Protokoll Styremøte 3.10.2016

Møteprotokoll
Utvalg:

Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møtested: Store møterom, Hjerkinn, Norsk villreinsenter
Dato:
03.10.2016
Tidspunkt: 12:00 – 15:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Bengt Fasteraune
Magnhild Vik
Ingvill Dalseg
Mariann Skotte
Hilde Frankmo Tverraaen
Sidsel Pauline Rykhus
Iver Erling Støen
Bård Sødal Grasbekk

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
Dovre k
Rauma k
Oppdal k
Lesja k
Folldal k
Møre og Romsdal FK
Oppland FK
Hedmark FK

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Rolf Jonas Hurlen
Ellen Haugen Bergsrønning
Ståle Refstie
Christian Steenland

Funksjon
Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem

Representerer
Nesset k
Sør-Trøndelag FK
Sunndal k
Tynset k

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Toril Melheim Strand
Merete Myhre Moen

Møtte for
Rolf Jonas Hurlen
Christian Steenland

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Carl S. Bjurstedt Nasjonalparkforvalter
Lars Børve
Nasjonalparkforvalter
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Representerer
Nesset k
Tynset k

Protokoll Styremøte 3.10.2016

Godkjenning:
Protokollen er bekreftet godkjent ved gjennomsyn hos leder og det valgte medlem i sak 24,
se arkivsak 2016/633 og følgende dokumenter:
-

Utsendt protokollutkast (dok. nr. 47 av 6.10.2016), med godkjenninger fra
Bengt Fasteaune (dok. i 16/633 nr. 53 av 12.10 2016) og
Sidsel Rykhus (dok. i 16/633 nr. 51 av 6.10.2016)

Side 2 av 15

Protokoll Styremøte 3.10.2016

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Arkivsaksnr

ST 24/2016

Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden, valg
av et medlem til å godkjenne protokollen

ST 25/2016

Delegerte vedtak til referat

RD 116/2016 Dispensasjon - Motorferdsel - 2016 - 2018 Transport med traktor av brensel, materialer m.m. til
hytter i Tjønnglupen, retur reinslakt - Tjønnglupen
Hytteeierforening v/Sivert H. Sæteren

2016/5200

RD 117/2016 Dispensasjon - Eikesdalsvatnet LVO - Dalsida LVO
- 2016 - Bruk av helikopter for transport til fire
sameiehytter - Eikesdal Sameige

2016/5007

RD 118/2016 Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark
- Bar mark - Transport med bil og traktor på
kjøresporet til Snøfjellstjønna for hytte 356/1/15 - Erik
R Nerhoel

2016/4994

RD 119/2016 (RD 119-124 – jf. RS 14/2016 nedenfor)
Ny behandling etter klage – Dovrefjell-Sunndalsfjella
NP – Dispensasjon – Transport med bil/traktor for
hytte ved Tverrfjellet 356/1/134 – Trond Tronsgård

2015/3113

RD 120/2016 Ny behandling etter klage – Dovrefjell-Sunndalsfjella
NP – Dispensasjon – Transport med bil/traktor for
hytte ved Tverrfjellet 356/1/248 – Knut Storli

2015/5066

RD 121/2016 Ny behandling etter klage – Dovrefjell-Sunndalsfjella
NP – Dispensasjon – Transport med bil/traktor for
hytte ved Tverrfjellet 356/1/121 – Kjell Stensheim

2015/3109

RD 122/2016 Ny behandling etter klage – Dovrefjell-Sunndalsfjella
NP – Dispensasjon – Transport med bil/traktor for
hytte ved Tverrfjellet 351/1/212 – Sturla Sæther

2015/3111

RD 123/2016 Ny behandling etter klage – Dovrefjell-Sunndalsfjella
NP – Dispensasjon – Transport med bil/traktor for
hytte ved Tverrfjellet 351/1/212- Odd Fiske

2015/2809

RD 124/2016 Ny behandling etter klage – Dovrefjell-Sunndalsfjella
NP – Dispensasjon – Transport med bil/traktor for
hytte ved Tverrfjellet 351/1/181 – Kristine O. Stene

2014/4576
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Utvalgssaksnr

Innhold

Arkivsaksnr

RD 125/2016 Dispensasjon – Dalsida landskapsvernområde – Bruk
av båtmotor på Vangsvatnet – 2016-2019 – Ola Erik
Myren

