Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna
Scandic Nidelven, Trondheim
04.03.2020
12:30 – 15:00

Plan for møtet:
Kl. 12.30:

Velkommen ved møteleder
En kort presentasjon av styremedlemmer, varamedlemmer og forvaltere

Kl. 12.45:

Orientering om tiltak i Øvre Forra-vassdraget i Forollhogna nasjonalpark
v/Veterinærinstituttet og Fylkesmannen i Trøndelag

Kl. 13.15:

Oppstart av styremøte med sakliste

Kl. 15.00

Møteslutt

For de styremedlemmer som alt har meldt forfall er varamedlem innkalt, og det er ikke
nødvendig å gi ytterligere beskjed. Skulle det oppstå nye forfall for styremedlemmer må dette
meldes snarest pr. e-post til en av nasjonalparkforvalterne.
Møteinnkallingen med saksliste og vedlegg legges ut på nasjonalparkstyrets hjemmesider
http://www.nasjonalparkstyre.no/Forollhogna/.

Vel møtt!

26. februar 2020
Astrid Alice Haug
nasjonalparkforvalter

Eli Grete Nisja
nasjonalparkforvalter
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Sakliste

Utvalgssaksnr

Innhold

Arkivsaksnr.

Styresak
ST 1/2020

Godkjenning av møteinnkalling og sakliste, og valg
av styremedlem til godkjenning av protokoll

ST 2/2020

Nasjonalparkstyret for Forollhogna - konstituering
av styret 2020 – 2023

2020/514

ST 3/2020

Nasjonalparkstyret for Forollhogna - møteplan og
budsjett 2020

2019/13661

ST 4/2020

Forslag til kvalitetsnorm for villrein –
høringsuttalelse

2019/14453

ST 5/2020

Vangrøftdalen og Kjurrudalen
landskapsvernområde - søknad om fremføring av
strøm i Vangrøftdalen

2018/19545
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Styresak

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Nasjonalparkstyret for Forollhogna

1/2020

04.03.2020

Godkjenning av møteinnkalling og sakliste, og valg av styremedlem til
godkjenning av protokoll.
Saksopplysninger:
Varsel om innkalling til møte i nasjonalparkstyret skal skje med 2 ukers varsel. Endelig
innkalling med saksdokumenter sendes ut 1 uke før møtet.
Styret avgjør selv om det vil ta opp eventuelle saker som ettersendes senere enn dette.
Ifølge pkt. 7 i vedtekter for nasjonalparkstyret for Forollhogna av 7.sept. 2015 skal det velges
ett styremedlem som sammen med leder skal godkjenne og underskrive protokollen for møtet.
Dette skal gjøres ved møtets begynnelse.

Siden konstituering av styret ikke er gjennomført og det ikke er valgt leder, kan det velges to
styremedlemmer til å godkjenne og underskrive protokollen, evt. et styremedlem og leder når
den er valgt.

Innstilling til vedtak:
Nasjonalparkstyret godkjenner møteinnkalling og sakliste til møtet 04.03.2020
Nasjonalparkstyret velger …….. som skal godkjenne og underskrive protokollen for dette møtet.

Behandling:

Vedtak:
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Saksfremlegg
Arkivsaksnr: 2020/514
Saksbehandler: Astrid Alice Haug

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Nasjonalparkstyret for Forollhogna

2/2020

04.03.2020

Nasjonalparkstyret for Forollhogna - konstituering av styret 2020 – 2023
Innstilling til vedtak:
Saken legges frem uten innstilling på navn til de ulike funksjonene
1. Nasjonalparkstyret for Forollhogna utnevner følgende medlemmer som leder og
nestleder for styret for perioden 2020 – 2023:
1.1 ………………………………………………………….. (leder)
1.2 ………………………………………………………….. (nestleder)
Nestleder fungerer som leder ved leders fravær.
2. Det oppnevnes et arbeidsutvalg bestående av 3 medlemmer, der leder og nesteleder i
styret inngår som to av disse med tilsvarende funksjoner som i styret.
I tillegg velges følgende medlem inn i arbeidsutvalget:
…………………………………………………………………..
Det velges ikke vararepresentanter til arbeidsutvalget.
3. Delegeringsreglement av 31.01.2017 endres i tråd med vedtak i punkt 2, dvs. at
arbeidsutvalget for perioden 2020 – 2023 består av 3 medlemmer fra styret (mot
tidligere 4).

Behandling:

Vedtak:
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Vedlegg:
Vedtekter for nasjonalparkstyret for Forollhogna
Delegeringsreglement av 31.01.2017

Saksopplysninger
Medlemmer i Nasjonalparkstyret for Forollhogna 2020 - 2023
Nasjonalparkstyret for Forollhogna ble oppnevnt av Miljødirektoratet i brev av 09.02.2020.
Styret består av følgende medlemmer med personlig varamedlem:
Navn medlem
Guri Heggem
Stein Tronsmoen
Isak V. Busch
Runa Finborud
Sivert Moen
Tone Hagen
Marit Bjerkås
Bjørnar Tollan Jordet
Arve Hitterdal

Representerer (parti*)
Trøndelag fylkeskommune (Sp)
Innlandet fylkeskommune (Sp)
Røros kommune, ordfører (Ap)
Os kommune, ordfører (Sp)
Midtre Gauldal kommune, ordfører (Sp)
Tynset kommune, varaordfører (Ap)
Rennebu kommune, varaordfører (Ap)
Tolga kommune, ordfører (SV)
Holtålen kommune (Framtida Holtålen)

Vararepresentant
Hanne Feragen
Hanne Velure
Guri Heggem
Arne Horten
Ane Aunøien Moen
Roar Estensgård
Ola Øie, ordfører
Ingeborg Kirkbakk
Tove Hegseth

*Partitilhørighet for medlem (ikke vararepresentant)

Det er forvalters oppgave å orientere medlemmene om oppnevningen og kalle inn til
konstituerende møte så snart som mulig. Styret velger selv leder og nesteleder.
Vedtekter for styret
Oppdaterte vedtekter for styret gjelder fra 1. januar 2020. Formålet med vedtektene er:
«å legge til rette for en helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning av de verneområder styret har
ansvar for. Vedtektene skal sørge for at nasjonalparkstyret skal kunne oppfylle formålet med
vernet i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser.»
Styrets myndighet og oppgaver, geografisk virkeområde, styrets sammensetning, forvalters
rolle, fylkesmannens rolle, ulike samarbeidsorgan (rådgivende utvalg, administrativt utvalg)
mv. fremgår av vedtektene.
Valg av leder og nestleder (punkt 4 i vedtektene)
- Styret velger selv leder og nestleder
Opprettelse av arbeidsutvalg (punkt 5 i vedtektene)
- Styret kan nedsette et arbeidsutvalg bestående av personer fra styret
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Styret kan gi arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak etter naturmangfoldloven/
verneforskriftene i enkeltsaker som ikke er av stor betydning for verneverdiene.
Arbeidsutvalgets vedtak skal treffes innenfor rammen av prinsipper fastsatt av styret for de
ulike saksområdene i tråd med naturmangfoldloven/verneforskriftene.
Delegeringsreglement
Gjeldende delegeringsreglement ble vedtatt av Nasjonalparkstyret for Forollhogna den
31.01.2017. Reglementet beskriver rollen mellom nasjonalparkstyret, leder, arbeidsutvalg og
forvalter i ulike type saker og arbeidsområder. Reglementet forutsettes revidert i forbindelse
med opprettelsen av et nytt nasjonalparkstyre (ca. hvert fjerde år). Utdrag fra gjeldende
delegeringsreglement:
Arbeidsutvalget («AU»)
Styret kan nedsette et arbeidsutvalg bestående av personer fra styret jfr. vedtektenes pkt. 5.
Arbeidsutvalget består i inneværende valgperiode (2016 – 2019/2020) av 4 representanter
oppnevnt av og fra styret.
Leder, i dennes fravær nestleder. Disse oppnevnes av styret i konstituerende møte hvert fjerde
år etter kommunevalg og ny oppnevning av representanter. Leder og nestleder er samme
person i styret og i AU.
Kort styrehistorikk
Funksjon/år
Leder ,
navn og
kommune
Nestleder

2011 (1 år)
Kristin M. Gunhildsøien (H)
Midtre Gauldal

2012 – 2015 (4 år)
Erling Lenvik (A)
Midtre Gauldal

2016 – 2019 (4 år)
Jan Håvard Refsethås (Sp)
Holtålen

Erling Aas.Eng (Sp)
Tolga

Ragnhild Aashaug (Sp)
Tolga

Ragnhild Aashaug (Sp)
Tolga

Bersvend Salbu (SV)
Tynset

Sivert Moen (Sp),
Midtre Gauldal
Runa Finborud (Sp),
Os
AU: 4 representanter:
leder og nestleder + 2

