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Navn
Møtte for
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Representerer

Arne Horten, Os kommune møtte for Runa Finborud i sak 41/2020 og sak 42/2020 da hun ble
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Fra administrasjonen møtte:
Navn
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Berit Broen
Oppsyn SNO-Forollhogna
Astrid Alice Haug Nasjonalparkforvalter, Forollhogna
Eli Grete Nisja
Nasjonalparkforvalter, Forollhogna
Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteprotokollen er i samsvar med det
som ble vedtatt på møtet.

________ Sivert Moen _(sign.) __
leder
Bekreftet godkjent 30.11.2020

____ Bjørnar T. Jordet_(sign.) __
styremedlem
Bekreftet godkjent 30.11.2020
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Arkivsaksnr

Styresak
ST 36/2020

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

ST 37/2020

Referatsaker

RS 22/2020

Magnilldalen-Bujødalen landskapsvernområde
- svar på henvendelse om oppføring av gjerde
rundt buer ved Busjøen

2020/12415

RS 23/2020

Endal statsallmenning- tilbakeføring av ulovlig
bygget veg- alternativt forslag til
gjennomføring.

2019/13435

RS 24/2020

Endal statsallmenning - tilbakemelding på
alternativt forslag til tilbakeføring av ulovlig
bygget veg - Endalen landskapsvernområde Maureggvollen - Finntjønnan

2019/13435

Styresak
ST 38/2020

Forollhogna nasjonalpark - søknad om bruk av
fly/helikopter og snøscooter i forbindelse med
minimumstelling av villrein - 2021-2024.

2019/14576

ST 39/2020

Forollhogna nasjonalpark - søknad om bruk av
helikopter i forbindelse med kalvetelling av
villrein - 2021-2024.

2020/6739

ST 40/2020

Byggeskikkveileder for Forollhogna
nasjonalpark med tilliggende
landskapsvernområder - behandling av
veileder i nasjonalparkstyret for Forollhogna

2018/11287

ST 41/2020

Vangrøftdalen og Kjurrudalen
landskapsvernområde - søknad om fremføring
av strøm til hytter i Rabblia (del av prosjekt
strøm i Vangrøftdalen)

2018/19545

ST 42/2020

Behov for tiltaksmidler i verneområdene i
Forollhogna - status tiltak i 2020 og forslag til
innmelding av tiltak 2021

2020/12959

ST 43/2020

Bestillingsdialog I med SNO - rapport for 2020
og innspill for 2021

2020/12959

ST 44/2020

Jubileumsår 2021 for verneområdene i
Forollhogna

2020/12959

ST 45/2020

Nasjonalparkstyret for Forollhogna - møteplan
og driftsmidler for styret i 2021

2020/12959

Styresak
ST 36/2020 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste, og valg av styremedlem til
godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 27.11.2020
Behandling:
Ingen merknader til møteinnkalling og sakliste.
Det er forfall fra Røros kommune og Innlandet fylkeskommune.
Runa Finborud foreslår Bjørnar T. Jordet, Tolga kommune til å godkjenne protokollen
sammen med styreleder.
Forslag til vedtak og medlem til godkjenning av protokoll ble enstemmig vedtatt (7-0).

Vedtak
Nasjonalparkstyret for Forollhogna godkjenner møteinnkalling og sakliste til møtet
27.november 2020.
Nasjonalparkstyret velger Bjørnar T. Jordet, Tolga kommune som sammen med leder skal
godkjenne og underskrive protokollen for dette møtet.

Styresak
ST 37/2020 Referatsaker
RS 22/2020 Magnilldalen-Bujødalen landskapsvernområde - svar på henvendelse om oppføring
av gjerde rundt buer ved Busjøen
RS 23/2020 Endal statsallmenning- tilbakeføring av ulovlig bygget veg- alternativt forslag til
gjennomføring.
RS 24/2020 Endal statsallmenning - tilbakemelding på alternativt forslag til tilbakeføring av
ulovlig bygget veg - Endalen landskapsvernområde - Maureggvollen - Finntjønnan

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 27.11.2020

Behandling
Forslag til vedtak ble enstemmig (7-0)

Vedtak
Nasjonalparkstyret for Forollhogna tar referatsakene RS 22-24/2020 til orientering.