2016/4544

RD 126/2016 Dispensasjon – Torbudalen biotopvernområde – Bruk
av motorbåt på Reinsvatnet for transport av ved,
materialer og proviant – Ola Smistad

2016/3955

RD 127/2016 Delegert sak – Dispensasjon - Åmotsdalen
landskapsvernområde - Bruk av ATV for transport av
vitenskapelig utstyr og proviant – NINA

2016/1205

RD 128/2016 Dispensasjon – Torbudalen biotopvernområde – Bruk
av motorbåt på Reinsvatnet til egen hytte – Jan
Oddbjørn Kolmann Johnsen

2016/2335

RD 129/2016 Tillatelse – Knutshø landskapsvernområde – Kjøring
over vadet i elva Kakella ved Storvollen i Kakelldalen
– Kakelldalen Beitelag BA

2016/4211

RD 130/2016 Delegert vedtak – Dispensasjon – Torbudalen BVO –
Bruk av motorbåt på Reinsvatnet – Sunndal fjellstyre

2016/3622

RD 131/2016 Dispensasjon – Torbudalen biotopvernområde –
Transport av materialer med motorbåt på
Holbuvannet ifbm restaurering av Skyttarhytta –
Martin Sæther

2016/2639

RD 132/2016 Dispensasjon – Dovrefjell-Sunndalsfjella
nasjonalpark – Bar mark – Biltransport av mannskap
til sauesanking, kjøresporet til Snøfjellstjønna –
Soløyfjellet beitelag v/ Odd-Einar Norheim

2016/5611

RD 133/2016 Dispensasjon – Dalsida landskapsvernområde – Bruk
av båtmotor på Vangsvatnet i forbindelse med fisking
– 2016-2020 – Oddbjørn Torsgård

2016/5090

RD 134/2016 Dispensasjon – Knutshø landskapsvernområde –
Rypetaksering med hund – 2016-2018 – Folldal
fjellstyre

2016/4808

RD 135/2016 Dispensasjon – Eikesdalsvatnet LVO – Bruk av
helikopter til transport av tømmerhytte og utstyr –
Gaudalsvatnet – Ed Maynor Sjølseth

2013/8547
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Utvalgssaksnr

Innhold

Arkivsaksnr

ST 26/2016

Referatsaker

2003/4333

RS 12/2016

Endelig vedtak – Klage (tatt til følge – landing avslått)
– Eikesdalsvatnet landskapsvernområde – Landing
med helikopter i Katthammaren i forbindelse med
filminnspilling – Baseheimen / Jetman v/ Tom Erik
Heimen

2015/1972

RS 13/2016

Melding om vedtak – Eikesdalsvatnet
landskapsvernområde – Sandgrovbotn-Mardalsbotn
biotopvernområde – «Småkraftpakke RaumaNesset»

2014/8376

RS 14/2016

Endelig vedtak (klagesak, direktoratet) – DovrefjellSunndalsfjella nasjonalpark – Bruk av bil/traktor på
kjøresporet til søndre Snøfjellstjønna for transport av
utstyr m.v. for bruk på hytte 356/1/212 ved
Tverrfjellet – Sturla Sæther

2015/3111

RS 15/2016

Befaring – etterkontroll Lundlivegen, omlegging –
18.08.2016

2015/5656

RS 16/2016

Arbeider langs gamle Kongeveien/pilegrimsleden
over Hjerkinnhø

2014/6172

Saker til behandling
ST 27/2016

Søknad fra Kari Oddveig Holen, Lesja, om
ombygging og tilbygg til seterhus på Gardsenden i
Fokstugu landskapsvernområde

2016/5088

ST 28/2016

Søknad fra Heidi Åsen og Egil Rune Slåen, Folldal,
om å rive nåværende hytte og uthus ved Råtåsjøen i
Knutshø landskapsvern-område og sette opp ny hytte
med uthusdel på ny tomt i nærheten

2016/4877

ST 29/2016

Søknad fra Henry Ødegård, Dombås, om å rive uthus
og sette opp anneks til hytte ved Lesjabekken i
Fokstugu landskapsvernområde

