
Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre 
Møtested: Styremøte og befaring over to dager i Lom 
Dato: 20.06.2022 
Tidspunkt: 12:00 - 16:00 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ola Husa Risan Leder OPPDAL 
Sidsel Pauline Rykhus Nestleder MOLDE 
Kristin Langtjernet Medlem FOLLDAL 
Per Egil Solli-Mork Medlem RAUMA 
Marit Bjerkås Medlem TLFK 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Ola Engen Medlem TYNSET 
Carl Johansen Medlem MRFK 
Gry Sletta Medlem LESJA 
Aud Hove Medlem IFK 
Guri Ruste Medlem DOVRE 
Ståle Refstie Medlem SUNNDAL 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Kari Marie Jenstad Ståle Refstie SUNNDAL 
Frode Faksvåg Guri Ruste DOVRE 

 
Merknader: 
To-dagers samling, der styremøtet ble avholdt den 21. juni 2022. 
Kari Sveen, Mai Bakken, Stein Magne Grevrusten og Per Olav Haugen deltok på 
befaringene. 
Gunhild Sem, Bernhard Svendsgard, Martine Hårstad og Espen Rusten deltok også  fra 
Dovrefjell nasjonalparkstyres og SNOs side. 
 

 
 

Øvrige frammøtte: 
Navn  
  

 
 
Underskrift: 
 



Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i 
møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
 
 
  



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

ST 15/2022 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden, valg 
av et medlem til å godkjenne protokollen 

  

ST 16/2022 Referatsaker   
ST 17/2022 Delegerte vedtak   
 Referat delegertsak   
 41/2022 Delegert sak - dispensasjon - Knutshø LVO - 

Flåman NR - snødekt mark - transport til 
Borkhussetra - Setaldalen 650 - Stian Otnes 

 2022/2587 

 42/2022 Delegert sak - dispensasjon - Knutshø LVO - 
snødekt mark - transport til hytte Unndalsvegen 
1254 - Espen Gynnild 

 2022/3085 

 43/2022 Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-
Sunndalsfjella NP - påbygg og fasadeendring - 
Karistu gbnr 121/1 - Raubergstela - Sunndal 
fjellstyre 

 2022/449 

 44/2022 Delegert sak - Dalsida LVO - dispensasjon - 
motorferdsel - 2022 - snødekt mark - transport til 
hytte - Skostå - Stig Riise 

 2022/3880 

 45/2022 Søknad - Knutshø LVO - snødekt mark - tilsyn med 
seter ved Gløta - Erling Brennodden 

 2022/2897 

 46/2022 Delegert vedtak - dispensasjon - Dalsida LVO - 
2022-2025 - snødekt mark - transport til gjeterbu i 
Mølmsbotn - Øyvind Mølmen 

 2022/2007 

 47/2022 Delegert sak - dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - 
2022-2024 - barmark - kjøring / transport og 
brøyting på Snøheimvegen mellom Hjerkinn og 
Snøheim turisthytte - DNT Oslo og Omegn 

 2021/12360 

 48/2022 Delegert sak - Torbudalen BVO - dispensasjon - 
motorferdsel - 2022 - 2023 - snødekt mark - 
transport fra Osbu til Torbuvatnet - Torbudalen og 
Aursjøen hytteeierforening 

 2022/3199 

 49/2022 Delegert sak- dispensasjon - Dovrefjell-
Sunndalsfjella NP - Åmotan-Grøvudalen LVO - 
snødekt mark - utkjøring av saltstein - Sunndal 
beitelag 

 2022/3130 

 50/2022 Delegert sak - Dalsida LVO - snødekt mark - 
utkjøring av saltstein - Lesjaskog Beitelag 

 2022/3449 

 51/2022 Delegert sak - dispensasjon - Torbudalen BVO - 
snødekt mark - transport til hytte ved Torbuvatnet - 
Bjørn Hjalmar Nielsen 

 2022/2964 

 52/2022 Delegert sak - Knutshø LVO - dispensasjon - 
motorferdsel - 2022 - 2025 - barmark - transport til 