ST 38/2020 Forollhogna nasjonalpark - søknad om bruk av fly/helikopter og
snøscooter i forbindelse med minimumstelling av villrein - 2021-2024.
Innstilling til vedtak:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Forollhogna Villreinutvalg ved leder Jakob Nordstad
dispensasjon fra Forskrift om Forollhogna nasjonalpark, § 3, punkt 5.1 til bruk av
fly/helikopter og snøscootere for gjennomføring av minimumstelling av villreinstammen
innenfor Forollhogna nasjonalpark.
Tillatelsen gjelder for:
 bruk av fly/helikopter for lavtflyging for registeringen av villrein,
 bruk av snøscootere for registrering og lokalisering av villrein i forkant av oppdraget
med fly/helikopter.
 tidsrommet 5.januar til og med 15.april for årene 2021 – 2024,
Vilkår:
 Det kan gjennomføres inntil 4 turer (dager) med fly/helikopter
 Antall snøscootere må begrenses til det som er strengt nødvendig for å få
gjennomført oppdraget, og bruken av snøscootere skal så langt det lar seg gjøre
samordnes med andre oppsynsoppdrag som gjennomføres i fjellet.
 Det skal leveres rapport hvor det kommer fram i hvilke områder det ble benyttet
snøscootere, antall snøscootere og antall dager for bruk av fly/helikopter.
Rapporten skal også inneholde opplysninger om hvor villreinen ble lokalisert.
Rapporten leveres så snart oppdraget er gjennomført og senest innen 1.5.2020
(eller etter nærmere avtale).


All ferdsel skal foregå hensynsfullt for alt dyre- og fugleliv.



Motorferdsel bør unngås på helg og dager i påsken av hensyn til friluftslivet.

Hjemmel
Vedtaket er gjort med hjemlet i verneforskriftens § 3, punkt 5.3 bokstav d for bruk av fly,
og naturmangfoldlovens § 48 for bruk av snøscooter.
Begrunnelse
Ett av formålene med opprettelsen av Forollhogna nasjonalpark er å bevare
villreinstammen og dens leveområder. For forvaltningen av verneverdiene er det viktig å
ha et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag om naturmiljøet generelt og villreinen
spesielt. Den årlige minimumstellinger av villreinen, inkludert lokaliseringen, bidrar å
styrke kunnskapsgrunnlaget for å kunne forvalte villreinen i både et kort og et langsiktig
perspektiv.
Det viser seg at bruk av helikopter vil forstyrre villreinen i kortere tid enn bruk av småfly,
da helikoptret er både raskere og lettere å manøvrere og å regulere slik at tiden man er i
nærheten av villreinen blir kortere. Bruk av helikopter kan derfor se ut til å være en bedre
arbeidsmetodikk enn bruk av småfly, og det gis derfor tillatelse til å benytte helikopter.
Det legges videre vekt på at lokalisering av villreinen fra bakken vil bidra til en mer effektiv
bruk av småfly/helikopter, og dermed at lavtflygingen kan begrense til det nødvendige.

Bruken av snøscootere begrenses gjennom at lokaliseringen av villreinen gjøres av oppsyn
i forbindelse med øvrige oppdrag i fjellområdene.
Forsknings- og overvåkningarbeidet som utføres i forhold til villreinen i Forollhogna bidrar
til å gi et økt kunnskapsgrunnlag som kommer til anvendelse ved forvaltning av både
verneområdene og villreinstammen, og dermed kunne bidra til styrking av verneverdiene.
Sett i lys av at det er innført en kvalitetsnorm for villrein er det også viktig å få et oppdatert
kunnskapsgrunnlag for villreinbestanden i Forollhogna.

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 27.11.2020

Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7-0)
Vedtak
Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Forollhogna Villreinutvalg ved leder Jakob Nordstad
dispensasjon fra Forskrift om Forollhogna nasjonalpark, § 3, punkt 5.1 til bruk av
fly/helikopter og snøscootere for gjennomføring av minimumstelling av villreinstammen
innenfor Forollhogna nasjonalpark.
Tillatelsen gjelder for:
 bruk av fly/helikopter for lavtflyging for registeringen av villrein,
 bruk av snøscootere for registrering og lokalisering av villrein i forkant av oppdraget
med fly/helikopter.
 tidsrommet 5.januar til og med 15.april for årene 2021 – 2024,
Vilkår:
 Det kan gjennomføres inntil 4 turer (dager) med fly/helikopter
 Antall snøscootere må begrenses til det som er strengt nødvendig for å få
gjennomført oppdraget, og bruken av snøscootere skal så langt det lar seg gjøre
samordnes med andre oppsynsoppdrag som gjennomføres i fjellet.
 Det skal leveres rapport hvor det kommer fram i hvilke områder det ble benyttet
snøscootere, antall snøscootere og antall dager for bruk av fly/helikopter.
Rapporten skal også inneholde opplysninger om hvor villreinen ble lokalisert.
Rapporten leveres så snart oppdraget er gjennomført og senest innen 1.5.2020
(eller etter nærmere avtale).


All ferdsel skal foregå hensynsfullt for alt dyre- og fugleliv.



Motorferdsel bør unngås på helg og dager i påsken av hensyn til friluftslivet.

Hjemmel
Vedtaket er gjort med hjemlet i verneforskriftens § 3, punkt 5.3 bokstav d for bruk av fly,
og naturmangfoldlovens § 48 for bruk av snøscooter.

