Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Verneområdestyret for Trollheimen
Bortistu, Storlidalen, Oppdal
15.11.2012
09:00 – 14.30

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Mons Otnes
LEDER
Ola T. Heggem
MEDL
Maja Britt Renander
MEDL
Gustav Kant
MEDL
Heidi Pawlik Carlson
NESTL
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MEDL
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Navn
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MEDL
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MEDL
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Hanne Moe Bjørnbet
MEDL
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Navn
Møtte for
Ragnhild K Stene
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Olaug Muan
VARA

Merknader
Heidi Pawlik Carlson møtte kun den 14.11.2012
Vara Olaug Muan og Ragnhild K Stene møtte kun den 15.11.2012
Gustav Kant forlot møtet den 15.11.2012 kl 13.00

Representerer
Surnadal kommune
Rindal kommune
Sametinget
Sametinget
Oppdal kommune
Møre og Romsdal
Fylkeskommune

Representerer
Rennebu kommune
Meldal kommune
Sunndal kommune
Oppdal kommune
Sør- Trøndelag
Fylkeskommune

Representerer
Rennebu kommune
Meldal kommune

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Hege S Moen
Verneområdeforvalter Trollheimen
Lars Olav Lund
SNO - Trollheimen

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

Arkivsaksnr

ST
79/2012

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

ST
80/2012

Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll

ST
81/2012

Orienteringssaker

ST
82/2012

Forvaltningsplan for verneområdene i Trollheimen
- deltema motorferdsel og vei

2012/3779

ST
83/2012

Storlidalen løypelag - Søknad om løypekjøring for
sesongen 2012 / 2013 Storlidalen -Trollheimen
landskapsvernområde, Oppdal kommune.

2011/7613

ST
84/2012

Storli Utmarkslag - Søknad om kvisting av trase
Halsbekktjern - Storli og Meskaret - Storli,
Trollheimen landksapsvernområde, Oppdal
kommune.

2012/5834

ST
85/2012

Reidun og Elise Blokkum -Søknad om
dispensasjon fra forbud mot kjøring til hytte gnr
128 / bnr 16 i Rennebu kommune, Trollheimen
landskapsvernområde.

2012/6131

ST
86/2012

Reindriftsforvaltningen i Sør-Trøndelag /
Hedmark - Klage på vedtak - løyve til bygging av
ny turisthytte i Naustådalen - Trollheimen
landskapsvernområde, Surnadal kommune.

2011/4890

ST
87/2012

Sameiet Garden i Folldalen - søknad om flytting
av hytte på Garden i Folldalen - Trollheimen
landskapsvernområde, Surnadal kommune.

2012/6154

ST
88/2012

Verneområdestyret for Trollheimen - styrets
sammensetning og mulighet for utvidelse av med
to grunneierrepresentanter

2011/8103

ST
89/2012

Faglig rådgivende utvalg - for verneområdene i
Trollheimen

2011/8105

ST
90/2012

Besøksplan Trollheimen - områdebruk,
informasjon og tilrettelegging

2012/2832

ST
91/2012

Tiltaksplaner for verneområdene i Trollheimen

2012/3779

ST
92/2012

Planlagte og gjennomførte tiltak Trollheimen 2012
- disponering av restmidler

2011/8101

ST
93/2012

Bestillingsdialog 2013 - Ønskede tiltak for 2013

2011/8101

ST
94/2012

Forvaltning av verneområdene i Trollheimen 2013
- innspill til tildeling fra Direktoratet or
Naturforvaltning og Statens Naturoppsyn

2011/9098

ST
95/2012

Eventuelt

ST 79/2012 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 15.11.2012

Vedtak
Møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent

ST 80/2012 Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 15.11.2012
Forslag fra Mons Otnes:
Randi Walderhaug Frisvoll og Maja Britt Renander
Vedtak
Randi Walderhaug Frisvoll og Maja Britt Renander

ST 81/2012 Orienteringssaker
Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 15.11.2012
-

Ingen avklaring på klagesaker fra MD.
Kjørebru for løypemaskin på Nerskogen i Rennebu er under utredning.
Verneområdestyret er tildelt midler fra Direktoratet for utbedring av knutepunkt
Trollheimen i Rindal. Kontoret skal flyttes til nye bygninger i 2013.

Vedtak

ST 82/2012 Forvaltningsplan for verneområdene i Trollheimen - deltema
motorferdsel og vei
Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 15.11.2012
Tillegg til forvalters innstilling:
Forvalter arbeider videre med en ennå tydeligere / enklere utgave av begge delkap. der
det også framgår når NML § 48 må brukes.
Vedtak
Forvalters innstilling med tillegg enstemmig vedtatt:

Motorferdsel og Veier legges inn som deltema i det videre arbeidet med
forvaltningsplanen for verneområdene i Trollheimen. De skisserte retningslinjer for
henholdsvis motorferdsel og vei legges til grunn for videre forvaltningspraksis fram til
fullstendig utkast til forvaltningsplan foreligger. Forvalter arbeider videre med en ennå
tydeligere / enklere utgave av begge delkap. der det også framgår når NML § 48 må
brukes.

