Møteprotokoll
Utvalg:

Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møtested: Store møterom, Hjerkinn, Norsk villreinsenter
03.10.2016
Dato:
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

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

Funksjon
Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem

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

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

Representerer
Nesset k
Sør-Trøndelag FK
Sunndal k
Tynset k

Representerer
Nesset k
Tynset k

Protokoll med samla sak 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), 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 27

Protokoll med samla sak 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
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DOVREFJELL

Saksfremlegg

NASJONALPARKSTYRE

Arkivsaksnr: 2016/4877-4
Saksbehandler: Lars Børve
Dato: 11.09.2016

Utvalg

Utvalgssak Møtedato

Dovrefjell nasjonalparkstyre

28/2016

03.10.2016

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
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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.
Dokumenter
10.07.2016: Søknad fra Heidi Åsen og Egil Rune Slåen til Folldal kommune om å
rive nåværende hytte og uthus ved Råtåsjøen i Knutshø landskapsvernområde og sette opp ny hytte med uthusdel på ny tomt i nærheten.
12.07.2016: Brev fra Folldal kommune til Heidi Åsen og Egil Rune Slåen - Foreløpig
svar.
12.08.2016: E-post fra Statskog til Folldal kommune – Uttalelse.
07.09.2016: E-post fra Folldal fjellstyre til Dovrefjell nasjonalparkstyre – Uttalelse
Opplysninger om søknaden / saksopplysninger
Heidi Åsen og Egil Rune Slåen, Sollivegen 5, 2580 Folldal, søker i brev til Folldal
kommune 10.07.2016 om å rive nåværende hytte og uthus ved Råtåsjøen i Knutshø
landskapsvernområde og sette opp ny hytte med uthusdel på ny tomt i nærheten.
Nåværende hytte og uthus har festenr. 52 i Folldal statsallmenning (gnr. 230, bnr.1), og
ligger like øst for sørenden på Råtåsjøen. Se kart 1.
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Kart 1. Kart over bl.a. Råtåsjøen og Flåmsetrene.
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Bilde 1: Råtåsjøen sett fra sør. Nåværende hytte og uthus sees til høyre i bildet.

Bilde 2: Nåværende hytte og uthus ved Råtåsjøen.
Nåværende hytte er over 50 år gammel, er ikke isolert, har fuktskader i taket og sprekk
i pipa.
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Nåværende hytte er 8,27 x 3,32 m, dvs. 27,5 m2 bebygd areal (BYA), og uthuset er
4,08 x 2,6 m, dvs. 10,6 m2 bebygd areal, til sammen 38,1 m2 bebygd areal.
Lengde og bredde på hytta og uthuset ble målt opp av saksbehandler 31.08.2016. Det
ble da tatt hensyn til at det stående ytterpanelet på både hytta og uthuset er
underliggere på alle hjørnene. Takoverbygg / overbygd inngansparti regnes også med i
bebygd areal.
Heidi Åsen og Egil Rune Slåen skriver i søknaden at de ønsker å rive den nåværende
hytta og uthuset, og sette opp ny hytte og uthus i ett og samme bygg på ny tomt, ca. 20
meter sør-øst for det nåværende uthuset. De ønsker å bygge ny hytte og uthus
sammen fordi det vil bli et penere og ryddigere bygg, og de ønsker å flytte den nye
hytta for å minske støv og støy fra veien.