Begrunnelse
Ett av formålene med opprettelsen av Forollhogna nasjonalpark er å bevare
villreinstammen og dens leveområder. For forvaltningen av verneverdiene er det viktig å
ha et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag om naturmiljøet generelt og villreinen
spesielt. Den årlige minimumstellinger av villreinen, inkludert lokaliseringen, bidrar å
styrke kunnskapsgrunnlaget for å kunne forvalte villreinen i både et kort og et langsiktig
perspektiv.
Det viser seg at bruk av helikopter vil forstyrre villreinen i kortere tid enn bruk av småfly,
da helikoptret er både raskere og lettere å manøvrere og å regulere slik at tiden man er i
nærheten av villreinen blir kortere. Bruk av helikopter kan derfor se ut til å være en bedre
arbeidsmetodikk enn bruk av småfly, og det gis derfor tillatelse til å benytte helikopter.
Det legges videre vekt på at lokalisering av villreinen fra bakken vil bidra til en mer effektiv
bruk av småfly/helikopter, og dermed at lavtflygingen kan begrense til det nødvendige.
Bruken av snøscootere begrenses gjennom at lokaliseringen av villreinen gjøres av oppsyn
i forbindelse med øvrige oppdrag i fjellområdene.
Forsknings- og overvåkningarbeidet som utføres i forhold til villreinen i Forollhogna bidrar
til å gi et økt kunnskapsgrunnlag som kommer til anvendelse ved forvaltning av både
verneområdene og villreinstammen, og dermed kunne bidra til styrking av verneverdiene.
Sett i lys av at det er innført en kvalitetsnorm for villrein er det også viktig å få et oppdatert
kunnskapsgrunnlag for villreinbestanden i Forollhogna.

ST 39/2020 Forollhogna nasjonalpark - søknad om bruk av helikopter i forbindelse med
kalvetelling av villrein - 2021-2024.

Innstilling til vedtak:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir NINA v/forsker Roy Andersen dispensasjon fra
Forskrift om Forollhogna nasjonalpark § 3, punkt 5.1 til bruk av helikopter for
gjennomføring av kalvetellingen i villreinstammen i Forollhogna nasjonalpark.
Tillatelsen gjelder for:
 bruk av helikopter for lavtflyging for registeringen av villrein,
 tidsrommet 15.juni til 1.august for årene 2021 – 2024
Vilkår:
 Det kan gjennomføres inntil 2 turer (dager) pr år med helikopter
 Det skal leveres rapport hvor det kommer fram omfanget av lavtflygingen.
Rapporten leveres så snart oppdraget er gjennomført og senest innen 1.11 hvert år
(eller etter nærmere avtale).


All ferdsel skal foregå hensynsfullt for alt dyre- og fugleliv.



Det bør unngås lavtflyging på helg av hensyn til friluftslivet.

Hjemmel:
Vedtaket er gjort med hjemlet i verneforskriftens § 3, punkt 5.3 bokstav d for bruk av
helikopter for lavtflyging.
Begrunnelse
Ett av formålene med opprettelsen av Forollhogna nasjonalpark er å bevare
villreinstammen og dens leveområder. For forvaltningen av verneverdiene er det viktig å
ha et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag om naturmiljøet generelt og villreinen
spesielt.
Forsknings- og overvåkningarbeidet som utføres i forhold til villreinen i Forollhogna bidrar
til å gi et økt kunnskapsgrunnlag som kommer til anvendelse for forvaltningen av både
verneområdene og villreinstammen, og dermed kunne bidra til styrking av verneverdiene.
Sett i lys av at det er innført en kvalitetsnorm for villrein er det også viktig å få et oppdatert
kunnskapsgrunnlag for villreinbestanden i Forollhogna.
Bruken av helikopter i forbindelse med lavtflygingen vurderes å være like lite forstyrrende
som bruken av småfly, og samlet sett kan det se ut til at den totale flytiden kan bli mindre.
Lavtflygingen er en kortvarig og forbigående forstyrelse. En tillatelse til bruk av helikopter
vurderes ikke å stride mot verneformålet og heller ikke at det vil påvirke verneverdiene i
nasjonalparken.
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Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7-0)
Vedtak
Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir NINA v/forsker Roy Andersen dispensasjon fra
Forskrift om Forollhogna nasjonalpark § 3, punkt 5.1 til bruk av helikopter for
gjennomføring av kalvetellingen i villreinstammen i Forollhogna nasjonalpark.
Tillatelsen gjelder for:
 bruk av helikopter for lavtflyging for registeringen av villrein,
 tidsrommet 15.juni til 1.august for årene 2021 – 2024
Vilkår:
 Det kan gjennomføres inntil 2 turer (dager) pr år med helikopter
 Det skal leveres rapport hvor det kommer fram omfanget av lavtflygingen.
Rapporten leveres så snart oppdraget er gjennomført og senest innen 1.11 hvert år
(eller etter nærmere avtale).


