Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna
Vollan gård, Kvikne
10.05.2019
10:00 – 15:30

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Ragnhild Aashaug
Nestleder
Anne Grethe Bech Andersen
Medlem
Bjørn Rogstad
Medlem
Sivert Moen
Medlem
Terje Andreas Hofstad
Medlem
Runa Finborud
MEDL

Representerer
TOLGA
RØROS
RENNEBU
MIDTRE GAULDAL
OS

Merknader: Runa Finborud deltok etter kl. 14.00 – sak 19/2019. Finborud reiste
habilitetsspørsmål som styremedlem i NØK, og ble erklært inhabil etter forvaltningslovens § 6,
1. ledd, bokstav e og fratrådte saken.
Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Jan Håvard Refsethås
LEDER
Tone Hagen
MEDL
Liv Hanne Tønset
MEDL
Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Rune Krogh
Liv Hanne Tønset
Per Ousten
Runa Finborud

Representerer
HOLTÅLEN
TYNSET
TFK

Representerer
TFK
OS

Merknader: Per Ousten deltok fram til kl. 14.00 – t.o.m. sak 18/2019.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Astrid Alice Haug
nasjonalparkforvalter
Eli Grete Nisja
nasjonalparkforvalter
Berit Broen
SNO
Erik Ydse
SNO

Andre møtende:
Navn
Kristian Lund Vang
Olav Strand
Kristin Lund Austvik

Stilling
Rådgiver landbruk og miljø, Tynset kommune
Forsker, Norsk villreinsenter sør/NINA
daglig leder/fjelloppsyn, Kvikne utmarksråd

Strand og Lund Austvik deltok i forbindelse med framvisning av skjerm for
kunnskapsformidling, prosjekt Villreinfjellet som verdiskaper og omvisningen på Vollan gård
og Nasjonalparksentret

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________
Ragnhild Aashaug, nestleder
(sign.)

______________________
Sivert Moen
(sign.)

Bekreftet godkjent 14.05.2019

Bekreftet godkjent 15.05.2019

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

Arkivsaksnr

ST 10/2019

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

ST 11/2019

Referatsaker

RS 3/2019

Forollhogna nasjonalpark - strømforsyning og
lysforurensning i Hessjøen og Øyungen klager Per Magnar Volden

2019/5589

RS 4/2019

Høringsuttalelse Villreinnemnda for
Forollhogna - fremføring av strøm til
Vangrøftdalen - Os kommune

2018/19545

RS 5/2019

Vangrøftdalen og Kjurrudalen
landskapsvernområde - trekking av søknad
om etablering av P-plass 2 - Else
Stenersløkken

2019/2565

ST 12/2019

Delegerte saker

DS 2/2019

Forollhogna nasjonalpark - forlengelse av
tillatelse til utplassering av fôringsautomater
og åteblokker med kamera 2019 - NINA

2019/2217

DS 3/2019

Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til
utkjøring av saltstein og transport til
beitelagets egen hytte - Singsås Vestre
beitelag

2019/4273

DS 4/2019

Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av
snøscooter for næringsaktivitet på egen
eiendom - Svein Fløttum - Midtre Gauldal
261/4

2019/4631

DS 5/2019

Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av
snøscooter for utkjøring av saltstein til
saltsteinautomat sør for Finntjønna - Endal
beitelag

2019/4674

DS 6/2019

Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av
snøscooter i perioden 25.april – 5. juni 2019 i
forbindelse med registrering av kalvingstid for
villreinen i Forollhogna

2019/5136

ST 13/2019

Øyungen landskapsvernområde - søknad om
byggetiltak på seterstue i Båttjønndalen Bjørg Hage

2019/4396

ST 14/2019

Forollhogna nasjonalpark - søknad om riving
av Hallstjønnbua og oppføring av ny som
erstatning for denne - Budal fjellstyre

2019/1768

ST 15/2019

Forollhogna nasjonalpark - søknad om
byggetiltak på Gjetarbua - Soknedal fjellstyre

2019/4012

ST 16/2019

Vangrøftdalen og Kjurrudalen
landskapsvernområde - klage på avslag om
oppføring av grillhytte på fritidseiendom gnr
131 bnr 250 i Kjurrudalen, Os kommune søker: Hanne Braathen og Stein Holm.

