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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 
For de verneområdene som Dovrefjell nasjonalparkstyre har forvaltningsansvaret for er det nedfelt i 

verneforskriftene at det skal utarbeides forvaltningsplan. F.eks. står det i verneforskriften for 

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark § 12:  

«Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, 

tilrettelegging, informasjon osv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.» 

Gjeldende forvaltningsplan er fra 2006 og er tilgjengelig på nasjonalparkstyrets hjemmesider. 

I forbindelse med verneplanarbeidet for tidligere Hjerkinn skytefelt, så ble det utarbeidet forslag til 

forvaltningsplan for området. 

Fokstumyra naturreservat har sin egen forvaltningsplan og det er Statsforvalteren i Innlandet som er 

forvaltningsmyndighet. 

Kunnskapsgrunnlaget for gjeldende forvaltningsplaner er lagt i årene før planene ble godkjent. 

Gjeldende forvaltningsplan er derfor skrevet ut fra en situasjon som var gjeldende for om lag 20 år 

siden. Gjeldende forvaltningsplaner har mange kartvedlegg, og disse er framstilt uten bruk av nye 

digitale GIS-verktøy. Miljødirektoratet har nå laget en egen nettløsning «Forvaltningsplan på nett». 

Nye og reviderte forvaltningsplaner skal nå produseres og bli gjort tilgjengelig i denne portalen. 

Dovrefjell nasjonalparkstyre har i tidligere vedtak initiert rullering av forvaltningsplanen. Det har også 
vært avsatt midler til planarbeidet. Av kapasitetsutfordringer har arbeidet blitt utsatt, men en ønsker 
nå å starte arbeidet på nytt.  
Med en nylig vedtatt besøksstrategi og fullført verneplanarbeid for det tidligere skytefeltet, så ligger 
mye av fundamentet for en ny forvaltningsplan på plass. I disse dokumentene ligger det også føringer 
for videre planarbeid og forvaltning. 
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1.2 Verneområder omfattet av planarbeidet 
Ved rullering av forvaltningsplanene blir det lagt opp til at det lages egne forvaltningsplaner for 
alle verneområdene forvaltet av Rondane-Dovre nasjonalparkstyre, jf. opplegget med 
«Forvaltningsplan på nett». En oversikt over verneområdene er vist i tabell 1. 
Tabell 1. Verneområder forvaltet av Rondane-Dovre nasjonalparkstyre, etter Naturbase. 

 

Verneområde (antall) 

Areal 

(km2) 

Areal sum 

(km2) Kommuner 

Nasjonalpark (1)   1693   

Dovrefjell-Sunndalsfjella  1693   

Dovre, Lesja, Rauma, Molde, Sunndal, 

Oppdal, Tynset, Folldal 

Landskapsvernområde (4)   2433   

Dalsida 646    Lesja, Rauma, Molde 

Eikesdalsvatnet 470   Rauma, Molde, Sunndal 

Fokstugu 79   Dovre, Lesja 

Hjerkinn/Kongsvold/Drivdalen 67   Dovre, Oppdal 

Hjerkinn, med biotopvern 46  Dovre, Lesja 

Jora 50  Dovre, Lesja 

Knutshø 907  Dovre, Oppdal, Tynset, Folldal 

Åmotan-Grøvudalen 154  Sunndal, Oppdal 

Åmotsdalen 14  Oppdal 

Naturreservat (4)   52   

Flåman 29  Dovre, Oppdal, Folldal 

Fokstumyra 18  Dovre 

Jutneset 2  Molde 

Nordre Snøfjelltjønn 3  Oppdal 

Biotopvernområde (2)   236   

Torbudalen 94  Molde, Sunndal 

Sandgrovbotn-Mardalsbotn 142  Rauma, Molde 

Sum  4414  
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1.3 Rammer for saksbehandlingen 
I naturmangfoldloven §§ 35 og 36 står det bl.a.: 

«Utkast til forvaltningsplan skal legges frem samtidig med vernevedtaket. Der det også er aktuelt 

med skjøtselsplan, skal den inngå i forvaltningsplanen.» 