All ferdsel skal foregå hensynsfullt for alt dyre- og fugleliv.



Det bør unngås lavtflyging på helg av hensyn til friluftslivet.

Hjemmel:
Vedtaket er gjort med hjemlet i verneforskriftens § 3, punkt 5.3 bokstav d for bruk av
helikopter for lavtflyging.
Begrunnelse
Ett av formålene med opprettelsen av Forollhogna nasjonalpark er å bevare
villreinstammen og dens leveområder. For forvaltningen av verneverdiene er det viktig å
ha et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag om naturmiljøet generelt og villreinen
spesielt.
Forsknings- og overvåkningarbeidet som utføres i forhold til villreinen i Forollhogna bidrar
til å gi et økt kunnskapsgrunnlag som kommer til anvendelse for forvaltningen av både
verneområdene og villreinstammen, og dermed kunne bidra til styrking av verneverdiene.
Sett i lys av at det er innført en kvalitetsnorm for villrein er det også viktig å få et oppdatert
kunnskapsgrunnlag for villreinbestanden i Forollhogna.
Bruken av helikopter i forbindelse med lavtflygingen vurderes å være like lite forstyrrende
som bruken av småfly, og samlet sett kan det se ut til at den totale flytiden kan bli mindre.
Lavtflygingen er en kortvarig og forbigående forstyrelse. En tillatelse til bruk av helikopter
vurderes ikke å stride mot verneformålet og heller ikke at det vil påvirke verneverdiene i
nasjonalparken.

ST 40/2020 Byggeskikkveileder for Forollhogna nasjonalpark med tilliggende
landskapsvernområder - behandling av veileder i nasjonalparkstyret for Forollhogna
Innstilling til vedtak:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna er veldig fornøyd med den utarbeidede
byggeskikkveilederen for verneområdene i Forollhogna, og vil gi ros til Norconsult as
v/Birgit Wikan Berg for godt utført arbeid på vegne av fylkeskommunene og
nasjonalparkstyret.
Nasjonalparkstyret setter stor pris på at det har vært mulig å få gjennomført arbeidet som
et fellesprosjekt med Trøndelag og Innlandet fylkeskommuner. Det er av avgjørende
betydning at prosjektet er gitt økonomisk støtte fra disse, tilskuddsmidler fra
Riksantikvaren og tilskudd via ordningen «Utvalgte kulturlandskap».
Nasjonalparkstyret håper at veilederen kan bli et nyttig verktøy for mange og til inspirasjon
for å ta vare på bygninger og viktige bygningsmiljø i regionen. Utdrag fra veilederen:
«Å tilrettelegge for fortsatt bruk av området og bygningene, basert på god innsikt i tradisjonene,
er det viktigste virkemiddelet vi har for å oppnå formålet med vernet.»
Nasjonalparkstyret vil selv bruke veilederen aktivt som kunnskapsgrunnlag i veiledning og
saksbehandling, og som grunnlag for revidering av forvaltningsplaner og diskusjon om
styrets rolle i forvaltning av bygningsarven i verneområdene.
Veilederen er ment å være et hjelpemiddel til å forstå den lokale byggeskikken i
Forollhogna-området, både for de som har eiendommer innenfor verneområdene, for
kommunene og andre som er viktige forvaltere av bygningsarven. Veilederen vil også
kunne brukes for de seterområdene som ligger utenfor verneområdene i de aktuelle
kommunene.
Nasjonalparkstyret vil oppfordre de berørte kommunene rundt Forollhogna til å ta
veilederen i bruk og aktivt formidle denne til egne saksbehandlere, politikere, til
tiltakshavere og andre aktuelle aktører lokalt. Vi håper kommunene kan innarbeide
veilederen i kommunale planer, og legge vekt på veilederens innhold i behandling av
byggesaker, tilskuddsmidler mv.

Oppfølgende tiltak
1. Nasjonalparkstyret vil prioritere å følge opp veilederen med et særskilt vedlegg for
byggesøknader - råd for søknader om byggetiltak, rutiner for
saksbehandling/saksgang mv. Det vises til saksutredning.
2. Nasjonalparkstyret vil i samarbeid med kommunene særlig legge vekt på følgende:
- Bidra til at byggeskikkveilederen blir satt på sakskartet i kommunene rundt
Forollhogna
- Bidra til innarbeiding av veilederen i kommunale planer
- Legge vekt på kunnskapen i veilederen ved behandling av søknader

-

Bidra med formidling va kunnskapen til brukerne
Arrangere lokale møter – formidling av kunnskapen i samarbeid med lokale aktører