ST 83/2012 Storlidalen løypelag - Søknad om løypekjøring for sesongen 2012 /
2013 Storlidalen -Trollheimen landskapsvernområde, Oppdal kommune.
Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 15.11.2012
Vedtak
Forvalters innstilling enstemmig vedtatt:
Med hjemmel i verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde kap. IV 5 punkt
5.3 f), gir Verneområdestyret for Trollheimen Storlidalen løypelag tillatelse til å kjøre
opp følgende skiløyper i Storlidalen, Oppdal kommune:
 Løype A: Fra vernegrensen (løype fra Storli), langs Tovatna, rundt Høa, til
vernegrensen (løype til Storli).
 Løype B: Sandådalen – Grugguskaret, med to tilknytningsløyper fra
henholdsvis Storli og Bårdsgården (ved Gråhaugen).
 Løype C: Fra vernegrensen og ca 500 m inn til Halsbekkdalen.
 Løype D: Fra vernegrensen til Vassendsetra.
Vilkår:
1. Tillatelsen er knyttet Storlidalen Løypelag ved Erling Haug. Den enkelte sjåfør er
ansvarlig for at vilkårene overholdes.
Sjåfører for Storlidalen løypelag er:
Kjøretøy:

Reg.nr.:

Løypemaskin Ureg. PrinothT2
Snøscooter VT 5236
Snøscooter VT 1939
Snøscooter VT 6739
Snøscooter XN 6154
Snøscooter VT 5474

Fører:

Reserve:

Hallvard Storli
Jan Storli
Hallvard Storli
Arnt Vassli
Leif Helmersen
Thorvald Storli

Morten Sesaker, Ola Storli
Odd Arne Torve
Wenche Storli (Storli Gard)
Ivar Vassli, Arne Giskeødegård
Steinar Furnes
Tor Olav Storli

2. Tillatelsen gjelder for oppkjøring av skiløype med løypemaskin (inntil 3 m. bredde) /
eller snøscooter med sporlegger i løype A, og med snøscooter med sporlegger i
løypene B, C og D.
3. Kjøringen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljø og mennesker. I tillegg til en generell oppfordring om å unngå motorisert
ferdsel i helger og høytider er det fastsatt følgende kjøretidsbegrensninger:
- Kjøreforbud i helgene og om natta
- Kjøreforbud fra kl. 10.00 på lørdager til kl. 16.00 på søndager
- Kjøreforbud mellom kl. 20.00 – 08.00, alle dager
- Påsken har kjøreforbud fra kl. 12.00 skjærtorsdag til kl. 16.00 2. påskedag
- Det er ikke tillatt å benytte snøscooter etter 20. april.

Når grunneiere / rettighetshavere har behov for det kan det fravikes fra denne
tidsbegrensningen, men hovedhensikten er å unngå kjøring i den tiden utfarten av er
størst. Dersom det oppstår behov for å fravike fra kjøretidsbestemmelsene skal
verneområdeforvalter eller SNO varsles.
4. Tillatelsen gjelder fram til 20. april 2015.
5. Det skal føres kjørebok for alle turer og alle sjåfører. Kjørebøker returneres samlet til
Verneområdestyret for Trollheimen innen 15. mai. Det enkelte år.
Traseene kan kjøres opp etter store snøfall og i tilknytning til utfartshelger. Det er et
ønske å holde motorferdselen på et minimum, og de ansvarlige oppfordres derfor til å
legge opp til et nøkternt tilretteleggingsnivå.
Kjøringen kombineres med andre transportoppdrag slik at motorferdselen begrenset til
et minimum.
Nødvendig tillatelse fra grunneier og Oppdal kommune må innhentes før kjøringen
finner sted.
Klagemulighet:
Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf.
forvaltningsloven § 28. Frist for klage er tre uker fra vedtak er mottatt. Klagen stiles til
Miljøverndepartementet, men sendes verneområdestyret for Trollheimen.