Arbeidsutvalg Bersvend Salbu (SV)
(AU)
Tynset

AU: 3 representanter,
leder, nestleder + 1

AU: 3 representanter,
leder og nestleder + 1

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har eksistert i 9 år. Kommuner i Sør-Trøndelag/Trøndelag
har hatt ledervervet i alle 9 årene. En kvinne har hatt ledervervet i 1 år, menn i 8 år.
Ragnhild Aashaug fra Tolga har vært nestleder i 8 år.
Arbeidsutvalget besto i perioden 2012 – 2015 av 3 representanter (Midtre Gauldal, Tolga og
Tynset). Ledervervet var da på Trøndelagssiden, mens flertallet i utvalget – de to andre
representantene da kom fra kommunene i Hedmark.
Arbeidsutvalget besto i perioden 2016 – 2019 av 4 representanter (Holtålen, Tolga, Midtre
Gauldal, Os). Det ble først valgt 3 representanter som før med Ragnhild Aashaug som
styreleder, men med omvalg i neste styremøte etter påtrykk fra Holtålen kommune med valg
av Jan Håvard Refsethås som ny styreleder og utvidelse av arbeidsutvalget til 4, med 2
representanter på hver side av fylkesgrensen.
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Nasjonalparkforvaltere – sekretariat for styret
Sekretariatet for nasjonalparkstyret består i dag av 2 nasjonalparkforvaltere. Nasjonalparkforvalterne i Forollhogna har kontorsted Røros, og er ut fra kontorets lokalisering derfor ansatt
hos Fylkesmannen i Trøndelag.
Fylkesmannen i Trøndelag har personalansvaret for nasjonalparkforvalterne, men fylkesmannen har ingen instruksjonsmyndighet overfor forvalterne. Forvalterne representerer ikke
fylkesmannen, men nasjonalparkstyret. Forvalterne kan i sitt daglige arbeid søkes faglige råd
hos begge fylkesmennene (Trøndelag og Innlandet), men er ikke bundet av disse rådene ved
innstilling til vedtak i nasjonalparkstyret.
Forvalterne er et selvstendig sekretariat under ledelse av nasjonalparkstyret. Dette innebærer
også at nasjonalparkstyret har det daglige lederansvaret overfor forvalterne og disponerer
forvalternes tid og ressurser til forvaltning av verneverdiene i Forollhogna.

Vurderinger
Valg av leder, nestleder og arbeidsutvalg
Valg av leder – leders oppgaver
Styreleder leder alle møter i nasjonalparkstyret og i arbeidsutvalget. Styreleder må påregne å
delta i en del andre møter og befaringer på vegne av nasjonalparkstyret.
Styreleder har på vegne av nasjonalparkstyret ansvar for ledelse og oppfølging av
nasjonalparkforvalterne. Som forvaltere ser vi behov for at leder har tid og kapasitet til å være
tettere på forvalterne med faste møtepunkt med forvalterne mellom styremøtene, fortrinnsvis
på forvaltningsknutepunkt Røros.
Dette både for å forberede dagsorden for styremøter og møter i arbeidsutvalg, diskutere saker
og utfordringer generelt for området, priortere arbeidsoppgaver, og for å følge med i
forvalternes hverdag. Det er også naturlig at styreleder i samarbeid med fylkesmannen
gjennomfører årlige medarbeidersamtaler med forvalterne.
I tillegg er det ønskelig at styreleder (og arbeidsutvalg) i større grad kan være med på å «sette
en politisk dagsorden» for styret og være med på å profilere og synliggjøre nasjonalparkstyrets
virke utad på vegne av styret.
Vi mener derfor at det bør være avgjørende for valg av ny styreleder at det velges en person
som har mulighet til å sette av nødvendig tid til disse oppgavene.
Arbeidsutvalg
Nasjonalparkstyret kan utnevne et arbeidsutvalg som kan påta seg oppgaver på vegne av
nasjonalparkstyret, og som kan ha tettere kontakt med nasjonalparkforvalterne for å forberede
styremøter, for behandling av hastesaker og kurante saker som styret kan delegere til utvalget,
og for deltagelse i annen møtevirksomhet og befaringer på vegne av styret mv. Det anbefales å
videreføre ordningen med arbeidsutvalg.
Ut fra erfaringer fra de tre siste styrene – anbefales det et arbeidsutvalg med 3
representanter.
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Geografisk fordeling
Det anbefales generelt at leder og nestleder kommer fra hver sin side av fylkesgrensen for å
dekke området geografisk, og for samtidig å ha en oversikt over hva som foregår på begge
sider av fylkesgrensen (møtevirksomhet, politikk med relevans for styret etc).
Nestleder trer inn i leders rolle ved leders fravær.
Kompetanse
Det anbefales at minst 1 fra sittende nasjonalparkstyre velges inn i nytt arbeidsutvalg for å
videreføre kompetanse og kunnskap fra det forrige styret. Det er tre representanter i det nye
styret som er med fra det gamle – det er Tone Hagen (Tynset), Sivert Moen (Midtre Gauldal) og
Runa Finborurd (Os).
Kommunene i Forollhogna – ulikt berørt av vernet
Kommunene i Forollhogna er svært ulikt berørt av vernet. Alle kommunene med unntak av
Røros er berørt av nasjonalparken. Røros og Rennebu kommuner er i liten grad berørt av
vernet i forhold til de andre kommunene.
Verneform(areal):
Kommune
Midtre Gauldal
Holtålen
Os
Tynset
Tolga
Rennebu
Røros
SUM

Nasjonalpark Landskapsvern
km2
km2
339
99
200
94
156
126
206
34
110
94
48
0
0
6
1.059
453

Naturreservat
km2
5
5

Totalt
km2
438
294
282
245
203
48
6
1.517

Samla sett er det Midtre Gauldal kommune som har mest areal i nasjonalparken, mens Os
kommune har størst areal vernet som landskapsvernområde. Det er disse to kommunene som
er mest berørt av vernet i forhold til aktivitet i landbruket (setring og beitebruk).
De største utfordringene og mest tidkrevende sakene er oftest knyttet til landskapsvernområdene. Det kan være en fordel å ha god kunnskap om utfordringene i disse områdene,
samtidig som det også er en fordel å kunne ha en representant i arbeidsutvalget med litt
avstand til utfordringene.
Generelle råd om valg fra det gamle nasjonalparkstyret
• Det er viktig å finne gode løsninger for området som helhet og ha god kunnskap om de
enkelte representantene i styret (erfaringsbakgrunn, kunnskap, kompetanse) før valg av
leder, nestleder og arbeidsutvalg foretas.
• Det er naturlig at det tillegges noe vekt at ledervervet går på omgang og fordeler seg
geografisk og kjønnsmessig over tid.
• Det bør ikke være en fylkeskamp om ledervervet. Det viktige er å velge en leder som har
tilstrekkelig tid og ressurser til å påta seg arbeidet, og som kan følge opp forvalterne tett.
Det bør derfor legges opp til en diskusjon der partene blir enige om hva som er best for
området samlet sett.
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Saksfremlegg
Arkivsaksnr: 2019/13661
Saksbehandler: Eli Grete Nisja

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Nasjonalparkstyret for Forollhogna

3/2020

04.03.2020

Nasjonalparkstyret for Forollhogna - møteplan og budsjett 2020
Innstilling til vedtak:
Nasjonalparkstyret for Forollhogna godkjenner følgende møteplan for 2020:
Kompetansedager for nasjonalparkstyrene
med styremøte (1)
Styremøte (2)
Nasjonalparkkonferansen 2020
Administrativt kontaktutvalg
Styremøte (3) m/evt. befaring
Arbeidsutvalget (AU)
Styremøte m/bli-kjent-runde (4)
Arbeidsutvalget (AU)
Styremøte (5)

3.-4.mars
27.mars
5.-6.mai
mai
12. juni
juli/aug.
8.-9.sept
okt.
27.nov

Trondheim
Holtålen kommune
Trondheim
Doktortjønna, Røros
Os kommune
Doktortjønna, Røros
«Forollhogna rundt»
Doktortjønna, Røros
Midtre Gauldal kommune

Den tildelte budsjettrammen på kr 550.000 legges til grunn for drift av nasjonalparkstyret,
arbeidsutvalg og administrativt kontaktutvalg for 2020.

Behandling:

Vedtak:

Saksopplysninger
Med bakgrunn i sak 44/2019 i nasjonalparkstyret for Forollhogna den 29.11.2019 hvor
møteplan og behov for driftsmidler ble drøftet, meldte nasjonalparkforvalterne inn behov for
driftsmidler for styret for 2020 på kr 714.000.
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Miljødirektoratet har for 2020 bevilget en budsjettramme på kr 550.000 som skal dekke
møtedeltakelse, reise mm for styret inkl. arbeidsutvalget. For 2019 ble det bevilget en ramme
på kr. 500.000 som styret holdt seg godt innenfor.
For 2020 er det bevilget kr 25.000 i forbindelse med oppstart av revisjonen av
forvaltningsplaner, og kr 75.000 til utvikling av nye nettsider for styret i tråd med mal og
føringer gitt av Miljødirektoratet.
Det ble også meldt inn behov for midler til kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med
tiltaket for å fjerne ørekyte i Øvre Fora-vassdraget (kr 50.000) og oppgradering av
kunnskapsgrunnlaget for fuglelivet i Grøntjønnan naturreservat (kr 60.000). Miljødirektoratet
avslo begge disse søknadene med begrunnelse for knapp ramme til å kunne «prioritere
kartlegging».