2019/1772

ST 17/2019

Forollhogna nasjonalparkstyre - innhenting av
tilbud på kontorlokaler på Røros.

2019/5970

ST 18/2019

Plan for revisjon av forvaltningsplaner for
verneområdene i Forollhogna

2019/6064

ST 19/2019

Høringsuttalelse til Nord-Østerdal kraftlags
oppstartmelding om fremføring av strøm i
Vangrøftdalen (Vangrøftdalen og Kjurrudalen
landskapsvernområde)

2018/19545

ST 20/2019

Eventuelt

Styresak
ST 10/2019 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste, og valg av
styremedlem til godkjenning av protokoll
Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 10.05.2019

Behandling:

Ingen merknader til møteinnkalling.
Nestleder er møteleder da styreleder har forfall, og blir derfor den som skal godkjenne og
undertegne møteprotokollen sammen med valgte medlem.
Forslag på Sivert Moen sammen
Forslaget enstemmig (8-0) vedtatt.

Vedtak:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna godkjenner møteinnkalling og sakliste med ettersendt liste
for AU-saker til sak 11/2019 og saksdokument til sak 18/2019.

Nasjonalparkstyret for Forollhogna valgte Sivert Moen til å undertegne
protokollen sammen med nestleder som var møteleder.

ST 11/2019 Referatsaker
Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 10.05.2019

Behandling:
RS-sakene har ikke blitt flettet inn i møtedokumentet, og RS-sakene sendes ut til styret
sammen med møteprotollen.
Nasjonalparkforvalter ettersendte den 8.mai møteprotokollen fra AU sin epostbehandling
av AU-sakene 6-7/2019, og la samtidig fram nytt forslag til vedtak:
Nasjonalparkstyret for Forollhogna tar referatsakene RS 3 - 5 /2019 og AU-sakene 6-7/2019
til etterretning.

Nytt forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt (8-0).

Vedtak:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna tar referatsakene RS 3 - 5 /2019 og AU-sakene 6-7/2019
til etterretning.

RS 3/2019 Forollhogna nasjonalpark - strømforsyning og lysforurensning i Hessjøen og
Øyungen - klager Per Magnar Volden
RS 4/2019 Høringsuttalelse Villreinnemnda for Forollhogna - fremføring av strøm til
Vangrøftdalen - Os kommune
RS 5/2019 Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde - trekking av søknad om
etablering av P-plass 2 - Else Stenersløkken

Styresak
ST 12/2019 Delegerte saker
Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 10.05.2019

Innstilling til vedtak:
Nasjonalparkstyret for Forollhogna tar delegerte saker DS 2 - 8/2019 til etterretning.

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt (8-0).

Vedtak:
Nasjonalparkstyret for Forollhogna tar delegerte saker DS 2 - 8/2019 til etterretning.

DS 2/2019 Forollhogna nasjonalpark - forlengelse av tillatelse til utplassering av
fôringsautomater og åteblokker med kamera 2019 - NINA
DS 3/2019 Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til utkjøring av saltstein og transport til
beitelagets egen hytte - Singsås Vestre beitelag
DS 4/2019 Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøscooter for næringsaktivitet
på egen eiendom - Svein Fløttum - Midtre Gauldal 261/4
DS 5/2019 Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøscooter for utkjøring av
saltstein til saltsteinautomat sør for Finntjønna - Endal beitelag
DS 6/2019 Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøscooter i perioden 25.april –
5. juni 2019 i forbindelse med registrering av kalvingstid for villreinen i Forollhogna

Styresak
ST 13/2019 Øyungen landskapsvernområde - søknad om byggetiltak på
seterstue i Båttjønndalen - Bjørg Hage
Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 10.05.2019

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt (8-0).