ST 84/2012 Storli Utmarkslag - Søknad om kvisting av trase Halsbekktjern Storli og Meskaret - Storli, Trollheimen landksapsvernområde, Oppdal
kommune.
Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 15.11.2012
Forvalter går i dialog med Storli Utmarkslag om at det synliggjøres at kvisting opphører,
slik at kvistingen ikke på uheldig vis fører til at skiløpere ledes ut i fjellet med falsk
trygghet.
I besøksplanen som er under utarbeiding lages et kart over traseer som kvistes.
Vedtak
Forvalters innstilling enstemmig vedtatt:
Verneområdestyret for Trollheimen gir Storli Utmarkslag ved Torvald Storli tillatelse til å
kviste løypetrase` fra hhv Meskaret – Storli og Halsbekktjønna Storli, som et
sikkerhetstiltak for skiløpere i området.
Kvistingen skal skje med naturkvist (bjørk), og det kan benyttes snøscooter med slede i
forbindelse med arbeidet. Kvistingen skal utføres i løpet av en kjøredag – hverdag
mellom 08.00 og 20.00.
Tillatelsen er gitt med hjemmel i verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde
kap IV punkt 1.3 e) og 5.3 c).

ST 85/2012 Reidun og Elise Blokkum -Søknad om dispensasjon fra forbud
mot kjøring til hytte gnr 128 / bnr 16 i Rennebu kommune, Trollheimen
landskapsvernområde.
Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 15.11.2012
Forslag til ny innstilling arbeidet fram i møtet:
Verneområdestyret imøtekommer søker Reidun Blokkum om bruk av bil på
Svartdalsveien fram til den beskrevne «traktorvei / kjørespor» opp til hyttene, men ikke
langs kjøresporene opp til hytten på gr. nr. 128 br. nr. 16. Det tillates inntil 3 tur/retur i
sommersesongen. Bilen må parkeres utenfor landskapsvernområdet, da det ikke er
opparbeidet / kan opparbeides parkeringsmulighet der kjøresporet starter. Kjøresporet
er ikke regnet som lovlig opparbeidet traktorvei, og kjøring her vil regnes som ulovlig
barmarkskjøring, også etter motorferdselloven. Tillatelsen er gitt med hjemmel i
verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde kap IV. punkt 5.3f) med
bakgrunn i søkers tilknytning til området og framlagt legeerklæring.
Verneområdestyret avslår søknad om bruk av bil på Svartdalsveien for Ola Blokkum
både langs Svartdalsveien og den beskrevne «traktorvei» opp til hyttene, gnr 128 bnr
16 og gnr 128 bnr 20. Avslaget er gitt med hjemmel i verneforskriften for Trollheimen
landskapsvernområde kap. IV punkt 5.1.
Saken er vurdert i lys av Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12, der faren for presedens
og en utvikling som på sikt vil gi for stor samlet belastning (§ 10) er vektlagt.
Verneområdestyret åpner for transport med snøscooter på snødekt og frosset mark for
inntil 3 tur / retur for sesongen 2013. Tillatelsen er gitt med hjemmel i verneforskriften
for Trollheimen landskapsvernområde kap. IV 5.3 e) for transport av varer og tyngre
utstyr, og med hjemmel i punkt 5.3 f) for persontransport for Reidun Blokkum.
NML §§ 8-12 er lagt til grunn ved vurderingene.
For nærmere om vilkår - se de enkelte tillatelser videre:

Tillatelse A.

Vilkår:
1. Tillatelsen er knyttet til Reidun Blokkum, som sammen med leiekjører er ansvarlige
for at vilkårene overholdes.
2. Kjøringen skal skje på frossen, snødekt mark og med aktsomhet for å unngå skade
på vegetasjon, forstyrrelse av dyreliv og andre brukere av området.
3. Tillatelsen gjelder bruk av snøscooter med slede, inntil 3 tur / retur eller nødvendig
antall turer i løpet av 1 kjøredag, innen 20. april 2013.
4. I tillegg til en generell oppfordring om å unngå motorisert ferdsel i helger og høgtider,
forutsettes det at det ikke kjøres i tidsrom med kjøreforbud:
- Kjøreforbud fra kl 20.00 – 08.00 alle dager.
- Kjøreforbud fra kl 10.00 på lørdager til kl 16.00 på søndager.
- Kjøreforbud fra kl 12.00 skjærtorsdag til kl 16.00, 2. påskedag.
5. Det skal sendes inn kjørebok til forvaltningsmyndigheten snarlig etter endt sesong,
senest innen 15. mai.
Tillatelsen gjelder for persontransport av person med tilknytning til området, og behov
begrunnet i helsemessige årsaker. Innehaveren av løyvet skal kombinere de ulike
kjøreoppdragene slik at kjøringen begrenses til et absolutt minimum, og på så få
kjøredager som mulig.
Løyvet og kjørebok medbringes under transport og vises fram til oppsyn/politi eller
andre når dette kreves. Brudd på vilkår, forskrift eller lov vil medføre straffeansvar.
Forholdet til annet lovverk
Kjøretillatelsen begrenser ikke grunneiers rett til å nekte motorferdsel på egen
eiendom. Innehaveren av denne dispensasjonen må selv innhente tillatelse fra
grunneier, og se til at kjøring følger andre lover og forskrifter som regulerer
motorferdsel i utmark.
Klagemulighet
Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf.
forvaltningsloven § 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til