2016/4941

ST 30/2016

Sak - Åmotan-Grøvudalen landskapsvernområde Dispensasjon - Framføring av strøm i jordkabel til
hytter på Stortæla i Grødalen - Sunndal Energi

2015/2513

ST 31/2016

Dovrefjell nasjonalparkstyre - Reoppnevning av
rådgivende utvalg

2016/2188
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Utvalgssaksnr

Innhold

Arkivsaksnr

ST 32/2016

Orienteringer - Eventuelt - Dovrefjell
nasjonalparkstyre 3.10.2016

2014/4199

ST 24/2016 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden,
valg av et medlem til å godkjenne protokollen
Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 03.10.2016
Forslag til vedtak og innstilling
1. Dovrefjell nasjonalparkstyre godkjenner innkalling og sakliste til møte 3.10.2016
2. Til å godkjenne protokollen sammen med lederen velges …

Merknader i saken
Spørsmål fra Toril Melheim Strand om regional plan og forvaltningsplan. Dette ble tatt
opp under orienteringssaker.

Vedtak
Enstemmig som innstillingen, med valg av Sidsel Rykhus til å underskrive protokollen.

ST 25/2016 Delegerte vedtak
Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 03.10.2016
Forslag til vedtak og innstilling
1. Dovrefjell nasjonalparkstyre tar delegerte saker til referat 116-135 til etterretning.

Merknader i saken
Ingen.

Vedtak
Enstemmig som innstillingen

Refererte delegerte saker 3.10.2016:
116/2016 Dispensasjon - Motorferdsel - 2016 - 2018 - Transport med traktor av
brensel, materialer m.m. til hytter i Tjønnglupen, retur reinslakt - Tjønnglupen
Hytteeierforening v/Sivert H. Sæteren 2016/5200
117/2016 Dispensasjon - Eikesdalsvatnet LVO - Dalsida LVO - 2016 - Bruk av
helikopter for transport til fire sameiehytter - Eikesdal Sameige 2016/5007
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118/2016 Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark - Bar mark - Transport
med bil og traktor på kjøresporet til Snøfjellstjønna for hytte 356/1/15 - Erik R Nerhoel
2016/4994
119/2016 Ny behandling etter klage - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Dispensasjon Transport med bil/traktor for hytte ved Tverrfjellet 356/1/134 - Trond Tronsgård
2015/3113
120/2016 Ny behandling etter klage - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Dispensasjon Transport med bil/traktor for hytte ved Tverrfjellet 356/1/248 - Knut Storli 2015/5066
121/2016 Ny behandling etter klage - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Dispensasjon Transport med bil/traktor for hytte ved Tverrfjellet 356/1/121 - Kjell Stensheim
2015/3109
122/2016 Ny behandling etter klage - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Dispensasjon Transport med bil/traktor for hytte ved Tverrfjellet 351/1/212 - Sturla Sæther 2015/3111
123/2016 Ny behandling etter klage - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Dispensasjon Transport med bil/traktor for hytte ved Tverrfjellet 351/1/212- Odd Fiske 2015/2809
124/2016 Ny behandling etter klage - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Dispensasjon Transport med bil/traktor for hytte ved Tverrfjellet 351/1/181 - Kristine O. Stene
2014/4576
125/2016 Dispensasjon - Dalsida landskapsvernområde - Bruk av båtmotor på
Vangsvatnet - 2016-2019 - Ola Erik Myren 2016/4544
126/2016 Dispensasjon - Torbudalen biotopvernområde - Bruk av motorbåt på
Reinsvatnet for transport av ved, materialer og proviant - Ola Smistad 2016/3955
127/2016 Delegert sak - Dispensasjon - Åmotsdalen landskapsvernområde - Bruk av
ATV for transport av vitenskapelig utstyr og proviant - NINA 2016/1205
128/2016 Dispensasjon - Torbudalen biotopvernområde - Bruk av motorbåt på
Reinsvatnet til egen hytte - Jan Oddbjørn Kolmann Johnsen 2016/2335
129/2016 Tillatelse - Knutshø landskapsvernområde - Kjøring over vadet i elva Kakella
ved Storvollen i Kakelldalen - Kakelldalen Beitelag BA 2016/4211
130/2016 Delegert vedtak - Dispensasjon - Torbudalen BVO - Bruk av motorbåt på
Reinsvatnet - Sunndal fjellstyre 2016/3622
131/2016 Dispensasjon - Torbudalen biotopvernområde - Transport av materialer med
motorbåt på Holbuvannet ifbm restaurering av Skyttarhytta - Martin Sæther 2016/2639
132/2016 Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark - Bar mark Biltransport av mannskap til sauesanking, kjøresporet til Snøfjellstjønna - Soløyfjellet
beitelag v/ Odd-Einar Norheim 2016/5611
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133/2016 Dispensasjon - Dalsida landskapsvernområde - Bruk av båtmotor på
Vangsvatnet i forbindelse med fisking - 2016-2020 - Oddbjørn Torsgård 2016/5090
134/2016 Dispensasjon - Knutshø landskapsvernområde - Rypetaksering med hund 2016-2018 - Folldal fjellstyre 2016/4808
135/2016 Dispensasjon - Eikesdalsvatnet LVO - Bruk av helikopter til transport av
tømmerhytte og utstyr - Gaudalsvatnet - Ed Maynor Sjølseth 2013/8547

