
Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre 
Møtested: Teams 
Dato: 27.04.2022 
Tidspunkt: 19:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest til nasjonalparkforvalter.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed. 
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ST 4/2022 Godkjenning av innkalling og sakliste /
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Nasjonalpark Dovrefjell-Sunndalsfjella  
Naturreservater Flåman, Bjørndalen, Søndre Snøfjelltjønn, Mardalen 
Landskapsvernområder Hjerkinn med biotopvern, Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan-

Grøvudalen, Jora, Fokstugu 
Biotopvernområder Torbudalen, Sandgovbotn-Mardalsbotn 

Saksframlegg 

 
 

 
Arkivsaksnummer: 2022/4098-2 Saksbehandler: Bernhard Svendsgard Dato: 20.04.2022 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre 5/2022 27.04.2022 

 

Søknad -Dovrefjell NP - tiltak på bru over Skiråa - Kari 
Marie Jenstad 

Innstilling fra forvalter 
Kari Marie Jenstad gis tillatelse til oppsetting av trapp/rekkverk i tilknytning til brua over 
Skiråa i Sunndal kommune.  
Trapp/rekkverk kan være inntil 11 meter langt. 
Frist for gjennomføring blir satt til 01.05.2024. 
Bilder av tiltaket fra fire kanter sendes nasjonalparkstyret når tiltaket er avsluttet 
--- slutt på innstilling --- 

Dokumenter i saken 
 

Saksopplysninger 
Kari Marie Jenstad søker om å få gjøre tiltak på brua over Skiråa, innenfor Middagshjellen 
mot Reppdalen: 
Ny bru ble bygd helt fra grunnen av i 2009.  

Det har i alle vært problemer med å få dyr forbi den siste delen av tilkomsten inn til brua. Her 
er det stor stein, svaberg og delvis vann som renner over.  

Elva er svært stri og mange dyr har satt livet til i panikk for å komme seg over. Okser, hester 
og værer har falt på elva og enten omkommet eller blitt avlivet på grunn av skader.  

Det ble noe bedre etter at det kom ny bru med høyt rekkverk,  men fortsatt vegrer sauene 
seg for å krysse siste stykket som tidlig i sesongen er oversvømt at vann. 

Med dette tiltaket ønsker vi å legge om tilkomsten og skjøte på brua med gangbane som tar 
dyrene utenom det farlige området.   

De siste årene har det ikke vært beitedyr i dalen, og det ønsker vi  gjøre noe med.   
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Side 2 av 3

 
Brua ligger i Dovrefjell nasjonalpark. 

 

Hjemmelsgrunnlag 
Delegering 
Tiltaket er en byggesak, men ikke av prinsippiell betydning. Saken kan derfor avgøres i 
arbeidsutvalget. 

Verneformål – forskrift 
§ 3.Vern mot inngrep i landskapet 

I nasjonalparken skal ingen varig påvirkning av naturmiljø eller kulturminner finne sted, med 
mindre slik påvirkning er en forutsetning for å ivareta verneformålet. 

Området er vernet mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av varige eller midlertidige 
bygninger, anlegg og innretninger, hensetting av campingvogner, bobiler og maskiner, 
etablering av oppdrettsanlegg, vassdragsregulering, opplag av båter, gjerding, vegbygging, 
bergverksdrift, graving, utfylling og henleggelse av masse, sprenging boring, bryting av stein, 
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Side 3 av 3

mineraler og fossiler, fjerning av større stein og blokker, mineraler eller fossiler, drenering og 
annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, fremføring av luft- og 
jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt og opparbeiding og merking 
av stier, løyper. 

… 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til 

a) ombygging av eksisterende bygninger 

b) mindre utvidelse av bygninger, eller oppføring av frittstående bygning som kun skal 
benyttes til uthus eller utedo som ikke kan medføre endret funksjon 

c) gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 
naturskade 

d) bygging av bruer og legging av klopper 

e) oppsetting av skilt og merking av nye stier og skiløyper i samsvar med retningslinjer i 
forvaltningsplan 

f) ombygging og oppføring av tilsynsbuer, anlegg og innretninger, herunder gjerder og 
sankekveer, i regi av beitelag i forbindelse med beitebruk i samsvar med retningslinjer i 
forvaltningsplan 

… 

Ombygging, utvidelse og nybygg skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses 
landskapet. 

 

Forvaltningsplan 
Ved behandling av søknader om sanketrøer og lignende legges vekt på å unngå plassering 
som er uheldig i forhold til villrein, flora og andre verneverdier. Det skal også tas hensyn til 
andre brukerinteresser – plassering nær bekker og elver skal unngås, spesielt der disse 
tjener som vannkilde. 
 

Vurdering 
Tiltaket legger til rette for beiting i deler av verneområdet som tidligere har vært brukt til 
dette. Forvalter mener det er positivt at beiting settes i gang igjen i området. 
 
Tiltaket er av mindre karakter og vil ikke virke inn på verneverdiene eller landskapets 
karakter. Forvalter foreslår derfor at tiltaket godkjennes.
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Tilrettelegging for passasje for husdyr ved bru 
over Skiråa, Sunndal kommune. 
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Bakgrunn

Ny bru ble bygd helt fra grunnen av i 2009. 
Det har i alle vært problemer med å få dyr forbi den siste delen av tilkomsten inn til brua. Her er det 
stor stein, svaberg og delvis vann som renner over. 
Elva er svært stri og mange dyr har satt livet til i panikk for å komme seg over. Okser, hester og 
værer har falt på elva og enten omkommet eller blitt avlivet på grunn av skader. 
Det ble noe bedre etter at det kom ny bru med høyt rekkverk,  men fortsatt vegrer sauene seg for å 
krysse siste stykket som tidlig i sesongen er oversvømt at vann.
Med dette tiltaket ønsker vi å legge om tilkomsten og skjøte på brua med gangbane som tar dyrene 
utenom det farlige området.  Alternativt tilrettelegging av stien inn mot brua vist i skisse fra side 5. 
De siste årene har det ikke vært beitedyr i dalen, og det ønsker vi  gjøre noe med.  
Jenstad 8. april 2022
Kari M Jenstad 
Oppdatert 21. april 
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Skisse, trapp med lange trinn 

v

Lengde ca 10 meter

Eksisterende bru

Overløp
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Kostnader

• Materialer  9500
• Overflatebehandling/ tjæralin 2 spann 2200
• Kjøring scooter 3000
• Arbeid 2 personer 3 dager, 45 timer a 500 22500
• Sum eks mva 37200
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Eksisterende bru

Elv

Eksisterende sti

Alternativ utførelse, gangbane sett ovenfra

Utføres som gangbane festet i berget med
søylesko og høyt rekkverk på side mot elva.
Må tilpasses terrenget. Skissen gir ikke et 
nøyaktig bilde av slik det blir utført. Stedet er 
dekt av snø pr dd. 
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Eksisterende bru
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Eksisterende bru
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Eksisterende bru
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Eksisterende bru

Eksisterende sti
problemområde
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