 2022/4876 



seter i Låggia gbnr 55/152 - Bente Rønning 
Grimsbu 

 53/2022 Uttalelse - skjøtselsplan for Kongevegen mellom 
Åteigen og Fokstugu 

 2021/6459 

 54/2022 Søknad - Torbudalen BVO - snødekt mark - 
transport til turistforeningshytte - Aursjøvegen 1884 
- Aursjøhytta 

 2022/3411 

 55/2022 Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
snødekt mark - utkjøring av saltstein - Bjørn Atle 
Brendjord 

 2022/3514 

 56/2022 Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-
Sunndalsfjella NP - helikopter - ekstra transport til 
Reinheim selvbetjeningshytte - DNT Oslo og 
Omegn 

 2020/13765 

 57/2022 Delegert sak - Knutshø LVO - Flåman NR - snødekt 
mark - tilsyn med seter på Flåman - gbnr 230/1/16 - 
Torstein Eide 

 2022/3896 

 58/2022 Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
dispensasjon - 2022 - takrestaurering og 
fasadeendring - Svartdalsbua - Arne Røtvei 

 2022/3420 

 59/2022 Delegert sak - dispensasjon - Torbudalen BVO - 
snødekt mark - transport til hytte - Aursjøvegen 
2016 - Bjørn Magne Øverås 

 2022/3808 

 60/2022 Delegert sak - Eikesdalsvatnet LVO - helikopter - 
Vasstindbu - Svartvassbu - Reinsvassbu - DNT 
Romsdal 

 2022/3257 

 61/2022 Delegert sak - dispensasjon - Knutshø LVO - 2022-
2025 - snødekt mark - transport til hytte - 
Orkeldalsvegen 799 - Trøasætra - John Øiamo 

 2022/1298 

 62/2022 Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-
Sunndalsfjella NP - snødekt mark - transport til hytte 
- Tjønnglupvegen 861 - Roar Sneve 

 2022/3243 

 63/2022 Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
dispensasjon - motorferdsel - 2022 - snødekt mark - 
transport av materialer - Vangsetra - Per Håkon 
Mosenden 

 2022/3083 

 64/2022 Delegert vedtak - dispensasjon - Knutshø LVO - 
snødekt mark - transport til seter - Unndalsvegen 
973 - Knut Håvard Bjørkås 

 2022/1699 

 65/2022 Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
Hjerkinn LVO m/ BV - dispensasjon - motorferdsel - 
2022 - snødekt mark - transport til hytter - transport 
av ved - Harald Moen 

 2022/3005 

 66/2022 Søknad -Åmotan-Grøvudalen landskapsvernområde 
- graving av fiber til Jenstad - Sunndal 
Energis/SuCom 

 2022/5241 

ST 18/2022 Dispensasjon - Fokstugu LVO - riving av gammel bu 
og oppføring av ny ved Grisungen - gbnr. 156/1/362 
- Emil Nørstebø 

 2022/2981 



ST 19/2022 Forslag til mindre endringer av vernegrenser for 
Drivdalen/Kongsvoll/HJerkinn LVO og Flåman 
naturreservat 

 2019/4286 

ST 20/2022 Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - dispensasjon - 2022 - 
takrestaurering og fasadeendring - Svartdalsbua - 
Arne Røtvei 

 2022/3420 

ST 21/2022 Eikesdalsvatnet LVO - dispensasjon - 2022 - riving 
og oppsetting av nytt naust - Ryssdalsvatnet - 
Liavegen 133 gbnr 87/1 - Robin Holmes 

 2022/2343 

ST 22/2022 Klage på vedtak - Dalsida LVO - dispensasjon - 
riving av eksisterende bu - oppføring av ny hytte og 
uthus gbnr 57/3 - Motterudholet - Margith og Magne 
Sveen 

 2021/12326 

ST 23/2022 Dalsida LVO - dispensasjon - 2022 - etablering av 
ny bru over Sandåe - Merrabotn - Lesjaskog 
heimrast 

 2022/3133 

ST 24/2022 Dalsida LVO - dispensasjon - 2022 - oppføring av 
frittstående utedo ved tilsynsbu - Mølmsbotn - 
Lesjaskog heimrast 

 2022/3142 

ST 25/2022 Høring- forskrift om motorferdsel i utmark - Sunndal 
kommune 

 2022/5308 

 
 

ST 15/2022 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden, 
valg av et medlem til å godkjenne protokollen 
Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 20.06.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Møteinnkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent. 
Sidsel Rykhus ble valgt til å godkjenne protokollen. 
Forberedelsestid til møtet ble satt til 4 timer. 
 
