Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:
Forberedelse:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna
Scandic Nidelven, Trondheim
04.03.2020
12:30 – 15:30
2t

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Runa Finborud
Medlem
Sivert Moen
Medlem
Marit Bjerkås
Medlem
Arve Hitterdal
Medlem
Tone Hagen
Medlem
Stein Tronsmoen
Medlem

Representerer
OSIØSTERDALEN
MIDTRE GAULDAL
RENNEBU
HOLTÅLEN
TYNSET
IFK

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Guri Heggem
Medlem
Bjørnar T Jordet
Medlem
Isak Busch
Medlem

Representerer
TFK
TOLGA
RØROS

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Ingeborg Kirkbakk
Bjørnar T Jordet
Guri Heggem
Isak Busch
Hanne Feragen
Guri Heggem

Representerer
TOLGA
RØROS
TFK

Merknader: I sak 5/2020 reiste Runa Finborud spørsmål om sin habilitet pga. verv
som styremedlem i NØK. Ho ble erklært inhabil og fratrådte møtet under behandling av
saken, jf. Forvaltningslovens § 6, 1. ledd, bokstav e.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Astrid Alice
Nasjonalparkforvalter
Haug
Eli Grete Nisja
Nasjonalparkforvalter
Det ble gitt en orientering om tiltak i Korstjønna og Bergtjønna i Øvre Forda-vassdraget
i Forollhogna nasjonalpark ved Helge Bardal, Veterinærinstituttet og Kari Tønset
Guttvik, Fylkesmannen i Trøndelag.

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboken er i samsvar med
det som ble vedtatt i møtet.

_____ Arve Hitterdal (sign.) __
styremedlem
Bekreftet godkjent 08.03.2020

_____ Guri Heggem (sign.) ___
styremedlem
Bekreftet godkjent 09.03.2020

Saksliste
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Innhold
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Arkivsaksnr
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ST 1/2020

Godkjenning av møteinnkalling og sakliste, og
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Styresak
ST 1/2020 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste, og valg av styremedlem
til godkjenning av protokoll
Innstilling til vedtak:

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

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 04.03.2020
Behandling:

Marit Bjerkås foreslår Arve Hitterdal og Guri Heggem til å godkjenne og undertegne
protokollen.
Innstilling og forslag fra Marit Bjerkås ble enstemmig vedtatt (9-0).
Vedtak
Nasjonalparkstyret godkjenner møteinnkalling og sakliste til møtet 04.03.2020
Nasjonalparkstyret velger Arve Hitterdal og Guri Heggem som skal godkjenne og underskrive
protokollen for dette møtet.

ST 2/2020 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).

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 04.03.2020
Behandling

Stein Tronsmoen fremmet følgende forslag:
Leder: Sivert Moen, Midtre Gauldal kommune
Nestleder: Runa Finborud, Os kommune
AU-medlem: Tone Hagen, Tynset kommune
Styret får ansvar for å etablere en valgkomite for å forberede valg av styre ved neste valg.

Stein Tronsmoen sitt forslag til leder, nestleder og AU-medlem ble enstemmig vedtatt (9-0).

Vedtak
1. Nasjonalparkstyret for Forollhogna utnevner følgende medlemmer som leder og
nestleder for styret for perioden 2020 – 2023:
1.1 Sivert Moen, Midtre Gauldal kommune (leder)
1.2 Runa Finborud, Os kommune (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:
2.1 Tone Hagen, Tynset kommune.
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).

ST 3/2020 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.

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 04.03.2020

Behandling

Styremedlemmene gjorde endringer på følgende møtedatoene slik
27.mars til 14.april
12.juni til 15. juni
8.-9.sept. til 7.-8.sept.
Styret ønsker at det sendes ut kalenderinvitasjon for styremøtene. Det er også et ønske om et
felles møte med villreinnemnda for Forollhogna.
Nye datoer til styremøter i møteplanen for 2020 ble enstemmig vedtatt (9-0).

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
14. april
5.-6.mai
mai
15. juni
juli/aug.
7.-8.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.

ST 4/2020 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.
Nasjonalparkstyret vil også påpeke at det er viktig med god lokal forankring i oppfølgingen av
kvalitetsnormen.

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 04.03.2020

Behandling:
Innstillingen til høringsuttalelse ble enstemmig vedtatt (9-0).

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.
Nasjonalparkstyret vil også påpeke at det er viktig med god lokal forankring i oppfølgingen av
kvalitetsnormen.

ST 5/2020 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.
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.

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Forollhogna - 04.03.2020
Behandling

Runa Finborud ba om å få vurdert sin habilitet da hun er styremedlem i NØK.
Runa Finborud ble erklært inhabil og fratrådte møtet under behandlingen av saken.
Følgende tilleggsforslag til innstillingen ble fremmet i møtet:
Tillegg i punkt 1:
Tillatelsen gjelder i 5 år fra vedtaksdato.
Nytt punkt 2 c):
Nasjonalparkstyret ber om ytterligere faktaopplysninger og begrunnelse for fortsatt valg av
trasè i utmark på strekningen fra Storvollia til Melivollen i Skarvdalen (kartblad 2), og for trasè
fra lokalitet Mosengvollen Søt til Åsvollen (kartblad 5) før de tar endelig stilling til trasèvalg i
disse områdene.
Det vises til siste setning i punkt 2.1 i styresak 19/2019 (høringsuttalelse).
Innstillingen med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt (8-0)
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.
Tillatelsen gjelder i 5 år fra vedtaksdato.
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. Nasjonalparkstyret ber om ytterligere faktaopplysninger og begrunnelse for
fortsatt valg av trasè i utmark på strekningen fra Storvollia til Melivollen i
Skarvdalen (kartblad 2), og for trasè fra lokalitet Mosengvollen Sør til Åsvollen
(kartblad 5), før de tar endelig stilling til trasèvalg i disse områdene.
Det vises til siste setning i punkt 2.1 i styresak 19/2019 (høringsuttalelse).
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 terrenginngrep
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. 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.