Miljøverndepartementet, men sendes til Verneområdestyret for Trollheimen

Tillatelse B

Vilkår:
1. Tillatelsen er knyttet til Ola Blokkum, som sammen med leiekjører er ansvarlig for at
vilkårene overholdes.
2. Kjøringen skal skje på frossen, snødekt mark og med aktsomhet for å unngå skade
på vegetasjon, forstyrrelse av dyreliv og andre brukere av området.
3. Tillatelsen gjelder bruk av snøscooter med slede, inntil 3 tur / retur eller nødvendig
antall turer i løpet av 1 kjøredag, innen 20. april 2013.
4. I tillegg til en generell oppfordring om å unngå motorisert ferdsel i helger og høgtider,
forutsettes det at det ikke kjøres i tidsrom med kjøreforbud:
- Kjøreforbud fra kl 20.00 – 08.00 alle dager.
- Kjøreforbud fra kl 10.00 på lørdager til kl 16.00 på søndager.
- Kjøreforbud fra kl 12.00 skjærtorsdag til kl 16.00, 2. påskedag.
5. Det skal sendes inn kjørebok til forvaltningsmyndigheten snarlig etter
endt sesong, senest innen 15. mai.
Det er ikke tillatt å bruke motorkjøretøy i verneområdet med formål å frakte personer,
bagasje og proviant av bekvemmelighets-årsaker. Persontransport kan kun skje ved
ledig kapasitet i forbindelse med annen transport.
Innehaveren av løyvet skal kombinere de ulike kjøreoppdragene slik at kjøringen
begrenses til et absolutt minimum, og på så få kjøredager som mulig.
Løyvet og kjørebok medbringes under transport og vises fram til oppsyn/politi eller
andre når dette kreves. Brudd på vilkår, forskrift eller lov vil medføre straffeansvar.
Forholdet til annet lovverk
Kjøretillatelsen begrenser ikke grunneiers rett til å nekte motorferdsel på egen
eiendom. Innehaveren av denne dispensasjonen må selv innhente tillatelse fra

grunneier, og se til at kjøring følger andre lover og forskrifter som regulerer
motorferdsel i utmark.
Klagemulighet
Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf.
forvaltningsloven § 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til
Miljøverndepartementet, men sendes til Verneområdestyret for Trollheimen.
Vedtak
Forslag til ny innstilling arbeidet fram i møtet enstemmig vedtatt:
Verneområdestyret imøtekommer søker Reidun Blokkum om bruk av bil på
Svartdalsveien fram til den beskrevne «traktorvei / kjørespor» opp til hyttene, men ikke
langs kjøresporene opp til hytten på gr. Nr. 128 br. Nr. 16. Det tillates inntil 3 tur/retur i
sommersesongen. Bilen må parkeres utenfor landskapsvernområdet, da det ikke er
opparbeidet / kan opparbeides parkeringsmulighet der kjøresporet starter. Kjøresporet
er ikke regnet som lovlig opparbeidet traktorvei, og kjøring her vil regnes som ulovlig
barmarkskjøring, også etter motorferdselloven. Tillatelsen er gitt med hjemmel i
verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde kap IV. punkt 5.3f) med
bakgrunn i søkers tilknytning til området og framlagt legeerklæring.
Verneområdestyret avslår søknad om bruk av bil på Svartdalsveien for Ola Blokkum
både langs Svartdalsveien og den beskrevne «traktorvei» opp til hyttene, gnr 128 bnr
16 og gnr 128 bnr 20. Avslaget er gitt med hjemmel i verneforskriften for Trollheimen
landskapsvernområde kap. IV punkt 5.1.
Saken er vurdert i lys av Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12, der faren for presedens
og en utvikling som på sikt vil gi for stor samlet belastning (§ 10) er vektlagt.
Verneområdestyret åpner for transport med snøscooter på snødekt og frosset mark for
inntil 3 tur / retur for sesongen 2013. Tillatelsen er gitt med hjemmel i verneforskriften
for Trollheimen landskapsvernområde kap. IV 5.3 e) for transport av varer og tyngre
utstyr, og med hjemmel i punkt 5.3 f) for persontransport for Reidun Blokkum.
NML §§ 8-12 er lagt til grunn ved vurderingene.
For nærmere om vilkår - se de enkelte tillatelser videre:

Tillatelse A.