Bilde 3: Bildet viser en liten «måsårande» / forhøyning sør-øst (til venstre) for det
nåværende uthuset hvor den nye hytta med uthusdel kan settes opp.
Den nye hytta med uthusdelen har et bebygd areal på 48,1 m2, dvs. 10 m2 mer enn
den nåværende hytta og uthuset. Se tegning 1.
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Tegning 1: Grunnris for ny hytte med uthusdel.
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Tegning 2: Fasade kortvegg stue-/kjøkkendel.
Den nye hytta skal bygges i reisverk med villmarkspanel, småruta vinduer og torvtak,
og treverk beises i naturgrå farge. Hytta skal ikke ha innlagt vann og avløp.
Statskog skriver i e-post 12.08.2016 bl.a.:
Med forbehold om at Folldal fjellstyre ikke har vesentlige innvendinger og tiltaket
godkjennes av vernemyndigheten, vil Statskog kunne tillate utviding av
bebyggelsen og flytting til ny tomt som skissert i søknaden. Det forutsettes at
gammel bebyggelse rives og tomt ryddes så snart den nye hytta tas i bruk.
Folldal fjellstyre uttaler seg til søknaden i møte 31.08.2016 (sak 12/2016), og har ingen
innvendinger til utvidelsen og flytting av hytta til ny tomt.
Regler og retningslinjer for saksbehandlingen
Regler og retningslinjer for saksbehandlingen går bl.a. fram av:
- Naturmangfoldloven av 19. juni 2009.
- Verneforskrift for Knutshø landskapsvernområde av 3. mai 2002.
- Forvaltningsplan for verneområdene på Dovrefjell, vedtatt 8. februar 2006.
- Rundskriv om forvaltning av verneforskrifter, utgitt av Miljødirektoratet i 2014.
Formålet med Knutshø landskapsvernområde er å ta vare på et sammenhengende
høyfjellsområde med leveområdene til villreinen i Knutshø, og et særpreget natur- og
kulturlandskap med tilhørende planteliv, dyreliv, landskapsformer og kulturmiljø, jf.
verneforskriften § 2.
Knutshø landskapsvernområde er vernet mot stort sett alle tekniske inngrep eller tiltak
som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter, jf. § 3, pkt. 1.1,
og Dovrefjell nasjonalparkstyre har ikke hjemmel i verneforskriften til å gi tillatelse til å
rive nåværende hytte og uthus og sette opp ny hytte med uthusdel på ny tomt i
nærheten. Søknaden må derfor behandles som en dispensasjonssak i forhold til
verneforskriften, jf. § 48 i naturmangfoldloven (dispensasjon fra vernevedtak).
I naturmangfoldloven § 48 går det i 1. ledd fram:
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke
strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene
nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige
samfunnsinteresser gjør det nødvendig.
Rundskriv om forvaltning av verneforskrifter, utgitt av Miljødirektoratet i 2014,
inneholder retningslinjer som er relevant for vurderingen om det kan gis dispensasjon
(s. 11):
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Hvis et omsøkt tiltak eller en aktivitet ikke strider mot vernevedtakets formål og
ikke kan påvirkeverneverdiene nevneverdig, kan forvaltningsmyndigheten
vurdere dispensasjon etter § 48 første alternativ.
Ved søknad om dispensasjon må det først vurderes om vilkårene er oppfylt.
Vilkårene er kumulative, det vil si at begge vilkårene må være oppfylt. Det at
vilkårene er oppfylt gir ikke krav på dispensasjon. Bestemmelsen er en kanbestemmelse, som innebærer at det skal foretas en konkret vurdering av om det
skal gis en dispensasjon dersom vilkårene er oppfylt. I avveiningen av om
dispensasjon skal gis må det foretas en skjønnsmessig vurdering.
Blant annet vil omfanget, miljøvirkningen og nødvendigheten av de tiltak som
det søkes dispensasjon for, ha betydning. Også de hensyn som positivt taler for
det omsøkte tiltak, og om det vil stride mot verneverdiene om tilsvarende
dispensasjonssøknader blir innvilget i fremtiden, inngår i vurderingen.
Dispensasjon etter § 48 første alternativ, omfatter tiltak som er forenlig med
verneformål og verneverdier i det aktuelle området. Dette vil i noen grad
avhenge av verneform.
I forvaltningsplanen for verneområdene på Dovrefjell står det ikke noe om arealgrenser
for hytter og buer, men det følger av forvaltningspraksis i nasjonalparker og
landskapsvernområder at det kan godtas tilbygg på inntil 10 m2, og en økning av
totalarealet på ca. 30 %, jf. brev av 02.10.2009 fra Direktoratet for naturforvaltning i
forbindelse med en byggesak i Fokstugu landskapsvernområde.
I forvaltningsplanen Dovrefjell går det fram at områdene ved Råtåsjøen ligger i en
såkalt sone uten tilrettelegging og inngrep. I retningslinjene for denne sonen står det (s.
46):
Irreversible inngrep (som bygninger og andre anlegg, veier og kjørespor,
permanent merkede stier), kan kun tillates innenfor rammen av
vernebestemmelsene om det er godtgjort at tiltaket ikke vil ha negative
konsekvenser for verneformålet.
I forvaltningsplanen (s. 89) går det bl.a. fram:
Tilbygg, ombygginger, utvidelser eller andre tiltak som medfører endringer i
størrelse, utseende eller funksjon, er ikke å forstå som vedlikehold. Tiltak som
kan medføre økt overnattingskapasitet, endret ferdselsmønster i området eller
funksjonsendring, krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Eventuelle
søknader om ombygginger/ utvidelser, må vurderes i forhold til verneformålet.
I retningslinjene i forvaltningsplanen for bygninger i verneområdene (s. 90), går det
bl.a. fram:

Side 17 av 27

Protokoll med samla sak styremøte 3.10.2016

Tiltak skal gjennomføres i tråd med tradisjonell byggeskikk i området. Det skal
nyttes materialer og farger som ikke skiller seg ut fra omgivelsene.
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7, skal også legges til grunn som
retningslinjer når det treffes beslutninger som berører naturmangfold:
-

§ 8 kunnskapsgrunnlaget,
§ 9 føre-var-prinsippet,
§ 10 økosystemtilnærming og samlet belastning,
§ 11 kostnadene ved miljøforringelse,
§ 12 miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.

Vurderinger
Å rive den nåværende hytta og uthuset (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, 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.
Den nye tomta bør ikke planeres eller tilføres masser for å heve tomta eller gjøre tomta
mer egnet for bygging, f.eks. på støpt såle. Hytta bør settes på punkt (f.eks. murt av
stein), pilarer eller grunnmur / ringmur (med lufting) på den nye tomta, slik at det
opprinnelige, naturlige terrenget bevares mest mulig. Punktene, pilarene eller
grunnmuren bør være så lave / lav som mulig, dvs. ikke høyere enn nødvendig.
Den nåværende hytta og uthuset bør ikke brennes, men rives slik det er søkt om.
Treverk kan kappes opp til ved som kan brukes på stedet. Andre materialrester bør
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
bør brukes som parkeringsplass når denne hytta og uthuset er revet og denne tomta
har blitt ryddet.
Vurdering i forhold til prinsippene i naturmangfoldloven § 8-12, jf. § 7:
Når det treffes beslutninger som berører naturmangfoldet, skal forvaltningen innhente
og legge til grunn kunnskap om naturmangfoldet. Kunnskapen som skal brukes, er
kunnskap om landskap, økosystemer, naturtyper og arter, og det skal gis en vurdering
av effekten av påvirkninger.
Riving av nåværende hytte og uthus ved Råtåsjøen i Knutshø landskapsvernområde,
og oppsetting av ny hytte med uthusdel på ny tomt i nærheten, vil berøre
naturmangfoldet, bl.a. landskapet forholdsvis lite, og effekten av påvirkningene vil også
være forholdsvis små, jf. § 8.
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Påvirkningen av økosystemet skal også vurderes ut fra den samlede belastningen som
økosystemet er eller vil bli utsatt for, jf. § 10. Dispensasjon til riving av nåværende hytte
og uthus og oppsetting av ny hytte med uthusdel på ny tomt i nærheten, vil sammen
med andre tillatelser og dispensasjoner som er eller vil bli gitt i disse fjellområdene,
sannsynligvis ikke føre til at belastningen på økosystemet blir for stor samlet sett. Det
er derfor ikke behov for å ta i bruk føre-var-prinsippet, jf. § 9.
Hvis det blir ryddet opp etter rivingen av nåværende hytte og uthus og oppsetting av
den ny hytte, er det i denne saken ikke nødvendig å vurdere om tiltakshaver skal dekke
kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder,
jf. naturmangfoldloven § 11.
Saksbehandler går også ut i fra at det blir benyttet tilstrekkelig miljøforsvarlige teknikker
og driftsmetoder når materialer til den nye hytta skal fraktes inn, og når materialrester
skal fraktes ut av landskapsvernområdet, jf. § 12.
Vurderingen i forhold til verneformålet og prinsippene i naturmangfoldloven § 8-12,
tilsier at effekten av det planlagte tiltaket, vil bli forholdsvis liten.
Forholdet til annet lovverk
I tillegg til tillatelsen / dispensasjonen fra Dovrefjell nasjonalparkstyre kan det også
være nødvendig å innhente tillatelse fra andre myndigheter og / eller tillatelse fra
grunneier.
Rett til innsyn i sakens dokumenter
Alle kan kreve innsyn i sakens dokumenter. Noen dokumenter kan med hjemmel i lov
være unntatt fra innsyn.
Klageadgang
Vedtaket eller del(er) av det kan påklages til Miljødirektoratet av en part eller annen
med rettslig klageinteresse, innen tre uker fra vedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven
§§ 28 og 29. Klagen sendes til Dovrefjell nasjonalparkstyre, jf. forvaltningsloven § 32.
Adgang til å kreve utsatt iverksetting av vedtaket (i byggesaker)
Det er adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtaket dersom saken gjelder flere
parter, og gjennomføring av tiltaket før eventuell klagebehandling medfører skade for
den/de parten(e) som har klaget. Andre med rettslig klageinteresse, som har klaget på
vedtaket, kan også be om utsatt iverksetting av vedtaket.
Kopi til
-