Vedtak:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Bjørg Hage/Bergstaden Bygg som ansvarlig tiltakshaver
dispensasjon fra § 3, punkt 1 i verneforskriften for Øyungen landskapsvernområde for byggetiltak
på seterstue på GID 125/6 i Båttjønndalen (Båttjønndalsvegen 806) i Holtålen kommune.
Tillatelsen gjelder:
1. Riving av eksisterende reisverk-del og oppføring av ny som erstatning for denne på samme
tomt med samme mål.
2. Oppføring av tilbygg i forlengelsen av reisverkdel mot nord med maks areal 12 m2 BYA, samt
oppføring av mindre overbygg over inngangsparti som omsøkt med maks areal 2,5 m2 BYA.
Bygget som helhet (eksisterende og nytt) skal samlet sett ikke overstige 45 m2 BRA (bruksareal).
3. Mindre omlegging av adkomstveg inne på setervollen som omsøkt
Tillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato.
Vilkår:
a. Arbeidet skal utføres i henhold til beskrivelse i søknad med tilhørende bygge-, fasade- og
illustrasjonstegninger.
b. Bygningen skal ha torvtak og fargevalg som tidligere og enkel detaljering som før (samme type
vindskier)
c. Takutstikk skal være knapt (ca. 20 cm) både ved raft og gavl. Tradisjonelle paneltyper skal
benyttes. Det vises til byggeskikkveileder for området.
d. Tilbygg og nybygg skal i størst mulig grad tilpasses et naturlig terreng. Bygningsvolumet skal
legges så nært bakken som mulig. Nødvendig og enkel bearbeiding av terrenget kan aksepteres.
Fundamentet skal gis en utforming som visuelt knytter bygningsvolumet til bakken. Grunnmur
kan være av naturstein eller støpt betong. Grunnmur av betong bør forblendes med naturstein.
e. Det forutsettes at alt arbeid knyttet til tiltaket skjer skånsomt av hensyn til naturmiljø, terreng
og vegetasjon. Det skal utvises særskilt hensyn til villrein.
f. Det forutsettes at det foretas opprydding etter utført byggearbeid, og at avfall transporteres ut
av området og deponeres på forsvarlig måte. Hjemmel og begrunnelse:
Tillatelsen er fattet med hjemmel i verneforskriftens § 5, punkt 3 (tilbygg) og 4 (riving). Det er i
avgjørelsen lagt vekt på at reisverkdelen av setra er i dårlig forfatning, mens eksisterende
tømmerdel tas vare på. Eksisterende reisverkdel erstattes med ny og forlenges med et tilbygg i
lengderetning av bygget, slik tradisjonene i området har vært. Søknaden er utformet innenfor
retningslinjene for byggeskikk gitt i forvaltningsplan for området. Arealbegrensninger for bygget
samlet sett (gitt i forvaltningsplan), må overholdes, av hensyn til presedens. Det er behandlet flere
søknader tidligere der denne arealgrensen er opprettholdt. Søknaden krever mindre omlegging av

adkomstveg inne på selve setervollen. Tiltaket skal gjennomføres på en skånsom måte og er av
mindre omfang og vil ikke påvirke verneverdiene nevneverdig.

ST 14/2019 Forollhogna nasjonalpark - søknad om riving av Hallstjønnbua og
oppføring av ny som erstatning for denne - Budal fjellstyre
Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 10.05.2019

Behandling:
Nasjonalparkstyret vurderer sak 14/2019 og sak 15/2019 sammen.
Sivert Moen fremmet nytt forslag om at nasjonalparkstyret gir tillatelse til oppføring av
nytt bygg med nytt i pkt. 1 i vilkårene:
Ny bu på 26m2 BYA som omsøkt tillates oppført på samme tomt som før, med utvendige
mål på 4 x 6.5 meter, og følgende begrunnelse:
Nasjonalparkstyret mener arealutvidelsen er moderat og står i forhold til behovet.
Fasaden endres ikke vesentlig og bua vil framstå tilsvarende som i dag. Utvidelsen vil gi
bedre rom rundt fyringsanlegg og kjøkken og med det bedre sikkerhet i forhold til brann.
I forhold til presedens legges det vekt på at Halstjønnbua er en bu som er åpen for
allmenn bruk og tjener flere interesser (beite, jakt, oppsyn friluftsliv mv.) At Halstjønnbua
vedlikeholdes og drives av Budal Fjellstyre tillegges også vekt for å kunne tillate en
utvidelse. Når bua er relativt liten betrakter Nasjonalparkstyret dette som en mindre
vesentlig utvidelse.

Forslag til nytt vedtak begrunnes i NML § 48, og skrives ut av nasjonalparkforvalter.

Sivert Moen sitt forslag ble enstemmig vedtatt (8-0).

