
 

Møteprotokoll 
 
 
Utvalg: Verneområdestyret for Trollheimen 
Møtested: Teams 
Dato: 29.06.2021 
Tidspunkt: 09:00 – 10:50 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ola Øie Medlem RENNEBU 
Lusie Gjersvoll Medlem SUNNDAL 
Vibeke Langli Medlem RINDAL 
Lilly Gunn Nyheim Medlem FKMR 
Gustav Kant Medlem SAMETINGET 
Kari-Elin Røttereng Lillemo Medlem GRUNTRØND 
Are Hilstad Medlem ORKLAND 
Margrethe Svinvik Nestleder SURNADAL 
Maja Britt Renander Medlem SAMETINGET 
Ragnar Halle Medlem FNFMR 
Frode Støre Bergrem Medlem TTURIST 
Odd Arne Hoel Medlem OPPDAL 

 

Følgende medlemmer hadde forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Ola T. Heggem LEDER FKTL 
Eystein Endreson Opdøl MEDL GRUNNMR 
John Langli Medlem SAUGEIT 
Ristin Kant Medlem TROLLSIJTE 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Oddveig Gikling-Bjørnå Eystein Endreson Opdøl GRUNNMR 

 
Merknader 
Nestleder Margethe Svinvik tiltrådte under leders meldte forfall. 
Frode Støre Bergrem møtte fra halvveis under sak ST 23/2021 
Ragnar Halle og Gustav Kant møtte i verneområdeforvaltningens kontorlandskap i Rindal. 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Hege Sæther Moen Verneområdeforvalter Trollheimen  
Roar Pettersen  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 under møtet. 
 

______________________ ______________________ _______________________ 
Margrethe Svinvik Lilly Gunn Nyheim    Oddveig Gikling-Bjørnå 



 

Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

 Saker til behandling   

ST 19/2021 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste   

ST 20/2021 Valg av to til å godkjenne møteprotokoll sammen med 
leder 

  

ST 21/2021 Referat sak   

RS 17/2021 Trollheimen landskapsvernområde - tilbakemelding - 
anmodning om møte med politisk ledelse i Klima og 
miljødepartementet og Samferdselsdepartementet om 
tilretteleggingstiltak i fjellet 

 2021/105 

 Saker til behandling   

ST 22/2021 Delegert sak   

DS 65/2021 Trollheimen landskapsvernområde - Motorferdsel i 
forbindelse med bygging på Øyasetra og drift på 
Gjelsetra - Turid Nordbø 

 2021/2496 

DS 66/2021 Trollheimen landskapsvernområde - Transport av 
tyngre utstyr og ved - Jon Hove og Siri Hoset 

 2021/3998 

DS 67/2021 Trollheimen landskapsvernområde - transport av 
tyngre utstyr til Hosetsetra og framkjøring av ved - 
Arne Stene 

 2021/4775 

DS 68/2021 Trollheimen landskapsvernområde - Dispensasjon til 
motorferdsel på barmark til Utstuggusætra i Jøldalen - 
158/1 i Rennebu. 

 2021/5833 

DS 69/2021 Trollheimen landskapsvernområde - dispensasjon til 
feltarbeid i ANO-prosjektet 

 2020/7416 

DS 70/2021 Innerdalen landskapsvernområde - dispensasjon for 
innsamling av belegg til artsbestemmelse under 
kartleggingsprosjektet NiN 2021 

 2021/5233 

DS 71/2021 Trollheimen landskapsvernområde - Transport av 
bruelement til Gravbekken med helikopter - 
Trondhjems Turistforening 

 2020/1580 

DS 72/2021 Innerdalen og Trollheimen landskapsvernområder - 
dispensasjon helikopterlanding - Kristiansund og 
Nordmøre turistforening 

 2021/6033 

DS 73/2021 Trollheimen landskapsvernområde - gitt dispensasjon 
for motorferdsel til utkjøring av basestasjoner 
Surnadal og Rindal beitelag, tillegg 

 2021/1751 

DS 74/2021 Trollheimen landskapsvernområde - gitt dispensasjon 
til helikopterfrakt av basestasjon til Storlifjellet - John 
Langli. 

 2021/1751 

DS 75/2021 Trollheimen landskapsvernområde - dispensasjon for 
bruk av helikopter til kombinert vare- og 
persontransport 

X 2021/6710 



 Saker til behandling   

ST 23/2021 Svartåmoen naturreservat - klage på uttak av never 
torv og furutrær til vedlikehold av tak på seterfjøs og 
høyløe på Langlisetra/Alvstusetra 

 2021/2227 

ST 24/2021 Trollheimen landskapsvernområde - Svartåmoen 
naturreservat - Skjøtselsplan Langlisetra/Alvstusetra, 
revisjon 

 2020/1268 

ST 25/2021 Eventuelt   

 



Saker til behandling 

ST 19/2021 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 29.06.2021  

 
Tillegg i møtet 
Uttalelse fra Folldalen og Gråsjøen grunneigarlag vedrørende utfordringen med tilkomst 
for tilsyn av dyr og interesser i Folddalen pga nedtappingen av Gråsjøen også i juli og 
august legges fram under eventuelt. 
 