Vilkår:
1. Tillatelsen er knyttet til Reidun Blokkum, som sammen med leiekjører er ansvarlige
for at vilkårene overholdes.
2. Kjøringen skal skje på frossen, snødekt mark og med aktsomhet for å unngå skade
på vegetasjon, forstyrrelse av dyreliv og andre brukere av området.
3. Tillatelsen gjelder bruk av snøscooter med slede, inntil 3 tur / retur eller nødvendig
antall turer i løpet av 1 kjøredag, innen 20. april 2013.
4. I tillegg til en generell oppfordring om å unngå motorisert ferdsel i helger og høgtider,
forutsettes det at det ikke kjøres i tidsrom med kjøreforbud:
- Kjøreforbud fra kl 20.00 – 08.00 alle dager.
- Kjøreforbud fra kl 10.00 på lørdager til kl 16.00 på søndager.
- Kjøreforbud fra kl 12.00 skjærtorsdag til kl 16.00, 2. påskedag.
5. Det skal sendes inn kjørebok til forvaltningsmyndigheten snarlig etter endt sesong,
senest innen 15. mai.
Tillatelsen gjelder for persontransport av person med tilknytning til området, og behov
begrunnet i helsemessige årsaker. Innehaveren av løyvet skal kombinere de ulike
kjøreoppdragene slik at kjøringen begrenses til et absolutt minimum, og på så få
kjøredager som mulig.
Løyvet og kjørebok medbringes under transport og vises fram til oppsyn/politi eller
andre når dette kreves. Brudd på vilkår, forskrift eller lov vil medføre straffeansvar.
Forholdet til annet lovverk
Kjøretillatelsen begrenser ikke grunneiers rett til å nekte motorferdsel på egen
eiendom. Innehaveren av denne dispensasjonen må selv innhente tillatelse fra
grunneier, og se til at kjøring følger andre lover og forskrifter som regulerer
motorferdsel i utmark.

Tillatelse B

Vilkår:
1. Tillatelsen er knyttet til Ola Blokkum, som sammen med leiekjører er ansvarlig for at
vilkårene overholdes.
2. Kjøringen skal skje på frossen, snødekt mark og med aktsomhet for å unngå skade
på vegetasjon, forstyrrelse av dyreliv og andre brukere av området.
3. Tillatelsen gjelder bruk av snøscooter med slede, inntil 3 tur / retur eller nødvendig
antall turer i løpet av 1 kjøredag, innen 20. april 2013.
4. I tillegg til en generell oppfordring om å unngå motorisert ferdsel i helger og høgtider,
forutsettes det at det ikke kjøres i tidsrom med kjøreforbud:
- Kjøreforbud fra kl 20.00 – 08.00 alle dager.
- Kjøreforbud fra kl 10.00 på lørdager til kl 16.00 på søndager.
- Kjøreforbud fra kl 12.00 skjærtorsdag til kl 16.00, 2. påskedag.
5. Det skal sendes inn kjørebok til forvaltningsmyndigheten snarlig etter
endt sesong, senest innen 15. mai.
Det er ikke tillatt å bruke motorkjøretøy i verneområdet med formål å frakte personer,
bagasje og proviant av bekvemmelighets-årsaker. Persontransport kan kun skje ved
ledig kapasitet i forbindelse med annen transport.
Innehaveren av løyvet skal kombinere de ulike kjøreoppdragene slik at kjøringen
begrenses til et absolutt minimum, og på så få kjøredager som mulig.
Løyvet og kjørebok medbringes under transport og vises fram til oppsyn/politi eller
andre når dette kreves. Brudd på vilkår, forskrift eller lov vil medføre straffeansvar.
Forholdet til annet lovverk
Kjøretillatelsen begrenser ikke grunneiers rett til å nekte motorferdsel på egen
eiendom. Innehaveren av denne dispensasjonen må selv innhente tillatelse fra
grunneier, og se til at kjøring følger andre lover og forskrifter som regulerer
motorferdsel i utmark.

Klagemulighet
Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf.
forvaltningsloven § 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til
Miljøverndepartementet, men sendes til Verneområdestyret for Trollheimen.

ST 86/2012 Reindriftsforvaltningen i Sør-Trøndelag / Hedmark - Klage på
vedtak - løyve til bygging av ny turisthytte i Naustådalen - Trollheimen
landskapsvernområde, Surnadal kommune.
Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 15.11.2012
Vedtak
Forvalters innstilling vedtatt med 5 mot 2 stemmer:
Klagen fra Reindriftsforvaltningen i Sør-Trøndelag/Hedmark tas ikke til følge.
Verneområdestyret for Trollheimen opprettholder sitt vedtak i sak 42/2012 av 07.05
2012.
Vurderingene er gjort med utgangspunkt i Naturmangfoldloven §§ 8-12, og det er
vektlagt en områdebruk basert på forvaltningsplanens ønske om å flytte mer av
trafikken i Trollheimen mot de delene av de vestre områdene som er tilrettelagt og tåler
mer trafikk. Området er i dag tilrettelagt for fotturister ved merket sti, og en utbygging av
turisthytte i Naustådalen vil spare andre områder uten noen form for tilrettelegging for
videre press og utbygging i framtiden.
Turistforeningen er gjennom verneområdestyrets vedtak i sak 42/2012 pålagt å ta
hensyn til reindriften både ved bygging og senere drift av hytta i Nasutådalen, samt
oppfordret om å drive forebyggende informasjonsarbeid for å minske konflikten mellom
fotturistene og reindriften.
Klagen oversendes Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse.