Vurderinger
I budsjetteringen for drift av styret er 2020-satsene for møtegodtgjørelse mm og erfaringer fra
tidligere år er lagt til grunn ved innmeldingen av styremidler. Det er likevel litt vanskelig å
treffe riktig kostnadsnivå, og ved nytt styre forventes det noe økte utgifter i tilknytning til
kompetansedagene, nasjonalparkkonferansen og bli-kjent-runden. Til tross for at det er
bevilget noe mindre ressurser enn hva som ble meldt inn, mener nasjonalparkforvalterne at
årets ramme på kr 550.000 skal dekke forventa utgifter til møter og samlinger, samt at det skal
kunne gjennomføres en 2-dagers bli-kjent-tur rundt Forollhogna-området.
Utfordringen knytter seg like mye til å få satt en møteplan for 2020 som vil kunne passe for
styremedlemmene. Det er viktig at både styremedlemmer og varamedlemmer merker seg
forslaget til møteplan og gir innspill dersom det blir møte-kollisjoner.
Møtene har vært hold rundt om i de respektive kommunene og gjerne i møtelokaler i
randsonen. De forrige styrene har holdt på fredager som en møtedag som i liten grad har
kommet i konflikt med andre møter. Utfordringen her er at det kan bli noe knapp tid til å
kombinere møte og evt. befaring, samt at det vil bli noe reisetid på fredags ettermiddager etter
møteslutt.
I løpet av året gjennomfører forvalterne et til to møter med den administrative
kontaktgruppen som består av en representant fra hver kommune administrasjon og en fra
fjellstyrene, samt SNO. I 2020 foreslås det at de administrative representantene deltar i sine
respektive kommuner på «bli-kjent-runden».
Nasjonalparkforvalterne legger fram et forslag til møteplan med 5 styremøter og 2 møter i
arbeidsutvalget (AU) i løpet av året, samt en 2-dagers bli-kjent-runde. Møtestedene er satt opp
med bakgrunn i siste års møteplan, og i løpet av et par år har det blitt gjennomført styremøter i
alle kommunene.
Ett styremøte i slutten av november må ligge fast da det her skal behandles planer og budsjett
for neste år. Ellers står styret forholdvis fritt i antall styremøter kontra AU-møter, samt hvilken
ukedag som passer best for det nye styret.
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Saksfremlegg
Arkivsaksnr: 2019/14453
Saksbehandler: Eli Grete Nisja

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Nasjonalparkstyret for Forollhogna

4/2020

04.03.2020

Forslag til kvalitetsnorm for villrein – høringsuttalelse
Innstilling til vedtak:
Nasjonalparkstyret for Forollhogna støtter at det innføres en felles kvalitetsnorm for villrein
som skal gjelde for alle villreinområdene i Norge.
Nasjonalparkstyret stiller seg noe undrende til at det i artikkel 3 Kvalitetsmål skal fastsettes en
grenseverdi på minimum middels kvalitet når artikkel 1 om formål fremhever at Norge har et
internasjonalt ansvar for å ta vare på villreinen og en nasjonal målsetting om å ivareta
levedyktige bestander innenfor sine naturlige utbredelsesområder.
Sentrale deler av Forollhogna villreinområde ligger i Forollhogna nasjonalpark hvor villrein er
ett av verneformålene. Det kan ikke godtas at man kan risikere at det er greit at verneverdier
reduseres ved at kvalitetsmålet for villrein settes til «middels». Ambisjonene for å ivareta
villreinen og dens leveområder må settes høgt, og fokuset må være sterkere på føre-vartenkingen og å være i forkant av utviklingen i steder for å være på etterskudd med avbøtende
tiltak.
Nasjonalparkstyret støtter derfor villreinnemnda for Forollhogna sin uttalelse om at målet i
artikkel 3 bør styrkes, og støtter forslaget til ny ordlyd: «Målet er at god kvalitet for det enkelte
villreinområde opprettholdes eller nås snarest mulig». Dette bør gjelde for alle de nasjonale
villreinområdene og de europeiske villreinregionene.
Nasjonalparkstyret anser kunnskapsgrunnlaget for villreinbestanden i Forollhogna som god.
Villreinutvalget for Forollhogna har god og oppdatert kunnskap om villreinbestanden, som
ligger til grunn for Bestandsplanen for Forollhogna villreinvald 2019 – 2023. Det er gjennomført
kartlegging av bruk og ferdsel i villreinområdet, og det er identifisert såkalte «fokusområder»–
områder som det knytter seg særlige utfordringer til, jf. NINA Rapport 1331 «Ferdsel og bruk
av Forollhogna villreinområde». Denne kunnskapen sammen med Regional plan for
Forollhogna villreinområde, bør tas i bruk av den enkelte kommune og innarbeides i
kommunenes arealplaner.
For villreinområder som alt har et godt kunnskapsgrunnlag, identifisert fokusområder og
godkjente regionale planer bør veien være kortere for å komme i gang med relevante tiltak
som ivaretar villreinen og dens leveområder. Sett i lys av klimaendringene så haster det å
komme i gang med å sikre at villreinens leveområder opprettholdes med god kvalitet.
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Nasjonalparkstyret vil også påpeke at det er viktig med god lokal forankring i oppfølgingen av
kvalitetsnormen.

Behandling:

Vedtak:

Saksdokumenter (følger saken)
1. Høring – kvalitetsnorm for villrein, brev fra Miljødirektoratet av 2.12.2019
2. Forslaget til kvalitetsnorm for villrein.
3. Kvalitetsnorm for villrein, høringsnotat, 43 s. (følger ikke som vedlagt saksdokument, men
se link nedenfor)
Alle høringsdokumenter, og etter hvert innkomne høringsuttalelser, finnes på Miljødirektoratet
sin hjemmeside: https://tema.miljodirektoratet.no/horing2019-13819/

Andre saksdokumenter:
1. Høringsuttalelsen fra Villreinnemnda for Forollhogna, 4.2.2020. (vedlegg)

Saksopplysninger
Da Stortinget i 2016 behandlet Meld. St. 14 (2015–2016) – «Natur for livet – Norsk
handlingsplan for naturmangfold», ble det vedtatt at "Stortinget ber regjeringen utarbeide en
kvalitetsnorm for villrein". Miljødirektoratet fikk så oppdraget fra Klima- og
miljødepartementet om å utvikle faggrunnlaget, og legger nå fram et forslag til en
kvalitetsnorm med hjemmel i naturmangfoldloven § 13.
Høringsnotat gir grundige beskrivelser av forholdene omkring innføringen av kvalitetsnormen.
Anbefalte sider i høringsnotatet for nasjonalparkstyrer er:
kap.1 om bakgrunn og dagens forvaltning av villrein, og
kap. 2 problembeskrivelse og kap.2.2 om arealforvaltning

Nedfor gjengis noen korte utdrag fra høringsnotatet.
Villrein er en nasjonal ansvarsart
Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på villreinen, som nå er klassifisert som sårbar
på den globale rødlisten for truede arter. Årsaken til dette er stor og vedvarende
bestandsnedgang globalt, spesielt i flere av de store nordamerikanske caribou-bestandene.
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Selv om den norske bestanden regnes som livskraftig samlet sett, møter villreinen i Norge nå
mange utfordringer som på sikt kan true artens levedyktighet.
Den norske og dermed europeiske villreinen trues av to sentrale faktorer. Tap av og/eller
fragmentering av leveområder, og klimaendringer. Med økende middeltemperatur kan man
forvente hyppigere ising av vinterbeiter, og krympende arealer som sommers tid er insektsfrie.
Dagens villreinområder er allerede sterkt fragmenterte. Klimaendringer vil forsterke denne
fragmenteringen, slik at størrelsen på egna leveområder kan forventes å krympe sammenlignet
med dagens situasjon.
Norge har opprettet nasjonale villreinområder, og to europeiske villreinregioner. Dette er trolig
ikke tilstrekkelig for å overholde internasjonale forpliktelser og å nå nasjonale målsettinger om
ivaretakelse av levedyktige bestander av villrein innenfor sine naturlige utbredelsesområder.
Bestands- og arealforvaltning må i større grad enn i dag ta hensyn til villrein dersom vi skal
ivareta levedyktige bestander av villrein innenfor artens naturlige utbredelsesområder.
Forollhogna villreinområde er et nasjonalt villreinområde og inngår i den nordlige europeiske
villreinregionen.
Kvalitetsnormen for villrein
En miljøkvalitetsnorm for villrein er et system hvor tilstanden til villreinen og dens leveområder
blir vurdert etter bestemte regler, og hvor det fastsettes kvalitetsmål. Når en villreinbestand er
vurdert etter normen vil resultatet beskrive «tilstanden» for villreinen i villreinområdet. Det
foreslås at kvalitetsnormen består av tre delnormer;
1. bestandsforhold
2. lavbeiter (beitegrunnlaget)
3. leveområde og menneskelig påvirkning.
Det foreslås at tilstanden for de tre delnormene klassifiseres i god, middels eller dårlig kvalitet.
Viser videre til høringsdokumentet der de konkrete grenseverdiene for de tre delnormene er
utredet.
Klassifiseringen etter kvalitetsnormen gir uttrykk for sannsynligheten for at villreinen kan
overleve i livskraftig bestand over lang tid i det enkelte villreinområde. Miljødirektoratet
foreslår at kvalitetsnormen anses oppnådd når kvaliteten til en villreinbestand er minimum
middels.

Tilstand god, middels og dårlig. Figur fra høringsnotatet.
Dersom kvaliteten til en villreinbestand blir vurdert som dårlig, foreslås det at det
gjennomføres en analyse (påvirkningsanalyse) som beskriver årsaken til at kvalitetsmålet ikke
nås. Det foreslås videre at det utarbeides tiltaksplaner for de villreinområdene som ikke når
kvalitetsmålet. Tiltaksplanene skal være et verktøy for å bedre tilstanden slik at kvalitetsmålet
kan nås. Miljødirektoratet skal ha ansvaret for utarbeiding av tiltaksplanene, og lokal og
regional forvaltning trekkes inn i arbeidet. Klima- og miljødepartementet vil i samråd med
berørte departementer vurdere tiltakene, og politisk og budsjettmessig oppfølging.