 
 
 

ST 16/2022 Referatsaker 
Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 20.06.2022  
 

Behandling 
Espen Rusten fra SNO orienterte om status i verneområdene. 
Espen Rusten og Gunhild Sem orienterte om brukerundersøkelse 2022. 



Bernhard Svendsgard informerte om status i forvaltningsplanarbeidet og 
innbyggerundersøkelsen Nasjonalparkriket Reiseliv gjennomføret i Nord-Gudbrandsdalen i 
2021-2022. 
Styret ga forvalterne fullmakt til å behandle to saker delegert; atkomstveg Nordsætre og mindre 
tiltak på Reinsvassbu. 
Ola Husa Risan orienterte om deltakelse på Moskusmøtet 17. juni 2022 og middag/besøk med 
Ånderdalen og Stabbursdalen nasjonalparkstyrer den 3. juni 2022. 
 

Vedtak 
 
 
 
 

ST 17/2022 Delegerte vedtak 
Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 20.06.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Styret hadde ingen merknader til de delegerte sakene. 
 
 
 
 

41/2022 Delegert sak - dispensasjon - Knutshø LVO - Flåman 
NR - snødekt mark - transport til Borkhussetra - Setaldalen 
650 - Stian Otnes 2022/2587 Delegert sak - dispensasjon - 
Knutshø LVO - Flåman NR - snødekt mark - transport til 
Borkhussetra - Setaldalen 650 - Stian Otnes 31.03.2022 
00:00:00 Stian Otnes 

42/2022 Delegert sak - dispensasjon - Knutshø LVO - 
snødekt mark - transport til hytte Unndalsvegen 1254 - 
Espen Gynnild 2022/3085 Delegert sak - dispensasjon - 
Knutshø LVO - snødekt mark - transport til hytte - 
Unndalsvegen 1254 - Espen Gynnild 30.03.2022 00:00:00 
Espen Gynnild 

43/2022 Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-
Sunndalsfjella NP - påbygg og fasadeendring - Karistu gbnr 
121/1 - Raubergstela - Sunndal fjellstyre 2022/449 Delegert 



sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - påbygg 
og fasadeendring - Karistu gbnr 121/1 - Raubergstela - 
Sunndal fjellstyre 27.05.2022 00:00:00 Villreinnemnda for 
Snøhetta og Knutshø 

44/2022 Delegert sak - Dalsida LVO - dispensasjon - 
motorferdsel - 2022 - snødekt mark - transport til hytte - 
Skostå - Stig Riise 2022/3880 Delegert sak - Dalsida LVO - 
dispensasjon - motorferdsel - 2022 - snødekt mark - 
transport til hytte - Skostå - Stig Riise 08.04.2022 00:00:00 
Stig Riise 

45/2022 Søknad - Knutshø LVO - snødekt mark - tilsyn med 
seter ved Gløta - Erling Brennodden 2022/2897 Delegert sak - 
dispensasjon - Knutshø LVO - snødekt mark - tilsyn med 
seter ved Gløta - Erling Brennodden 01.04.2022 00:00:00 
Erling Brennodden 

46/2022 Delegert vedtak - dispensasjon - Dalsida LVO - 2022-
2025 - snødekt mark - transport til gjeterbu i Mølmsbotn - 
Øyvind Mølmen 2022/2007 Delegert vedtak - dispensasjon - 
Dalsida LVO - 2022-2025 - snødekt mark - transport til 
gjeterbu i Mølmsbotn - Øyvind Mølmen 05.04.2022 00:00:00 
Øyvind Gunnar Mølmen 

