
Møteprotokoll 
 
 
Utvalg: Verneområdestyret for Trollheimen 
Møtested: Teams 
Dato: 08.03.2021 
Tidspunkt: 09:00 – 13:00 

 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ola Øie Medlem RENNEBU 
Eystein Endreson Opdøl Medlem GRUNNMR 
Lusie Gjersvoll Medlem SUNNDAL 
Vibeke Langli Medlem RINDAL 
Lilly Gunn Nyheim Medlem FKMR 
Gustav Kant Medlem SAMETINGET 
John Langli Medlem SAUGEIT 
Ristin Kant Medlem TROLLSIJTE 
Are Hilstad Medlem ORKLAND 
Margrethe Svinvik Nestleder SURNADAL 
Ola T. Heggem Leder FKTL 
Maja Britt Renander Medlem SAMETINGET 
Ragnar Halle Medlem FNFMR 
Odd Arne Hoel Medlem OPPDAL 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Kari-Elin Røttereng Lillemo MEDL GRUNTRØND 
Frode Støre Bergrem MEDL TTURIST 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 
Are Hilstad møtte kl. 09:00 – 12:00 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Hege Sæther Moen 
Roar Pettersen 
Lars Olav Lund 

Verneområdeforvalter Trollheimen 
Verneområdeforvalter Trollheimen 
Statens naturoppsyn 

 
 
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 Are Hilstad Lucie Gjersvoll 
 



 

Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

 
Lukket 

Arkiv- 
saksnr 

  

Saker til behandling 
  

ST 1/2021 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 
 

 

 
 

ST 2/2021 Valg av to til å godkjenne møteprotokoll sammen med 
leder 
 

 

 
 

ST 3/2021 Referat sak   
RS 1/2021 Trollheimen verneområdestyre - delegering av myndighet 

etter naturmangfoldloven til statsforvalterne og 
nasjonalpark- og verneområdestyrer 

 2021/105 

RS 2/2021 Søknad til Miljødirektoratet om bistand fra SNO til å ta ut 
jerv i Trollheimen 

 2020/165 

RS 3/2021 Ekstraordinært uttak av jerv - skadefelling - Trollheimen 
landskapsvernområde 

 2021/105 

RS 4/2021 Spørsmål om faglig grunngjeving - brev om forvaltning 
av jerv - Trollheimen landskapsvernområde 

 2020/1322
2 

RS 5/2021 Faglig grunngivning for Verneområdestyrets brev 
vedrørende uttak av jerv i Trollheimen 

 2020/1322
2 

RS 6/2021 Klage tatt til følge - avgrensing av omfang i 
dispensasjoner til motorferdsel 

 2021/105 

RS 7/2021 Avslag på søknad om unntak fra taubaneforskriften - 
stolheis over Minnilla - Trollheimen 
landskapsvernområde 

 2020/2705 

RS 8/2021 Klage på Statens Jernbanetilsyns avslag på søknad om 
unntak fra Taubaneforskriften 

 2020/2705 

RS 9/2021 Trollheimen landskapsvernområde - kommentar til klage 
på avslag på søknad om unntak fra taubaneloven - 
stolheis over elven Minilla 

 2020/2705 

RS 10/2021 Reaksjon fra grunneiere - utspill om beitebruken i 
Trollheimen og Ilfjellet 

 2019/4573 

RS 11/2021 Høring av søknad om utbygging av Smisetfossen 
Kraftverk i Ålvundelva - Sunndal kommune- Trollheimen 
landskapsvernområde. 

 2020/1063
9 

RS 12/2021 Avgjørelse i klagesak – dispensasjon til motorferdsel for 
frakt av materialer i Svartåmoen naturreservat 

 2020/4787 

RS 13/2021 Møteprotokoll AU møte 080121 til godkjenning  2021/106 
RS 14/2021 Møteprotokoll AU møte 220121 til godkjenning  2021/106 

 



 Saker til behandling   
ST 4/2021 Delegert sak   
DS 1/2021 Lars M Løset - Motorferdsel til vedlikehold og bruk av to 

buer, samt skogsdrift på egen eiendom i Folldalen - 
Trollheimen LVO, Rindal og Surnadal kommuner 

 2020/5253 

DS 2/2021 Eyvind Nergård - Utvidet tillatelse - Motorferdsel i 
forbindelse med byggearbeid på hytte - Trollheimen 
landskapsvernområde, Rindal kommune 

 2020/1907 

DS 3/2021 Ingunn Tørset - transport av saltstein til beiteområde - 
Trollheimen landskapsvernområde - Rindal kommune 

 2021/1270 

DS 4/2021 Stig Talgø - Transport av ved og tyngre utstyr til hytte i 
Vindøldalen - Trollheimen landskapsvernområde - 
Surnadal kommune 

 2021/1433 

DS 5/2021 Jarle Magne Stene - Motorferdsel til hytte i Jøldalen - 
Trollheimen landskapsvernområde - Rennebu kommune 

 2020/8943 

DS 6/2021 Bodil Korshamn - Transport av ved og tyngre utstyr til 
Stomperudsetra - Trollheimen landskapsvernområde - 
Rindal kommune 

 2021/1546 

DS 7/2021 Finn Borchgrevink - Transport av tyngre utstyr til hytte 
ved Raudfjellvatnet - Trollheimen landskapsvernområde - 
Orkland kommune 

 2021/1823 

DS 8/2021 Trond Kirkholt - Transport til hytte ved Stormyrtælet - 
Trollheimen landskapsvernområde, Rindal kommune 

 2020/1309
4 

DS 9/2021 Utvidet tillatelse - motorferdsel i forbindelse med 
byggearbeid på hytte - Trollheimen 
landskapsvernområde, Rindal kommune 

