021, men med et mindre forbruk på Stien langs 
Gravbekken, slik at samlet ramme her blir på 200.000 istedenfor 1.000.000 kr. 
 
Videre settes det av midler til å gjennomføre følgende tiltak: 
 
- Prosjektering sti Svartådalen – Geithetta 10.000 kr 
 
- Uttak av fremmede treslag gis en økning på 100.000 kr 



 
- Innfallsporter gis en økning på 290.000 kr 
 
Dersom det ved slutten av året gjenstår midler kan disse disponeres til innkjøp av 
Nofence klaver for inntil en øvre ramme på 250.000 kr. 
 
 
 

Vedtak 

Forvalters innstilling enstemmig vedtatt 
 

ST 36/2021 Eventuelt 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 14.09.2021  

 
 

Vedtak 

 
 
 
 