 

I vedtektene for nasjonalparkstyret (2020) heter det: 

«8.1 Forvaltningsplan  

Styret skal utarbeide/revidere forvaltningsplan for verneområdene. Oppstart av planarbeidet bør skje 

i dialog med Miljødirektoratet. Forvaltningsplaner skal utarbeides innenfor rammene av 

naturmangfoldloven og verneforskriftene. Forvaltningsplanen skal konkretisere hvordan formålet 

med vernet skal nås, og skal inneholde enn flerårig tiltaksplan og en besøksstrategi. Utkast til 

forvaltningsplan skal sendes til direktoratet for faglig gjennomgang før høring. Forvaltningsplanen 

skal godkjennes av Miljødirektoratet.  

8.2 Skjøtsel og besøksforvaltning  

Som forvaltningsmyndighet skal styret ut fra naturmangfoldloven § 33 og verneformålet i de enkelte 

verneforskrifter vurdere behov for og nødvendig gjennomføring av skjøtsel og tilrettelegging. Plan for 

skjøtsel og eventuell tilrettelegging skal, jf. §§ 35 og 36 siste ledd, inngå i en forvaltningsplan 

godkjent av Miljødirektoratet. Forvaltningstiltak iverksettes på et kunnskapsbasert grunnlag i 

samsvar med vedtatte forvaltningsplaner/skjøtselsplaner.  

Styret kan som forvaltningsmyndighet legge til rette for at verneområdenes potensial for 

verdiskapning utnyttes innenfor rammen av verneforskriftene og naturmangfoldloven. Dette skal skje 

gjennom konkrete forvaltnings- og skjøtselstiltak, fortrinnsvis i tråd med den delen av 

forvaltningsplanene som omhandler besøksstrategi. Styret skal ikke opptre som næringsaktør, men 

bør i denne sammenhengen innlede et samarbeid med lokalt reiseliv/øvrig reiseliv, samt det 

autoriserte besøkssenter. …» 

 
I veileder M-481 | 2016 Opprettelse av verneområder etter naturmangfoldloven er det tatt inn 

noen føringer for utarbeiding av forvaltningsplan: 

«Klima- og miljødepartementet har gitt utfyllende bestemmelser til saksbehandlingsreglene i eget 

rundskriv (Rundskriv T2/15 Saksbehandlingsregler ved områdevern etter naturmangfoldloven). 

Rundskrivet gjelder ved opprettelse av nye verneområder. Så langt det passer gjelder rundskrivet 

også ved endring eller revisjon av eksisterende verneforskrifter, og ved utarbeidelse av 

forvaltningsplaner.» (Vår understreking) 

I rundskriv T2/15 heter det bl.a.: 

• Alle som berøres av forslagene og andre interesserte skal få fremmet sine synspunkter på en 

tilfredsstillende måte. God gjensidig informasjon vil bidra til å dempe konflikter og øke 

forståelse for vernet. 

• Hovedformålet med saksbehandlingsreglene i naturmangfoldloven er å sikre at 

saksbehandlingen i vernesaker skal være åpen og inkluderende ved at alle berørte parter 

trekkes inn i saken.  

• Grunneiere og rettighetshavere vil ha konkrete rettigheter i det området som vurderes for 

vern, mens den berørte lokalbefolkningen er en videre krets av de som bor i nærheten av 

området som utredes for vern. 
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• Kommunene er sentrale samarbeidspartnere i verneplanprosesser, og det er viktig å vurdere 

vern i medhold av naturmangfoldloven i sammenheng med andre planer og aktivitet i 

kommunene, 

I tråd med Rundskriv T2/15  blir bestemmelser i naturmangfoldloven om saksbehandling lagt til 

grunn. I naturmangfoldloven §§ 41 til 43 er det fastsatt særskilte regler om saksbehandling ved 

opprettelse av verneområder etter naturmangfoldloven kap. V. Disse reglene gjelder i tillegg til 

forvaltningslovens generelle regler, og blir, så langt de passer, gjort gjeldende for arbeidet med 

forvaltningsplanen: 