 2020/1309
4 

DS 10/2021 Vare og persontransport til hytte i Jøldalen - Trollheimen 
landskapsvernområde - Rennebu kommune 

X 2020/9111 

DS 11/2021 Arne Ivar Østerås - Utvidet tillatelse for motorferdsel til 
hytte ved Krokbekken - Trollheimen 
landskapsvernområde - Rennebu kommune 

 2020/1006 

DS 12/2021 NTNUI koiestyret - Transport til studenthytta ved 
Kamtjønnin - Trollheimen landskapsvernområde, Oppdal 
kommune 

 2020/1056
8 

DS 13/2021 Solveig Vollan Jenstad - Transport til Langbakksetra - 
Trollheimen landskapsvernområde - Sunndal og Oppdal 
kommuner 

 2021/851 

DS 14/2021 Trollheimen landskapsvernområde - mindre endringer i 
vilkår om transporttider til Trollheimshytta 2021 

 2020/3600 

DS 15/2021 Svartåmoen naturreservat og Trollheimen 
landskapsvernområde - Motorferdsel til gjeterbu og 
seterhus i Folldalen - John Langli 

 2021/2206 

DS 16/2021 Jan Petter Egseth - Dispensasjon for motorferdsel til hytte 
ved Raudfjellvatnet i Meldal - Trollheimen 
landskapsvernområde 

 2020/5608 



DS 17/2021 Eyvind Nergård - Motorferdsel til hytte ved 
Kirkholtsetrene - Trollheimen LVO, Rindal kommune 

 2020/1907 

DS 18/2021 Nils Lehne - dispensasjon for transport av saltstein og 
tyngre utstyr til gjeterbu i Giklingdalen - Trollheimen og 
Innerdalen landskapsvernområder - Sunndal kommune 

 2021/353 

DS 19/2021 Trond Kirkholt - Utvidet tillatelse - Motorferdsel i 
forbindelse med byggearbeid på hytte - Trollheimen 
landskapsvernområde, Rindal kommune 

 2020/1309
4 

DS 20/2021 Trollheimen landskapsvernområde - Dispensasjon 
motorferdsel for transport av saltstein og proviant til 
gjeterbu ved Lille Fauskåvatn - Surnadal kommune 

 2021/2116 

DS 21/2021 Anders Holden - Motorferdsel i forbindelse med vedhogst 
/ uttak av skog i Kvenndalen - Trollheimen 
landskapsvernområde, Surnadal kommune 

 2020/1173
9 

DS 22/2021 Vindøldalen beitelag øst - Utkjøring av saltstein - 
Trollheimen landskapsvernområde, Surnadal kommune 

 2020/1409
7 

DS 23/2021 Lars Gudmund Fiske - Motorferdsel til skogsdrift og 
vedlikehold av seterhus på Liagarden - Trollheimen 
landskapsvernområde - Surnadal og Rindal kommuner 

 2020/6970 

DS 24/2021 Transport av utstyr og personell i forbindelse med arbeid 
på brann- og elanlegg på Jøldalshytta - Trollheimen 
landskapsvernområde - Rennebu kommune 

 2020/3600 

DS 25/2021 Trine Aalmo - Transport til Myrsetra i Svartådalen - 
Trollheimen LVO - Rennebu og Rindal kommuner 

 2021/1809 

DS 26/2021 Heidi Gladsøy - Transport av ved og materialer til hytte 
ved Langvatnet i Heldalen - Trollheimen 
landskapsvernområde - Rennebu kommune 

 2021/997 

DS 27/2021 Ola Guttorm Sæther - Motorferdsel til hytte i Vindøldalen 
- Trollheimen landskapsvernområde, Surnadal kommune 

 2020/1383
2 

DS 28/2021 Ola Anders Dønheim - Motorferdsel til seter i Folldalen - 
Svartåmoen naturreservat og Trollheimen 
landskapsvernområde, Surnadal kommune 

 2020/1392
3 

DS 29/2021 Ola G Haugen - Motorferdsel til Øyasetra - Trollheimen 
landskapsvernområde, Rennebu kommune 

 2020/2849 

DS 30/2021 Magne Haltli - Transport av tyngre utstyr og framkjøring 
av ved - Helgetunsetra - Trollheimen 
landskapsvernområde - Rindal kommune 

 2021/831 

DS 31/2021 Svartåmoen naturreservat og Trollheimen 
landskapsvernområde - tilretteleggingstiltak på stier - 
Trondhjems Turistforening 

 2020/67 

DS 32/2021 Svartåmoen naturreservat og Trollheimen 
landskapsvernområde - gitt dispensasjon for motorferdsel 
i næring til Langlisetra / Alvstusetra - Hugo Pedersen 

 2021/380 

DS 33/2021 Trollheimen landskapsvernområde - gitt dispensasjon for 
motorferdsel med snøscooter til Husbysetra i Romådalen 
- Stig Husby 

 2020/10160 



DS 34/2021 Trollheimen landskapsvernområde - gitt dispensasjon - 
motorisert ferdsel langs trase 6a Storli - Vassenden - 
Morten Dørum 

 2020/663 

DS 35/2021 Dispensasjon for motorferdsel i Trollheimen LVO, tillegg 
for snøscooter til arbeidet med bjelkestengsel i de 4 
regulerte bekkene Vindøldalen. 