Vedtak:
Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Budal fjellstyre dispensasjon fra verneforskriftens §
3, punkt 1.1 for riving av Halstjønnbua som omsøkt og for oppføring av ny bu som
erstatning for denne.
Vilkår:
1. Ny bu på 26m2 BYA som omsøkt tillates oppført på samme tomt som før, med
utvendige mål på 4 x 6.5 meter
2. Bua skal som før ha en enkel og nøktern utforming. Bua skal oppføres med torvtak
og med samme farge som før. Dør og omramming rundt dør og vinduer skal ha
samme farge som bua.
3. Tillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato.

4. Det gis samtidig tillatelse til nødvendig transport med snøscooter for frakt av
materialer og utstyr i forbindelse med byggearbeidet. Motorisert ferdsel skal
begrenses til det nødvendige for gjennomføring av tiltaket. All motorisert transport
skal skje før 15.april 2020. Aktører som utfører arbeidet/transporten på vegne av
fjellstyret skal ha med seg særskilt tillatelse fra fjellstyret. Det skal føres kjørebok.
5. Arbeidet skal skje skånsomt av hensyn til naturmiljø, terreng og vegetasjon, og det
skal utvises særskilt hensyn til villrein.
6. Det skal holdes ryddig på byggeplassen slik at ikke bygningsavfall ligger
skjemmende rundt bua eller blåser utover, og når byggearbeid er avsluttet skal alt
avfall transporteres ut av området og deponeres på forsvarlig måte.
Hjemmel og begrunnelse for tillatelsen
Tillatelse til byggetiltak er gitt med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, 1.ledd.
Forvaltningsplanen for nasjonalparken åpner for at det kan tillates riving og
gjenoppbygging av buer med samme mål som eksisterende. Forvaltningsplanens kapittel
4.2.4 åpner også opp for at det under visse forutsetninger kan vurderes mindre tilbygg til
eksisterende bygninger.
I dette tilfellet legges det vekt på at tilstanden på bygget er dårlig, og at riving og
gjenoppføring av nytt bygg derfor er nødvendig.
Nasjonalparkstyret mener arealutvidelsen er moderat og står i forhold til behovet. Det
legges også vekt på at eksisterende bygning er relativt liten.
Fasaden endres ikke vesentlig og bua vil framstå tilsvarende som i dag. Funksjonen til
bygningen endres ikke. Utvidelsen vil gi bedre rom rundt fyringsanlegg og kjøkken og med
det bedre sikkerhet i forhold til brann. Det legges vekt på at Halstjønnbua er en bu som er
åpen for allmenn bruk og tjener flere interesser (beite, jakt, oppsyn, friluftsliv mv.). At
Halstjønnbua vedlikeholdes og drives av Budal Fjellstyre tillegges også vekt for å kunne
tillate en utvidelse. Tiltaket vil derfor ikke stride mot vernevedtakets formål og vil ikke
påvirke verneverdiene nevneverdig.
Hjemmel for motorferdsel: Verneforskriftens § 3, punkt 5.3 a)

ST 15/2019 Forollhogna nasjonalpark - søknad om byggetiltak på Gjetarbua Soknedal fjellstyre
Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 10.05.2019

Behandling:
Nasjonalparkstyret vurderer sak 14/19 og sak 15/19 sammen.
Sivert Moen fremmet nytt forslag om at nasjonalparkstyret innvilger søknaden og nytt pkt.
2. Nasjonalparkstyret for Forollhogna innvilger søknaden om tilbygg mot øst for utvidelse
av bodelen av Gjeterbua, og med følgende begrunnelse:

Nasjonalparkstyret mener arealutvidelsen er moderat og står i forhold til behovet. At
utvidelsen gjøres mot øst i stedet for lengderetning er av praktisk karakter i forhold til
takkonstruksjonen. Arealet er ikke endret i forhold til i dag. Fasaden endres, men ikke på
annen måte enn at utbygget flyttes fra vestsiden til østsiden. Slik sett vil bua framstå
tilsvarende som i dag. Utvidelsen vil gi bedre rom rundt fyringsanlegg og kjøkken og med
det bedre sikkerhet i forhold til brann.
I forhold til presedens legges det vekt på at Gjeterbua er en bu som er åpen for allmenn
bruk og tjener flere interesser (beite, jakt, oppsyn friluftsliv mv.) At Gjeterbua
vedlikeholdes og drives av Soknedal Fjellstyre tillegges også vekt for å kunne tillate en
utvidelse. Når bua er relativt liten betrakter Nasjonalparkstyret dette som en mindre
vesentlig utvidelse.
Forslag til nytt vedtak begrunnes i NML § 48, og skrives ut av nasjonalparkforvalter.