3. Nasjonalparkstyret vil fremheve betydningen av å diskutere og fordele ansvar for
flere oppfølgende tiltak med lokale aktører/eiere, kommuner, fylkeskommuner,
museer og andre fagmiljø:
Supplerende kunnskap (vedlegg til veilederen)
Veilederen bør over tid suppleres med ytterligere nødvendig kunnskap i vedlegg
knyttet til bla. utføring av arbeid med restaurering, istandsetting og nybygging
basert på materialkunnskap, gamle handverkstradisjoner og handverksteknikker.
Behov for kompetansedager og kurs
Det er behov for å gjennomføre kompetansedager og kurs for eiere, utførende
snekkere/ handverksmiljø for generelt å øke kompetansen hos de som skal utføre
arbeidet. Hvem som tar videre tak i dette må drøftes med forvaltningsaktører og
relevante fagmiljøer.
Økte ressurser til veiledning
Det bør jobbes videre med å få til økte ressurser til veiledning til brukerne/eierne –
både i forhold til tilstandsvurderinger, planlegging av og søknad om tillatelse til
tiltak, men også for bistand til søknad om tilskudd.
Uthus-prosjekt
For verneområdene i Forollhogna burde det vært et eget «uthus-prosjekt» ala Røros
– for å kunne ivareta et utvalg viktige fjøs- og uthusbygninger som er truet av forfall
innenfor verneområdene og i randsona til disse.
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Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7-0)
Vedtak
Nasjonalparkstyret for Forollhogna er veldig fornøyd med den utarbeidede
byggeskikkveilederen for verneområdene i Forollhogna, og vil gi ros til Norconsult as
v/Birgit Wikan Berg for godt utført arbeid på vegne av fylkeskommunene og
nasjonalparkstyret.
Nasjonalparkstyret setter stor pris på at det har vært mulig å få gjennomført arbeidet som
et fellesprosjekt med Trøndelag og Innlandet fylkeskommuner. Det er av avgjørende
betydning at prosjektet er gitt økonomisk støtte fra disse, tilskuddsmidler fra
Riksantikvaren og tilskudd via ordningen «Utvalgte kulturlandskap».
Nasjonalparkstyret håper at veilederen kan bli et nyttig verktøy for mange og til inspirasjon
for å ta vare på bygninger og viktige bygningsmiljø i regionen. Utdrag fra veilederen:

«Å tilrettelegge for fortsatt bruk av området og bygningene, basert på god innsikt i tradisjonene,
er det viktigste virkemiddelet vi har for å oppnå formålet med vernet.»
Nasjonalparkstyret vil selv bruke veilederen aktivt som kunnskapsgrunnlag i veiledning og
saksbehandling, og som grunnlag for revidering av forvaltningsplaner og diskusjon om
styrets rolle i forvaltning av bygningsarven i verneområdene.
Veilederen er ment å være et hjelpemiddel til å forstå den lokale byggeskikken i
Forollhogna-området, både for de som har eiendommer innenfor verneområdene, for
kommunene og andre som er viktige forvaltere av bygningsarven. Veilederen vil også
kunne brukes for de seterområdene som ligger utenfor verneområdene i de aktuelle
kommunene.
Nasjonalparkstyret vil oppfordre de berørte kommunene rundt Forollhogna til å ta
veilederen i bruk og aktivt formidle denne til egne saksbehandlere, politikere, til
tiltakshavere og andre aktuelle aktører lokalt. Vi håper kommunene kan innarbeide
veilederen i kommunale planer, og legge vekt på veilederens innhold i behandling av
byggesaker, tilskuddsmidler mv.

Oppfølgende tiltak
1. Nasjonalparkstyret vil prioritere å følge opp veilederen med et særskilt vedlegg for
byggesøknader - råd for søknader om byggetiltak, rutiner for
saksbehandling/saksgang mv. Det vises til saksutredning.
2. Nasjonalparkstyret vil i samarbeid med kommunene særlig legge vekt på følgende:
- Bidra til at byggeskikkveilederen blir satt på sakskartet i kommunene rundt
Forollhogna
- Bidra til innarbeiding av veilederen i kommunale planer
- Legge vekt på kunnskapen i veilederen ved behandling av søknader
- Bidra med formidling va kunnskapen til brukerne
- Arrangere lokale møter – formidling av kunnskapen i samarbeid med lokale aktører
3. Nasjonalparkstyret vil fremheve betydningen av å diskutere og fordele ansvar for
flere oppfølgende tiltak med lokale aktører/eiere, kommuner, fylkeskommuner,
museer og andre fagmiljø:
Supplerende kunnskap (vedlegg til veilederen)
Veilederen bør over tid suppleres med ytterligere nødvendig kunnskap i vedlegg
knyttet til bla. utføring av arbeid med restaurering, istandsetting og nybygging
basert på materialkunnskap, gamle håndverkstradisjoner og handverksteknikker.
Behov for kompetansedager og kurs
Det er behov for å gjennomføre kompetansedager og kurs for eiere, utførende
snekkere/ handverksmiljø for generelt å øke kompetansen hos de som skal utføre
arbeidet. Hvem som tar videre tak i dette må drøftes med forvaltningsaktører og
relevante fagmiljøer.