 2021/89 

DS 36/2021 Trollheimen landskapsvernområde - gitt dispensasjon for 
motorferdsel med snøscooter til Ramsøysetra i 
Romådalen - Ingebrigt Ramsøy 

 2021/109 

DS 37/2021 Trollheimen landskapsvernområde - gitt dispensasjon for 
motorferdsel med snøscooter til Øyasetra og Trollhytta i 
Romådalen - Anders Ansnes Karlsen 

 2021/1813 

DS 38/2021 Dispensasjon til motorferdsel - tiltak mot fremmede 
trearter i verneområdene i Trollheimen 2021 - Steinar 
Løseth 

 2021/2350 

DS 39/2021 Trollheimen landskapsvernområde - gitt dispensasjon til 
motorferdsel med snøscooter - Norgescup Randonee 
200321 - 210321 - Kårvatn - Trollheimen Fjellsportklubb 

 2021/1675 

DS 40/2021 Trollheimen landskapsvernområde - gitt dispensasjon for 
motorferdsel med snøscooter til hytte - Nerskogen 10/13 - 
Mette Maske 

 2020/10612 

DS 41/2022 Trollheimen landskapsvernområde - varsel om pålegg - 
gjenoppretting mht. ulovlig oppførte verandaer på gnr 
43/42 i Surnadal kommune 

 2020/7164 

DS 42/2023 Trollheimen landskapsvernområde - gitt dispensasjon for 
motorferdsel med snøscooter til utleiehytte ved 
Sandåtjønna - Ola Vindal 

 2021/1630 

DS 43/2024 Trollheimen landskapsvernområde - gitt dispensasjon 
motorferdsel med snøscooter til fritidsboliger Sausætra og 
Jølfjellet - Orkland - Ola Nergård 

 2020/8576 

DS 44/2025 Trollheimen landskapsvernområde - pålegg om 
gjenoppretting av ulovlig oppført lavvo og permanente 
tiltak på 16/8 16 17 33 35 i Surnadal kommune 

 2020/14737 

DS 45/2026 Trollheimen landskapsvernområde - gitt dispensasjon - 
motorferdsel til øvre Vassendsætra i Gjevillvassdalen - 
Randi Røhjell Odland 

 2021/101 

DS 46/2027 Trollheimen landskapsvernområde - gitt dispensasjon 
snøscooter - frakt av ved bagasje og utstyr til hytte i 
Vindøldalen 17/28 - Lise Sande 

 2021/2532 

DS 47/2028 Trollheimen landskapsvernområde - gitt tillatelse til 
oppføring av terrasse til skogsbu på gnr 16/4 i Surnadal 
kommune - Lars Løset 

 2020/1580 

 
 
 
 

   



 Saker til behandling   
ST 5/2021 Driftsmidler og møtekalender Verneområdestyret for 

Trollheimen 2021 
 2021/105 

ST 6/2021 Midler til kartlegginger og tiltak i Trollheimen 2021  2021/105 
ST 7/2021 Kjetil Stene - Søknad om godkjenning av utførte 

byggetiltak på hytte ved Meåsvollen - Trollheimen 
landskapsvernområde 

 2020/1365 

ST 8/2021 Oppgradering av Øyasetra (Eiasetra) i Jøldalen til et 
funksjonelt seteranlegg - Turid Nordbø 

 2021/2496 

ST 9/2021 Trondhjems Turistforening - Oppsett av gapahuker ved 
Trollheimshytta og Jøldalshytta - Trollheimen 
landskapsvernområde 

 2021/1748 

ST 10/2021 Klage på varsel om gjenoppretting - ulovlig oppførte 
verandaer og tilbygg til anneks på 43/42 i Surnadal 
kommune 

 2020/1061
2 

ST 11/2021 Eventuelt   
 
 
 
 
 
 
 

Saker til behandling 
ST 1/2021 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 08.03.2021  
 

Vedtak 
Møteinnkalling og saksliste ble enstemmig godkjent 
 
 

ST 2/2021 Valg av to til å godkjenne møteprotokoll sammen med leder 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 08.03.2021  
 
Forslag i møtet: 
Are Hilstad og Lucie Gjersvoll godkjenner møteprotokollen sammen med leder Ola T Heggem. 
 

Vedtak 
Are Hilstad og Lucie Gjersvoll godkjenner møteprotokollen sammen med leder Ola T Heggem. 
 
 



ST 3/2021 Referat sak 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 08.03.2021  
 
Det ble forespurt om orientering til referatsakene 10 og 14.  Forvalterne informerte om 
hovedinnholdet i disse 2 sakene. 
 
Forslag i møtet: 
Referatsakene tas til etterretning. 
 

Vedtak 
Forslaget i møtet ble enstemmig vedtatt. 
 
 

RS 1/2021 Trollheimen verneområdestyre - delegering av myndighet etter 
naturmangfoldloven til statsforvalterne og nasjonalpark- og verneområdestyrer 

RS 2/2021 Søknad til Miljødirektoratet om bistand fra SNO til å ta ut jerv i Trollheimen 

RS 3/2021 Ekstraordinært uttak av jerv - skadefelling - Trollheimen landskapsvernområde 

RS 4/2021 Spørsmål om faglig grunngjeving - brev om forvaltning av jerv - Trollheimen 
landskapsvernområde 

RS 5/2021 Faglig grunngivning for Verneområdestyrets brev vedrørende uttak av jerv i 
Trollheimen 

RS 6/2021 Klage tatt til følge - avgrensing av omfang i dispensasjoner til motorferdsel 

RS 7/2021 Avslag på søknad om unntak fra taubaneforskriften - stolheis over Minnilla - 
Trollheimen landskapsvernområde 

RS 8/2021 Klage på Statens Jernbanetilsyns avslag på søknad om unntak fra 
Taubaneforskriften 

RS 9/2021 Trollheimen landskapsvernområde - kommentar til klage på avslag på søknad om 
unntak fra taubaneloven - stolheis over elven Minnilla 

RS 10/2021 Reaksjon fra grunneiere - utspill om beitebruken i Trollheimen og Ilfjellet 

RS 11/2021 Høring av søknad om utbygging av Smisetfossen Kraftverk i Ålvundelva - Sunndal 
kommune- Trollheimen landskapsvernområde. 

