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Silje Mogstad Finstad (sign)
Tollef Lau (sign)
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Orientering fra verneområdeforvalter
Møtet ble holdt i nyoppussede kontorlokaler for forvaltningsknutepunktet for Sølen
landskapsvernområde.
Verneområdeforvalter orienterte om arbeidet med besøksforvaltning og besøksstrategi for
Sølen landskapsvernområde. Det ble vedtatt en prosjektplan for besøksforvaltningen av Sølen
landskapsvernområde i møte i Sølen verneområdestyre den 3. desember 2015. Formålet med
prosjektet er å øke kvaliteten på besøksforvaltningen i området for å bedre ivareta
naturverdiene, gi bedre opplevelser for brukerne og gi økt mulighet for lokal verdiskaping.
Prosjektet er også en del av den nye merkevarestrategien for Norges nasjonalparker og
verneområder.
Sølen verneområdestyre har mottatt kr. 350.000,- til arbeidet med besøksstrategi i 2016.
Kunnskap om verneområdenes verdier, reiselivsnæringen og brukerne er en sentral del av
besøksstrategien. I Sølen er det utført naturfaglige registreringer, kartlagt brukerinteresser og
tekniske inngrep, gjennomført landskapsanalyse og kartlagt kulturminner og kulturmiljøer i
forbindelse med forvaltningsplanarbeidet. Det er likevel behov for å innhente mer kunnskap
om verneområdet og randsonen for å kunne gjennomføre en god besøksforvaltning.
Følgende tema er det viktig å innhente mer kunnskap om jf. prosjektplan for besøksforvaltning
for Sølen landskapsvernområde:
- Kartlegging av naturgrunnlaget- sårbare naturverdier, vegetasjon/landskap og dyreliv
- Kartlegging av reiselivet
- Kartlegging av de besøkende/bruken av området
- Annen relevant informasjon som infrastruktur, aktivitet i randsonen, kulturminner og
kulturmiljøer.
Kunnskapen vil bli sammenstilt og være et viktig grunnlag i arbeidet med utarbeidelsen av
besøksstrategi/besøksforvaltning i området, samt gjennomføring av tilrettelegging og andre
tiltak.
Sommeren 2016 vil det være fokus på å innhente mer kunnskap om de besøkende i området.
Det ble i april sendt et konkurransegrunnlag for kjøp av «Brukerundersøkelse for utvikling av
besøksstrategi i Sølen landskapsvernområde» til 4 ulike aktører. Det kom inn et tilbud innen
fristen fra NINA og det er inngått avtale med dem på oppdraget. Prosjektet vil bli gjennomført i
tett samarbeid med verneområdeforvalter og lokalt SNO.
Sølen seminar 2016 gjennomføres til høsten og ses i sammenheng med
besøksstrategiarbeidet. Aktuelle tema for seminaret er besøksforvaltning og kulturlandskap.
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Sakliste vedtaksmøte
ST-sak
12/2016
13/2016
14/2016
15/2016
16/2016
17/2016
18/2016

Type sak
Vedtakssaker
Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
Sølen verneområdestyre – Bestillingsmøte 2 med SNO for
2016
Høring - reguleringsplan Grøndalen fritidsområde
Høring – retningslinjer for motorferdsel i utmark og på islagte
vassdrag – Rendalen kommune
Orienteringssaker
Referatsaker – delegerte saker
Eventuelt

norgesnasjonalparker.no/Solen
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Arkivsak

2015/7788
2016/3120
2016/3380
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Arkivsaksnr: 2016/
Saksbehandler: Hilde Nystuen
Dato: 06.05.2016

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Sølen verneområdestyre

12/2016

11.05.2016

Sølen landskapsvernområde – Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Innstilling til vedtak:
Møteinnkalling og sakliste godkjennes
Behandling:
Kommentar i møtet:
Møteinnkalling og sakliste ble sendt ut litt etter fristen som er 1 uke før møtet skal holdes.
Dette ble varslet om fra verneområdeforvalter og innkalling og sakliste godkjennes.
Vedtak:
Møteinnkalling og sakliste godkjennes.
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Arkivsaksnr: 2015/7791-0
Saksbehandler: Hilde Nystuen
Dato: 02.05.2016