ST 87/2012 Sameiet Garden i Folldalen - søknad om flytting av hytte på
Garden i Folldalen - Trollheimen landskapsvernområde, Surnadal kommune.
Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 15.11.2012
Nytt forslag til vedtak utarbeidet av verneområdestyret i felleskap i møtet:
Verneområdestyret for Trollheimen innvilger søknad om flytting av hytte på Sameiet
Garden`s eiendom i Folldalen, Surnadal kommune, under forutsetning av at
Fylkeskonservatoren godkjenner fjerning av eksisterende tre bygninger.
Det kan settes opp hytte med uthus med samlet areal på inntil 40 m2 til erstatning for
dagens bygninger på Sameiet Garden, på lokalitet 1 fra befaringen den 21.09.2012 se kart fra Surnadal kommune med inntegnet GPS punkt. Bygningene skal utformes for
å gli inn i miljøet. Vedtaket er gitt med hjemmel i Naturmangfoldloven § 48.

Begrunnelse:
Verneområdestyret vurderer at en flytting er av stor verdi for sameiet Garden, og vil
ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. Tiltaket medfører ikke flere boenheter enn i
dag, men standarden bedres og lokaliseringen blir ny. Den nye plasseringen vil gi ei
mer synlig hytte enn dagens, men tiltaket i seg selv synes ikke å være i strid med
verneformålet. Den nye hytta vil ligge slik til i terrenget som de fleste andre hytter i
Folldalen.
Det er tufter av tidligere bygninger i nærheten av dagens hytte på garden. Ved å fjerne
dagens hus og lage en informasjonstavle over den historiske / kulturhistoriske
betydningen av stedet vil den historiske verdien av stedet forsterkes.
Trollheimen har en differensiert forvaltningspraksis i byggesaker, slik at tillatte tiltak i et
område ikke er direkte overførbart til andre områder, og derfor synes det ikke å være
noen presedensfare ved å åpne for omsøkt tiltak her. Det er ikke mange andre hytter i
Folldalen med samme behov / problemstilling som i denne sak.

Vedtak
Nytt forslag til vedtak enstemmig vedtatt:
Verneområdestyret for Trollheimen innvilger søknad om flytting av hytte på Sameiet
Garden`s eiendom i Folldalen, Surnadal kommune, under forutsetning av at
Fylkeskonservatoren godkjenner fjerning av eksisterende tre bygninger.
Det kan settes opp hytte med uthus med samlet areal på inntil 40 m2 til erstatning for
dagens bygninger på Sameiet Garden, på lokalitet 1 fra befaringen den 21.09.2012 se kart fra Surnadal kommune med inntegnet GPS punkt. Bygningene skal utformes for
å gli inn i miljøet. Vedtaket er gitt med hjemmel i Naturmangfoldloven § 48.
Begrunnelse:
Verneområdestyret vurderer at en flytting er av stor verdi for sameiet Garden, og vil
ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. Tiltaket medfører ikke flere boenheter enn i
dag, men standarden bedres og lokaliseringen blir ny. Den nye plasseringen vil gi ei
mer synlig hytte enn dagens, men tiltaket i seg selv synes ikke å være i strid med
verneformålet. Den nye hytta vil ligge slik til i terrenget som de fleste andre hytter i
Folldalen.
Det er tufter av tidligere bygninger i nærheten av dagens hytte på garden. Ved å fjerne
dagens hus og lage en informasjonstavle over den historiske / kulturhistoriske
betydningen av stedet vil den historiske verdien av stedet forsterkes.
Trollheimen har en differensiert forvaltningspraksis i byggesaker, slik at tillatte tiltak i et
område ikke er direkte overførbart til andre områder, og derfor synes det ikke å være
noen presedensfare ved å åpne for omsøkt tiltak her. Det er ikke mange andre hytter i
Folldalen med samme behov / problemstilling som i denne sak.