• Naturmangfoldloven § 41. om saksbehandling: 
o «Når et arbeid med vern etter dette kapitlet tar til, skal det innenfor rammene av annet 

til tredje ledd samt §§ 42 og 43 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. …» 

• Naturmangfoldloven § 42 om kunngjøring av forslag: 
o «Vernemyndigheten skal kunngjøre verneforslaget, med de viktigste følger det antas å få, 

i minst én avis som er alminnelig lest på stedet. … Grunneiere og rettighetshavere skal så 

vidt mulig underrettes ved brev og gis en rimelig frist for å komme med merknader før 

forslag utformes. 

o På et tidlig tidspunkt i saksforberedelsen, og i god tid før kunngjøringen, skal det søkes 

samarbeid med offentlige myndigheter, organisasjoner mv. som har særlig interesse i 

tiltaket. Utarbeidelse av forskrift skal skje i et samarbeid med berørte sentrale 

myndigheter.» 

• Naturmangfoldloven § 42 høring: 
o Forslaget til forskrift skal sendes på høring etter reglene i lov 10. februar 1967 om 

behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 37. Om varsling av grunneiere 

og rettighetshavere gjelder reglene i forvaltningsloven § 16. Forslaget legges ut til 

offentlig ettersyn på minst ett lett tilgjengelig sted og kunngjøres i Norsk Lysingsblad og i 

minst én avis som er alminnelig lest på stedet. 

o Høringsforslaget skal beskrive området som forslaget omfatter, herunder verneformål og 

verneverdier, avgrensing av området og andre verdier enn naturverdier, samt de følgene 

forslaget antas å få, og gi en frist på minst to måneder for uttalelse. 

o Forslaget legges frem til uttalelse for kommunen, fylkeskommunen og berørte statlige 

fagorganer, og for Sametinget hvis verneforslaget berører samiske interesser. 

• Naturmangfoldloven § 8 pålegger myndighetene å innhente og legge til grunn kunnskap om 
natur når det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet. 

• Endring av verneforskrifter 
o Dersom det oppstår behov for endring av vedtatte verneforskrifter, vil 

endringsbehovet avgjøre omfanget av saksbehandlingen. Større endringer i 
verneforskriftene, eller større grenseendringer, krever ny kongelig resolusjon.  
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1.3. Hva er en forvaltningsplan 
I Forvaltningsplan på nett for verneområder (FPNV v.2.0) Brukerveiledning (Miljødirektoratet 

10.06.20) står det: 

«En forvaltningsplan er en praktisk veileder som skal bidra til beslutninger og bruk som sikrer vernet. 

Innenfor rammen av verneforskriften kan planen gi retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel, 

tilrettelegging mv., samt mål og tiltak for å ivareta verneverdiene.»  

I veileder M-481 | 2016 Opprettelse av verneområder etter naturmangfoldloven er det tatt inn 

noen føringer for utarbeiding av forvaltningsplan: 

Organisert ferdsel 

• Gjennom forvaltningsplan skal det presiseres hvilke aktiviteter som er tillatt uten videre og 

hvilke aktiviteter som må ha særskilt tillatelse. Markslitasje og forstyrrelse av dyreliv gjør at 

særlig større arrangementer bør vurderes nærmere av forvaltningsmyndigheten. Dette må 

vurderes i forhold til verneformålet i det enkelte verneområdet og type aktivitet. Hvorvidt en 

organisert tur med f.eks. kajakk, kano eller robåt kan skade naturmiljøet vil være avhengig av 

både når aktiviteten skjer, i hvilken nasjonalpark eller i hvilket område av nasjonalparken 

aktiviteten foregår. 

Organisert bruk av hest  

• Enkeltpersoners bruk av hest skal være tillatt. Organisert bruk av hest skal normalt være 

tillatt på veier, samt traseer og områder som er godkjent for slik bruk i forvaltningsplanen. 