RS 12/2021 Avgjørelse i klagesak – dispensasjon til motorferdsel for frakt av materialer i 
Svartåmoen naturreservat 

RS 13/2021 Møteprotokoll AU møte 080121 til godkjenning 

RS 14/2021 Møteprotokoll AU møte 220121 til godkjenning 

 



Saker til behandling 

ST 4/2021 Delegerte saker 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 08.03.2021  
 
Oversikten over delegerte saker ble komplettert fra den utsendte møteinnkallingen til den framlagte 
oversikten i møtet.  Det omfatter sakene DS 31/2021 – DS 47/2021. 
 
 
Forslag i møtet: 
De delegerte sakene tas til orientering. 
 

Vedtak 
Forslaget i møtet ble enstemmig vedtatt. 
 
 



DS 1/2021 Lars M Løset - Motorferdsel til vedlikehold og bruk av to buer, samt skogsdrift på 
egen eiendom i Folldalen - Trollheimen landskapsvernområde, Rindal og Surnadal kommuner 

DS 2/2021 Eyvind Nergård - Utvidet tillatelse - Motorferdsel i forbindelse med byggearbeid på 
hytte - Trollheimen landskapsvernområde, Rindal kommune 

DS 3/2021 Ingunn Tørset - transport av saltstein til beiteområde - Trollheimen 
landskapsvernområde - Rindal kommune 

DS 4/2021 Stig Talgø - Transport av ved og tyngre utstyr til hytte i Vindøldalen - Trollheimen 
landskapsvernområde - Surnadal kommune 

DS 5/2021 Jarle Magne Stene - Motorferdsel til hytte i Jøldalen - Trollheimen 
landskapsvernområde - Rennebu kommune 

DS 6/2021 Bodil Korshamn - Transport av ved og tyngre utstyr til Stomprødsetra - 
Trollheimen landskapsvernområde - Rindal kommune 

DS 7/2021 Finn Borchgrevink - Transport av tyngre utstyr til hytte ved Raudfjelltjønna - 
Trollheimen landskapsvernområde - Orkland kommune 

DS 8/2021 Trond Kirkholt - Transport til hytte ved Stormyrte let - Trollheimen 
landskapsvernområde, Rindal kommune 

DS 9/2021 Utvidet tillatelse - motorferdsel i forbindelse med byggearbeid på hytte - 
Trollheimen landskapsvernområde, Rindal kommune 

DS 10/2021 Vare og persontransport til hytte i Jøldalen - Trollheimen landskapsvernområde - 
Rennebu kommune 

DS 11/2021 Arne Ivar Østerås - Utvidet tillatelse for motorferdsel til hytte ved Krokbekken - 
Trollheimen landskapsvernområde - Rennebu kommune 

DS 12/2021 NTNUI koiestyret - Transport til studenthytta ved Kamtjønnin - Trollheimen 
landskapsvernområde, Oppdal kommune 

DS 13/2021 Solveig Vollan Jenstad - Transport til Langbakksetra - Trollheimen 
landskapsvernområde - Sunndal og Oppdal kommuner 

DS 14/2021 Trollheimen landskapsvernområde - mindre endringer i vilkår om transporttider 
til Trollheimshytta 2021 

DS 15/2021 Svartåmoen naturreservat og Trollheimen landskapsvernområde - Motorferdsel 
til gjeterbu og seterhus i Folldalen - John Langli 

DS 16/2021 Jan Petter Egseth - Dispensasjon for motorferdsel til hytte ved Raudfjelltjønna i 
Meldal - Trollheimen landskapsvernområde 

DS 17/2021 Eyvind Nergård - Motorferdsel til hytte ved Kirkholtsetrene - Trollheimen 
landskapsvernområde, Rindal kommune 

DS 18/2021 Nils Lehne - dispensasjon for transport av saltstein og tyngre utstyr til gjeterbu i 
Giklingdalen - Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder - Sunndal kommune 



DS 19/2021 Trond Kirkholt - Utvidet tillatelse - Motorferdsel i forbindelse med byggearbeid 
på hytte - Trollheimen landskapsvernområde, Rindal kommune 

DS 20/2021 Trollheimen landskapsvernområde - Dispensasjon motorferdsel for transport av 
saltstein og proviant til gjeterbu ved Lille Fauskåvatn - Surnadal kommune 

DS 21/2021 Anders Holden - Motorferdsel i forbindelse med vedhogst / uttak av skog i 
Kvenndalen - Trollheimen landskapsvernområde, Surnadal kommune 

DS 22/2021 Vindøldalen beitelag øst - Utkjøring av saltstein - Trollheimen 
landskapsvernområde, Surnadal kommune 

DS 23/2021 Lars Gudmund Fiske - Motorferdsel til skogsdrift og vedlikehold av seterhus på 
Liagarden - Trollheimen landskapsvernområde - Surnadal og Rindal kommuner 

DS 24/2021 Transport av utstyr og personell i forbindelse med arbeid på brann- og elanlegg på 
Jøldalshytta - Trollheimen landskapsvernområde - Rennebu kommune 

DS 25/2021 Trine Aalmo - Transport til Myrsætra i Svartådalen - Trollheimen 
landskapsvernområde - Rennebu og Rindal kommuner 

DS 26/2021 Heidi Gladsøy - Transport av ved og materialer til hytte ved Langvatnet i 
Heldalen - Trollheimen landskapsvernområde - Rennebu kommune 