Miljødirektoratet
Statens naturoppsyn Dovrefjell
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-

Fylkesmannen i Hedmark
Folldal kommune
Folldal fjellstyre
Statskog
Heidi Åsen og Egil Rune Slåen, Folldal
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DOVREFJELL

Saksfremlegg

NASJONALPARKSTYRE

Arkivsaksnr: 2015/2513-8
Saksbehandler: Carl S. Bjurstedt
Dato: 22.09.2016

Utvalg

Utvalgssak Møtedato

Dovrefjell nasjonalparkstyre

30/2016

03.10.2016

Søknad om framføring av strøm i jordkabel til hytter på
Stortæla i Grødalen, Åmotan-Grøvudalen LVO - Sunndal
Energi
Vedlegg:
1
2
3
4
5
6

Signert_ny søknad Grødalen Stortæla
Kart HS og LS trase Grødalen Stortæla
Skisser_graving Grødalen Stortæla
Foreløpig svar på søknad Grødalen Stortæla
Første søknad Grødalen Stortæla
Befaringsrapport 19.10.15 - Åmotan-Grøvudalen landskapsvernområde Dispensasjon - Framføring av strøm i jordkabel til hytter på Stortæla i Grødalen Sunndal Energi

Andre dokumenter i saken
Naturmangfoldloven – NML (kap. II om bærekraft og V områdevern) - http://bit.ly/NML-5
7. Forskrift for Åmotan-Grøvudalen LVO - http://bit.ly/forskr-ÅG-LVO
8. Forvaltningsplan for verneområdene på Dovrefjell - http://bit.ly/FVP-DFj
9. Rundskriv om forvaltning av verneområder - http://bit.ly/vernerundskriv
10. Delegeringsreglement for nasjonalparkstyret - http://bit.ly/DNPS-DLG-REGL
11. Horisont Snøhetta, hovedrapporten - http://bit.ly/HorisontSnøhetta
12. Bebyggelsesplan Grødalen (1993/1999) - http://bit.ly/2BePlGrød1999
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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.