Økte ressurser til veiledning
Det bør jobbes videre med å få til økte ressurser til veiledning til brukerne/eierne –
både i forhold til tilstandsvurderinger, planlegging av og søknad om tillatelse til
tiltak, men også for bistand til søknad om tilskudd.
Uthus-prosjekt
For verneområdene i Forollhogna burde det vært et eget «uthus-prosjekt» ala Røros
– for å kunne ivareta et utvalg viktige fjøs- og uthusbygninger som er truet av forfall
innenfor verneområdene og i randsona til disse.

ST 41/2020 Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde - søknad om fremføring
av strøm til hytter i Rabblia (del av prosjekt strøm i Vangrøftdalen)
Innstilling til vedtak:
Med hjemmel i § 3 i verneforskriften for Vangrøftdalen og Kjurrudalen
landskapsvernområde avslår nasjonalparkstyret for Forollhogna søknad om fremføring av
strøm til bebygde eiendommer i Rabblia i Vangrøftdalen.
Det er tidligere vist til at det langs den aktuelle trasèen er fjell i dagen, noe som gjør det
mer krevende med kabelgrøft i dette området. Vegen til Rabblia er en relativt smal og
stedvis bratt veg, der det kan være mer krevende enn ellers å få lagt kabel i eksisterende
veg uten å måtte utvide denne.
I avgjørelsen er det lagt avgjørende vekt på at det ikke finnes særlige grunner til å fremføre
strøm særskilt til dette området. Det er ingen setre i drift i området, og heller ikke setre
tilknyttet gardsbruk i drift. Tiltaket vil derfor ikke ha betydning for landbruksmessig drift og
skjøtsel av kulturlandskapet. Fremføring av strøm til eiendommer som kun benyttes til
fritidsformål vil kunne føre til presedens for mange tilsvarende søknader i verneområdene
i Forollhogna, og vil også kunne være med på å undergrave de vilkår som er gitt for
tillatelsen til strømfremføring i Vangrøftdalen jf. styrets vedtak i sak 5/2020.

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 27.11.2020
Behandling
Runa Finborud sitter i styret for NØK og bad nasjonalparkstyret om å vurdere sin habilitet.
Runa Finborud ble erklært inhabil, og fratrådte saken. Arne Horten, vara for Runa
Finborud, tiltrådte saken.
Arne Horten fremmet følgende forslag til nytt vedtak:
Nasjonalparkstyret gir Nøk nett dispensasjon fra § 3 punkt 1 i verneforskriften for
Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde for fremføring av strøm til bebygde
eiendommer i Rabblia i Vangrøftdalen som omsøkt.
Vilkår for tillatelsen
1. Tiltak skal gjennomføres i tråd med beskrivelse gitt av NØK nett i brev av
17.11.2020.
2. Tiltaket ses som en del av strømprosjektet i Vangrøftdalen, der vilkår for
gjennomføring gjelder tilsvarende for strømfremføring til Rabblia. Det vises særlig
til sak 5/2020.
3. Det forutsettes at tiltaket ikke fører til breddeutvidelse av eksisterende veg
(veglegeme inklusive grøft/skulder)
4. Tiltak skal generelt gjennomføres skånsomt av hensyn til naturverdiene på stedet.
Kulturminner skal ikke berøres av tiltaket. Tiltakshaveren skal dekke kostnadene

ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom
dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. Det vises til
naturmangfoldlovens § 11.
Vurdering av tiltaket etter naturmangfoldlovens § 8 -12:


Nasjonalparkstyret mener det foreligger tilstrekkelig kunnskap om tiltaket og
naturforholdene på stedet som grunnlag for behandling av søknaden. Det vises til
opplysninger fra NØK og at tiltaket kun skal berøre selve veglegemet. Det er derfor
ikke nødvendig å hente inn ny kunnskap om naturverdier eller kulturminner i
området (§§ 8 og 9)



Samlet belastning for tiltaket vil være veldig begrenset, da fremføringen vil skje i
selve veglegemet, uten påvirkning av arealet ved siden av veglegemet (§ 10)



Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver. Dette er ivaretatt
gjennom vilkår i saken (§ 11)



Tiltaket er planlagt gjennomført på en slik måte at det skal føre til minst mulig
inngrep i naturen. Det settes krav til utførende entreprenør om dette, og arbeidet
følges opp i felt, slik at nødvendige hensyn ivaretas (§ 12).

Begrunnelse for tillatelsen:
Nasjonalparkstyret mener at tiltaket ikke strider mot formålet med vernet, utfra følgende
momenter;


Dette er en del av strømprosjektet i Vangrøftdalen, ved at det er en forlengelse av
allerede vedtatt sidearm som går til setervoll på vestsiden av elva (Mosengvollen)
Opprinnelig foreslått luftstrekk er erstattet av jordkabel i vegbanen.