Side 13 av 30

Kvalitetsnormen er retningsgivende. Det innebærer at normen ikke har rettslig bindende
betydning i enkeltsaker, men vil virke som en retningslinje for forvaltningens skjønnsutøving og
vil videre kunne innvirke på praktiseringen av regelverk. Det foreslås at normen skal gjelde for
alle 24 villreinområder i Norge.
Det er et mål at den foreslåtte kvalitetsnormen skal gi forvaltningsmyndigheter et godt,
enhetlig og heldekkende kunnskapsgrunnlag for forvaltningen av bestandene og leveområdene
til villreinen, og som setter forvaltningen i stand til å identifisere sentrale trusler og
påvirkningsfaktorer og til å vurdere målrettede tiltak.
***
Forslag til kvalitetsnorm for villrein ble send ut på høring med frist for høringsuttalelse 2. mars.
Fristen for alle verneområdestyrer ble imidlertid forlenget til 23.mars.

Vurderinger
Forslaget til kvalitetsnorm for villrein med høringsnotat er omfattende, og går for så vidt langt
utover nasjonalparkstyrets ansvars- og myndighetsområde. Forvalterne har likevel valgt å
forberede en høringsuttalelse fra nasjonalparkstyret, og har fokusert på villreinens
leveområder og arealforvaltning.
Forvaltningen av villrein og dens leveområder er fordelt på flere aktører, jf. fig. 3 i
høringsnotatet. Innen bestandsforvaltningen er det rettighetshaverne/villreinutvalget som
utarbeider forslag til bestandsplan og fellingskvote, og villreinnemnda i kraft av sin myndighet
etter hjorteviltforskriften som godkjenner. Villreinnemnda gir også høringsuttalelser til
arealsaker.
I arealforvaltningen av villreinens leveområder, er kommunene den viktigste planmyndigheten
etter plan- og bygningsloven (pbl), og som har ansvar for bl.a. å følge opp regional plan for
villreinområdene.
Regional plan for Forollhogna villreinområde ble vedtatt av fylkestingene i Sør-Trøndelag og
Hedmark i 2013, men er i liten grad blitt innarbeidet i kommunens arealplaner.
I Forollhogna strekker villreinens leveområder seg langt utover nasjonalparken og til dels
landskapsvernområdene, og arealforvaltning og aktivitet i randområden til verneområdene er
av stor betydning for villreinen. I kommunenes arealplaner er villreinens leveområder i
hovedsak vist med arealformål LNF uten noen nærmere retningslinjer som ivaretar villreinen,
og flere kommuner har også arealer for fritidsbebyggelse i randområdene til villreinområdet.
Forollhogna er vel særlig utsatt mht. klimaendringer da store områder er lågfjell, og
vegetasjonen har ingen høydelag «å vokse opp i» og potensialet for gjengroing av arealene er
store. For villreinen vil dette bety reduserte områder sommerstid som er insektsfrie dvs. økte
plager med brems. Her bør man følge med på utviklingen mht. vegetasjon og gjengroing
I Forollhogna er det korte avstander fra bygdene og seterdalene inn til sentrale delene av
villreinområdet. Økt utbygging, økt tilgjengelighet via veger – sommer som vinter, økt ferdsel i
forbindelse med topp-turer og ulike former for friluftsaktiviteter, økt motorferdsel både i og
utenfor verneområdene osv. kan til sammen føre til økte forstyrrelser for villreinen.
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Dette er et saksområde som kommunene, grunneierene/rettighetshaverne og de ulike
brukergruppene bør få bedre veiledning og bevisthet omkring.
I oktober 2019 gjennomføre nasjonalparksforvalterne en fagdag om villrein og ferdsel for
administrasjonen i kommunene rundt Forollhogna, og temaet bør få en videre oppfølge etter
hvert som kommunene starter revisjon av sine arealplaner.
Ved innføring av kvalitetsnorm for villrein vil effekten også kunne være postivt for både flere
arter som er sårbare og økosystmer, og forvaltningen med å ivateta og styrke verneverdiene i
verneområdene vil kunne dra fordeler av økt fokus på å ivareta villreinen og dens leveområder.
Villreinnemnda for Forollhogna har alt gitt en høringsuttalelse, og forvalter har også sett
nærmere på uttalelsen og finner det naturlig at nasjonalparkstyret kan støtte uttalelsen som
går på artikkel 3 Kvalitetsmål.
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Saksfremlegg
Arkivsaksnr: 2018/19545
Saksbehandler: Astrid Alice Haug

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Nasjonalparkstyret for Forollhogna

5/2020

04.03.2020

Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde - søknad om fremføring av
strøm i Vangrøftdalen
Innstilling til vedtak:
1. Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Nord-Østerdal Kraftlag/NØK nett dispensasjon fra §
3, punkt 1 i verneforskriftens for Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde for
fremføring av strøm til alle aktive setre med melkeproduksjon i Vangrøftdalen, og til
naturlig tilstøtende setre og fritidseiendommer langs godkjente traseer jfr. punkt 2.
Tiltak skal utføres i tråd med søknad. Det forutsettes at alle setre i aktiv drift med
melkeproduksjon pr. 2019 kan bli koblet til strømnettet slik søknaden foreligger.
2. Tillatelsen gjelder traseer i kartblad 1,3-5 datert 29.05.2019 og trase i kartblad 2 datert
14.11.2019 med følgende unntak og presiseringer:
a. Tillatelsen gjelder ikke trase (luftstrekk) fra Mosengvollen til Rabblia (kartblad 1) –
jfr. Punkt 6.
b. Trase forbi lokalitet 3 Sjursenget vest (kartblad 1) må korrigeres noe i henhold til
anbefalinger fra Miljøfaglig Utredning. Det vises til saksutredning.
c. Endelig trasevalg fra lokalitet Mosengvollen Sør til Åsvollen nord (kartblad 5) må
avklares i felt og ses i forhold til sårbare naturtyper og planlagte tilretteleggingstiltak ved Åsvoll-krysset. Det samme gjelder plassering av nettstasjon.
d. Fremføring av strøm til planlagte endepunkt for høyspentkabler i Såttåhaugen og
fra Storvollia til setrene i Skarvdalen forutsetter at setre i drift med
melkeproduksjon i disse områdene knytter seg til strømnettet.
3. Det gis en generell tillatelse til fremføring av lavspentkabler fra nettstasjon til aktuelle
abonnenter jfr. punkt 1. Fremføring av lavspentkabler skal da enten gjøres som fellesføring
i høyspent kabelgrøft, grøft langs vegfar eller grøft på tun/dyrket mark.
4. Krav til gjennomføring av tiltak:
a. Endelig valg av detaljert trase (side av vegen) for kabelgrøft langs veg må tilpasses
terreng og elementer i terrenget på best mulig måte slik at det blir minst mulig inngrep
b. Det må benyttes hensiktsmessige anleggsmaskiner som gir minst mulig terreng-inngrep
c. Det må stilles krav til utførende entreprenør i forhold til opprydding, tilbakeføring av
masse og tilrettelegging for reetablering av stedegen vegetasjon
d. Før oppstart av arbeidet skal det gjennomføres en befaring i felt med entreprenør der
man gjennomgår traseene og de hensyn som må ivaretas spesielt i utvalgte områder jfr.
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punkt 2 og for traseer i utmark. Det forutsettes at alle kravene i punkt 4 tillegges vekt i
en tilbuds-/anbudskonkurranse og ved valg av utførende entreprenør.
5. Endelig plassering og utforming av nettstasjoner må avklares mer detaljert (kartfestes).
Nettstasjonene bør gis en utforming som er tilpasset byggeskikken i området mht.
fargevalg, materialvalg mv.
6. Fremføring av strøm fra Mosengvollen til eiendommene øverst i Rabblia avslås (Kartblad 1).
Det foreligger ingen særlige grunner for å tillate framføring av strøm til eiendommene i
dette området. Det vises til hjemmel og begrunnelse nedenfor.
7. Strømfremføring i seterdalen berører mange ulike interesser, og vil indirekte kunne føre til
press på viktige natur- og kulturverdier i området. Det vises til saksutredning i NP-sak
19/2019 og punkt 3 i nasjonalparkstyrets vedtak i samme sak.
Nasjonalparkstyret er bekymret for økt press på oppgradering og standardheving av
bygningene i området til fritidsbruk på helårsbasis, med tilhørende krav om helårsveg som
mulige ringvirkninger. På sikt vil dette kunne føre til endret bruk av seterdalene og økt
press på villreinens leveområder i Forollhogna. Nasjonalparkstyret vil derfor anbefale at det
ikke legges opp til vinterbrøyting av setervegene i seterdalen, spesielt i de indre og vestre
deler av dalføret og i de tider på året når villreinen er mest sårbar (etter 15.april). Det vises
til NINA-rapport 1331 Ferdsel og bruk av Forollhogna villreinområde. Dette er et ansvar
som Os kommune som planmyndighet, arbeidsgruppa for strøm (Foreningen
Vangrøftdalen/utbygger), grunneiere og rettighetshaverne og Vangrøftdalen seterveglag
må følge opp.
Hjemmel og begrunnelse for tillatelse:
Verneforskriftens § 5, punkt 6. Seterdalene rundt Forollhogna har viktige landskapskvali-teter,
og området har derfor status både som landskapsvernområde og utvalgte kultur-landskap.
Aktiv seterdrift, skjøtsel og bruk av setervoller, og dyr på utmarksbeite (og spesielt storfe) er
avgjørende for å ivareta verneverdiene i seterdalen. Nasjonalparkstyret ser det som svært
viktig å styrke mulighetene for fortsatt seterdrift i Vangrøftdalen. Fremføring av strøm til
setrene er av brukerne selv fremhevet som avgjørende for videre seterdrift. Mange sjeldne og
sårbare arter og naturtyper er avhengig av at områdene brukes aktivt til beite og skjøtsel.
Ingen andre verneområder i landet har seterdrift av et slikt omfang som Vangrøftdalen, der
husdyra fortsatt i hovedsak går på beite i utmarka.. Aktiv bruk av setrene er med på å ivareta
selve formålet med vernet og fremføring av strøm til setrene er derfor selve grunnlaget for å
kunne tillate strømfremføring som omsøkt.
Hjemmel og begrunnelse for avslag i pkt.6
Verneforskriftens § 3, punkt 1. Det foreligger ingen særlige grunner for å tillate framføring av
strøm til eiendommene i Rabblia. Det er ingen setre i aktiv drift med melkeproduksjon her og
heller ingen setre tilknyttet landbrukseiendom i drift (hovedbruk). Fremføring av strøm til dette
området har ingen landbruksmessig betydning eller annen næringsmessig betydning. I tillegg
søkes det her om luftstrekk, noe som i utgangspunktet ikke er ønskelig i et
landskapsvernområde. Ulempene med strømfremføring og luftstrekk vurderes her å være
større enn fordelene ved fremføring av strøm. Fremføring av strøm til eiendommer med kun
fritidsbruk vil også kunne skape presedens for tilsvarende søknader i øvrige landskapsvernområder rundt Forollhogna.
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Behandling:

Vedtak:

Søker/tiltakshaver: Nord-Østerdal kraftlag (NØK)/NØK nett
Vedlegg (følger saken):
1. 27.05.2019 Høringsuttalelse fra Nasjonalparkstyret for Forollhogna til oppstartmelding
NP-sak 19/2019 (særutskrift), behandlet i møte 10.05.2019
Vedlegg til saken lagt på nettsidene til styret:
2. Vedlegg til søknad fra NØK
- Vedlegg A Kartblad 1-5 med høyspent traseer og nettstasjoner
- Vedlegg B Beskrivelse av tverrsnitt for kabelgrøft
- Vedlegg C Beskrivelse av høyspent hengekabel
3. MU2019-35 Strømkabel i Vangrøftdalen – konsekvenser på tema naturmangfold. Rapport
fra Miljøfaglig Utredning datert 22.02.2020
4. Setre i drift og planlagte nettstasjoner i Vangrøftdalen
Andre saksdokumenter:
28.11.2019 Søknad om fremføring av strøm av 28.11.2019 med vedlegg A-O
13.02.2020 Status grustak Vangrøftdalen med tilhørende driftsplankart
28.03.2019 Høring/Oppstartmelding fra NØK til høringsparter
29.01.2019 NØK-notat fra kartleggingsmøte
29.11.2018 Brev fra Nasjonalparkstyret til NØK, forespørsel om status og formelt ansvar
19.01.2018 Referat fra møte i Os kommune
Søknaden er vurdert i forhold til:
Naturmangfoldloven av 2009
Verneforskriften for Vangrøftdalen og Kjurrudalen (2001)
Forvaltningsplan for Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde (2010)

Saksopplysninger
Oppstartmelding
Oppstartmelding om fremføring av strøm ble sendt ut til høring av Nord-Østerdal kraftlag i
brev av 28.03.2019. Nasjonalparkstyret for Forollhogna behandlet oppstartmeldingen som NPsak 19/2019 (se vedlegg for styrets uttalelse). Tiltaket ble godt beskrevet i oppstart-meldingen
og kraftlaget har endret deler av tiltaket i forhold til de innspill som kom i høringen.
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Søknaden med utdrag av høringsuttalelser
Nord-Østerdal kraftlag SA søker i brev av 28.11.2019 om fremføring av strøm til setre i
Vangrøftdalen, Os kommune. Det søkes om fremføring av strøm til alle aktive setre og naturlig
tilstøtende setre og hytter i Vangrøftdalen.
Tiltaket ligger innenfor Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde. Alle innkomne
høringsuttalelser til oppstartmeldingen følger søknaden.
Nord-Østerdal kraftlag er tiltakshaver for prosjektet og søker med dette Nasjonalparkstyret for
Forollhogna som forvaltningsmyndighet for verneområdet om tillatelse til fremføring av
kraftlinjer og kabler til Vangrøftdalen som beskrevet i søknaden.
Tiltaket vil legges frem for Os kommune for vurdering etter plan- og bygningsloven etter at
søknaden er behandlet av Nasjonalparkstyret. Prosjektet er ikke pliktig til å utføre en
konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Det foreligger ingen
konflikter med kjente eller registrerte kulturminner slik tiltaket er beskrevet i oppstartsmeldingen.
Bakgrunn
Nord-Østerdal kraftlag (NØK) har som nettselskap med områdekonsesjon for bygging og drift
av elektrisk fordelingsnett i Os kommune mottatt forespørsel om forsyning av strøm i
Vangrøftdalen. Områdekonsesjonær har etter Energiloven plikt til å tilknytte nye anlegg
innenfor sitt konsesjonsområde til strømnettet for uttak av elektrisk energi.
Formål med tiltaket
Formålet med tiltaket er å legge til rette for å opprettholde aktiv seterdrift i Vangrøftdalen i
tråd med bakgrunnen for opprettelsen av landskapsvernområdet.
Beskrivelse av tiltaket
Tiltaket med utbygging av strøm til Vangrøftdalen er prosjektert med;
• ca. 20 km høyspent kabel i kabelgrøft
• om lag 1 km høyspent luftlinje
• 12 nettstasjoner
• lavspentkabler ut fra nettstasjoner som forlegges i kabelgrøft
• høyspent kabelgrøfter. Kabelgrøfter er så langt det er hensiktsmessig plassert langs
veifar for å redusere terrenginngrep. Langs veifar etableres kabelgrøft hovedsakelig i
veiskulder.
Lavspentkabler:
• For å redusere mengden kabelgrøfter i prosjektet benyttes så langt dette er praktisk
fellesføring med høyspent og lavspent i samme kabelgrøft. Nettstasjoner plasseres på
bakke.
• Fremføring av lavspentkabler fra nettstasjon til abonnent vil enten gjøres som
fellesføring i høyspent kabelgrøft, grøft langs veifar eller grøft på tun/ dyrket mark.
• Det søkes om generell tillatelse til fremføring av lavspentkabler til aktuelle abonnenter
på ovennevnte vilkår.
Traseer for høyspent kabel og linje beskrives og begrunnes i tabell nedenfor og vedlagte kart
(vedlegg A, ligger på nettsidene til nasjonalparkstyret):
• Kartblad 1: Åslia - Brøttet
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• Kartblad 2: Brøttet – Skarvdalen
• Kartblad 3: Mastukåsa – Kløftåsen
• Kartblad 4: Kløftåsen – Snuddvollen
• Kartblad 5: Snuddvollen – Mosengvollen
Traseer for høyspent kabel og linje er prosjektert i dialog med arbeidsgruppa for strøm i
Vangrøftdalen og justert i henhold til gjennomført naturtypekartlegging og arkeologisk
registrering av automatisk fredete kulturminner i det aktuelle området.
• Se vedlegg B for beskrivelse av tverrsnitt for kabelgrøfter.
• Se vedlegg C for beskrivelse av høyspent luftlinje.
Oppsummering fra kraftlaget av mottatte høringsinnspill (til NØK)
Tiltaket har vært på høring vår/sommer 2019 hos følgende instanser.
• Nasjonalparkstyret for Forollhogna, fmtlpost@fylkesmannen.no
• Hedmark fylkeskommune, postmottak@hedmark.org
• Fylkesmannen i Innlandet, fminpost@fylkesmannen.no
• Os kommune, postmottak@os.kommune.no
• Sametinget, samediggi@samediggi.no
• Villreinnemda for Forollhogna, fmhethj@fylkesmannen.no
• Arbeidsgruppe for strøm i Vangrøftdalen, peousten@bbnett.no, per.martin@ramlos.no
Innkomne høringsuttalelser/merknader til oppstartmelding er vedlagt søknaden.
En oppsummering av innspillene (med farget bakgrunn) med kommentarer fra kraftlaget er gitt
under. Alle høringsuttalelser legges ut på nasjonalparkstyrets nettsider
(www.nasjonalparkstyre.no).
Innspill fra Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen forutsetter at tiltaket (framføring av kraftledninger og etablering av nettstasjoner) vurderes etter plan- og bygningslovens bestemmelser av Os kommune.
Søknad om framføring av strøm skal behandles etter strengeste regelverk først, dvs etter
gjeldende verneforskrift for området, før saken behandles etter plan og bygningsloven av Os
kommune.
Kommentar fra tiltakshaver
Tiltaket vil bli lagt frem for Os kommune for vurdering etter plan- og bygningsloven etter at
søknaden er behandlet av Nasjonalparkstyret.
Tiltaket skal skje i et område hvor det er få tekniske inngrep i dag. For å unngå unødige inngrep
og skade på terreng og naturverdier må det stilles konkrete krav til gjennom-føringen. Valg av
trase for kabelgrøft bør tilpasses terreng og elementer i terrenget på best mulig måte, i stedet
for å legge rette strekker som igjen kan medføre større inngrep. Det bør benyttes
hensiktsmessige anleggsmaskiner som gjør minst mulig skade, og det bør stilles krav til
opprydding, tilbakeføring av masse og tilrettelegging for reetablering av stedegen vegetasjon.
Kommentar fra tiltakshaver
Traseer for høyspent kabel og linje er prosjektert i dialog med arbeidsgruppa for strøm i
Vangrøftdalen og justert i henhold til gjennomført naturtypekartlegging og arkeologisk
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registrering av automatisk fredete kulturminner i det aktuelle området. Høyspent kabel-grøfter
er så langt det er hensiktsmessig plassert langs veifar for å redusere terrenginngrep. Langs
veifar etableres kabelgrøft hovedsakelig i veiskulder.
Innspill fra Hedmark fylkeskommune
Det er nødvendig å foreta arkeologisk registrering innenfor tiltaksområdene for å oppfylle
undersøkelsesplikten etter lov om kulturminner
Kommentar fra tiltakshaver
Arkeologisk registrering ble gjennomført sommer 2019 (se vedlegg F). Konklusjon: Det ble ikke
gjort funn av automatisk fredete kulturminner under registreringen.
Innspill fra Nasjonalparkstyret for Forollhogna
Kunnskap om tiltakets og de enkelte traséenes påvirkning på naturen og omgivelsene,
herunder landskapsbildet må foreligge som del av søknaden. Det må foretas en kartlegging av
sårbare naturtyper og arter som blir berørt av de ulike traséene, med en faglig vurdering av
tiltakets innvirkning på naturmiljøet. Tiltakshaver er ansvarlig for at slik kartlegging blir utført.
Kommentar fra tiltakshaver
Naturtypekartlegging i Vangrøftdalen ble gjennomført i 2019 (se foreløpig rapport som
vedlegg I). Utdrag fra rapporten:
«Generelt er det artsrike miljøer og ganske store naturverdier i Vangrøftdalen, også langs
eksisterende veier og stier, og da særlig knyttet til semi-naturlige enger i kulturlandskapet
(naturbeitemark, artsrike veikanter, slåttemark, hagemark) og til rike myrtyper (slåttemyr,
rikmyr). Det vil uansett alternativ være vanskelig å unngå å gå gjennom flere av disse
forekomstene med en kabel, og dette representerer et fysisk inngrep som vil være negativt for
naturverdiene, enten gjelder kulturlandskapsmiljøer eller myr/våtmark.
For å minimalisere de negative konsekvensene vil derfor den antagelig mest sentrale
utfordringen være å benytte maskiner og utstyr som gir minst arealpåvirkning (benytte lett
traktor/ gravemaskin som samtidig er forholdsvis liten, samt graving av ei smalest mulig grøft
for kabelen).
Strekningen mellom Melivollen og Movollen – Eggenget, anbefales lagt noe om.
Til sist foreslås det at en holder seg langs eksisterende veg ved grustaket nordvest for
Tverrelvbrua og ikke benytter den gamle, nedlagte veien der.
Kommentar fra tiltakshaver
• Strekningen Melivollen/Movollen – Eggenget er i søknaden endret til å følge anbefalt
trase. Ny trase er også befart av arkeolog.
• Ved grustaket er traseen fra høringen beholdt i søknaden for å unngå konflikt med
senere planlagt masseuttak.
Tiltak for eventuell kryssing av vassdrag må beskrives nærmere og avklares særskilt med berørt
vassdragsmyndighet.
Kommentar fra tiltakshaver
Kryssing av vassdrag forutsettes gjort på vanlig måte med forlenging av kabel i rør.