Saksopplysninger
Forvalter tok i fjor vår opp med Sunndal Energi KF (SE) om det var planer om å legge
fram strøm i jordkabel til de åtte hyttene som ligger på Stortæla i Grødalen, etter at
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hjemmesiden til Grødalen hytteeierforening opplyste at SE ville tilby strøm til disse. Det
ble påpekt at dette i tilfelle var et søknadspliktig tiltak. SE opplyste at det ikke var klart
om det var aktuelt, på høstparten kom de tilbake med ønske om befaring som ble
foretatt i oktober 2015 (vedlegg 6).
SE sendte søknad i mai 2016 (vedlegg 5), den viste i stor grad til befaringsrapporten.
Forvalter sendte den i retur (vedlegg 4) og ba om en ny søknad der de punkter
befaringsrapporten listet opp ble brukt som grunnlag til å beskrive løsninger i
søknaden.
SE kom i august 2016 med ny søknad med beskrivelse av hvordan arbeidet skal
utføres, kartvedlegg og skisser til hvordan gravearbeidene løses med minst mulig
inngrep (vedlegg 1, 2 og 3).
Beskrivelsen av arbeidene er detaljert og jeg viser til vedlegg 1 for denne. I tillegg til
kabelgrøftene blir synlig inngrep en trafokiosk ved parkeringsplassen og tre
fordelingsskap mellom hyttene. Plassering framgår av kartvedlegg, utseende på
trafokiosk og fordelingsskap framgår av befaringsrapporten. Befaringsrapporten viser
også bilder av kabelgrøfter (gjenfylt og i forskjellige stadier av gjengroing) i hyttefeltet
utenfor verneområdet. Det er her brukt vesentlig tyngre utstyr enn det som søknaden
oppgir skal brukes nå.
Fram til trafokiosken legges jordkabel (høyspent) i eksisterende vei. Det skal ikke
gjøres inngrep utenfor veien.
Videre fra trafo skal det brukes lettest mulig utstyr for å legge 400 V fram til
fordelingsskap og inn i hyttene: 5 t gravemaskin med gummibelter, minidumper ca. 1 t
og jernhest. Utover kabelsand rundt kabel vil utgravde masser bli brukt ved
tilbakefylling. I størst mulig grad vil kabel bli gravd ned i et av de to parallelle kjørespor
der det finnes, med unntak av et den må graves ned i myr forbi et bergparti. De
oppgravde masser vil bli lagt på det andre kjøresporet og på duk med vegetasjonen
opp, og så lagt tilbake. Over myrpartiet vil SE om mulig kun «pløye ned» kabelen, om
torva er for tynn graves som beskrevet foran.
SE har vurdert å legge kabelen i vannet i stedet for over myra, men mener dette er en
dårligere løsning pga forlenget anleggsperiode, og vanskelig tilkomst (vinterarbeid,
veien brøytes normalt ikke), vesentlig økt kostnad og større risiko for skader som
medfører behov for reparasjon.
De åtte hyttene det gjelder ligger i sone med spesiell tilrettelegging og tiltak nr.
17, Stortæla-Grødalen der det «gjelder samme regler for byggesaker på eksisterende
bygg og for motorferdsel til disse som i Grødalen for øvrig». I slike tilfelle er det
planverket på vernetidspunktet som gjelder, i dette tilfellet bebyggelsesplan for
Grødalen fra 1993, revidert 1999, der det heter at «Fremføring av elektriske ledninger
eller kabler må eventuelt skje etter plan godkjent av bygningsrådet.» For øvrig gjelder
en arealgrense på 80 m2 der inntil 15 m2 kan være separat uthus eller anneks, regler
om fargesetting, materialbruk, det kan ikke opparbeides kjøreveier til hyttene m.m. – se
dokument nr. 12.
Det er senere utarbeidet ny reguleringsplan for områdene utenfor verneområdet, men
den er uten rettsvirkning for hytter i verneområdet. Det er de senere år lagt fram strøm
til de fleste hytter i Grødalen utenfor verneområdet. Stort sett har kabelgrøftene grodd
bra igjen, selv om en del spor etter tungt utstyr er synlig særlig i myrpartier, og noen
kabeltraseer har blitt til uautoriserte kjøreveier fram til hytter.
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Det er villreintrekk over Stortæla, mellom områdene i nasjonalparken og «Heimfjella»
nord for Grødalen, trekket krysser kabeltraseen der det er bilvei (mellom vernegrensen
og parkeringsplassen, der trafokiosken søkes plassert). I hovedsak bukker nytter
denne og andre (mindre brukte) trekkveier over Grødalen for sommerbeite i Heimfjella.
Inngrepsområdet ligger i nasjonalt verdifullt kulturlandskap Grøvuvassdraget.
Det er ikke andre kjente botaniske eller zoologiske registreringer av relevans i området.
Det er ikke registrerte kulturminner i området.
Det er gitt tillatelser eller dispensasjoner for både høy- og lavspent strøm lagt i
jordkabel i flere andre LVO og naturreservat seinere år.