Eiendommene i Rabblia ligger nordvendt, slik at strømproduksjon ved bruk av
solceller er lite effektivt.



Vegen til Rabblia starter ved Mosengvollen, slik at fremføringen vil i sin helhet gå i
veglegemet.



Tiltaket vil ikke skape presedens, da fremføringen til disse eiendommene er en del
av et større prosjekt, og ikke kun enkeltstående fritidseiendommer/setrer.



NØK Nett har i sin beskrivelse av prosjektet, poengtert at arbeidet vil gjennomføres
skånsomt, og tiltaket vil ikke være synlig i etterkant.

Hjemmel: Verneforskriftens § 5, punkt 6

Avstemmingen ble slik:
Det ble 4 stemmer (Marit Bjerkås, Tone Hagen, Bjørnar T. Jordet og Guri Heggem) for
innstilling som foreligger i saksframlegget, og 3 stemmer (Sivert Moen, Arve Hitterdal og
Arne Horten) for Arne Horten sitt forslag.
Innstilling til vedtak ble vedtatt (4-3)

Vedtak
Med hjemmel i § 3 i verneforskriften for Vangrøftdalen og Kjurrudalen
landskapsvernområde avslår nasjonalparkstyret for Forollhogna søknad om fremføring av
strøm til bebygde eiendommer i Rabblia i Vangrøftdalen.
Det er tidligere vist til at det langs den aktuelle traséen er fjell i dagen, noe som gjør det
mer krevende med kabelgrøft i dette området. Vegen til Rabblia er en relativt smal og
stedvis bratt veg, der det kan være mer krevende enn ellers å få lagt kabel i eksisterende
veg uten å måtte utvide denne.
I avgjørelsen er det lagt avgjørende vekt på at det ikke finnes særlige grunner til å fremføre
strøm særskilt til dette området. Det er ingen setre i drift i området, og heller ikke setre
tilknyttet gardsbruk i drift. Tiltaket vil derfor ikke ha betydning for landbruksmessig drift og
skjøtsel av kulturlandskapet. Fremføring av strøm til eiendommer som kun benyttes til
fritidsformål vil kunne føre til presedens for mange tilsvarende søknader i verneområdene
i Forollhogna, og vil også kunne være med på å undergrave de vilkår som er gitt for
tillatelsen til strømfremføring i Vangrøftdalen jf. styrets vedtak i sak 5/2020.

ST 42/2020 Behov for tiltaksmidler i verneområdene i Forollhogna - status tiltak i 2020 og
forslag til innmelding av tiltak 2021

Innstilling til vedtak:
Nasjonalparkstyret for Forollhogna slutter seg til de prioriteringene av tiltak for
verneområdene i Forollhogna som lagt fram i møtet, og godkjenner innmeldingen av
behov for tiltaksmidler for 2021.

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 27.11.2020
Behandling
Runa Finborud sitter i styret for NØK og bad nasjonalparkstyret om å vurdere sin habilitet
siden det i denne saken også skulle drøftes om det skal søkes tiltaksmidler til prosjektet.
Runa Finborud ble erklært inhabil, og fratrådte saken. Arne Horten, vara for Runa
Finborud, tiltrådte saken.
Nasjonalparkforvalterne gjennomgikk pågående tiltak for 2020 og videreføring av tiltak for
2021. I utkastet til innmelding av tiltaksmidler er strømprosjektet foreslått inn på 5.plass.

Det ble foreslått følgende forslag til vedtak:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna sluttet seg til forslaget om tiltak som ble lagt fram på
møtet hvor strømprosjektet gis en 5.plass i prioriteringene under følgende forutsetning:
Som grunnlag for endelig innmelding av tiltaket forutsettes det at tiltakshaver sender
nasjonalparkstyret supplerende opplysninger om tiltaket inkl. kostnader og planlagt
finansiering.
Supplerende opplysninger som underbygger prosjektet, må sendes nasjonalparkstyret før
6.januar 2021.
Nytt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (7-0).

Vedtak
Nasjonalparkstyret for Forollhogna sluttet seg til forslaget om tiltak som ble lagt fram på
møtet hvor strømprosjektet gis en 5.plass i prioriteringene under følgende forutsetning:
Som grunnlag for endelig innmelding av tiltaket forutsettes det at tiltakshaver sender
nasjonalparkstyret supplerende opplysninger om tiltaket inkl. kostnader og planlagt
finansiering.
Supplerende opplysninger som underbygger prosjektet, må sendes nasjonalparkstyret før
6.januar 2021.