Sivert Moen sitt forsalg til vedtak ble enstemmig vedtatt (8-0).

Vedtak:
Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Soknedal fjellstyre dispensasjon fra
verneforskriftens § 3, punkt 1.1 for riving av deler av Gjetarbua som omsøkt (dagens rom
for do og ved) og oppføring av separat uthus som erstatning for dette. Det gis samtidig
tillatelse til nødvendig rehabilitering (isolering og fasadeendring) av eksisterende bu, samt
oppføring av et mindre tilbygg mot øst.
Vilkår:
1. Uthus kan oppføres inntil 7,5 m2 BYA for do, ved og utstyr som omsøkt. Uthus skal plasseres og
utformes slik at det ikke blir dominerende i landskapsbildet. Farge på uthus skal
tilpasses eksisterende bu. Tillatelsen forutsetter at eksisterende tilbygg (for do og ved)
på Gjetarbua rives.
2. Tilbygg kan oppføres på inntil 4,2 m2 som omsøkt.
3.

Tillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato.

4. Det gis samtidig tillatelse til nødvendig transport med snøscooter for frakt av
materialer og utstyr i forbindelse med byggearbeidet. Motorisert ferdsel skal
begrenses til det nødvendige for gjennomføring av tiltaket. All motorisert transport skal
skje før 15.april 2020. Aktører som utfører arbeidet/transporten på vegne av fjellstyret
skal ha med seg særskilt tillatelse fra fjellstyret. Det skal føres kjørebok.
5.

Arbeidet skal skje skånsomt av hensyn til naturmiljø, terreng og vegetasjon, og det skal utvises særskilt
hensyn til villrein.

6. Det skal holdes ryddig på byggeplassen slik at ikke bygningsavfall ligger skjemmende
rundt bua eller blåser utover, og når byggearbeid er avsluttet skal alt avfall
transporteres ut av området og deponeres på forsvarlig måte.
Hjemmel og begrunnelse for tillatelsen:

Tillatelse til byggetiltak er gitt med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, 1.ledd.
Søknad om oppføring av uthus er knyttet til praktiske og nødvendige nytteformål. Bua har
ikke uthus fra før, da uthusdelen har vært en del av selve bygningskroppen. Det legges
vekt på at eksisterende rom i bua for do og ved rives, og erstattes av et separat uthus til
samme formål. Bakgrunnen for å oppføre nytt uthus er også at grunnforholdene på
nordsida av bua er utfordrende, og at dagens tilbygg derfor bør rives.
Forvaltningsplanens kapittel 4.2.4 åpner opp for at det under visse forutsetninger kan
vurderes mindre tilbygg til eksisterende bygninger. Nasjonalparkstyret mener omsøkte
arealutvidelse av bua mot øst er moderat og står i forhold til behovet. Det samla arealet på
bua blir det samme som før, i og med at dagens uthusdel mot vest rives. Funksjonen til
bygningen endres ikke. Fasaden endres, men ikke på annen måte enn at utbygget flyttes
fra vestsiden til østsiden. Slik sett vil bua framstå tilsvarende som i dag. Utvidelsen vil gi
bedre rom rundt fyringsanlegg og kjøkken og med det bedre sikkerhet i forhold til brann.
Det legges vekt på at Gjeterbua er en bu som er åpen for allmenn bruk og tjener flere
interesser (beite, jakt, oppsyn friluftsliv mv.) At Gjeterbua vedlikeholdes og drives av
Soknedal Fjellstyre tillegges også vekt for å kunne tillate en utvidelse. Når bua er relativt
liten betrakter Nasjonalparkstyret dette som en mindre vesentlig utvidelse.
Tiltaket vil derfor ikke stride mot vernevedtakets formål og vil ikke påvirke verneverdiene
nevneverdig.
Hjemmel for motorferdsel: Verneforskriftens § 3, punkt 5.3 a)

ST 16/2019 Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde - klage på avslag om
oppføring av grillhytte på fritidseiendom gnr 131 bnr 250 i Kjurrudalen, Os kommune søker: Hanne Braathen og Stein Holm.
Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 10.05.2019

Behandling:
Enstemmig som innstillingen (8-0).

