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Vår referanse 2018/2871-2  432.3 LAN 
Saksbehandler Line Andersen, tlf. 61 26 60 71 

Orientering om vernevedtak - utvidelse av Dovrefjell-Sunndalsfjella 
nasjonalpark, opprettelse av Hjerkinn landskapsvernområde og endring av 
grensene for Fokstugu landskapsvernområde 

Kongen i statsråd vedtok 20. april 2018 å utvide Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, opprette 
Hjerkinn landskapsvernområde og endre grensene for Fokstugu landskapsvernområde. Vedtaket 
følger opp Stortingets vedtak i 1999 om å legge ned Hjerkinn skytefelt, tilbakeføre det til naturen og 
innlemme det i eksisterende verneområder. Vernevedtaket betyr følgende: 
 

 Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark er utvidet med ca. 131 km2 i Dovre og Lesja 
kommuner  

 Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern på ca. 45,6 km2 er opprettet i Dovre og 
Lesja kommuner 

 Avgrensningen av eksisterende Fokstugu landskapsvernområde endres ved at 0,80 km2 er 
tatt inn i utvidelsen av nasjonalparken og 1,35 km2 er tatt inn i nytt Hjerkinn 
landskapsvernområde, samt at 0,77 km2 som ikke tidligere var vernet, er innlemmet i 
Fokstugu landskapsvernområde  

 
Samlet innebærer verneforslaget nytt vern av ca. 175 km2 hvorav alt ligger på statlig grunn, 
henholdsvis i Dovrefjell og Dalsida statsallmenninger og Hjerkinn utmål, samt et mindre areal der 
Bane NOR er grunneier. 
 
Vedtaket innebærer fastsetting av to nye verneforskrifter: 

- forskrift om vern av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, Sunndal, Nesset, Oppdal, Dovre 
og Lesja kommuner, Møre og Romsdal, Trøndelag og Oppland fylker 

- forskrift om vern av Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern, Dovre og Lesja 
kommuner, Oppland fylke. 

 
Vedtaket innebærer videre 

- endring av forskrift 3. mai 2002 nr. 435 om verneplan for Dovrefjell, vedlegg 8, vern av 
Fokstugu landskapsvernområde, Dovre og Lesja kommuner, Oppland 

- oppheving av forskrift 3. mai 2002 nr. 428 om verneplan for Dovrefjell, vedlegg 1, vern av 
Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, Sunndal, Nesset, Oppdal, Lesja og Dovre kommuner, 
Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Oppland. 
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Formålet med vernet 
Vernevedtaket bidrar til å gjennomføre Stortingets vedtak fra 1999 om å legge ned Hjerkinn skytefelt 
som ledd i en omfattende plan for utvidet vern av Dovrefjell, jf. Innst. S. nr. 129 (1998-99). 
 
Formålet med vernet er å bidra til å bevare et tilnærmet intakt høyfjellsøkosystem der arter som 
villrein, jerv, fjellrev, kongeørn og ravn har en nøkkelrolle på toppen av næringskjeden, samt et 
vakkert og egenartet landskap preget av et rikt dyre- og planteliv. Formålet er videre å ta vare på en 
viktig del av leveområdet til villreinen i Snøhetta og Knutshø villreinområder og særlig viktige 
trekkorridorer og vandringsrom for villreintrekket rundt Snøhettamassivet. 
 
Norge er det eneste landet i Europa som har intakte høyfjellsøkosystemer med bestander av villrein. 
Av de norske villreinstammene står villreinen i Dovre-Rondane-regionen (inkludert Dovrefjell) i en 
særstilling, da denne regnes som en av de siste bestandene av den mest opprinnelige ville europeiske 
fjellreinen. Gjennom Bern-konvensjonen og den internasjonale konvensjonen om biologisk mangfold 
har Norge forpliktet seg til å ta vare på sin opprinnelige flora og fauna. 
 
Verneforslaget bidrar til å oppfylle nasjonale mål og internasjonale forpliktelser, (jf. 
naturmangfoldloven § 46 første ledd) i Meld. St.14 (2015-2016) Natur for livet - norsk handlingsplan 
for naturmangfold, Stortingsproposisjon 1 S (2016-2017) for Klima- og miljødepartementet, 
Konvensjon om biologisk mangfold (CBD) og Bernkonvensjonen. 
 
Kongelig resolusjon, verneforskrifter og vernekart 
Foredraget til Kongelig resolusjon, verneforskrifter og vernekart finner du på Klima- og 
miljødepartementets internettside www.miljo.no, under nyhetssaken «Utvider nasjonalpark på 
Dovrefjell», lagt ut 20. april 2018 (direkte lenke: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utvidelse-
dovrefjell-sunndalsfjella-nasjonalpark/id2598299/). Du finner også lenke til denne nyhetssaken på 
internettsida Fylkesmannen opprettet for verneplanprosessen: www.fylkesmannen.no/hjerkinn (se 
under nyhetssaken «Hjerkinn er vernet» fra 20. april).   
 
Vernekart med grenser for verneområdene og verneforskriftene ligger vedlagt dette brevet. Dersom 
du ønsker noe annet tilsendt, f.eks. Kongelig resolusjon, kan du kontakte Fylkesmannen. 
 