Aktuelle traseer og eventuelt områder skal således angis i forvaltningsplan. Organisert bruk 

av hest utenfor veg og slike angitte traseer skal da være søknadspliktig. Det er særlig 

hensynet til markslitasje som gjør det nødvendig å legge restriksjoner på denne typen 

organisert virksomhet. 

Sykling  

• Etter friluftsloven er sykling tillatt på veier og stier i utmark og ellers overalt på fjellet. 

Omfanget av terrengsykling i utmark er økende. Slik aktivitet kan føre til store skader og 

slitasje i terrenget. I følge forskriftsmalen for nasjonalparker skal sykling derfor kun være 

tillatt på veier, samt traseer og stier som er godkjent for slik bruk i forvaltningsplanen. 

Kommuneplan 

• Plan- og bygningsloven er et viktig verktøy for å styre utviklingen i randsoner inntil 

verneområder. Lovens § 11-8 tredje ledd bokstav c gir kommunen mulighet til å fastsette 

randsonen som hensynssone. I denne sonen kan det gis bestemmelser for å hindre vesentlig 

forringelse av verneverdiene i verneområdet. Dette forutsetter at bestemmelsene fastsettes 

samtidig med fastsetting av verneforskrift for nytt område, ved revisjon av forskriften eller 

samtidig med ny forvaltningsplan eller ved revisjon av denne. 
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Det kan ellers gis utdypende retningslinjer til de ulike bestemmelsene i verneforskriftene når det 

gjelder: 

• Landskap, herunder byggetiltak 

• Dyreliv 

• Planteliv 

• Ferdsel, herunder turstier og skiløyper 

• Motorferdsel 

• Forurensing 

• Skjøtsel og tiltak 

• Oppsyn. 

I forvaltningsplanen skal det tas inn kortfattede beskrivelser av verneområdene om: 

• Verneverdier 

• Naturstatus 

• Brukerinteresser. 

 

2.1 Bevaringsmål 
På Miljødirektoratets nettsted NatStat er det opplyst: 

«Verneområdene er beskyttet mot skade og ødeleggelse. Likevel endres også vernet natur. Mange 

endringer er naturlige, mens andre forårsakes, direkte eller indirekte, av menneskelig aktivitet. Det 

kan f.eks. være fremmede arter som endrer det opprinnelige naturmangfoldet, inngrep som fører til 

tørrlegging eller gjengroing, eller ny naturbruk som endrer vegetasjon og artssammensetning. 

I NatStat kan forvaltningsmyndigheten sette konkrete bevaringsmål for ønsket naturtilstand innen et 

verneområde. Bevaringsmål, f.eks. knyttet til fremmede arter, skal overvåkes. Resultatet av 

overvåkningen fastslår om naturtilstanden er god, middels eller dårlig, og om bevaringsmålet er 

nådd. Innsynsløsning til NatStat gir oversikt over antall bevaringsmål, målt tilstand, og hvilke 

påvirkningsfaktorer (f.eks. fremmede arter) som følges opp av forvaltningsmyndigheten.» 

 

2. Målet med forvaltningsplanarbeidet 
Det blir her også vist til kap. 1.3. 

Målet med forvaltningsplanarbeidet er å oppdatere gjeldende forvaltningsplan i tråd med: 

• ny måte for framstilling og distribusjon av plandokumentene – «Forvaltningsplan på nett» - 

FPNV (versjon 2.0).  

• endret kunnskapsgrunnlag 

• endret bruk av verneområdene 

• at besøksforvaltning skal være et eget tema i forvaltningsplanene.  

• at behovet for informasjon har økt, og skjer på flere plattformer.  

 
Det blir særlig lagt vekt på følgende forhold som viktige i revidering av forvaltningsplanen:  

• fastsette bevaringsmål og status for verneverdiene.  

• lage entydige og samordnede retningslinjer for organisert ferdsel.  
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• lage entydige og samordnede retningslinjer for byggesaker i verneområdene.  