ST 88/2012 Verneområdestyret for Trollheimen - styrets sammensetning og
mulighet for utvidelse av med to grunneierrepresentanter
Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 15.11.2012
Mindre endringer i forvalters innstilling, på rullering av kommunene og kommunenes
innstilling etter innspill fra grunneierorganisasjoner.
Vedtak
Forvalters innstilling enstemmig vedtatt:
Verneområdestyret ber Miljøverndepartementet om å få utvide verneområdestyret for
Trollheimen med to grunneierrepresentanter. Verneområdestyret vil da bli på 12
medlemmer.
For å få en god kontinuitet i styret er det ønskelig at grunneierrepresentantene følger
samme periode som sametingsrepresentantene. Slik sett vil styret bli skiftet med
henholdsvis 8 og 4 representanter ved kommune / fylkestingsvalg og Stortings /
Sametingsvalg.
For utvelging av grunneierrepresentantene foreslås en rullerende ordning, der to
kommuner (en fra hvert fylke) har en grunneierrepresentant sittende i 4 år, før det
skifter til ny kommune i neste periode. Grunneierrepresentantene skal velges av sitt
kommunestyre (en mann og en kvinne innstilles) etter innspill fra
grunneierorganisasjoner.
Det foreslås følgende rullering for grunneierrepresentantene:
Møre og Romsdal fylke - Surnadal, Rindal, Sunndal osv..
Sør-Trøndelag fylke - Rennebu, Oppdal, Meldal osv..

ST 89/2012 Faglig rådgivende utvalg - for verneområdene i Trollheimen
Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 15.11.2012
Mindre endringer i forvalters innstilling, på kommunenes innstilling av
grunneierrepresentant etter innspill fra grunneierorganisasjoner.

Vedtak
Forvalters innstilling enstemmig vedtatt:
Verneområdestyret for Trollheimen skal ha et årlig dialogmøte med faglig rådgivende
utvalg for Trollheimen.
Faglig rådgivende utvalg er per 01.11.2012 slik sammensatt:
Dersom det skjer endringer i ønsket om å delta i faglig rådgivende utvalg for
Trollheimen fra de ulike representantene skal verneområdestyret orienteres.
.

For utvelging av grunneierrepresentantene skal det være en rullerende ordning, der to
kommuner (en fra hvert fylke) har en grunneierrepresentant sittende i 4 år, før det
skifter til ny kommune i neste periode. Grunneierrepresentantene skal velges av sitt
kommunestyre, etter innspill fra grunneierorganisasjoner.
Verneområdeforvalter sørger for at kommunene blir gjort oppmerksomme på dette
valget ved hver ny periode.
I det sittende faglig rådgivende utvalg er følgende grunneierrepresentanter valgt:
Møre og Romsdal fylke – Ola Langli, Rindal kommune
Sør-Trøndelag Fylke – Ola Bruholt, Rennebu kommune
Ved kommende kommunevalg foreslås følgende rullering:
Møre og Romsdal fylke - Surnadal, Sunndal, Rindal osv..
Sør-Trøndelag fylke - Oppdal, Meldal, Rennebu osv..

ST 90/2012 Besøksplan Trollheimen - områdebruk, informasjon og
tilrettelegging
Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 15.11.2012
Vedtak
Forvalters innstilling enstemmig vedtatt:
Dokument 1. Utkast besøksplan – Trollheimen framlegges faglig rådgivende utvalg den
14.11.2012, og sendes kommunene for å innhente deres innspill i prosessen. Videre
kontaktes grunneiere / grunneierlag for å vurdere aktuelle tiltak ved de ulike hoved
innfallsportene.
Endelig forlag til Besøksplan med spesifisert tiltaksplan legges fram for godkjenning
våren 2013.
Informasjonsskilt for verneområdene i Trollheimen utarbeides / oppdateres.
Det utarbeides kart som i tillegg til å markere de ulike startpunkt / innfallsportene viser
sommer og vintermerkede (kvistede ruter), samt oppkjørte skiløyper.

ST 91/2012 Tiltaksplaner for verneområdene i Trollheimen
Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 15.11.2012
Vedtak
Forvalters innstilling enstemmig vedtatt:
Verneområdestyret vedtar tiltaksplanene for henholdsvis Skjøtsel i Trollheimen og
Informasjon og tilrettelegging i Trollheimen. Tiltaksplanene legges til grunn for videre
arbeid i bestillingsdialogen.
Tiltaksplanen for skjøtsel er utarbeidet på bakgrunn av kartleggingen av viktig

kulturlandskap i Trollheimen de siste årene, og utfra eksiterende avtaler om skjøtsel.
I løpet av våren 2013 foreligger skjøtselsavtaler på alle områdene som er prioritert som
1 i tiltaksplanen.
Tiltaksplanen for informasjon og tilrettelegging er basert på besøksplanen for
Trollheimen som er under utarbeidelse, samt forvaltningsplanens føringer for
informasjonsarbeid. Her er det en del flere uferdige punkt med tanke på faktiske tiltak
og kostnader, men det synes likevel å kunne være retningsgivende for arbeidet videre.
Det anbefales at nye tiltaksplaner utarbeides høsten 2013.