DS 27/2021 Ola Guttorm Sæther - Motorferdsel til hytte i Vindøldalen - Trollheimen 
landskapsvernområde, Surnadal kommune 

DS 28/2021 Ola Anders Dønheim - Motorferdsel til seter i Folldalen - Svartåmoen 
naturreservat og Trollheimen landskapsvernområde, Surnadal kommune 

DS 29/2021 Ola G Haugen - Motorferdsel til Øyasetra - Trollheimen landskapsvernområde, 
Rennebu kommune 

DS 30/2021 Magne Haltli - Transport av tyngre utstyr og framkjøring av ved - Helgetunsetra - 
Trollheimen landskapsvernområde - Rindal kommune 

DS 31/2021 Svartåmoen naturreservat og Trollheimen landskapsvernområde - 
tilretteleggingstiltak på stier - Trondhjems Turistforening 

DS 32/2021 Svartåmoen naturreservat og Trollheimen landskapsvernområde - gitt 
dispensasjon for motorferdsel i næring til Langlisetra / Alvstusetra - Hugo Pedersen 

DS 33/2021 Trollheimen landskapsvernområde - gitt dispensasjon for motorferdsel med 
snøscooter til Husbysetra i Romådalen - Stig Husby 

DS 34/2021 Trollheimen landskapsvernområde - gitt dispensasjon - motorisert ferdsel langs 
trase 6a Storli - Vassenden - Morten Dørum 

DS 35/2021 Dispensasjon for motorferdsel i Trollheimen LVO, tillegg for snøscooter til 
arbeidet med bjelkestengsel i de 4 regulerte bekkene Vindøldalen. 

DS 36/2021 Trollheimen landskapsvernområde - gitt dispensasjon for motorferdsel med 
snøscooter til Ramsøysetra i Romådalen - Ingebrigt Ramsøy 



DS 37/2021 Trollheimen landskapsvernområde - gitt dispensasjon for motorferdsel med 
snøscooter til Øyasetra og Trollhytta i Romådalen - Anders Ansnes Karlsen 

DS 38/2021 Dispensasjon til motorferdsel - tiltak mot fremmede trearter i verneområdene i 
Trollheimen 2021 - Steinar Løseth 

DS 39/2021 Trollheimen landskapsvernområde - gitt dispensasjon til motorferdsel med 
snøscooter - Norgescup Randonee 200321 - 210321 - Kårvatn - Trollheimen Fjellsportklubb 

DS 40/2021 Trollheimen landskapsvernområde - gitt dispensasjon for motorferdsel med 
snøscooter til hytte - Nerskogen 10/13 - Mette Maske 

DS 41/2021 Trollheimen landskapsvernområde - varsel om pålegg - gjenoppretting mht ulovlig 
oppførte verandaer på gnr 43/42 i Surnadal kommune 

DS 42/2021 Trollheimen landskapsvernområde - gitt dispensasjon for motorferdsel med 
snøscooter til utleiehytte ved Sandåtjønna - Ola Vindal 

DS 43/2021 Trollheimen landskapsvernområde - gitt dispensasjon motorferdsel med 
snøscooter til fritidsboliger Sausætra og Jølfjellet - Orkland - Ola Nergård 

DS 44/2021 Trollheimen landskapsvernområde - pålegg om gjenoppretting av ulovlig oppført 
lavvo og permanente tiltak på 16/8 16 17 33 35 i Surnadal kommune 

DS 45/2021 Trollheimen landskapsvernområde - gitt dispensasjon - motorferdsel til øvre 
Vassendsætra i Gjevillvassdalen - Randi Røhjell Odland 

DS 46/2021 Trollheimen landskapsvernområde - gitt dispensasjon snøscooter - frakt av ved 
bagasje og utstyr til hytte i Vindøldalen 17/28 - Lise Sande 

DS 47/2021 Trollheimen landskapsvernområde - gitt tillatelse til oppføring av terrasse til 
skogsbu på gnr 16/4 i Surnadal kommune - Lars Løset 

 



Saker til behandling 
ST 5/2021 Driftsmidler og møtekalender Verneområdestyret for Trollheimen 
2021 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 08.03.2021  
 
Behandling i møtet: 
Det ble ved møtets behandling av saken oppdaget en feil i budsjettet, der Nasjonalparkkonferansen 
var budsjettert som et todagers møte og ikke et dagsmøte. Nytt og oppdatert budsjett er her: 
 

 
 
Som saksframlegget og forvalters innstilling viser er tildelingen mindre enn budsjettert behov. 
Forskjellen mellom omsøkt og tildelt beløp, blir etter at feilen i budsjettet ble avdekket og endret 
noe mindre, men påvirker ikke forvalters innstilling til møteplan og møtefrekvens. 
 

Vedtak 
Forvalters innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Forvalters innstilling 
Selv om tildelte midler til drift av verneområdestyret for Trollheimen for 2021 på 805.000 kr er 
lavere enn omsøkt legges det opp til samme antall møter som budsjettert. Dette med bakgrunn i at 



det erfaringsmessig vil være noe forfall. Det er derimot nødvendig med god kontroll med hvor mye 
som er brukt underveis for eventuelt å justere inn på antall møter gjennom året om det skulle bli 
nødvendig. Dette forutsetter at styremedlemmene leverer krav om møtegodtgjørelse og 
utgiftsdekning for reise senest 1 mnd. etter hvert møte. 
 