• ha ny vurdering av godkjente løyper og stier.  

• skjøtsel og bruk av seterlandskapet 

• ha lik praksis knyttet til tillatelser for motorferdsel i utmark.  

• ha lik praksis og gjennomgang av praksis knyttet til ulike typer turmål innenfor 

verneområdene. 

Det er aktuelt å knytte bevaringsmål til 

• leveområde for villrein 

• urørthet 

• økosystem og biologisk mangfold 

• naturtyper 

• landskap 

• kulturminner 

 

3. Aktører 
Som det går fram av kap. 1.2 blir det lagt stor vekt på åpenhet og involvering i arbeidet med 

forvaltningsplanen. Det blir derfor gitt en omtale av ulike aktører i planprosessen. 

 

Miljødirektoratet 

Miljødirektoratet skal gi: 

• en faglig godkjenning av utkast til forvaltningsplan før høring 

• endelig godkjenning av forvaltningsplanen. 

 

Miljødirektoratet kan ellers bli kontaktet for veiledning i ulike spørsmål knyttet til planprosessen. 

Miljødirektoratet er eier av portalen «Forvaltningsplan på nett», og vil gi opplæring i bruken av 

portalen. 

 

Statens naturoppsyn 

SNO Hjerkinn og SNO Rindal har oppsynet med verneområdene, og driver i tillegg med 

dokumentasjon, skjøtsel, fysisk tilrettelegging og informasjon. 

 

Statsforvalteren i Innlandet 

Statsforvalteren er formell høringspart. 

Statsforvalteren kan ellers konsulteres i faglige spørsmål knyttet til planprosessen. 

 

Innlandet, Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner 

Fylkeskommunene er formell høringspart. 

Fylkeskommunene er forvaltningsmyndighet etter kulturminnelova, og kan konsulteres om 

forvaltning av kulturminne i verneområdene. 

Fylkeskommunene er planmyndighet for Regional plan for Dovrefjellområdet. 

 

Kommunene 

Kommunene er formelle høringsparter. 
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Verneområdene ligger i Innlandet fylke, og i kommunen Dovre, Lesja, Rauma, Molde, Sunndal, 

Oppdal, Folldal og Tynset. 

Kommunene er viktige samarbeidsparter og aktører. Kommunene har god lokalkunnskap, er 

forvaltningsmyndighet, har mål og strategier for samfunnsutviklingen og et eget virkemiddelapparat. 

Kommunene er viktige aktører fordi det ofte er en sammenheng mellom det som skjer innenfor og 

utenfor verneområdene. 

Grunneiere og fjellstyrer 

Grunneiere og fjellstyrer er formelle høringsparter. Arealet i verneområdene består av både 

statsallmenning, bygdeallmenning, sameier og private eiendommer. Grunneiere og fjellstyrer 

disponerer grunn og forvalter ulike bruksretter. Vernebestemmelser og retningslinjer vil påvirke 

råderetten over arealene. Grunneiere og fjellstyrer må derfor involveres i planarbeidet. 

 

Statsallmenningene har en tredelt forvaltning: 

• Statskog SF er grunneier. 

• Fjellstyrene, forvalter ulike bruksretter (seter, beite, jakt og fiske) etter i fjelloven. 

• Allmenningstyrene, forvalter skogen etter lov om skogbruk i statsallmenningene. 

Innenfor nasjonalparken er det mange private eiendommer. I tabell 3. er det gitt en oversikt over 

gårds- og bruksnummer for de ulike verneområdene. 

 

Næringsdrivende 

Innenfor verneområdene er det i hovedsak to typer næringsdrivende: 

• Landbruk 

• Reiseliv.  

 

Landbruk 

Landbruket er av de viktigste brukerinteressene i verneområdene. Ved siden av jakt og fangst er 

landbruket den bruken med lengst historie i verneområdene. Grunneiere og representanter for 

næringen må være høringsparter, og konsulteres i planprosessen. 