ST 26/2016 Referatsaker
Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 03.10.2016
Forslag til vedtak og innstilling
1. Dovrefjell nasjonalparkstyre tar referatsakene 12-16/2016 til etterretning.

Merknader i saken
Ingen.

Vedtak
Enstemmig som innstillingen.

Referatsaker 3.10.2016
RS 12/2016 Endelig vedtak - Klage (fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ikke tatt til
følge - landing avslått) - Eikesdalsvatnet landskapsvernområde - Landing
med helikopter i Katthammaren i forbindelse med filminnspilling Baseheimen / Jetman v/ Tom Erik Heimen 2015/1972
Se:
https://www.dropbox.com/s/szn7im2aeo87cpw/2016.06.29%20Helikopter
%20Katthammar%20Jetman%20%20endelig%20avaslag%20%28nytt%29.pdf?dl=0
RS 13/2016 Melding om vedtak - Eikesdalsvatnet landskapsvernområde Sandgrovbotn-Mardalsbotn biotopvernområde - "Småkraftpakke RaumaNesset" 2014/8376
RS 14/2016 Endelig vedtak (klagesak, direktoratet, klage tatt til følge) - DovrefjellSunndalsfjella nasjonalpark - Bruk av bil/traktor på kjøresporet til søndre
Snøfjellstjønna for transport av utstyr m.v. for bruk på hytte 356/1/212 ved
Tverrfjellet - Sturla Sæther 2015/3111
Se: https://www.dropbox.com/s/unlhzydm6lv84rn/60%20201606.29%20Endelig%20vedtak%20MiDir.pdf?dl=0
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RS 15/2016 Befaring - etterkontroll Lundlivegen, omlegging - 18.08.2016 2015/5656.
Rapport: https://www.dropbox.com/s/y1g4eqb0rwfyxfy/2016-0818%20Befaringsrapport%20Lundlivegen.pdf?dl=0
RS 16/2016 Arbeider langs gamle Kongeveien/pilegrimsleden over Hjerkinnhø
2014/6172
Se sak 32/2016 Orienteringer

ST 27/2016 Søknad fra Kari Oddveig Holen, Lesja, om ombygging og
tilbygg til seterhus på Gardsenden i Fokstugu landskapsvernområde
Forslag til vedtak – innstilling
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir ikke Kari Oddveig Holen, Lesja, tillatelse til å rive
kokhusdelen på ca. 18 m2 på nåværende seterhus (sel) på Nørstebøsetra på
Gardsenden i Fokstugu landskapsvernområde, og sette opp et nytt tilbygg på 40 m2 i
vinkel på den gamle lafta delen på ca. 32 m2, slik at bebygd areal blir ca. 72 m2 til
sammen.
Avslaget begrunnes med at tilbygg i vinkel på selet sannsynligvis er i strid med den
delen av verneformålet for Fokstugu landskapsvernområde som går ut på å ta vare på
seterlandskapet og seterbebyggelsen. Tilbygget i vinkel vil sannsynligvis endre eller
virke vesentlig inn på landskapets art eller karakter, siden de fleste selene på
Gardsenden er rektangulære. Tilbygg i vinkel på selet er også i strid med retningslinjen
i forvaltningsplanen som går ut på at tiltak skal gjennomføres i tråd med tradisjonell
byggeskikk i området.
Nasjonalparkstyret anbefaler Kari Oddveig Holen å planlegge tilbygg i lengderetningen
på selet, og søke om det.
Avslaget er gitt med hjemmel i verneforskriften for Fokstugu landskapsvernområde, § 3
pkt. 1.3 d og i.