Vedtak 

Møteinnkalling og saksliste med tillegg i møtet ble enstemmig godkjent 
 
 
 

ST 20/2021 Valg av to til å godkjenne møteprotokoll sammen med leder 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 29.06.2021  

Forslag i møtet: 
Lilly Gunn Nyheim og Oddveig Gikling-Bjørnå godkjenner møteprotokollen sammen med 
leder i møtet Margrethe Svinvik 
 

Vedtak 

Lilly Gunn Nyheim og Oddveig Oddveig Gikling-Bjørnå godkjenner møteprotokollen 
sammen med leder i møtet Margrethe Svinvik. 
 
 
 

ST 21/2021 Referat sak 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 29.06.2021  

 
Forslag i møtet: 
Referatsaken tas til orientering 

Vedtak 

Forslaget i møtet ble enstemmig vedtatt 
 

RS 17/2021 Trollheimen landskapsvernområde - tilbakemelding - anmodning om møte 
med politisk ledelse i Klima og miljødepartementet og Samferdselsdepartementet om 
tilretteleggingstiltak i fjellet 

 



Saker til behandling 

ST 22/2021 Delegert sak 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 29.06.2021  

 
Behandling i møtet: 
De delegerte vedtakene ble lagt fram til orientering. 

Vedtak 

 
 
 

DS 65/2021 Trollheimen landskapsvernområde - Motorferdsel i forbindelse med bygging 
på Øyasetra og drift på Gjelsetra - Turid Nordbø 

DS 66/2021 Trollheimen landskapsvernområde - Transport av tyngre utstyr og ved - Jon 
Hove og Siri Hoset 

DS 67/2021 Trollheimen landskapsvernområde - transport av tyngre utstyr til Hosetsetra 
og framkjøring av ved - Arne Stene 

DS 68/2021 Trollheimen landskapsvernområde - Dispensasjon til motorferdsel på 
barmark til Utstuggusætra i Jøldalen - 158/1 i Rennebu. 

DS 69/2021 Trollheimen landskapsvernområde - dispensasjon til feltarbeid i ANO-
prosjektet 

DS 70/2021 Innerdalen landskapsvernområde - dispensasjon for innsamling av belegg til 
artsbestemmelse under kartleggingsprosjektet NiN 2021 

DS 71/2021 Trollheimen landskapsvernområde - Transport av bruelement til Gravbekken 
med helikopter - Trondhjems Turistforening 

DS 72/2021 Innerdalen og Trollheimen landskapsvernområder - dispensasjon 
helikopterlanding - Kristiansund og Nordmøre turistforening 

DS 73/2021 Trollheimen landskapsvernområde - gitt dispensasjon for motorferdsel til 
utkjøring av basestasjoner Surnadal og Rindal beitelag, tillegg 

DS 74/2021 Trollheimen landskapsvernområde - gitt dispensasjon til helikopterfrakt av 
basestasjon til Storlifjellet - John Langli. 

DS 75/2021 Trollheimen landskapsvernområde - dispensasjon for bruk av helikopter til 
kombinert vare- og persontransport 

 



Saker til behandling 

ST 23/2021 Svartåmoen naturreservat - klage på uttak av never torv og furutrær til 
vedlikehold av tak på seterfjøs og høyløe på Langlisetra/Alvstusetra 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 29.06.2021  

 
Forslag i møtet: 
Fremmet av Are Hilstad 
Forvalters innstilling pkt. 2 om oppsettende virkning slettes. 
 

Vedtak 

Forvalters innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt 
Forslaget i møtet om pkt. 2 ble vedtatt med 8 mot 5 stemmer. 
 

------------------------------ 
 
Klagen fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal tas til følge. 
 Vedtaket fra verneområdestyrets arbeidsutvalg 20.05.21, sak 4/21 suppleres med et vilkår. 

 Det stilles vilkår om at det foreligger dispensasjon med rammer for den aktuelle 
vedhogsten før neverflekking på de aktuelle trærne for vedhogst kan iverksettes. 

 
 
Forvalters innstilling 
 

Klagen fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal tas til følge. 
 Vedtaket fra verneområdestyrets arbeidsutvalg 20.05.21, sak 4/21 suppleres med et vilkår. 

 Det stilles vilkår om at det foreligger dispensasjon med rammer for den aktuelle 
vedhogsten før neverflekking på de aktuelle trærne for vedhogst kan iverksettes. 

 Klagen får oppsettende virkning. 
 

Neverflekking 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 gir verneområdestyret for Trollheimen 
matrikkelhaver til gnr/bnr 16/20,27 Alvstusetra/Langlisetra dispensasjon for av uttak never i 
Svartåmoen naturreservat for restaurering av taket på seterfjøs og høyløa på setra.   Omfanget 
er avgrenset til de trærne som skal felles som ved vinterhalvåret 21/22 og avgrenses til 
vedhogst for inntil 3 års normalt forbruk på setra.  Neverflekking kan også utføres sammen 
med Trondhjem turistforening (TT) forut for TT sin årlige vedhogst vinteren 21/22 til 
Trollheimshytta.  Den forutsetter avtale med TT og eventuelle andre aktuelle grunneiere og 
rettighetshavere både for hogst og transport.  Neverflekking vurderes ut over flekkingen av 
trærne for vedhogst klart å være i strid med verneformålet for Svartåmoen naturreservat.  Det 
foreligger alternative tilganger på never utenfor naturreservatet for resterende neverbehov til 
omsøkte tiltak. 