 

Landbruk utøves i ulike former: 

• Alminnelig gårdsdrift, med bygninger 

• Setring, med bygninger 

• Nydyrking 

• Skogbruk 

• Salg av jakt og fiske 

• Gårdsturisme 

• Beitebruk, se egne avsnitt nedenfor. 

 

Grunneierlag 

I mange tilfeller er enkelteiendommer for små til å kunne å bli tildelt fellinsgretter etter viltloven. 

Salg av jakt og fiske blir derfor ofte organisert i egne grunneierlag.  

 

Beitebruk 

Innenfor verneområdene er beitebruken organisert i ulike beitelag  

Beitelagene er høringsparter, og må konsulteres i planprosessen. 
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Reiselivet 

Reiselivets organisasjoner og bedrifter er høringsparter, og må konsulteres i planprosessen. 

 

Reiselivsnæringa tilbyr ulike produkt i tilknytning til nasjonalparken, som f.eks. 

• Overnatting 

• Servering 

• Aktivitetar og guidede turer 

• Utleie av utstyr m.m. 

Gjennom sine tilbud, og ikke minst ved aktiv markedsføring, trekker reiselivet mange besøkende til 

nasjonalparken. Derfor er det viktig å involvere reiselivet i arbeidet med forvaltningsplanen. 

Reiseliv er i hovedsak organisert i fire sammenslutninger: 

• Nasjonalparkriket Reiseliv AS (Dovre, Sel) 

• Visit Hedmark  

• Visit Northwest 

 

Lag og organisasjoner 

Frivillige lag og organisasjoner (også kalt «tredje sektor») organiserer ulike grupper som kan være 

brukere av nasjonalparken. Disse forvalter brukerne sine interesser, og blir talerør for ulike 

interesser. Viktige lag og organisasjoner er: 

• Forum for natur og friluftsliv – Innlandet 

• DNT Oslo og Omegn 

• Kristiansund og Nordmøre turistforening 

• Destinasjonsselskapene 

• Norsk Villreinsenter nord 

• Kongevegen/Pilegrimsleden 

• Faglaga i landbruket 

• Lokale turlag 

 
Andre aktører 

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø 

Villreinnemndene er opprettet i forskrift om hjortevilt § 21 Om villreinnemndene: 

«Villrein i alle villreinområder med areal i to eller flere kommuner skal forvaltes av ei villreinnemnd. 

Villreinnemnda skal arbeide for en langsiktig bærekraftig forvaltning av villreinen og dens 

leveområder i samsvar med naturmangfoldloven og viltloven. 

Det skal være ni villreinnemnder 

… 

 

Sekretariatene for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre og for Reinheimen 

Disse sekreteriatene har ansvaret for tilgrensende verneområder i Rondane og Reinheimen.  

Norsk Villreinsenter nord 

Villreinsenteret har ansvaret for å formidle all relevant kunnskap om villreinen og dens leveområder. 
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Statens vegvesen 

Statens vegvesen har ansvar for europa- og riksvegnettet. Her ligg også ansvar for avkjøringer og 

rasteplasser, samt sekretariat for Nasjonale Turistveger og Kongevegen. 

Kongevegen 

Enkeltpersoner 

Det er aktuelt å knytte kontakt med enkeltpersoner med særlig kunnskap om og erfaring med bruken 

av verneområdene. 
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4. Organisering av planarbeidet 

4.1 Prosjektledelse 
Sekretariatet for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark har prosjektledelsen. Prosjektledelsen skal 

ansvar for: 

• framstilling, oppfølging, framdrift prosjektplan 

• økonomistyring 

• etablering/aktivitet prosjektorganisasjon 

• gjennomføre møter og partsmøter med ulike aktører 

• ha kontakt med kommunene 

• rapportere til styringsgruppen (nasjonalparkstyret) 

• framstille høringsdokumentene (forvaltningsplanene) 

• sluttbehandling. 

4.2 Kompetansebehov 
I arbeidet med forvaltningsplanen har sekretariatet behov for å opplæring i bruk av portalen 

«Forvaltningsplan på nett».  