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 03.10.2016
Behandling i møtet
Forslag til vedtak ble diskutert, men det ble ikke foreslått noe annet vedtak.

Vedtak
Dovrefjell nasjonalparkstyre slutter seg til forslag til vedtak.
Enstemmig.
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ST 28/2016 Søknad fra Heidi Åsen og Egil Rune Slåen, Folldal, om å
rive nåværende hytte og uthus ved Råtåsjøen i Knutshø
landskapsvern-område og sette opp ny hytte med uthusdel på ny
tomt i nærheten
Forslag til vedtak – innstilling
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Heidi Åsen og Egil Rune Slåen, Folldal, dispensasjon til
å rive nåværende hytte og uthus (på tilsammen 38,1 m2 bebygd areal) ved Råtåsjøen i
Knutshø landskapsvernområde, og sette opp ny hytte med uthusdel (på tilsammen
48,1 m2 bebygd areal) på ny tomt, ca. 20 meter sør-øst for det nåværende uthuset
Dispensasjonen begrunnes med at riving av den nåværende hytta og uthuset, og
oppsetting av ny hytte med uthusdel på ny tomt i nærheten, vil medføre en forholdsvis
liten endring i forhold til nåværende arealbruk i landskapsvernområdet. Denne
endringen er sannsynligvis ikke i strid med verneformålet for Knutshø
landskapsvernområde, og vil påvirke verneverdiene forholdsvis lite.
Vilkår:
Den nye tomta skal ikke planeres eller tilføres masser for å gjøre tomta mer
egnet for bygging, f.eks. på støpt såle. Hytta skal settes på punkt, pilarer eller
grunnmur / ringmur på den nye tomta, slik at det opprinnelige, naturlige terrenget
bevares mest mulig. Punktene, pilarene eller grunnmuren skal ikke være høyere
enn nødvendig.
- Ny hytte med uthusdel skal bygges i samsvar med tradisjonell byggeskikk i
området, og i samsvar med opplysningene i søknaden og tegninger vedlagt
søknaden. Det skal brukes materialer og farger som ikke skiller seg ut fra
omgivelsene.
- Den nåværende hytta og uthuset skal ikke brennes, men rives.
- Treverk kan kappes opp til ved som kan brukes på stedet. Andre materialrester
skal fraktes ut av verneområdet og tas hånd om på forsvarlig måte.
- Den nye tomta har slitesvak vegetasjon, og tomta til den nåværende hytta og
uthuset kan brukes som parkeringsplass når denne hytta og uthuset er revet og
denne tomta har blitt ryddet.
Dispensasjonen er gitt med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 1. ledd, og vilkårene er
fastsatt med grunnlag i vanlig praksis innenfor forvaltningsretten.
-

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 03.10.2016
Behandling i møtet
Ingen merknader.