Side 21 av 30

Det bør foreligge en samlet landbruksfaglig vurdering av tiltaket fra landbruksmyndigheten,
der tiltaket som helhet og de ulike trasévalg er vurdert i forhold til landbruksinteressene i
området.
Kommentar fra tiltakshaver
Se vedlagt landbruksfaglig vurdering fra Os kommune. (Vedlegg J, Vedlegg K)
I tråd med oppstartmelding forutsettes det at forholdet til kulturminner og kulturverdier er
avklart og at nødvendig kunnskap om disse inngår som en del av kunnskapsgrunnlaget for
søknaden. Dette gjelder også forholdet til samiske kulturminner.
Kommentar fra tiltakshaver
Arkeologisk registrering ble gjennomført sommer 2019 (se vedlegg F). Konklusjon: Det ble ikke
gjort funn av automatisk fredete kulturminner under registreringen.
Se innspill fra Sametinget vedr. samiske kulturminner.
Innspill fra Sametinget
Sametinget har ingen kulturminnefaglige merknader til søknaden og kjenner ikke til at det er
registrert automatisk freda, samiske kulturminner i det aktuelle området (se vedlagt
høringsuttalelse, vedlegg L).
Innspill fra Os kommune
Os kommune legger i sin uttalelse vekt på at strømframføring er viktig for setre med
melkeproduksjon. Det er viktig at alle setre med melkeproduksjon blir ivaretatt i denne
prosessen. Det må legges til rette for mulig påkobling til alle setre med aktiv drift i
Vangrøftdalen. Det vil være fornuftig å gjøre en vurdering av alternative kilder for strøm og
eventuell kapasitet, egnethet og kostnader.
Kommentar fra tiltakshaver
Se vedlagt vurdering fra arbeidsgruppen. (Vedlegg N)
Generelt mener vi at det må legges kabel i grøft langs vei. Der annen trasé er valgt for å unngå
lange avstander langs vei, eller pga stor trafikk, må dette vurderes opp mot et varig
terrenginngrep. Vurdering av hensyn til terrenginngrep gjelder særlig traseen fra Kløftåsen til
Bratthaugen og videre innover til Snuddvollen. Her må traseen følge veien.
Kommentar fra tiltakshaver
Den omsøkte traseen er lagt om for å følge langs vei.
Heljesvollen og Storvollia krysser eksempelvis ei rikmyr. Her må alternativet være å legge
traseen langs vei fra Heljesvollen og opp til Movollen. Dersom traseen skal gå i terrenget fra
Movollen til Ustuvollen (Melivollen), så må det vurderes ut fra omfanget av terrenginn-grepet.
Vi ser at dette blir en kortere strekning enn å følge veien
Kommentar fra tiltakshaver
Den omsøkte traseen er lagt om for å følge langs vei.
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Innspill fra Villreinnemnda
Framføring av strøm for å opprettholde drift med mjølkeproduksjon vurderes som akseptabelt
innafor rammene i regional plan. Framføring av strøm til fritidsboliger ligger utafor
avklaringene i regional plan og må vurderes særskilt.