 Det stilles vilkår om at det foreligger dispensasjon med rammer for den aktuelle 
vedhogsten før neverflekking på de aktuelle trærne for vedhogst kan iverksettes. 

 
Ad uttalelse fra søker. 

 Vedlikehold omfatter ikke rett til uttak av materialer til bruk for vedlikeholdet 
herunder never eller furutrær osv., jf. Miljødirektoratets rundskriv, M106-2014, kap. 
4.1. 

 



ST 24/2021 Trollheimen landskapsvernområde - Svartåmoen naturreservat - Skjøtselsplan 
Langlisetra/Alvstusetra, revisjon 

Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 29.06.2021  

 

Vedtak 

Forvalters innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Dispensasjonen til slått på Langlisetra/Alvstusetra videreføres for perioden 2021 – 25 
med avgrensninger, mål, tiltak og vilkår gitt i kapitlene 2.8 – 2.9 og første avsnitt i 
kapittel 2.7 i skjøtselsplanen av 2021. 

Dispensasjonen til slått utvides ikke til arealene omkring Fiskjassetra, jf. kap. 2.7 siste 
avsnitt i skjøtselsplanen av 2021. 

Begrunnelse: 
 For Svartåmoen naturreservat «er formålet med fredinga 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.». 

 Eksisterende areal som har hatt dispensasjon for restaurering og slått er allerede gitt 
høy vekt for størrelse (4,1 daa) til verdibegrunnelsen for det arealet som er under 
restaurering som «slåttemark», jf. lokalitetsbeskrivelsen for Naturbase. 

 Erfaringene med skjøtsel av arealet det har vært dispensert for siden 2014 har vært 
mangelfullt mht. beiting og beitetilgang. Det sammen sett med bakgrunn i 
verdibegrunnelsen for arealet: «svak verdi som følge av lavt beitetrykk med 
påfølgende dominans av sølvbunke.» 

Dispensasjonen til inngjerding av slåttemarka omkring Langlisetra/Alvstusetra videreføres 
fram til 2025 med de samme vilkår og begrunnelse som vedtatt i verneområdestyret i 2017. 

 
 

Forvalters innstilling 

Dispensasjonen til slått på Langlisetra/Alvstusetra videreføres for perioden 2021 – 25 med 
avgrensninger, mål, tiltak og vilkår gitt i kapitlene 2.8 – 2.9 og første avsnitt i kapittel 2.7 i 
skjøtselsplanen av 2021. 
 

Dispensasjonen til slått utvides ikke til arealene omkring Fiskjassetra, jf. kap. 2.7 siste avsnitt i 
skjøtselsplanen av 2021. 

Begrunnelse: 
 For Svartåmoen naturreservat «er formålet med fredinga 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.».   

 Eksisterende areal som har hatt dispensasjon for restaurering og slått er allerede gitt høy 
vekt for størrelse (4,1 daa) li verdibegrunnelsen for det arealet som er under restaurering 
som «slåttemark», jf. lokalitetsbeskrivelsen for Naturbase. 

 Erfaringene med skjøtsel av arealet det har vært dispensert for siden 2014 har vært 
mangelfullt mht. beiting og beitetilgang.  Det sammen sett med bakgrunn i 
verdibegrunnelsen for arealet: «svak verdi som følge av lavt beitetrykk med påfølgende 
dominans av sølvbunke.» 

 

Dispensasjonen til inngjerding av slåttemarka omkring Langlisetra/Alvstusetra videreføres fram 
til 2025 med de samme vilkår og begrunnelse som vedtatt i verneområdestyret i 2017.ST 
25/2021 Eventuelt 



Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 29.06.2021  

2 saker til vurdering under «Eventuelt: 
 

1. Uttalelse datert 28.06.2021 fra Folldalen og Gråsjøen grunneigarlag. 
 

 
 
 
Forslag i møtet: 
Verneområdeforvalterne tar kontakt med konsesjonshaver Statkraft med mål om å få på plass 
helikoptertransport inn Folddalen i perioden hvor Statkraft har besørget nedtapping av Gråsjøen. 
 

Vedtak 

Møtet var omforent om forslaget i møtet. 
 
 
 
 
 



2. Befaringer av traséer som sporlegges i verneområdet av henholdsvis Nerskogen 
løypeforening og Storlidalen løypelag. 

 
Forslag i møtet: 
Verneområdeforvalterne foreslår dato(er) i juli for gjennomføring av befaringene og inviterer 
verneområdestyrets medlemmer til deltakelse (frivillig) under befaringene. 
 

Vedtak 

Møtet var omforent om forslaget i møtet. 
 
 
 
 