Vedtak
Dovrefjell nasjonalparkstyre slutter seg til forslag til vedtak.
Enstemmig.
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ST 29/2016 Søknad fra Henry Ødegård, Dombås, om å rive
uthus og sette opp anneks til hytte ved Lesjabekken i
Fokstugu landskapsvernområde
Forslag til vedtak – innstilling
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Henry Ødegård, Dombås, dispensasjon til å rive
nåværende uthus og utedo (på tilsammen 13 m2 bebygd areal) til hytte ved Lesjabekk i
Fokstugu landskapsvernområde, og sette opp et nytt anneks på 28 m2 bebygd areal på
samme tomt. Annekset skal inneholde vedfyrt oppholdsrom, toalett, badstue og hems.
Dispensasjonen begrunnes med at riving av det nåværende uthuset og utedoen og
oppsetting av nytt anneks på samme tomt, vil medføre en forholdsvis liten endring i
forhold til nåværende arealbruk i landskapsvernområdet. Denne endringen er
sannsynligvis ikke i strid med verneformålet for Fokstugu landskapsvernområde, og vil
påvirke verneverdiene forholdsvis lite.
Vilkår:
Tomta skal ikke planeres eller tilføres masser for å gjøre tomta mer egnet for
bygging, f.eks. på støpt såle. Det nye annekset skal settes på punkt, pilarer eller
grunnmur / ringmur på tomta, slik at det opprinnelige, naturlige terrenget bevares
mest mulig. Punktene, pilarene eller grunnmuren skal ikke være høyere enn
nødvendig.
- Det nye annekset skal plasseres på tomta til det nåværende uthuset og utedoen
som skal rives. Det vil si at uthuset og utedoen må rives før det nye annekset
kan settes opp.
- Det nye annekset skal bygges i samsvar med tradisjonell byggeskikk i området,
og i samsvar med opplysningene i søknaden og tegninger vedlagt søknaden.
Det skal brukes materialer og farger som ikke skiller seg ut fra omgivelsene.
- Det nåværende uthuset og utedoen skal ikke brennes, men rives.
- Treverk kan kappes opp til ved som kan brukes på stedet. Andre materialrester
skal fraktes ut av verneområdet og tas hånd om på forsvarlig måte.
Dispensasjonen er gitt med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 1. ledd, og vilkårene er
fastsatt med grunnlag i vanlig praksis innenfor forvaltningsretten.
-

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 03.10.2016
Behandling i møtet
Ingen merknader.

Vedtak
Dovrefjell nasjonalparkstyre slutter seg til forslag til vedtak.
Enstemmig.
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ST 30/2016 Sak - Åmotan-Grøvudalen landskapsvernområde
- Dispensasjon - Framføring av strøm i jordkabel til hytter på
Stortæla i Grødalen - Sunndal Energi
Forvalters innstilling
1. Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Sunndal Energi KF tillatelse til å legge strøm i
jordkabel fram til åtte hytter på Stortæla i Åmotan-Grøvudalen
landskapsvernområde, slik det er beskrevet i søknad av 12.8.2016.
2. Tillatelsen omfatter etablering av trafokiosk ved parkeringsplassen og tre
fordelingsskap mellom hyttene.
3. Nasjonalparkstyret gir videre dispensasjon for nødvendig kjøring med lett (ca. 5 t)
gravemaskin med gummibelter, lett (ca. 1 t) minidumper eller lignende og jernhest til
nødvendig kjøring og transport for å gjennomføre tiltakene.
4. Følgende vilkår gjelder
a. Tiltakene gjennomføres i sommersesongen 2017.
b. Beskrivelsen av arbeidene i søknaden med vedlegg (kart, skisse av organisering
av gravearbeider) gjelder som vilkår.
Søker må påse at kabeltraseene til hyttene ikke får mer karakter av
kjørespor/bilvei enn tilfellet er i dag etter ferdigstillelse.
c. Vilkårene skal gjøres kjent for entreprenør og maskinførere, og finnes på det
enkelte kjøretøy som brukes. Søker må legge stor vekt på å påse at
entreprenøren følger opp vilkårene.
d. Forvalter skal ha beskjed på e-post før arbeidet starter opp og når det er ferdig.
5. Vedtaket er fattet etter forskrift for Åmotan-Grøvudalen landskapsvernområde § 3
(pkt 1,2 og 4) og etter naturmangfoldloven § 48 (pkt. 3 og 4).

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 03.10.2016
Merknader i saken
Forslag fra Bård Sødal Grasbekk om tillegg i vilkår:
1. Endring i pkt 2:
Kabelskap skal plasseres ved hyttevegg.
2. Nytt pkt 5. (pkt 5 i innstillingen blir pkt. 6):
Utelys skal kun stå på når hytta er i bruk. Bevegelsessensor kan nyttes.