Vedtak:
Nasjonalparkstyret for Forollhogna opprettholder sitt vedtak i NP-sak 7/2019 om avslag på
søknad fra Hanne Braathen og Stein Holm om oppføring av grillhytte på fritidseiendom
gnr./bnr. 131/250 i Kjurrudalen innenfor Vangrøftdalen og Kjurrudalen
landskapsvernområde i Os kommune.

Begrunnelse
Nasjonalparkstyret viser til vedtak i NP-sak 7/2019, og kan ikke se at det er framkommet
nye opplysninger i klagen som gir grunn for å endre vedtaket.
En tillatelse til oppføring av grillhytten vil medføre både et bygg som ikke er tilpasset den
tradisjonelle bebyggelsen i landskapsvernområde og en utvidelse av BYA utover det som

er gitt i retningslinjene i forvaltningsplanen. Dette vil kunne skape en presedens for både
Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde og andre verneområder, og tiltaket
vil kunne påvirke verneverdiene på en negativ måte.
Saken oversendes til Miljødirektoratet for videre klagebehandling.

Innstilling til vedtak:
Nasjonalparkstyret for Forollhogna opprettholder sitt vedtak i NP-sak 7/2019 om
avslag på søknad fra Hanne Braathen og Stein Holm om oppføring av grillhytte på
fritidseiendom gnr./bnr. 131/250 i Kjurrudalen innenfor Vangrøftdalen og
Kjurrudalen landskapsvernområde i Os kommune.

Begrunnelse
Nasjonalparkstyret viser til vedtak i NP-sak 7/2019, og kan ikke se at det er
framkommet nye opplysninger i klagen som gir grunn for å endre vedtaket.
En tillatelse til oppføring av grillhytten vil medføre både et bygg som ikke er
tilpasset den tradisjonelle bebyggelsen i landskapsvernområde og en utvidelse av
BYA utover det som er gitt i retningslinjene i forvaltningsplanen. Dette vil kunne
skape en presedens for både Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde
og andre verneområder, og tiltaket vil kunne påvirke verneverdiene på en negativ
måte.
Saken oversendes til Miljødirektoratet for videre klagebehandling.

ST 17/2019 Forollhogna nasjonalparkstyre - innhenting av tilbud på kontorlokaler på
Røros.
Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 10.05.2019

Behandling:
Tilleggsforslag fra Ragnhild Aashaug:
Nasjonalparkstyret for Forollhogna ber om at Fylkesmannen i Trøndelag ikke låser en
mulig fremtidig samlokalisering med andre naturlige samarbeidspartnere.
Verdensarvrådet og Rørosmuseet jobber med en realisering av et verdensarvsenter, og
nasjonalparkstyret mener at en må se på muligheten for en samling av våre forvaltere og
sentere i et fremtidig knutepunkt. Dette vil være i tråd med de statlige rammene som er
lagt for samlokalisering av senterfunksjoner og forvaltningsknutepunkt.

Forslag til innstilling med tilleggforslaget ble enstemmig vedtatt (8-0)

Vedtak:
Nasjonalparkstyret for Forollhogna ser at en samlokalisering for nasjonalparkforvalterne
og Reindriftsavdelingen vil kunne bidra til et større fagmiljø og en mer effektiv
ressursbruk, og ser dette som en positiv utvikling av knutepunktet på Røros.
Nasjonalparkstyret for Forollhogna ber om at Fylkesmannen i Trøndelag ikke låser en
mulig fremtidig samlokalisering med andre naturlige samarbeidspartnere.
Verdensarvrådet og Rørosmuseet jobber med en realisering av et verdensarvsenter, og
nasjonalparkstyret mener at en må se på muligheten for en samling av våre forvaltere og
sentere i et fremtidig knutepunkt. Dette vil være i tråd med de statlige rammene som er
lagt for samlokalisering av senterfunksjoner og forvaltningsknutepunkt.

Innstilling til vedtak:
Nasjonalparkstyret for Forollhogna ser at en samlokalisering for
nasjonalparkforvalterne og Reindriftsavdelingen vil kunne bidra til et større
fagmiljø og en mer effektiv ressursbruk, og ser dette som en positiv utvikling av
knutepunktet på Røros.
ST 18/2019 Plan for revisjon av forvaltningsplaner for verneområdene i Forollhogna
Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 10.05.2019

Behandling:
Nasjonalparkstyret foreslo å forlenge høringsfristen fram til 15. sept.
Forslag til innstill med endret høringsfrist ble enstemmig vedtatt (8 - 0).