47/2022 Delegert sak - dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - 
2022-2024 - barmark - kjøring / transport og brøyting på 
Snøheimvegen mellom Hjerkinn og Snøheim turisthytte - 
DNT Oslo og Omegn 2021/12360 Delegert sak - dispensasjon 
- Hjerkinn LVO m/ BV - 2022-2025 - barmark - kjøring / 
transport og brøyting på Snøheimvegen - DNT Oslo og 
Omegn 12.05.2022 00:00:00 DNT Oslo og Omegn 

48/2022 Delegert sak - Torbudalen BVO - dispensasjon - 
motorferdsel - 2022 - 2023 - snødekt mark - transport fra 
Osbu til Torbuvatnet - Torbudalen og Aursjøen 
hytteeierforening 2022/3199 Delegert sak - Torbudalen BVO - 
dispensasjon - motorferdsel - 2022 - 2023 - snødekt mark - 
transport fra Osbu til Torbuvatnet - Torbudalen og Aursjøen 



hytteeierforening 07.04.2022 00:00:00 TORBUDALEN OG 
AURSJØEN HYTTEEIERFORENING 

49/2022 Delegert sak- dispensasjon - Dovrefjell-
Sunndalsfjella NP - Åmotan-Grøvudalen LVO - snødekt mark 
- utkjøring av saltstein - Sunndal beitelag 2022/3130 Delegert 
sak- dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Åmotan-
Grøvudalen LVO - snødekt mark - utkjøring av saltstein - 
Sunndal beitelag 30.03.2022 00:00:00 SUNNDAL BEITELAG 
SA 

50/2022 Delegert sak - Dalsida LVO - snødekt mark - 
utkjøring av saltstein - Lesjaskog Beitelag 2022/3449 
Delegert sak - dispensasjon - Dalsida LVO - snødekt mark - 
utkjøring av saltstein - Lesjaskog Beitelag 29.03.2022 
00:00:00 LESJASKOG BEITELAG 

51/2022 Delegert sak - dispensasjon - Torbudalen BVO - 
snødekt mark - transport til hytte ved Torbuvatnet - Bjørn 
Hjalmar Nielsen 2022/2964 Delegert sak - dispensasjon - 
Torbudalen BVO - snødekt mark - transport til hytte ved 
Torbuvatnet - Bjørn Hjalmar Nielsen 29.03.2022 00:00:00 
SUNNDAL KOMMUNE m.fl. 

52/2022 Delegert sak - Knutshø LVO - dispensasjon - 
motorferdsel - 2022 - 2025 - barmark - transport til seter i 
Låggia gbnr 55/152 - Bente Rønning Grimsbu 2022/4876 
Delegert sak - Knutshø LVO - dispensasjon - motorferdsel - 
2022 - 2025 - barmark - transport til seter i Låggia gbnr 
55/152 - Bente Rønning Grimsbu 19.05.2022 00:00:00 Bente 
Helen R Grimsbu 

53/2022 Uttalelse - skjøtselsplan for Kongevegen mellom 
Åteigen og Fokstugu 2021/6459 Uttalelse - skjøtselsplan for 
Kongevegen mellom Åteigen og Fokstugu 16.03.2022 
00:00:00 Statsforvalteren i Innlandet 

54/2022 Søknad - Torbudalen BVO - snødekt mark - transport 
til turistforeningshytte - Aursjøvegen 1884 - Aursjøhytta 
2022/3411 Søknad - Torbudalen BVO - snødekt mark - 



transport til turistforeningshytte - Aursjøvegen 1884 - 
Aursjøhytta 04.04.2022 00:00:00 AURSJØHYTTA 

55/2022 Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - snødekt 
mark - utkjøring av saltstein - Bjørn Atle Brendjord 2022/3514 
Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
snødekt mark - utkjøring av saltstein - Bjørn Atle Brendjord 
29.03.2022 00:00:00 Bjørn Atle Brendjord 