4.3 Involvering 
I tråd med forvaltningsloven, naturmangfoldloven og god forvaltningsskikk er det viktig å legge opp 

til bred involvering i planarbeidet. 

Sekretariatet vil bruke Rådgivende utvalg og Administrativt kontaktutvalg som referansegrupper. 

Videre vil vi tilrå at det blir opprettet lokale referansegruppe (3 – 5 medlemmer) i hver kommune. 

Sekretariatet vil gjennomføre møter med disse, både i innspillsfasen og i samband med høringen. 

Det vil bli lagt en plan for åpne møter i kommunene, både i innspillsfasen og i samband med 

høringen. 

Videre vil sekretariatet legge opp til egne partsmøter med: 

• Statsforvalteren i Innlandet 

• Innlandet, Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner 

• Villreinnemnda for Dovrefjell og Knutshø 

• Villreinutvalgene for Snøhetta og Knutshø 

• Norsk Villreinsenter nord 

• DNT Oslo og Omegn, KNT 

• Forum for natur og friluftsliv 

• Destinasjonsselskapene 

• Kongevegen/Pilegrimsleden 

• Andre aktuelle aktører, f.eks enkelte fjellstyrer, grunneierlag, velforeninger, 

interesseorganisasjoner eller næringsdrivende. 

Nasjonalparkstyret sin hjemmeside vil bli brukt aktivt for å dele informasjon. 

Det kan etableres en egen faggruppe som ser på behov for tiltak for å ivareta seterlandskapene. 
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4.4 Prosjektorganisering 
Prosjektet vil bli organisert med Dovrefjell nasjonalparkstyre som styringsgruppe. Prosjektledelse vil 

bli ivaretatt av sekretariatet Dovrefjell nasjonalparkstyre. SNO vil være løpende involvert som faglige 

ressurser i arbeidet. 

Administrativt kontaktutvalg og Rådgivende utvalg vil være referansegrupper for planarbeidet. I 

tillegg til en fast prosjektstruktur vil det bli gjennomført partsmøter med enkeltaktører etter behov.  

De fleste eksterne møter arrangeres som nettmøter (Teams). 

Prosjektorganiseringen er ellers vist i tabell 7. 

Tabell 7. Prosjektorganisering. 

Funksjon Sammensetning – aktør 

Styringsgruppe Dovrefjell nasjonalparkstyre 

Prosjektledelse Sekretariatet for Dovrefjell nasjonalparkstyre 

Arbeidsgruppe Forvaltere, styreleder, SNO 

Referansegrupper og møter  

• Administrativt kontaktutvalg Som oppnevnt av Dovrefjell nasjonalparkstyre 

• Rådgivende utvalg Som oppnevnt av Dovrefjell nasjonalparkstyre 

• Referansegrupper i kommunene 3 – 5 personer, oppnevnes av kommunene 

• Åpne møter I den enkelte kommune, alt. felles for flere kommuner 

• Partsmøter Se oversikt over aktører. 

 

6. Tidsplan  
Tidsplan for prosjektet er vist i tabell 8. 

Tabell 8. Tidsplan for hovedpunkter i arbeidet med revidering av forvaltningsplanen. 

Aktivitet Tider 

Vedtak om oppstart av planarbeidet Mars 22 

Opplæring «Forvaltningsplan på nett» fortløpende 

Prosjektplan til godkjenning i nasjonalparkstyret Mars 22 

Høring prosjektplan April 22 

Godkjenning prosjektplan Juni 22 

Møter med kommuner  Innen juni 22 

Møter med utvalg, partsmøter September-oktober 22 

Planarbeid september 22-februar 23 

Nasjonalparkstyret – gjennomgang av innspill våren 23 

Møter med utvalg våren 23 

Møter med kommuner våren 23 

  

  

Høring og sluttbehandling Juni-november 23 

 

7. Økonomi 
75 000,- til reiser og møter i 2022. 