Vurderinger
Behandling av oppstartmelding
Det vises til Særutskrift i NP-sak 19/2019 vedlagt - som regnes som en del av saken. Her
fremgår verneformål, hjemmelsgrunnlag og utdrag fra forvaltningsplan for området, samt
høringsuttalelse til oppstartmelding (rammer for behandling av søknaden).
Vedtak NP-19/2019 (uttalelse til oppstartmelding):
«Nasjonalparkstyret for Forollhogna har følgende innspill og merknader til oppstartmelding fra
Nord-Østerdal kraftlag om fremføring av strøm i Vangrøftdalen og Kjurrudalen
landskapsvernområde:
1. Nasjonalparkstyret er positiv til at det ses på muligheter for fremføring av strøm i
Vangrøftdalen for å styrke og lette drifta av setre med melkeproduksjon. Dette er selve
grunnlaget for å vurdere strømfremføring i seterdalen. Tiltak og traséer må derfor
planlegges ut fra dette hovedformålet. Aktiv seterdrift, skjøtsel og bruk av setervoller og
dyr på utmarksbeite er avgjørende for å ivareta verneverdiene i seterdalen.
2. Nasjonalparkstyret for Forollhogna slutter seg til saksbehandlers vurdering av behov for
supplerende kunnskap som grunnlag for utarbeiding av endelig søknad og som grunnlag for
nasjonalparkstyrets vurdering av tiltaket etter verneforskriftens bestemmelser. Det vises
særlig til følgende momenter:
2.1. Kunnskap om tiltakets og de enkelte traséenes påvirkning på naturen og omgivelsene,
herunder landskapsbildet må foreligge som del av søknaden. Det må foretas en kartlegging
av sårbare naturtyper og arter som blir berørt av de ulike traséene, med en faglig
vurdering av tiltakets innvirkning på naturmiljøet. Tiltakshaver er ansvarlig for at slik
kartlegging blir utført.
Alternative løsninger må utredes for traséene som går i utmark fra Brøttet via Storvollia til
Skarvdalen og fra Kløftåsen via Bratthaugen til Såttåhaugen. Disse strekningene bør
planlegges med utgangspunkt i eksisterende veger.
2.2. Tiltak for eventuell kryssing av vassdrag må beskrives nærmere og avklares særskilt med
berørt vassdragsmyndighet.
2.3. Det bør foreligge en samlet landbruksfaglig vurdering av tiltaket fra
landbruksmyndigheten, der tiltaket som helhet og de ulike trasévalg er vurdert i forhold til
landbruksinteressene i området. Det vises til vurderinger i saksfremstilling.
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2.4. I tråd med oppstartmelding forutsettes det at forholdet til kulturminner og kulturverdier
er avklart og at nødvendig kunnskap om disse inngår som en del av kunnskapsgrunnlaget
for søknaden. Dette gjelder også forholdet til samiske kulturminner.
3. Strømfremføring i seterdalen berører mange ulike interesser, og vil indirekte kunne føre til
press på viktige natur- og kulturverdier i området. Det vises til saksutredning.
Nasjonalparkstyret anbefaler derfor at Os kommune som planmyndighet tar ansvar for å
gjennomføre en bred lokal høring av tiltaket før søknad legges frem for behandling i
nasjonalparkstyret.»
De fleste punktene i nasjonalparkstyrets vedtak i NP- sak 19/2019 er kommentert av søker
under saksopplysninger. Søknaden som fremmes har i stor grad tatt hensyn til nasjonalparkstyrets råd om å legge om traseene på utvalgte strekninger jfr. siste setninger i vedtakets punkt
2.1:
Alternative løsninger må utredes for traséene som går i utmark fra Brøttet via Storvollia til
Skarvdalen og fra Kløftåsen via Bratthaugen til Såttåhaugen. Disse strekningene bør planlegges
med utgangspunkt i eksisterende veger.
Kommentar:
Trase fra Brøttet via Storvollia til Skarvdalen er endret i forhold til oppstart-melding. Traseen er
lagt om ved Heljesvollen og følger nå i større grad setervegen.
I tillegg er traseen lagt lenger opp i lia mellom Movollen forbi Eggenget til Melivollen, noe som
har gjort at Miljøfaglig utredning nå vurderer konfliktnivået her som ubetydelig. Se gjeldende
kartblad 2 datert 14.11.2019.
Trase fra Kløftåsen til Bratthaugen. Traseen er etter oppstartmelding lagt om fra å være en ren
trase i utmarka over verdifulle og utsatte naturtyper – til å gå langs vegen. Se kartblad 4.
Vurdering av søknaden etter naturmangfoldlovens §§ 8 - 12
Kunnskapsgrunnlaget og «Føre- var-prinsippet» (§§ 8 og 9)
Det foreligger fra tidligere naturtypekart og beitekart for området (nibio.no, kilden). Traseer
for strøm er siden oppstartmeldingen kartlagt i forhold til kulturminner og tema
naturmangfold. Det vises til høringsuttalelser, særskilt rapport fra Miljøfaglig utredning
(naturmangfold) og fylkeskommunens kartlegging av kulturminner langs traseene. Vurdering
av verdi, påvirkning og konsekvens er foretatt i kaipttel 4 og 5 i rapport fra Miljøfaglig
Utredning. For registreringer og verdivurderinger regnes kunnskapsgrunnlaget som godt nok.
Det er noe usikkerhet knyttet til kunskapen om konsekvensene av tiltakets påvirkning på
omgivelsene, da dette avhenger av detaljplanlegging og hvordan anleggsarbeidet
gjennomføres.
Det foreligger en landbruksfaglig vurdering av tiltaket fra Os kommune. Kunnskap om villrein er
god. Det vises til Regionalplan for villrein med tilhørende arealbrukskart for villrein (2010),
samt NINA Rapport 1331 Ferdsel og bruk av Forollhogna villreinområde.
Fremføring av strøm til setre er drøftet i forvaltningsplan for området, kapittel 5.1 s. 18.
Kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok for å vurdere søknaden.
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Formål med tiltaket
Landbruksfaglig uttalelse fra Os kommune
Det er 16 setre som har vært i drift sommeren 2019. Slik vi ser det, er det setre med
melkeproduksjon som har behov for strøm i forbindelse med landbruksdrift i dette området.
Dette for å sørge stabil og forutsigbar drift i forbindelse med melking, og for å sikre
kvaliteten på melka med kontinuerlig kjøling. Vi forutsetter, som tidligere nevnt, at det er
gjort en kartlegging av hvilke av disse 16 setrene som ønsker å koble seg til ved framføring
av strøm i Vangrøftdalen. I tillegg bør det legges til rette for strøm til sankeanlegget for sau
ved Tverrelvbrua. Det er også enkelte setervoller som per i dag har tilleggsnæring i form av
overnatting/utleie, særlig i forbindelse med jakt.
Utistuvollen er en fredet setervoll der det drives kafévirksomhet, og vi forutsetter at
eventuell framføring av strøm til denne setervollen avklares med Hedmark fylkeskommune,
som er regional kulturminnemyndighet.
Vurdering av tiltaket og de enkelte traseene i forhold til naturmangfold
Det vises til kartlegging utført av Miljøfaglig Utredning sommeren 2019 med tilhørende rapport
av 22.01.2020. Formålet med utredningen har vært å vurdere og dokumentere naturverdiene,
sette fram forslag til tiltak for å redusere eventuelle negative konsekvenser og vurdere i hvilken
grad naturmangfoldlovens §§ 8 – 10 er oppfylt.
Utdrag fra rapporten:
Det er påvist 21 verdifulle naturtypelokaliteter og 8 rødlistearter i eller nær foreslått trasé for
strømkabelen. De fleste naturtypene og alle rødlisteartene er knyttet til kulturlandskapet med
naturbeitemarker og artsrike veikanter. I tillegg er det noen våtmarkstilknyttede naturtyper,
med både rikmyr, kilder og slåtte-/beitemyr. Naturverdier varierer, men enkelte lokaliteter har
verdi svært viktig – A og det finnes flere truede arter av sopp.
Siden strømkabelen i stor grad er planlagt langs eksisterende veg og det ligger en del
kulturlandskapsmiljøer helt inntil vegen, så blir det potensielt noen konflikter der. Det er her
antatt at de blir «noe forringet» noe som i neste omgang vanligvis gir minus 1 i konsekvens.
Dette er basert på at det vil bli gravd ei grøft av minst 1 meters bredde (med tilhørende
midlertidig gjenlegging av løsmasser på sidene), og at denne havner på utsiden av nåværende
vegskulder og grøft.
Hvis derimot selve vegskulderen benyttes, så vil det bare bli ubetydelig påvirkning og i neste
omgang ubetydelig miljøskade i alle tilfeller. Hvis eksisterende grøfter benyttes, så vil også
vanligvis det medføre ubetydelig påvirkning og ubetydelig miljøskade.
Også for myrer og kilder gjelder noe av de samme forutsetningene. Hvis vegskulder benyttes for
kabelen så blir det ubetydelig påvirkning og ubetydelig miljøskade. For kilden anses det derimot
å bli noe forringet hvis grøfta inntil den blir brukt.
Behov for avbøtende tiltak generelt (kapittel 9 i rapport fra Miljøfaglig utredning)
Generelt er det viktig å unngå fysiske inngrep mest mulig, samt konsentrere disse til miljøer
som allerede er betydelig påvirket. Med andre ord sørge for at grøfta kabelen skal legges i, blir
så smal som mulig, og at den legges på sterkt endret mark (dvs på vegskulder, i vegbane eller i
grøft). Samt at jorda som graves opp også plasseres på sterkt endret mark og/eller legger
beslag på minst mulig areal (det gjelder selv om det ikke er planer om permanent plassering av
denne).
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Slike hensyn er særlig viktig der en kommer i kontakt med verdifulle naturtypelokaliteter, dvs
steder som har fått vurderingen «noe miljøskade» i tabell 3. De viktigste av disse er vist i figur
16 under.
Behov for avbøtende tiltak på spesielle strekninger
Lokalitet Sjursenget vest (kartblad 1)
Lokalitet 3 Sjursenget vest er av svært stor verdi. Kabel er dels planlagt plassert langs
setervegen, men også med ei rett linje delvis gjennom lokaliteten. Samtidig ligger det areal her
av verdi trolig langs begge sider av vegen. Den høye verdien kombinert med noe inngrep i
lokaliteten medfører at miljøskaden vurderes som betydelig hvis ikke avbøtende tiltak settes
inn. Her anbefales det noe omlegging av traseen for å minske miljøskaden.
Figur 1.
Forslag til ny trasé for
strømkabel forbi lokalitet 3
Sjursenget vest i
Vangrøftdalen, vist med
grønn farge.
Hvis denne endringen
benyttes her, så vil
konfliktnivået endres fra
betydelig miljøskade (minus
2) til ubetydelig miljøskade
(0).

Verdifulle naturtypelokaliteter (Kartblad 3)
Figur 2.
Verdifulle naturtypelokaliteter
der det er generelt viktig å
unngå unødige fysiske inngrep
under arbeidet med ny
strømkabel gjennom
Vangrøftdalen.
Flere oransje kryss markerer at
det også frarådes å bruke den
nedlagte vegen på aktuell
strekning, men også der følge
nåværende seterveg.

