Møteinnkalling
Utvalg:

Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møtested:

, Teams-møte – møtelenke …

Dato:

02.11.2020

Tidspunkt: 09:00 - møteslutt seinest 11:00
Vennligst bekreft/avslå outlookinnkalling.
Eventuelt må forfall meldes snarest til fmopcsb@fylkesmannen.no.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Arbeidsutvalget i Dovrefjell nasjonalparkstyre 2.11.2020

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

AU 1/2020

Godkjenning av innkalling og sakliste

AU 2/2020

Sak - Besøksstrategi med kommunikasjonsplan
Dovrefjell - endelig godkjenning av høringsutkast

Arkivsaksnr
2019/9703

ST 1/2020 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden,
valg av et medlem til å godkjenne protokollen
Ut fra vedtektene for styret skal leder sammen med et medlem godkjenne protokollen.
Videre skal fastsettes antall timer til forberedelse (ikke vedtak).

Forvalters innstilling
Møteinnkalling og sakliste ble godkjent.
Til å godkjenne protokollen ble valgt NN
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Saksframlegg
Arkivsaksnummer:

2019/9703-12

Saksbehandler:

Dato:

Carl Severin Bjurstedt

Utvalg
Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre

26.10.2020

Utvalgssak Møtedato
2/2020
02.11.2020

Sak - Besøksstrategi med kommunikasjonsplan Dovrefjell endelig godkjenning av høringsutkast
Innstilling fra forvalter
Arbeidsutvalget i Dovrefjell nasjonalparkstyre godkjenner endringene som etter styremøtet
5.10. er gjort i framlagte høringsutkast til besøksstrategi og informasjonsplan, datert
28.19.2020.
Dokumentene kan sendes til godkjenning i Miljødirektoratet og deretter på høring.
Høringsperioden settes til tre uker fra utsending.

Dokumenter i saken
Vedlegg:
1

Særutskrift Sak - Besøksstrategi med kommunikasjonsplan Dovrefjell - godkjenning av
høringsutkast

2

Forslag til besøksstrategi for verneområdene på Dovrefjell - 29.10.2020 (ettersendes)

3

Forslag til informasjonsplan for verneområdene på Dovrefjell - 29.10.2020 (ettersendes)

Saksopplysninger
I møtet 5.10. gjorde Dovrefjell nasjonalparkstyre dette vedtaket:
1. Dovrefjell nasjonalparkstyre godkjenner de framlagte utkast til besøksstrategi og
informasjonsplan for verneområdene i Dovrefjell datert 29.9.2020 for oversending til
godkjenning i Miljødirektoratet før høring og utsending på høring.
2. Foreslått tiltak «Samle og redusere ferdsel i Stroplsjødalen og vurdere behovet for
nedlegging av stier» formuleres slik:
«Stisystemet i Stroplsjødalen vurderes ut fra et samlet kunnskapsgrunnlag med tanke på å
samle og redusere ferdselen gjennom revisjon av stisystemet og andre tiltak.»
3. Tiltakspunkt om dialog om å stenge turisthytter i vintersesongen tas ut.
4. Nasjonalparkstyret aksepterer at det gjøres endringer i høringsdokumentene som følge av
gjenstående arbeid med forankring, og gir arbeidsutvalget fullmakt til å godkjenne disse
endringene.
Dokumentene er korrigert i tråd med avsnitt 2 og 3 i vedtaket.
Det har vært avholdt forankringsmøter med administrativt kontaktutvalg og turistforeningene.
Det ble ikke noe av det planlagte møtet med rådgivende utvalg, da kun et medlem meldte
interesse for å delta. Vedkommende ble invitert til og deltok på møtet med administrativt
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kontaktutvalg. Innspillene herfra gikk i hovedsak på den beskrivende delen av planen og er
innarbeidet der det er naturlig.
I tillegg til endringer som følge av styrebehandlingen, er det gjort endringer når det gjelder
vekting av lokalbefolkningen, når det gjelder Stroplsjødalen og i kapittelet som oppsummerer
tiltakene.
Prosjektleder og informasjonsrådgiver vil orientere nærmere om endringer i dokumentene.
Før dokumentet kan sendes på høring, skal det til godkjenning i Miljødirektoratet. En tidligere
versjon har vært til uformell gjennomgang og alt tyder på at forslaget vil bli godkjent.
Direktoratet har signalisert at de vil prioritere å gjennomføre godkjenningen raskt.
Tre ukers høringstid, som for kommunale reguleringsplaner, bør være tilstrekkelig, Om
direktoratet er raske, kan vi da få til sluttbehandling i styremøtet 14. desember. Alternativt et ad
hoc-møte på Teams.
Plandokumentene ettersendes torsdag 29 eller fredag 30.10.

Hjemmelsgrunnlag
Delegering
Nasjonalparkstyret har delegert til arbeidsutvalget å godkjenne de endringene i dokumentene

Vurdering
Styret godkjente dokumentene med to spesifiserte endringer i siste møte. Arbeidsutvalget fikk
fullmakt til å godkjenne endringer som følge av innspill i tillegg til dette.
Med de endringene som nå er gjort er dokumentet ytterligere forbedret og arbeidsutvalget tilrås
å godkjenne disse. En høringstid på tre uker bør være tilstrekkelig, i og med at impliserte parter
har vært gitt anledning til å delta i innspillfasen.
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