Vedtak:
Nasjonalparkstyret for Forollhogna slutter seg til forslaget til plan for revisjon av
forvaltningsplaner for verneområdene i Forollhogna, og ber om at det legges ut på høring i
perioden 15. mai til 15. september 2019.

Innstilling til vedtak:
Nasjonalparkstyret for Forollhogna slutter seg til forslaget til plan for revisjon av
forvaltningsplaner for verneområdene i Forollhogna, og ber om at det legges ut på
høring i perioden 15. mai til 15. august 2019.
ST 19/2019 Høringsuttalelse til Nord-Østerdal kraftlags oppstartmelding om fremføring
av strøm i Vangrøftdalen (Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde)
Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 10.05.2019

Behandling
Før saken ble satt, orienterte Runa Finborud om at ho er styremedlem i NØK og reiste
spørsmål om sin habilitet.
Et enstemmig nasjonalparkstyret erklærte Finborud inhabil etter forvaltningslovens § 6,
1.ledd, bokstav e, og ho fratrådt saken.
Innstillingen til høringsuttalelse ble drøftet gjennom av nasjonalstyret, og det det ble gjort
endringer som nasjonalparkstyret sluttet seg enstemmig til (7-0).

Vedtak
Nasjonalparkstyret for Forollhogna har følgende innspill og merknader til oppstartmelding
fra Nord-Østerdal kraftlag om fremføring av strøm i Vangrøftdalen og Kjurrudalen
landskapsvern-område:
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.
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.

Innstilling til vedtak:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har følgende innspill og merknader til oppstartmelding
fra Nord-Østerdal kraftlag om fremføring av strøm i Vangrøftdalen og Kjurrudalen
landskapsvern-område:

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 trasèer 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 vil i tillegg skissere følgende prinsipper som grunnlag for utbeiding av
formell søknad:
a. Fremføring av strøm bør i hovedsak planlegges med kabel i kabelgrøft langs eksisterende
veg for å minske inngrep i naturen.
b. Korte trasèer i utmarka (nært veg) kan vurderes der dette er hensiktsmessig og der tiltaket
ikke er i konflikt med viktige natur- og/eller kulturverdier.
c. Det vil være en streng holdning til fremføring av kabelgrøft over lengre strekninger i utmark
særlig der trasèen krysser sårbare naturtyper (eks. myr). Alternative løsninger må utredes
for trasèene 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.
d. Trasèer langs gamle vegfar kan vurderes når tiltaket ikke kommer i konflikt med viktige
natur- eller kulturhistoriske hensyn.
e. Det vil være en særlig streng holdning til fremføring av luftlinjer, også langs veg.
3. 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:
3.1. Kunnskap om tiltakets og de enkelte trasèenes 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 trasèene, med en faglig vurdering
av tiltakets innvirkning på naturmiljøet. Tiltakshaver er ansvarlig for at slik kartlegging blir
utført.
3.2. Tiltak for eventuell kryssing av vassdrag må beskrives nærmere og avklares særskilt med
berørt vassdragsmyndighet.
3.3. Det bør foreligge en samlet landbruksfaglig vurdering av tiltaket, der tiltaket som helhet og
de ulike trasèvalg er vurdert i forhold til landbruksinteressene i området. Det vises til
vurderinger i saksfremstilling.
3.4. 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 kunnskapsgrunn-laget for
søknaden. Dette gjelder også forholdet til samiske kulturminner.
3.5. Ved søknad om fremføring av luftlinje forutsettes at det er foretatt en landskapsmessig
vurdering av tiltaket som grunnlag for søknad, og at det foreligger en særskilt
landbruksmessig begrunnelse for tiltaket.
4. Nasjonalparkstyret ber om at det som del av kunnskapsgrunnlaget – også ses på og
vurderes/utredes andre muligheter for tilgang til strøm til de setrene som er i aktiv drift med
melkeproduksjon i Vangrøftdalen som alternativ til det fremlagte tiltak.
5. 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.

ST 20/2019 Eventuelt
Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 10.05.2019

Behandling
Nasjonalparkstyret hadde ingen saker under eventuelt.