Side 26 av 30

Kommentar:
Vangrøftdalen seterveglag ønsker at strømkabel skal legges i/eller langs den nedlagte vegen.
Dette pga. utnytting av ressursene i grustaket. Det foreligger driftsplan for uttaket som
forutsetter at den eksisterende setervegen flyttes. Når fase 1 i driftsplanen er sluttført (i løpet
av 10-25 år) så blir de nødt til å legge om veien midlertidig lenger øst, før de kan starte på fase
2 som er den søndre eskerryggen. Av hensyn til naturmiljøet og for å ta vare på viktige
naturverdier bør strømtraseen som utgangspunkt gå langs eksisterende veg. Det vises til
kartlegging av naturverdier langs gammelvegen fra Miljøfaglig Utredning.
Her foreligger det imidlertid en utarbeidet driftsplan for grustaket (med ulike driftsfaser) som
tidligere er godkjent av Os kommune som forvaltningsmyndighet for verneområdet. Under
forutsetning av at driftsplanen blir fulgt opp med etappevise uttak og etappevis istand-setting i
henhold til plan, kan trase langs den gamle vegen aksepteres, selv om dette ikke er ideelt i
forhold til naturverdiene. Totalt sett vil en god plan for området samlet være viktigst.
Lokalitet Mosengvollen sør og Åsvollen i Såttåhaugen (kartblad 5)
Her vil kabelen gå gjennom eller nær inntil to lokaliteter av middels (20 Mosengvollen sør) og
stor (21 Åsvollen) verdi.
Naturtyper:
Utføres anleggsarbeidet
skånsomt og kabelen legges midt
i gamlevegen der det er mulig, så
vil konfliktene her bli små til
moderate. Samtidig er det her
også mulig å ødelegge ganske
mye hvis anleggsarbeidet ikke tar
hensyn og kabelen legges i partier
med semi-naturlig eng.

Kommentar:
I området ved Åsvoll-krysset må det i tillegg tas hensyn til eksisterende informasjons- og
rasteplass, samt planer for parkering. Det må vurderes om det er bedre å legge traseen langs
setervegen. Nærmere plassering av nett-stasjon må avklares – i forhold til planlagte
tilretteleggingstiltak. Fremføring av strøm gjennom dette området og frem til nettstasjon
forutsetter at seter i drift (Spellmovollen) knytter seg til tiltaket. Endelig valg av trase langs
seterveg eller langs gammelvegen må ses i sammenheng med de tiltak som planlegges i
området – og registreringer av viktige naturkvaliteter i området. Dette bør avklares i felt.
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Landskap og landbruk
Når det gjelder fremføring av strøm i kabelgrøft vil dette ikke ha landskapsmessig betydning
om tiltaket foregår skånsom og som en del av veiskulder. Endelig plassering av grøft i forhold til
veg avklares best i felt, slik at tiltaket kan gjennomføres så skånsomt som mulig.
Når det gjelder trase i utmark (kartblad 2) er det viktig at arbeidet utføres skånsomt med
hensiktsmessige maskiner.
Fremføring av strøm i luftstrekk til eiendommene øverst i Rabblia er mer utfordrende. Her er
det ikke aktuelt pga. grunnforhold å legge strøm i kabel. Selv om traseen går i ei skogli vil den
være et fremmedelement i seterdalen. Med økt utnytting av skogressursene gjennom hogst og
skjøtsel av skogen vil også linja bli mer synlig.
Det foreligger ingen særlige grunner for å tillate framføring av strøm til dette området. Det er
ingen setre i aktiv drift med melkeproduksjon i området og heller ingen setre tilknyttet
landbrukseiendom i drift (hovedbruk). Fremføring av strøm til dette området har ingen
landbruksmessig betydning eller annen næringsmessig betydning. I tillegg søkes det her om
luftstrekk, noe som i utgangspunktet ikke er ønskelig i en seterdal vernet som
landskapsvernområde. Ulempene med strømfremføring og luftstrekk vurderes her å være
større enn fordelene ved fremføring av strøm. Fremføring av strøm til eiendommer med kun
fritidsbruk vil også kunne skape presedens for tilsvarende søknader i øvrige
landskapsvernområder rundt Forollhogna.
Økosystemtilnærming og samlet belastning (§10) – utdrag fra rapport fra Miljøfaglig
Utredning
For et såpass lite inngrep som dette, og ikke minst fordi det er snakk om et svært smalt
inngrep, der virkningene blir mer utydelige og ikke utgjør noen vesentlig barriere for
artsmangfoldet, så virker ikke økosystemtilnærmingen som noen vesentlig problemstilling.
Samlet belastning vurderes i første rekke som relevant for to hovednaturtyper – våtmark (dvs.
særlig myr) og kulturlandskap (særlig naturbeitemark og dels artsrike veikanter). Den planlagte
strømkabelen kan komme i kontakt med enkelte forekomster av rikmyr, men arealtapet vil
uansett være lite, og den samlede belastningen anses som bortimot uvesentlig. Da er det litt
vanskeligere med slåttemyr som også er registrert i området. Slåttemyr er nasjonalt truet med
svært sterk tilbakegang i nyere tid.
Verdifulle kulturlandskap, her i form av naturbeitemarker og artsrike veikanter er naturtyper i
tilbakegang, og naturbeitemark er rødlistet som en truet naturtype.
Konsekvensene for naturverdiene av strømkabelen vil avhenge vesentlig av detaljplanleggingen og hvordan anleggsarbeidet utføres. Inntil dette er avklart vurderes det å bli noe
miljøskade på mange lokaliteter og fare for betydelig miljøskade på en lokalitet. Det er satt
fram enkelte avbøtende tiltak som vil kunne redusere konfliktene betydelig.
Samlet vurdering
Tiltakets betydning for landbruk og seterdrift
Aktiv bruk av området til setring, skjøtsel og beite er avgjørende for å ivareta verneverdiene i
landskapsvernområdet. Det viktigste grunnlaget og utgangspunktet for å kunne vurdere
fremføring av strøm i Vangrøftdalen er knyttet til behovet i landbruket, og da fortrinnsvis for å
styrke og videreføre aktiv seterdrift med melkeproduksjon og dyr på utmarksbeite. Formålet
med strøm må være å lette seterdrifta og stimulere til fremtidig setring, samt oppfylle krav til
kjøling av melk.
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Setre med melkeproduksjon er derfor utgangspunktet for å kunne vurdere strømfremføring. I
tillegg vil det kunne legges vekt på tiltakets betydning for landbruksmessig drift (og
tilleggsnæring) på øvrige setre i området, når setrene er knyttet til gardsbruk og er en del av
ressursgrunnlaget til garden, samt annen næringsmessig utnytting av området.
Tiltaket er godt utredet i forhold til direkte konsekvenser for naturmangfold. Med innstilling
som foreslått vil tiltaket kunne gjennomføres uten betydelige konsekvenser for naturmangfold
og landskapsbilde. Tiltaket vil ikke være i konflikt med verneformålet, men være med på å
støtte opp under ivaretagelse av verneformålet gjennom aktiv seterdrift og bruk av utmarka til
beite.
Mulige ringvirkninger av tiltaket
Det vises til omtale av mulige ringvirkninger av tiltaket i NP -sak 19/2019. Villreinnemda har i
sin høringsuttalelse fremhevet følgende:
«Tiltaket ligger i sone 2, randområde, i regional plan, og innafor Vangrøftdalen landskapsvernområde. Sekretariatet legger til grunn at sæterdrifta kommer inn under landbruksformål
som ikke begrenses av regional plan, jf 4.3.3, overordna retningslinjer for randområder og pkt
18 om turistvirksomhet og utmarksnæring. Framføring av strøm for å opprettholde drift med
mjølkeproduksjon vurderes som akseptabelt innafor rammene i regional plan. Framføring av
strøm til fritidsboliger ligger utafor avklaringene i regional plan og må vurderes særskilt.
Standardheving på hytter, økt bruk av hyttene og eventuell utvida vinterbrøyting som følge av
dette tiltaket vil kunne øke forstyrrelsene på villrein og begrense reinens bruk av området.
Sekretariatet vil derfor oppfordre både rettighetshaverne i området og kommunen til å sette
vilkår som tar vare på området slik det står fram i dag.»
§ 12 - Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Detaljplanlegging og avbøtende tiltak
Med detaljplanlegging av tiltaket, spesielt på utsatte strekninger, oppfølging av forslag til
avbøtende tiltak og god oppfølging av tiltak i felt vil konsekvensene av tiltaket for naturmiljøet
på stedet bli små. Det vises til nærmere opplysninger og vurderinger i rapporten fra Miljøfaglig
Utredning. Det forutsettes at kabelgrøft i hovedsak går i vegskulder/veggrøft som skissert i
søknad.
For å unngå unødige inngrep og skade på terreng og naturverdier må det stilles konkrete krav
til gjennomføringen. Valg av trase for kabelgrøft bør tilpasses terreng og elementer i terrenget
på best mulig måte. Det bør benyttes hensiktsmessige anleggsmaskiner som gjør minst mulig
skade, og det bør stilles krav til opprydding, tilbakeføring av masse og tilrettelegging for
reetablering av stedegen vegetasjon.
For å minimalisere de negative konsekvensene vil derfor den antagelig mest sentrale
utfordringen være å benytte maskiner og utstyr som gir minst arealpåvirkning (benytte lett
traktor/ gravemaskin som samtidig er forholdsvis liten, samt graving av ei smalest mulig grøft
for kabelen).
§ 11 - Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
Det er ikke mottat konkret informasjon om hvordan anleggsarbeidet skal gjennomføres,
inklusert hva slags utstyr som skal benyttes, hvilken form detaljplanleggingn vil ha og
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sikkerhetsrutiner for å redusere risikoen for uheldige miljøforringelser. For å redusere
usikkerheten knyttet til konsekvenser og omfang av planen for naturmangfoldet, og for å sikre
at teknikker og metoder blir miljøvennlige, bør dette avklares så godt som mulig i forkant av
anleggsarbeidet.
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