Møteplan 2021 
 VO - møte AU - møte 
Januar  8. og 22. 
Februar 16. NP-konf.  
Mars 8.  
April   
Mai  3.  
Juni 29. - 30.   
Juli   
August   
September 14. - 15.  
Oktober   
November  11.  
Desember   
 
Oppsatte AU-møtedatoer er allerede gjennomførte digitale møter. Verneområdestyret gir rom for å 
avtale AU-møter og eventuelle befaringer underveis i året, når det viser seg nødvendig for å avgjøre 
saker som ikke må legges fram for styret, eller som grunnlag for innstilling til styret i saker der det 
vurderes tilstrekkelig at AU deltar på befaring. 
 
Det bør gjennomføres et dialogmøte med faglig rådgivende utvalg og administrativt kontaktutvalg i 
løpet av året. Dette anbefales satt opp sammen med ett av høstmøtene, og om mulig arrangeres som 
en mer åpen konferanse der også andre med interesse for forvaltning av Trollheimen inviteres til å 
delta. 
 



ST 6/2021 Midler til kartlegginger og tiltak i Trollheimen 2021 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 08.03.2021  
 
Behandling i møtet: 
 

Det ble gjort en mindre endring i forvalters innstilling der siste avsnitt i forvalters innstilling endres 
til følgende: 
 

Dersom forvalterne ved gjennomføring av tiltakene finner det vanskelig å gjennomføre prioriterte 
tiltak som planlagt, kan tildelte midler omdisponeres der de best kan nyttes etter avklaring med AU.  
 

Vedtak 
Forvalters innstilling med endringen i henhold til forslaget i møtet ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Forvalters innstilling med endring i møtet 
Kartlegginger 
Det vil gjennom inngåelse av avtale om kjøp av denne tjenesten være behov for at forvalterne gjør 
noen prioriteringer med hensyn på hvordan det skal skaffe mest mulig, nødvendig og riktig 
kunnskap for å vurdere hvor og hvordan forvaltningsmyndighetens innsats for skjøtsel av 
kulturlandskapet skal prioriteres framover. Verneområdestyret delegerer til forvalterne å gjøre avtale 
om kartlegging, slik at det skaffes et så godt grunnlag som mulig for framtidige prioriteringer av 
innsats på viktige skjøtselsavhengige areal.  
 
Tiltak 
Tildelingen på 1.900.000 kr prioriteres fordelt slik tabell under viser. Enkelte omdisponeringer er 
gjort i forhold til innmeldt prioritering av hensyn til sannsynlig gjennomføringsevne. Utover dette er 
det som vurderes å være faglig riktig bruk av midler i tråd med føringer i Strategi for bruk av 
tiltaksmidler i verneområder 2020 -2025 fulgt. 
 
Tiltak nr. Tiltaks navn Omsøkt 

beløp 
Tildelt 
beløp 

1 Sti Svartådalen - Geithetta     500.000                0 
2 Sti Gravbekken  

Gjevilvasshytta - Trollheimshytta 
 
1.000.000 

 
1.000.000 

3 Skjøtsel Vollasetra og Langbakksetra       30.000       30.000 
4 Skjøtsel Jelsetra       20.000       20.000 
5 Skjøtsel Svartdalssetra       20.000       20.000 
6 Skjøtsel Renndølsetra       20.000     20.000 
7 Info om vern Innerdalen       20.000     20.000 
8 Skjøtsel Naustådalesetra        10.000     10.000 
9 Skjøtsel Liabøsetra       10.000     10.000 
10 Skjøtsel Innerdalshytta       30.000     30.000 
11 Fjerne etablerte bålplasser Svartåmoen       30.000     30.000 
12 Uttak av fremmede treslag Innerdalen       50.000     50.000 
13 Uttak av fremmede treslag Trollheimen     200.000   100.000 



14 Innfallsporter     500.000   210.000 
15 Informasjonsarbeid Gjevilvasshytta       50.000               0 
16 Utbedring sti Svartåmoen     100.000   120.000 
17 Produksjon av skilt / info. materiell       50.000                0 
18 Nofence klaver     200.000                0 
19 Kartlegging av fugl Minilldalsmyrene       20.000                0 
20 Bru gravbekken     520.000    230.000 
  3.380.010 1.900.000 
 
 
Dersom forvalterne ved gjennomføring av tiltakene finner det vanskelig å gjennomføre prioriterte 
tiltak som planlagt, kan tildelte midler omdisponeres der de best kan nyttes etter avklaring med AU.  
 
 



ST 7/2021 Kjetil Stene - Søknad om godkjenning av utførte byggetiltak på hytte 
ved Meåsvollen - Trollheimen landskapsvernområde 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 08.03.2021  
 

Vedtak 
Forvalters innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Forvalters innstilling 
Verneområdestyret imøtekommer søknaden om å godkjenne hyttas utforming slik den beskrives i 
vedlegg 2 i søknaden av 18.11.2020.  Utformingen vurderes ikke å endre hyttas bruk eller 
innvirkning på landskapet. Dersom søknaden i 2010 hadde vært formet slik hytta er i dag vurderes 
det som noe som ville blitt imøtekommet. På den bakgrunn vurderes det riktig at de mindre 
endringene / avvikene mellom dispensasjonen som ble gitt i 2010 og utformingen som ble resultatet 
av byggearbeidet på selve hytta godkjennes / gis dispensasjon. Tiltakene er gitt dispensasjon med 
hjemmel i NML § 48. Tiltakene vurderes å være bagatellmessige og vil ikke påvirke verneverdiene 
eller verneformålet nevneverdig. 
 
Når det gjelder plattingen / terrassen vurderes denne å være noe som ikke ville blitt godkjent slik 
den er oppført, om det hadde blitt omsøkt. Verneområdestyret for Trollheimen avslår derfor søknad 
om godkjenning av denne. Hjemmel for avslag et verneforskriften for Trollheimen LVO kap. IV 
punkt 1.1.  
 