56/2022 Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-
Sunndalsfjella NP - helikopter - ekstra transport til Reinheim 
selvbetjeningshytte - DNT Oslo og Omegn 2020/13765 
Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
helikopter - ekstra transport til Reinheim selvbetjeningshytte 
- DNT Oslo og Omegn 12.05.2022 00:00:00 DNT Oslo og 
Omegn 

57/2022 Delegert sak - Knutshø LVO - Flåman NR - snødekt 
mark - tilsyn med seter på Flåman - gbnr 230/1/16 - Torstein 
Eide 2022/3896 Delegert sak - Knutshø LVO - Flåman NR - 
snødekt mark - tilsyn med seter på Flåman - gbnr 230/1/16 - 
Torstein Eide 08.04.2022 00:00:00 Torstein Eide 

58/2022 Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
dispensasjon - 2022 - takrestaurering og fasadeendring - 
Svartdalsbua - Arne Røtvei 2022/3420 Delegert sak - 
Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - dispensasjon - 2022 - 
takrestaurering og fasadeendring - Svartdalsbua - Arne 
Røtvei 29.03.2022 00:00:00 Kim Veggen 

59/2022 Delegert sak - dispensasjon - Torbudalen BVO - 
snødekt mark - transport til hytte - Aursjøvegen 2016 - Bjørn 
Magne Øverås 2022/3808 Delegert sak - dispensasjon - 
Torbudalen BVO - snødekt mark - transport til hytte - 
Aursjøvegen 2016 - Bjørn Magne Øverås 07.04.2022 00:00:00 
Bjørn Magne Øverås 

60/2022 Delegert sak - Eikesdalsvatnet LVO - helikopter - 
Vasstindbu - Svartvassbu - Reinsvassbu - DNT Romsdal 
2022/3257 Delegert sak - Eikesdalsvatnet LVO - helikopter - 



Vasstindbu - Svartvassbu - Reinsvassbu - DNT Romsdal 
24.03.2022 00:00:00 DNT ROMSDAL 

61/2022 Delegert sak - dispensasjon - Knutshø LVO - 2022-
2025 - snødekt mark - transport til hytte - Orkeldalsvegen 799 
- Trøasætra - John Øiamo 2022/1298 Delegert sak - 
dispensasjon - Knutshø LVO - 2022-2025 - snødekt mark - 
transport til hytte - Orkeldalsvegen 799 - Trøasætra - John 
Øiamo 29.03.2022 00:00:00 Oppdal kommune m.fl. 

62/2022 Delegert sak - Dispensasjon - Dovrefjell-
Sunndalsfjella NP - snødekt mark - transport til hytte - 
Tjønnglupvegen 861 - Roar Sneve 2022/3243 Delegert sak - 
Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - snødekt mark - 
transport til hytte - Tjønnglupvegen 861 - Roar Sneve 
30.03.2022 00:00:00 Roar Sneve 

63/2022 Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - 
dispensasjon - motorferdsel - 2022 - snødekt mark - 
transport av materialer - Vangsetra - Per Håkon Mosenden 
2022/3083 Delegert sak - dispensasjon - Dalsida LVO - 
snødekt mark - transport av materialer - Vangsetra - Per 
Håkon Mosenden 24.03.2022 00:00:00 Per Håkon Mosenden 

64/2022 Delegert vedtak - dispensasjon - Knutshø LVO - 
snødekt mark - transport til seter - Unndalsvegen 973 - Knut 
Håvard Bjørkås 2022/1699 Delegert vedtak - dispensasjon - 
Knutshø LVO - snødekt mark - transport til seter - 
Unndalsvegen 973 - Knut Håvard Bjørkås 30.03.2022 
00:00:00 Knut Håvard Bjørkås 

65/2022 Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkinn 
LVO m/ BV - dispensasjon - motorferdsel - 2022 - snødekt 
mark - transport til hytter - transport av ved - Harald Moen 
2022/3005 Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-
Sunndalsfjella NP - Hjerkinn LVO m/ BV - snødekt mark - 
transport til bu ved Einøvlingen - Harald Moen 01.04.2022 
00:00:00 Harald Moen 

66/2022 Søknad -Åmotan-Grøvudalen landskapsvernområde 
- graving av fiber til Jenstad - Sunndal Energis/SuCom 