ST 92/2012 Planlagte og gjennomførte tiltak Trollheimen 2012 - disponering
av restmidler
Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 15.11.2012
Ny forvalters innstilling:
Verneområdestyret gir tiltaksmidler på kroner 135.000 for 2012 til Trondhjems
Turistforening for innkjøp av materialer og klopplegging i henhold til kartlagte områder
vedlagt søknad av 04.11.2011. Tiltaket er i tråd med forvaltningsplanen og fremmer
verneformålet ved å spare vegetasjonen for unødig slitasje og «sår» i landskapet.
Kartleggingen er å regne som en oppgradering av stiene og vil i tillegg til tillatelse fra
vernemyndighetene (både for klopplegging og eventuell transport) trenge grunneiers
tillatelse.
Opprinnelig tiltak i bestillingsdialogen 2012 på 10.000 kr til informasjonsarbeid knyttet til
samisk reindrift, utbetales Maja Britt Renander for sitt arbeid med informasjon om
samisk reindrift til skoleklasser og besøkende.
Vedtak
Ny innstilling fra verneområdeforvalter enstemmig vedtatt:
Verneområdestyret gir tiltaksmidler på kroner 135.000 for 2012 til Trondhjems
Turistforening for innkjøp av materialer og klopplegging i henhold til kartlagte områder
vedlagt søknad av 04.11.2011. Tiltaket er i tråd med forvaltningsplanen og fremmer
verneformålet ved å spare vegetasjonen for unødig slitasje og «sår» i landskapet.
Kartleggingen er å regne som en oppgradering av stiene og vil i tillegg til tillatelse fra
vernemyndighetene (både for klopplegging og eventuell transport) trenge grunneiers
tillatelse.
Opprinnelig tiltak i bestillingsdialogen 2012 på 10.000 kr til informasjonsarbeid knyttet til
samisk reindrift, utbetales Maja Britt Renander for sitt arbeid med informasjon om
samisk reindrift til skoleklasser og besøkende.

ST 93/2012 Bestillingsdialog 2013 - Ønskede tiltak for 2013
Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 15.11.2012
Tillegg til forvalters innstilling:
Informasjonsfilm om Trollheimen prioriteres som tiltak nr 1 på bestillingsdialog for 2013,
da tiltaket ikke var mulig å igangsette i 2012.
Vedtak
Forvalters innstilling med tillegg enstemmig vedtatt:
Verneområdestyret gir verneområdeforvalter i oppgave å arbeide videre med
Bestillingsdialogarbeidet sammen med lokalt SNO med utgangspunkt i tiltaksplanene
for henholdsvis skjøtsel og informasjon / tilrettelegging. Det legges frem endelig
innstilling i Bestillingsdialogen til Au i møtet den 07.12.2012. AU gis fullmakt til å gjøre
endelig vedtak i bestillingsdialogen.
Informasjonsfilm om Trollheimen prioriteres som tiltak nr. 1 på bestillingsdialog for
2013, da tiltaket ikke var mulig å igangsette i 2012.

ST 94/2012 Forvaltning av verneområdene i Trollheimen 2013 - innspill til
tildeling fra Direktoratet or Naturforvaltning og Statens Naturoppsyn
Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 15.11.2012
Vedtak
Forvalters innstilling enstemmig vedtatt:
Verneområdestyret innstiller følgende budsjett for forvaltning av verneområdene i Trollheimen
2013:
Samlet behov for midler til forvaltning av Trollheimen 2013:
A:
Lønn Forvalter
588.000 kr
B:
Felles adm. Tj.
118.000 kr
C:
Drift
130.000 kr
D:
VO/AU/FRU
464.000 kr
E:
Forvaltningsplan
100.000 kr
Sum A – E
1.400.000 kr
Fylkesmannen kan justere punktene A – C dersom det viser seg nødvendig. Verneområdestyret
orienteres om eventuelle endringer.
Budsjettet er satt opp etter en plan om 6 Verneområdestyremøter, 6 møter i Arbeidsutvalget og 1
møte i Faglig rådgivende utvalg i 2012, samt ferdigstilling og utsending av forvaltningsplanen
for verneområdene i Trollheimen.
Innspill om midler til forvaltningstiltak og skjøtselsarbeid skjer som i tillegg gjennom
bestillingsdialogen med SNO.

ST 95/2012 Eventuelt
Saksprotokoll i Verneområdestyret for Trollheimen - 15.11.2012

Vedtak