Hjemmelsgrunnlag
Verneformål - forskrift
Formålet med vern av Åmotan-Grøvudalen landskapsvernområde er å ta vare på naturog kulturlandskap der setervoller og -bebyggelse og kulturminner etter fangst, jord- og
beitebruker en vesentlig del av landskapets egenart; å sikre viktige leveområder for
villreinen og dalbunner med rike plantesamfunn samt å ta vare på geologiske
forekomster med Åmotan som et særpreget element.
I utgangspunktet stopper verneforskriften legging av kabler i luft eller i grunnen
gjennom graveforbud, jf. forskrift for Åmotan-Grøvudalen LVO § 3.1:
«Området er vernet mot alle tekniske inngrep eller tiltak som vesentlig kan endre eller
virke inn på landskapets art eller karakter. Med de unntak som følger av forskriften pkt.
1.2 og 1.3 er det forbud mot inngrep som (…), framføring av luftledninger, (…),grave-,
sprengnings- eller borearbeider (…)». Etter samme §, 1.3.l) kan
forvaltningsmyndigheten «gi tillatelse til: (…) Framføring av nye kraftlinjer, kabler eller
telelinjer». Forutsetningen er at det ikke strider mot verneformålet og at verneverdiene
ikke blir skadelidende.
Det er ikke særskilt hjemmel for motorisert ferdsel i samband med tiltak tillatt etter
forskriftens § 3 og dette må da vurderes etter naturmangfoldlovens § 48 jf. 77.

Forvaltningsplan
Denne tar ikke opp framføring av strøm til hytter eller nødvendig motorisert ferdsel i
samband med slikt arbeid.

Delegering
Delegeringsreglementet sier at saker som gjelder inngrep av ikke reversibel karakter
skal behandles av nasjonalparkstyret.

Naturmangfoldloven
Bestemmelsen i naturmangfoldloven § 48 er en kan-bestemmelse, det skal foretas en
konkret vurdering av om det skal gis en dispensasjon dersom vilkårene er oppfylt. I
avveiningen må det foretas en skjønnsmessig vurdering. Blant annet vil omfanget,
miljøvirkningen og nødvendighet av de tiltak som det søkes dispensasjon for, ha
betydning. Det kan bare dispenseres i de tilfeller der tiltaket «ikke strider mot
verneformålet og ikke påvirker verneverdiene nevneverdig».
Dispensasjonsbestemmelsen i § 48 kan ikke brukes for å utvide rammene gitt i
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vernevedtaket. Bestemmelsen er en sikkerhetsventil som skal fange opp uforutsette
eller spesielle tilfeller som ikke ble vurdert på vernetidspunktet. Jf. dok 9, kap. 7.1.
Alle dispensasjoner må vurderes etter de miljørettslige prinsippene i §§ 8-12 jf. § 7. I
utgangspunktet er slik vurdering kun nødvendig om en ut fra verneforskriften vurderer å
gi dispensasjon.