Vedtak
Forslag 1 falt mot 4 stemmer.
Forslag 2 falt mot 4 stemmer.
Innstillingen ble vedtatt mot en stemme fra Bård Sødal Grasbekk.
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ST 31/2016 Dovrefjell nasjonalparkstyre - Reoppnevning av
rådgivende utvalg
Forslag til vedtak – innstilling
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 03.10.2016
Behandling i møtet
Bengt Fasteraune foreslo at Statskog får 1 plass i rådgivende utvalg.
Grunneierrepresentasjonen i rådgivende utvalg ble diskutert, og nasjonalparkstyret
kom fram til at nåværende grunneierrepresentasjon gjennom styrene i villreinutvalgene
er tilfredsstillende når Statskog samtidig får 1 plass i utvalget og beitenæringen også er
representert.
Mariann Skotte foreslo at FNF får 2 plasser i utvalget istedenfor 4.
Bård Sødal Grasbekk foreslo at FNF får 4 plasser i utvalget som tidligere, og ikke 2.
Bengt Fasteraune foreslo at FNF Oppland og Hedmark deler 1 plass i utvalget, og at
FNF Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal deler 1 plass i utvalget.

Vedtak
Dovrefjell nasjonalparkstyre reoppnevner med dette rådgivende utvalg. Følgende
organisasjoner / organer tilbys plass i det rådgivende utvalget framover:
1. Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Oppland og Hedmark – deler 1 plass
(1 medlem), og Forum for natur og friluftsliv Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal –
deler 1 plass (1 medlem).
2. Turistforeningene: DNT Oslo og Omegn, Kristiansund og Nordmøre Turistforening,
Molde og Romsdal Turistforening – deler 2 plasser (2 medlemmer).
3. Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø – én representant (1 medlem).
4. Villreinutvalget for Snøhetta – hele styret – 6 medlemmer.
5. Villreinutvalget for Knutshø – styret, unntatt medlemmene fra Alvdal og Rennebu – 3
medlemmer.
6. Statskog SF – én representant (1 medlem).
7. Lesja beitesamlag, og lokallagene til Sau og Geit i Oppdal, Folldal, og Dovre – 4
medlemmer
8. Reiselivet: Nasjonalparkriket reiseliv AS (Oppland) og Destinasjon Nordmøre og
Romsdal – én representant fra hver (2 medlemmer).
9. Statkraft og Glommen og Laagens Brukseierforening – to plasser (2 medlemmer).
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10. Snøfjelltjønnin vei- og hytteeierforening og Torbudalen hytteeierforening –
én representant fra hver (2 medlemmer).
Nasjonalparkstyret ber hver av disse oppnevne sine representanter jf. antall plasser
(25) spesifisert i listen over.

ST 32/2016 Orienteringer - Eventuelt - Dovrefjell
nasjonalparkstyre 3.10.2016
Forvalters innstilling
Det ble orientert om følgende saker:
1. Moskusstien
2. Bygging av uthus m.m. i flere verneområder, uten tillatelse herfra.
3. Restaurering Gamle Kongeveg.

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 03.10.2016
Merknader i saken
Forvalter (Bjurstedt) orienterte i tillegg til oppsatte orienteringer om melding fra
fjelloppsynet om skjemmende spor etter kjøring med ATV i Knutshø LVO
(Støsetervegen).
Bengt Fasteraune orienterte i tillegg om arbeid med ny informasjonsstrategi etter at
iNasjonalparker er nedlagt. Direktoratet har utfordret NP-styrene til å foreslå ny strategi.
Leder pluss sekretariatene i Rondane og Dovrefjell har hatt et positivt møte med
direktoratet.
Toril Melheim Strand etterlyste orientering om arbeid med FVP.
Arbeidet er ikke kommet videre siden sommeren.
Fasteraune påpekte at utarbeiding av nye verneforskrifter for nasjonalparken og
forvaltningsplan i samband med vern av skytefeltet vil kunne gi synergieffekter.

Vedtak
Enstemmig som innstillingen, med tillegg:
4. Spor etter kjøring med ATV, Knutshø LVO.
5. Ny informasjonsstrategi etter nedlegging av iNasjonalparker.
6. Arbeid med forvaltningsplan
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Vedtaket ble dermed slik:
Det ble orientert om følgende saker:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Moskusstien
Bygging av uthus m.m. i flere verneområder, uten tillatelse herfra.
Restaurering Gamle Kongeveg.
Spor etter kjøring med ATV, Knutshø LVO.
Ny informasjonsstrategi etter nedlegging av iNasjonalparker.
Arbeid med forvaltningsplan

Presentasjon til punktene 1, 2, 3 og 4 over:
https://www.dropbox.com/s/zb26hx9mijl31qx/Orienteringer%20Styrem%C3%B8te%203.10.2016.pdf?dl=0
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