Det kreves retting / riving av plattingen med hjemmel i NML § 69. Frist for gjennomføring av 
rettingen bør settes til 1. november 2021. Alle materialer fra rivingen skal fraktes ut av 
verneområdet. Dette kan skje vinteren 2022 dersom snøscooter skal nyttes. Det må søkes særskilt 
om motorferdsel om dette vurderes nødvendig. 
 
Verneområdestyret kan eventuelt vurdere å imøtekomme en søknad om en mindre platting på 
bakkenivå på inntunets side (mot sør) på inntil 10-12 m2, f.eks. langs hytta mot inngangspartiet i 
samme bredde som dette. Dersom søker finner å ville gjøre dette bes det om en søknad for dette, 
som forvalter kan behandle delegert. 
 



ST 8/2021 Oppgradering av Øyasetra (Eiasetra) i Jøldalen til et funksjonelt 
seteranlegg - Turid Nordbø 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 08.03.2021  
 

Vedtak 
Forvalters innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Forvalters innstilling 
Verneområdestyret for Trollheimen gir Turid Nordbø dispensasjon for oppgradering og utvidelser 
på seterbygningene på Eiasetra i tråd med søknad av 08.02.2021.  
 
Verneområdestyret gir også dispensasjon for etablering av brønn og framføring av vann til sel og 
fjøs, samt etablering av avløpssystem for gråvann fra seterfjøs og sel.  
 
Dispensasjonene er gitt med hjemmel i verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde kap. 
IV punkt 1.3 a). 
 
Tiltakene vurderes å være godt tilpasset eksisterende bygninger og landskap. Oppstart av setring 
vurderes å være et positivt bidrag til arbeidet med ivaretakelse av artsmangfold og kulturlandskap, 
og i tråd med forvaltningsmål for området. 
 
Vilkår: 
1. Tilbygg på seterbygningene skal skje som vist i tegninger vedlagt søknaden.  
2. Bygningenes kledning skal være som dagens bygninger, og holdes umalte eller gis en mørk 

farge med lite kontrast på vinduskledninger og vindski. Tak skal være av torv, eller ved bruk av 
annet materiale mørke og matte. 

3. For torvtakene er det krav om at det nyttes torv tatt på stedet, ikke hentet utenfor verneområdet - 
for å hindre spredning av fremmede arter. 

4. Nødvendig gravearbeid i tomten til tilbyggene og i forbindelse med anlegg av brønn, framføring 
av vann og avløpsanlegg på seterstølen, skal skje aktsomt og slik at minst mulig areal berøres. 
Dersom det i forbindelse med gravearbeid blir funnet spor av mulige automatisk fredede 
kulturminner, skal arbeidet stanses og kulturminnemyndighet og forvaltningsmyndighet varsles. 

5. Dispensasjonen gjelder for byggearbeid som starter opp innen 3 år fra vedtaksdato. 
6. Dersom videre behandling i andre instanser medfører større endringer, sendes saken tilbake for 

ny behandling. 
 
Forholdet til annet lovverk 
Saken krever i tillegg til dispensasjon fra verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde, 
også behandling av Rennebu kommune etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven.  
Søknaden bør sendes kulturminnemyndigheten for vurdering.  
 
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 9/2021 Trondhjems Turistforening - Oppsett av gapahuker ved 
Trollheimshytta og Jøldalshytta - Trollheimen landskapsvernområde 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 08.03.2021  
 
Forslag i møtet: 
Tillegg til forvalters innstilling: 
Trondhjems Turistforening har ansvaret for 

 utlegging av ved for bruk i ovnen i omsøkte gapahuker. 
 informasjon om bruk av veden, regler om bålbrenning og andre hensyn en ønsker brukerne av 

området skal ta. 
 

Vedtak 
Forvalters innstilling med 2 tilleggsvilkår fra forslaget i møtet ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Forvalters innstilling med forslaget i møtet 
Verneområdestyret for Trollheimen gir Trondhjems Turistforening (TT) dispensasjon for oppføring 
av to gapahuker, en ved Trollheimshytta og en ved Jøldalshytta, slik de er beskrevet i søknad av 
05.02.2021.  
 
Dispensasjonene er gitt med hjemmel i verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde kap. 
IV punkt 1.3 d) Bygging og fornying av turisthytter og anlegg for friluftslivet. 
 
Begrunnelsen for å imøtekomme søknad om gapahukene er at de er planlagt for å legge bedre til 
rette for telternes bruk av områdene ved turisthyttene. Det ventes at tiltaket medfører at telterne i 
større grad bruker areal tettere på turisthyttene, reduserer bålbrenningen og bruken av gadd, tørre 
kvister og annen ved fra skogen i området der teltingen skjer. Søppel både fra bålbrenning og fra 
bruk av skogen til toalett ventes også redusert ved at telterne i større grad bruker tilretteleggingen 
ved hyttene der det er tilgang på toalett. Det bør være en forutsetning at det i gapahukene er oppslag 
med informasjon om bålforbud og andre hensyn man ønsker de skal ta ved sin bruk av området. 
 
Vilkår: 

1. Gapahukene skal oppføres som vist i tegninger vedlagt søknaden.  
2. Kledning skal være tilpasset turisthyttene, og gis en mørk farge med lite kontrast på vindski 

og listverk. Tak skal være av torv. Det er et krav at det nyttes torv tatt på stedet, ikke hentet 
utenfor verneområdet - for å hindre spredning av fremmede arter.  

3. Gulvet bør steinlegges eller være av tre. Gapahukene bør plasseres slik at oppføringen ikke 
krever større terrenginngrep. 