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Sølen verneområdestyre

13/2016

11.05.2016

Sølen verneområdestyre - bestillingsmøte 2 med SNO for 2016
Innstilling til vedtak:
Sølen verneområdestyre tar tildelingen av midler til tiltak til etterretning. Tiltakene for 2016
iverksettes som planlagt og fordeling av midlene mellom de 4 tiltakene vurderes fortløpende.
Bestilling av tjenester fra lokalt SNO blir som følgende:
Prioritet Beskrivelse av oppdraget
Dagsverk Metode
1
Sette opp og drifte ferdselstellere
11
Sette opp og drifte
ferdselstellere i samarbeid
med NINA og
verneområdeforvalter
2
Overvåke og rydde søppel
2
Rydde søppel i Sølenskaret
prioriteres høyt, samt oversikt
over søppel på andre mye
besøkte steder
3
Registrering av bygg og anlegg
4
Kartlegge og utarbeide en
oversikt over eksisterende
bygninger, anlegg og
innretninger innenfor lvo med
opplysninger om bygnings- og
anleggstype, størrelse, eksakt
beliggenhet samt bildearkiv
Oppsyn informasjonstavler –
1
Sjekke at informasjonstavlene
Gjennomført vinteren 2016
er i orden
Motorferdsel i utmark – Gjennomført 5
Oppsynet bør ha særlig
vinteren 2016
oppmerksomhet rettet mot
motorisert ferdsel både
sommer og vinter. Fokus på
dispensasjoner som er gitt til
motorferdsel vinterstid
SUM
23
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Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Sølen verneområdestyre tar tildelingen av midler til tiltak til etterretning. Tiltakene for 2016
iverksettes som planlagt og fordeling av midlene mellom de 4 tiltakene vurderes fortløpende.
Bestilling av tjenester fra lokalt SNO blir som følgende:
Prioritet Beskrivelse av oppdraget
Dagsverk Metode
1
Sette opp og drifte ferdselstellere
11
Sette opp og drifte
ferdselstellere i samarbeid
med NINA og
verneområdeforvalter
2
Overvåke og rydde søppel
2
Rydde søppel i Sølenskaret
prioriteres høyt, samt oversikt
over søppel på andre mye
besøkte steder
3
Registrering av bygg og anlegg
4
Kartlegge og utarbeide en
oversikt over eksisterende
bygninger, anlegg og
innretninger innenfor lvo med
opplysninger om bygnings- og
anleggstype, størrelse, eksakt
beliggenhet samt bildearkiv
Oppsyn informasjonstavler –
1
Sjekke at informasjonstavlene
Gjennomført vinteren 2016
er i orden
Motorferdsel i utmark – Gjennomført 5
Oppsynet bør ha særlig
vinteren 2016
oppmerksomhet rettet mot
motorisert ferdsel både
sommer og vinter. Fokus på
dispensasjoner som er gitt til
motorferdsel vinterstid
SUM
23
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Arkivsaksnr: 2016/3120-0
Saksbehandler: Hilde Nystuen
Dato: 09.05.2016

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Sølen verneområdestyre

14/2016

11.05.2016

Drøftingssak: Høring - reguleringsplan Grøndalen fritidsområde

Innstilling til vedtak:
Saken legges fram uten innstilling.
Behandling:
Styret drøftet saken i møtet og det ble enighet om at verneområdeforvalter lager et utkast til
høringsuttalelse som omhandler punktene som kom fram i møtet. Styret får utkastet til endelig
godkjenning før den sendes til kommunen innen fristen 23. mai 2016.
Det er spesielt to tema som det ble påpekt som viktig å belyse i høringsuttalelsen. Det er foreslått
utvikling av parkeringsplassen ved Gravåsen og regulering av dette arealet til også å omfatte et
framtidig formidlingsbygg for Sølen landskapsvernområde. Det er viktig at utviklingen av en
eventuell innfallsport og formidling av Sølen landskapsvernområde her gjøres i samarbeid med
Sølen verneområdestyre og forankres i besøksstrategien for området.
I tillegg vil en så stor økning i antall hytter få konsekvenser for bruken av landskapsvernområde,
spesielt med tanke på bruk av stier og slitasje. Det er søknadspliktig å anlegge nye stier innenfor
verneområdet og Sølen verneområdestyre er ansvarlig for merking og skilting i området, samt
kanalisering av ferdsel vekk fra sårbare områder til områder som tåler det bedre.
Vedtak:
Verneområdeforvalter lager utkast til høringsuttalelse basert på drøfting i møtet og sender ut til
styret for endelig godkjenning før den sendes til kommunen.
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Arkivsaksnr: 2016/3380-0
Saksbehandler: Hilde Nystuen
Dato: 09.05.2016

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Sølen verneområdestyre

15/2016

11.05.2016

Høring - Retningslinjer for motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag Rendalen kommune
Innstilling til vedtak:
Sølen verneområdestyre støtter forvalters kommentarer og innspill til Rendalen kommune sine
retningslinjer for motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag, og godkjenner dette som
styrets høringsuttalelse.
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Sølen verneområdestyre støtter forvalters kommentarer og innspill til Rendalen kommune sine
retningslinjer for motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag, og godkjenner dette som
styrets høringsuttalelse.
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Utvalg

Utvalgssak

Sølen verneområdestyre

16/2016

Møtedato
11.05.2016

Orienteringssaker
Forvaltningsplan for Sølen landskapsvernområde
Forvaltningsplan for Sølen landskapsvernområde er endelig godkjent og sendes snart til
trykking.
Nasjonalparkkonferanse
Det er nasjonalparkkonferanse for alle nasjonalpark-/verneområdestyrene i Trondheim 8.-9.
november.
Møteplan Sølen verneområdestyre
22. juni (kl. 08.00)
14. september
20-21. oktober
Nasjonalparkstyret for Fulufjellet nasjonalpark skal på studietur 7.-8. september og det kan
være aktuelt å planlegge studietur sammen med dem. Dette drøftes nærmere på neste møte.
Møtegodtgjørelse og reiseregning
Verneområdeforvalter gikk gjennom honorarer for møter og reiseregning med styret.
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Arkivsaksnr: 2016/
Saksbehandler: Hilde Nystuen
Dato: 06.05.2016

Utvalg

Utvalgssak

Sølen verneområdestyre

17/2016

Møtedato
11.05.2016

Referatsaker – Delegerte saker
Referat saker og delegerte saker i perioden 4. mars 2016 – 6. mai 2016
Innstilling til vedtak:
Sølen verneområdestyre tar de refererte sakene og delegerte sakene til etterretning.
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Sølen verneområdestyre tar de refererte sakene og delegerte sakene til etterretning.
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