Vurdering
Sunndal Energi KF presenterer nå en søknad som på en god måte presenterer
hvordan tiltaket skal gjennomføres og de metoder og avbøtende tiltak som skal sikre at
inngrepet gjør minst mulig skade på verneverdiene. Jeg har ikke merknader til
beskrivelsen, som om den følges bør sikre et akseptabelt resultat i
landskapsvernområdet. Et kritisk punkt her blir som alltid utførende entreprenørs evne
og vilje til å følge anvisningene i oppdraget.
Vernebestemmelsene i forskriften for landskapsvernområdet åpner for framføring av
strøm i jordkabel. Det samme gjør bebyggelsesplanen, ut fra denne skal også
kommunen godkjenne planen, det ligger utenfor nasjonalparkstyrets
myndighetsområde. De fleste øvrige hytter i Grødalen har fått lagt inn strøm.
Forvaltningsplanen forutsetter at disse åtte hyttene behandles likt med hytter i
Grødalen for øvrig, dog med de begrensninger planen fra 1999 setter (arealgrense er
senere økt og en del andre bestemmelser lempet utenfor verneområdet, gjennom ny
reguleringsplan – dette gjelder ikke disse åtte hyttene).
Om tiltaket gjennomføres som omsøkt, vurderer jeg at det ikke vil stride mot
verneformålet og at verneverdiene ikke vil bli skadelidende i vesentlig grad. Jeg
vurderer at effektene når ferdigstilt vil bli vesentlig mindre enn etter framføring av strøm
i Grødalen utenfor verneområdet. Trafokiosken og de tre fordelingsskapene blir etter
noen år de synlige delene av tiltaket, disse kan ikke sies å endre landskapsbildet
vesentlig og vil ikke kunne påvirke villreintrekket over Stortæla.
Aktivitet og motorferdsel i samband med arbeidet vil utgjøre et hinder for villreintrekk
men det vil pågå i en begrenset periode der det også er mye annen aktivitet i området,
og effekten er derfor begrenset.
Kunnskapsgrunnlaget er godt jf. naturmangfoldloven § 8 og føre-var-prinsippet i § 9 er
da ikke relevant. Ut fra en økosystemtilnærming og samlet belastning (§ 10) er det ikke
andre hytter lenger inn i verneområdene eller i andre områder der et tilsvarende tiltak
er aktuelt så en tillatelse skaper ikke negativ presedens. Ut fra beskrivelsen ligger
aktuelle avbøtende tiltak i gjennomføringen slik at det ikke er snakk om å dekke
kostnader ved miljøforringelse § 11. Det skal nyttes tekniker og driftsmetoder som
vurderes som miljøforsvarlige jf. § 12
Ut fra dette tilrås at tiltaket får tillatelse som omsøkt. Den detaljerte arbeidsbeskrivelsen
inngår som del av vilkår for tiltaket.
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DOVREFJELL

Saksfremlegg

NASJONALPARKSTYRE

Arkivsaksnr: 2014/4199-24
Saksbehandler: Carl S. Bjurstedt
Dato: 26.09.2016

Utvalg

Utvalgssak Møtedato

Dovrefjell nasjonalparkstyre

32/2016

03.10.2016

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.

Side 26 av 27

Protokoll med samla sak styremøte 3.10.2016

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
Vedtaket ble dermed slik:
Det ble orientert om følgende saker:
1. Moskusstien
2. Bygging av uthus m.m. i flere verneområder, uten tillatelse herfra.
3. Restaurering Gamle Kongeveg.
4. Spor etter kjøring med ATV, Knutshø LVO.
5. Ny informasjonsstrategi etter nedlegging av iNasjonalparker.
6. 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

Saksopplysninger
Forvalter ønsker å orientere om følgende:
1. Moskusstien. Ny visuell profil har gitt noen merutfordringer. Etter møte med
direktoratet 23.9. og befaring med samme onsdag 28. regner vi med å kunne gi
oppdatert orientering om framdriften.
2. Ved befaringer for andre formål her forvalterne i flere verneområder kommet over
mindre bygg eller tilbygg som er reist uten dispensasjon herfra.
3. Kjøreskader på Gamle Kongeveg fra Grønbakken og restaurering som kan virke
som oppgradering har fått SNO til å reagere. Også vegvesenet region midt har
reagert (arbeidet utføres av region sør, men de aktuelle forhold skjer på området til
region midt). Det er også noe uklarhet om hva som ligger i nasjonalparkstyrets
tillatelse hva gjelder utførelsen.

Vurdering
Sakene legges fram til orientering og eventuelt kort drøfting, uten at det legges opp til å
gjøre til vedtak.
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