4. Dispensasjonen gjelder for byggearbeid som starter opp innen 3 år fra vedtaksdato. 
5. Motorferdsel knyttet til gjennomføring av tiltaket må omsøkes særskilt. 
6. Trondhjems Turistforening skaffer og legger ut ved for bruk i ovnen i gapahukene. 
7. Trondhjems Turistforening oppfører informasjonsplakater om bruk av den utlagte veden, 

regler for bålbrenning og andre hensyn en ønsker skal hensyntas av brukerne av området. 
 
Forholdet til annet lovverk 
Saken krever i tillegg til dispensasjon fra verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde, 
også avklaring / behandling av Rennebu og Surnadal kommuner etter plan- og bygningsloven. 
 



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 10/2021 Klage på varsel om gjenoppretting - ulovlig oppførte verandaer og 
tilbygg til anneks på 43/42 i Surnadal kommune 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 08.03.2021  
 

Vedtak 
Forvalters innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Forvalters innstilling 
Verneområdestyret gir med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 dispensasjon fra bestemmelsene i 
verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde kap. IV punkt 1.1 a) tillatelse til 
matrikkelhaver på eiendommen Granly gnr./bnr. 43/42 i Kvenndalen i Surnadal kommune for: 

- Tilbygg, som er oppført, til eksisterende anneks/vedskjul som erstatning for allerede revet 
anneks med utedo. 
Det stilles vilkår om at kledningen på annekset endres fra liggende til stående på den nye delen 
alternativt fra stående til liggende på den eldre delen. 

- Etableringen av allerede bygd terrasse inntil sørveggen på fritidsboligen i henhold til 
byggetrinn 1. 
 

Verneområdestyret gir ikke dispensasjon for matrikkelhaver til gnr./bnr. 43/42 i Surnadal kommune 
for den etablerte terrassen byggetrinn 2, jf. verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde 
kap. IV punkt 1.1 a).  Denne pålegges fjernet i henhold til vilkårene gitt i varselet av 4.01.21 om 
gjenoppretting, jf. naturmangfoldlovens §§ 69 – 71 og § 73.  Terrassen vil isolert sett ikke påvirke 
verneformålet og verneverdiene betydelig, men en dispensasjon vil skape presedens mht. det øvrige 
betydelige antallet hytter og setre i verneområdet.  Det vil åpne for endringer innenfor verneområdet 
som på sikt vil kunne føre til en vesentlig og nevneverdig endring av landskapets art og karakter. 

ST 11/2021 Eventuelt 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 08.03.2021  
 
3 saker var meldt inn under eventuelt: 

1. Informasjon om bestandsstørrelse og uttak av jerv og gaupe i Trollheimen (styreleder m.fl.) 
2. Nasjonalparkkonferansen (Odd Arne Hoel, styremedlem) 
3. Supplerende vern (Margrete Svinvik og Odd Arne Hoel, styremedlemmer) 

 
 
Informasjon om bestandsstørrelse og uttak av jerv og gaupe i Trollheimen 
Statens naturoppsyn (SNO) ved Lars Olav Lund orienterte om 

 De ulike forvaltningsorganenes lovpålagte roller i rovviltforvaltningen. 
 Utviklingen i rovviltforvaltningen med økt presisjon ned til individkunnskap pga bruk av 

DNA og viltkamera. 
 Status for kongeørna i og ved verneområdene i Trollheimen etter en krevende ynglesesong i 

2020 pga. ekstreme værforhold i mai/juni. 
 Uttaket av jerv i Trollheimen pr dato i siste sesong: 5 stk felt fordelt på lisensjakta og SNO sitt 

uttak. 



 Uttaket av gaupe i/ved Trollheimen pr dato siste sesong: 2 hunngauper tatt ut på Nordmøre og 
ingen i verneområdene i Trollheimen.  Jakta er stoppet da hunndyrkvoten er felt.  Det avventes 
eventuell tilleggskvote i rovviltnemndmøtet 11. mars. 

 
 
Nasjonalparkkonferansen og Supplerende vern  
Odd Arne Hoel la frem en kommentarrekke og referering til nasjonalkonferansen og dialogmøtet om 
supplerende vern med problematisering av: 

 vern etter naturmangfoldloven mht. erfart ferdselsøkning/masseturisme i områder etter vern og 
da med vekt på nasjonalpark 

 bekymring for slitasje på verneverdiene 
 økte behov for infrastrukturtiltak og tilrettelegging som merking, skilting, parkeringsplasser, 

bruer m.v. 
 vernenivå – trussel mot verneformål ? 
 behovet for lokal medvirkning 
 behovet for grunneiermedvirkning 
 eventuelle endringer av rovviltforvaltingen ved endring til nasjonalpark ? 
 eventuelle endringer for beitedyrnæringene ved endring til nasjonalpark ? 

 

Odd Arne Hoel konkluderte sin orientering og problematisering med:  Jeg ønsker at VO-
forvaltninga for Trollheimen skal påvirke systemet slik at lokalbefolkning blir involvert i prosesser 
på et tidligst mulig stadium.  Det med henvisning til naturmangfoldlovens § 41: 
«Når et arbeid med vern etter dette kapitlet tar til, skal det [...] legges til rette for en saksbehandling 
med best mulig samarbeid med grunneiere, rettighetshavere, berørte næringsinteresser og 
representanter for lokalbefolkningen, herunder utøvere av samisk kultur og utøvere av samisk 
næring, kommunen og fylkeskommunen. Sametinget og andre berørte myndigheter ……………...». 
 

Vedtak 
Styret tar informasjonen gitt i sakene under i eventuelt til orientering. 