ST 43/2020 Bestillingsdialog I med SNO - rapport for 2020 og innspill for 2021

Innstilling til vedtak:
Nasjonalparkstyret for Forollhogna tar SNO sitt framlegg til årsrapport om utførte
tjenester og oppdrag i 2020 til orientering.
Nasjonalparkstyret godkjenner forslaget til bestilling av tjenester av SNO for 2021.

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 27.11.2020

Behandling
Berit Broen, SNO Forollhogna orienterte om hva SNO har arbeidet med gjennom året.
Dette som grunnlag for årsrapporten 2020.
Nasjonalparkforvalterne gjennomgikk forslaget til bestilling av SNO-ressurs for 2021.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7-0).
Vedtak
Nasjonalparkstyret for Forollhogna tar SNO sitt framlegg til årsrapport om utførte
tjenester og oppdrag i 2020 til orientering.
Nasjonalparkstyret godkjenner forslaget til bestilling av tjenester av SNO for 2021.

ST 44/2020 Jubileumsår 2021 for verneområdene i Forollhogna

Innstilling til vedtak:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna ønsker å markere jubileumsåret 2021 – 20 år siden vern av
Forollhogna nasjonalpark og landskapsvernområder.
Nasjonalparkstyret ønsker å sette fokus på ulike former for kunnskapsformidling i jubileumsåret
gjennom temamøter, tematurer og digital kunnskapsformidling. Dette i samarbeid med lokale
aktører rundt området.
Nasjonalparkstyret vil selv ha hovedfokus på digital kunnskapsformidling, men forsøke å legge til
rette for og støtte opp om et utvalg lokale arrangement i bygdene rundt fjellet (innfallsportene) som
kan være med på å profilere jubileumsåret.
Det tas sikte på å utarbeide et jubileumsprogram i samarbeid med kommunene og lokale aktører
der temamøter, turer og arrangement som formidler kunnskap om verneverdiene (natur- og
kulturarv) og som bidrar til gode opplevelser vil være i fokus.

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 27.11.2020

Behandling
Innspill og tilbakemeldinger fra styret:


God idé om digitale temaforedrag.



Innspill om at arrangementene samordnes og presenteres som et felles program
for hele Forollhogna-området.



Bruk av nettsidene og Facebook-sidene til styret for å få publisitet om
arrangementene. Også kommunen kan ta dette inn på sine sider.

Forslag om to personer fra styret til å støtte nasjonalparkforvalterne i det videre arbeidet
med programmet for jubileumsåret: Marit Bjerkås, Rennebu kommune og Arve Hitterdal,
Holtålen kommune
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7-0).
Vedtak
Nasjonalparkstyret for Forollhogna ønsker å markere jubileumsåret 2021 – 20 år siden
vern av Forollhogna nasjonalpark og landskapsvernområder.

Nasjonalparkstyret ønsker å sette fokus på ulike former for kunnskapsformidling i
jubileumsåret gjennom temamøter, tematurer og digital kunnskapsformidling. Dette i
samarbeid med lokale aktører rundt området.
Nasjonalparkstyret vil selv ha hovedfokus på digital kunnskapsformidling, men forsøke å
legge til rette for og støtte opp om et utvalg lokale arrangement i bygdene rundt fjellet
(innfallsportene) som kan være med på å profilere jubileumsåret.
Det tas sikte på å utarbeide et jubileumsprogram i samarbeid med kommunene og lokale
aktører der temamøter, turer og arrangement som formidler kunnskap om verneverdiene
(natur- og kulturarv) og som bidrar til gode opplevelser vil være i fokus.

ST 45/2020 Nasjonalparkstyret for Forollhogna - møteplan og driftsmidler for styret i
2021

Innstilling til vedtak:
Nasjonalparkstyret for Forollhogna slutter seg til forslag til møteplan for 2021.
Møteplanen er grunnlaget for innmelding av midler for drift av nasjonalparkstyret,
arbeidsutvalget og administrativt kontaktutvalg for 2020.

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 27.11.2020

Behandling
Mandager og fredager viser seg å være ukedager som passer best til styremøter for
representantene. Videre oppfordres det til å bruke Doodle til å kartlegge hvilke
møtedatoer som passer.
Det vil være til god hjelp om møteplanene for 2021 for kommunene og fylkeskommune
sendes til nasjonalparkforvalterne så snart de foreligger.
Neste møte i AU ble bestemt til 6.janaur og blir med stor sannsynlighet via Teams.
Neste styremøte ble foreslått til uke 5 uten at dag ble nærmere bestemt. Dersom
forholdene tillater det vil det bli et fysisk møte på Veksthuset, Røros slik at styret kan få se
de nye kontorlokalene til nasjonalparkforvalterne.

Vedtak
Nasjonalparkstyret for Forollhogna slutter seg til forslag til møteplan for 2021.
Møteplanen er grunnlaget for innmelding av midler for drift av nasjonalparkstyret,
arbeidsutvalget og administrativt kontaktutvalg for 2020.