2022/5241 Søknad -Åmotan-Grøvudalen 
landskapsvernområde - graving av fiber til Jenstad - Sunndal 
Energis/SuCom 19.05.2022 00:00:00 Sunndal kommune 

ST 18/2022 Dispensasjon - Fokstugu LVO - riving av gammel 
bu og oppføring av ny ved Grisungen - gbnr. 156/1/362 - Emil 
Nørstebø 

Innstilling fra forvalter 
Dovrefjell nasjonalparkstyre vedtar: 

Søknad fra Emil Nørstebø om rive eksisterende bu oppføre ny bu på Grisungen tillates. 
Eiendom gnr. 156 bnr. 1 fnr. 362 ligger innenfor Fokstugu landskapsvernområde. Omsøkt tiltak 
har et bebygd areal på 25 m2, tilsvarende den som søkes revet.  

Vilkår:  

1.Til kledning av fasader skal det brukes tre som materiale 
2.Fargebruk som ikke bryter med omgivelsene, i en halvmørk brunfarget skala, 

skal brukes 
3.Frist for gjennomføring blir satt til 21.06.2025 
4.Bilder av husene på ny plass fra fire kanter sendes nasjonalparkstyret når tiltaket 

er avsluttet  
5.Søknad om motorisert ferdsel i utmark behandles som egen sak forutsatt at byggesaken 

tillates 

  

  

Vedtaket hjemles i verneforskrift for Fokstugu landskapsvernområde, §§ 2, 3.1.1 og 3. 
--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 20.06.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Enstemmig vedtatt som innstillingen. 
 
 
 
 



ST 19/2022 Forslag til mindre endringer av vernegrenser for 
Drivdalen/Kongsvoll/HJerkinn LVO og Flåman naturreservat 

Innstilling fra forvalter 
Dovrefjell nasjonalparkstyre anbefaler at forslagene til endringer i vernegrensene i denne 
saken, følges opp videre av Fylkesmannen i Innlandet, Miljødirektoratet og NordGudbrandsdal 
jordskifterett 

  
--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 20.06.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Enstemmig vedtatt som innstillingen. 
 
 
 
 

ST 20/2022 Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - dispensasjon - 
2022 - takrestaurering og fasadeendring - Svartdalsbua - 
Arne Røtvei 

Innstilling fra forvalter 
Med hjemmel i verneforskriften for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark 3 får Arne Røtvei 
tillatelse til forlengelse av takutstikk på Svartdalsbua med inntil 1,5 meter fra eksisterende 
vindskie. 
 
Det blir satt slike vilkår: 
1. Til kledning av fasader skal det brukes tre som materiale. 
2. Fargebruk som ikke bryter med omgivelsene, i en halvmørk brunfarget skala, skal 
brukes. 
3. Frist for gjennomføring blir satt til 23.12.2025. 
4. Bilder av bua fra fire kanter sendes nasjonalparkstyret når tiltaket er 
avsluttet 
--- slutt på innstilling --- 



Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 20.06.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Enstemmig vedtatt som innstillingen. 
 
 
 
 

ST 21/2022 Eikesdalsvatnet LVO - dispensasjon - 2022 - 
riving og oppsetting av nytt naust - Ryssdalsvatnet - 
Liavegen 133 gbnr 87/1 - Robin Holmes 

Innstilling fra forvalter 
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir dispensasjon til Robin Holmes tillatelse til å rive eksisterende 
naust og sette opp nytt naust ved Ryssdalsvatnet i Eikesdalen lvo, på disse vilkår: 

1. Plassering og utførelse skal være som angitt i søknaden, der maksimalt tillatt størrelse er 
BYA 13,5 m2. Maksimal mønehøyde er 2,4 m og maksimal rafthøyde er 1,4 m. 

2. Gammelt naust skal fjernes. Rent treverk kan nyttes til bålved, øvrige materialer skal 
transporteres ut av området og til godkjent avfallsmottak. 

