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Behandling i møtet
Ingen merknader.
Vedtak
Som innstillingen,
- enstemmig.

Innstilling fra forvalter
Høringsnotat vedlagt saken legges ut på offentlig ettersyn og sendes berørte parter på
høring.
Frist for merknader er 1. mars 2019.

Dokumenter i saken
Vedlegg:
1

Dovrefjell -Sunndalsfjella nasjonalpark - Høringsnotat - alternativer for transport til hytter
ved Tverrfjellet

Vedlegget har lenker til aktuelle dokumenter.

Saksopplysninger
Transport på sommerføre til hytter ved Tverrfjellet har vært omdiskutert og det har vært reist
spørsmål ved regelverket. Siste år har det også vært dorskjeller i hva kommunen og
nasjonalparkstyret har tillatt. Nasjonalparkstyret har behandlet saken flere ganger og
forutsatt at den må få en endelig avgjørelse i forvaltningsplan. Fylkesmannen i Trøndelag
foreslår at en tar denne saken ut av forvaltningsplanarbeidet og behandler den separat, for å
ta resultatet inn i en revidert forvaltningsplan seinere. En bør ha en løsning til
barmarkssesongen 2019. Dette er en omforent holdning hos administrasjonene hos berørte
myndigheter.
I høringsnotatet ber nasjonalparkstyret om synspunkter på og prioritering av fire mulige
alternativer, samt på om det bør innføres kjøretid og på om hytter lenger inne i fjellet skal få
fortsette å bruke kjøresporet. Høringsnotatet konkluderer ikke.
Forvalter viser ellers til høringsnotatet.

I og med at resultatet skal bli del av forvaltningsplan, må høringsforslag og endelig vedtak
godkjennes av miljødirektoratet. For å få en mest mulig åpen prosess i utgangspunktet,
legges opp til denne prosessen:
1. Det framlagte høringsnotatet sendes på høring med frist 1.3.2019.
1.1. Ut fra dette og innkomne merknader utarbeides et høringsforslag til endelige
retningslinjer der et av alternativene med eventuelle modifikasjoner blir valgt..
2. Dette behandles i nasjonalparkstyret 8.4.2019
2.1. Godkjennes av miljødirektoratet så raskt som mulig
2.2. Sendes på høring med frist ca. 20. mai
3. Endelige retningslinjer vedtas i nasjonalparkstyret 17.6.
3.1. godkjenning i Miljødirektoratet
4. Søknader for 2019-23 behandles i tråd med resultatet. Om godkjenning drar ut med
forbehold om godkjenning og mulige endringer.
Berørte parter:
 Hytteeiere med adresse til Snøfjellstjønnvegen
 Snøfjelltjønnin vei- og hytteeierforening
 Oppdal bygdeallmenning
 Villreinnemnda og -utvalget
 Oppdal kommune
 Fylkesmannen i Trøndelag
 Aktuelle interesseorganisasjoner jf. bl.a. rådgivende utvalg
 Samt offentlig høring

Hjemmelsgrunnlag
Delegering
Saker fra nasjonalparkstyret som skal på høring skal sendes på høring etter styrevedtak.
Verneformål – forskrift
Se høringsnotat. Forvaltningsmyndigheten er ansvarlig for å utarbeide forvaltningsplan.
Forvaltningsplan
Se høringsnotat
Naturmangfoldloven
Se høringsnotat
Presedens
Ikke aktuelt

Vurdering
Det er god grunn til å få en endelig løsning på plass i denne saken, og det framlagte
høringsnotat bør derfor sendes på en første høringsrunde. Ut fra neste styremøte planlagt 8.
april, settes høringsfrist til 1. mars.
Rett utskrift
Hjerkinn, 25. januar 2019
Carl S. Bjurstedt
nasjonalparkforvalter
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur
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