3. Til kledning av fasader skal det brukes tre som materiale. 

4. Fargebruk som ikke bryter med omgivelsene, i en halvmørk brunfarget skala, skal brukes. 

5. Tiltaket skal være ferdigstilt innen 20.08.2025. 

6. Etter ferdigstilling skal bilder fra byggets alle fire fasader sendes Dovrefjell nasjonalparkstyre. 

Vedtaket er gjort etter lov om naturens mangfold § 48, jf. § 77 
--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 20.06.2022  
 
Per Egil Solli-Mork Ikke tillatt med pipe og fast ildsted. 
 

Behandling 
 

Vedtak 
Forslaget til tilleggsvilkår fra Per Egil Solli-Mork ble enstemmig vedtatt. 
Innstilling fra forvalter med tilleggsvilkår ble enstemmig vedtatt. 



 
 
 
 

ST 22/2022 Klage på vedtak - Dalsida LVO - dispensasjon - 
riving av eksisterende bu - oppføring av ny hytte og uthus 
gbnr 57/3 - Motterudholet - Margith og Magne Sveen 

Innstilling fra forvalter 
Klagen på Dovrefjell nasjonalparkstyres vedtak 10/2022 den 28.03.22, søknad fra Margith og 
Magne Sveen, tas ikke til følge. 
--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 20.06.2022  
 

Behandling 
Epost fra Magne Sveen med forespørsel om å utsette behandlingen ble enstemmig avvist. 
  
 

Vedtak 
Enstemmig vedtatt som innstillingen. 
Marit Bjerkås fremmet følgende protokolltilførsel, som ble enstemmig godkjent: 
Styret viser til gjeldende forvaltningspraksis som tillater inntil 30% økt bebygd areal, som i dette 
tilfellet vil bety inntil 10 m2. 
 
 
 
 

ST 23/2022 Dalsida LVO - dispensasjon - 2022 - etablering av 
ny bru over Sandåe - Merrabotn - Lesjaskog heimrast 

Innstilling fra forvalter 
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir tillatelse til oppføring av bru over Sandåe i Dalsida LVO på 
følgende vilkår: 

1Brua skal oppføres iht tegninger gitt i saksopplysningene. 
2Brua skal plasseres iht til kart gitt i saksopplysningene. 
3Bilder av brua fra fire kanter skal sendes Dovrefjell nasjonalparkstyre etter ferdigstilling. 
4Tiltaket skal utføres innen den 20. august 2025. 

Det gis også tillatelse til fire turer med atv og transport av gravemaskin i forbindelse med 
arbeidene. Gravemaskinstørrelse og transportmåte for denne skal avklares med Lesja 
kommune. 



  
--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 20.06.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Enstemmig vedtatt som innstillingen. 
 
 
 
 

ST 24/2022 Dalsida LVO - dispensasjon - 2022 - oppføring av 
frittstående utedo ved tilsynsbu - Mølmsbotn - Lesjaskog 
heimrast 

Innstilling fra forvalter 
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Lesjaskog heimrast tillatelse til oppføring av ny utedo i tilknyting 
til sin tilsynsbu i Mølmsbotn. 

 
Det blir satt slike vilkår: 
1. Ny utedo skal ikke overskride BYA 1 m2. 
2. Til kledning av fasader skal det brukes tre som materiale. 
3. Fargebruk som ikke bryter med omgivelsene, i en halvmørk brunfarget skala, skal 
brukes. 
6. Frist for gjennomføring blir satt til 20.08.2025. 
7. Bilder av bygget på ny plass fra fire kanter sendes nasjonalparkstyret når tiltaket er 
avsluttet 
--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 20.06.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Enstemmig vedtatt som innstillingen. 
 
 



 
 

ST 25/2022 Høring- forskrift om motorferdsel i utmark - 
Sunndal kommune 

Innstilling fra forvalter 
Dovrefjell nasjonalparkstyre tilrår ikke endringer i Sunndal kommunes lokale 
motorferdselforskrift på nåværende tidspunkt. 

  
--- slutt på innstilling --- 

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 20.06.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Enstemmig vedtatt som innstillingen. 
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