Vi ber kommunene spesielt om å sikre at områdene innarbeides i den løpende arealplanleggingen jf. 
verneforskrifter og vernekart. Verneforskriftene med kartvedlegg er lagt inn / oppdatert i Lovdata, og 
områdene med nye grenser blir lagt inn i Naturbase (nærmere informasjon om oppdateringen i 
Naturbase fås hos Miljødirektoratet). 
 
Verneforskriftene trådte i kraft ved vernetidspunktet (20. april 2018). Vi ber spesielt kommunene, 
grunneiere og brukere av området å sette seg inn i vernebestemmelsene inkludert hvilke tiltak og 
aktiviteter som krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten.  
 
Dersom ikke annet er nevnt i verneforskriften, gjelder lakse- og innlandsfiskeloven, viltloven og 
motorferdselloven. 
 
Verneområdene vil bli oppmerket med offentlig godkjente grensemerker. I tillegg vil det bli satt opp 
små informasjonsskilt der veger, stier og lignende krysser grensa. Grensemerkingen vil bli gjort av 
jordskifteretten som en grensegangssak etter jordskiftelova § 4-2 bokstav f. Grunneiere vil bli 
kontaktet som part i den sammenheng. 
 
Vernet vil bli tinglyst som heftelse på berørte gårds- og bruksnumre. Disse er listet opp under § 2 i 
verneforskriftene.  
 
  

http://www.miljo.no/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utvidelse-dovrefjell-sunndalsfjella-nasjonalpark/id2598299/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utvidelse-dovrefjell-sunndalsfjella-nasjonalpark/id2598299/
http://www.fylkesmannen.no/hjerkinn
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Erstatning til eiere og rettighetshavere i verneområder 
Erstatning ved opprettelse av Langsua nasjonalpark med tilgrensende verneområder reguleres av 
naturmangfoldloven § 50, gjengitt her: 
 
§ 50. (erstatning til eiere og rettighetshavere i verneområder) 
 
En eier eller rettighetshaver i eiendom som helt eller delvis blir vernet som nasjonalpark, 
landskapsvernområde, naturreservat, biotopvernområde eller marint verneområde, har rett til 
erstatning fra staten for økonomisk tap når et vern medfører en vanskeliggjøring av igangværende 
bruk. For bruk som trenger tillatelse fra offentlig myndighet, gjelder retten til erstatning bare hvis 
tillatelse er gitt før det er foretatt kunngjøring etter § 42. 
 
Når vilkårene etter første ledd er oppfylt, fastsettes erstatningen for tap i igangværende bruk i 
samsvar med utmålingsreglene i lov 6. april 1984 nr. 17 om vederlag ved oreigning av fast eigedom 
(ekspropriasjonserstatningslova). Ved anvendelsen av nevnte lov § 10 er det tidspunktet for 
vernevedtaket som skal legges til grunn. 
 
Kongen fastsetter ved forskrift hva som regnes som igangværende bruk for virksomhet i henhold til 
 
a) utvinningstillatelse etter lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet 

(petroleumsloven), 
b) utmål etter lov 30. juni 1972 nr. 70 om bergverk (bergverksloven), 
c) mineralloven. 
 
 
Som det går fram av paragrafen, har grunneiere og rettighetshavere krav på erstatning når et 
vernevedtak medfører økonomisk tap som følge av at igangværende bruk blir vanskeliggjort. Det er 
med andre ord et vilkår at vernevedtaket medfører restriksjoner på igangværende bruk og at disse 
restriksjonene har økonomisk betydning for driften. Restriksjonsnivået går fram av verneforskriften 
for hvert enkelt verneområde. Som igangværende bruk regnes den bruken som faktisk foregår på 
vernetidspunktet, i motsetning til bruk som har opphørt eller ikke kommet i gang. Hva som skal 
betraktes som vanskeliggjøring og selvstendig igangværende bruk, i motsetning til bruk som bare er 
ledd i annen bruk, må likevel avgjøres konkret i den enkelte sak. For skogbruk er kravet til erstatning 
oppfylt hvis det er sannsynlig at grunneier/ rettighetshaver ville ha drevet skogbruk med økonomisk 
overskudd på det vernede arealet dersom vernet ikke hadde kommet. 
 
Vi gjør oppmerksom på at retten til erstatning for restriksjoner på bruksendring som krever offentlig 
tillatelse (for eksempel hyttebygging, nydyrking og lignende) kun gjelder hvis endelig tillatelse var gitt 
før det ble kunngjort oppstart av verneplanarbeidet (juli 2013).  
 
Tilbud om erstatning 
Alle krav om erstatning skal sendes til Fylkesmannen innen fire måneder fra tidspunktet for 
vernevedtaket, dvs. innen 20. august 2018, jf. naturmangfoldloven § 51. Det er ønskelig med en kort 
begrunnelse for kravet. Staten vil senest ett år etter vernevedtaket gi tilbud om erstatning til de 
grunneierne og rettighetshaverne som har framsatt krav. Det er ønskelig at flest mulig av 
erstatningssakene skal løses i minnelighet, dvs. at det inngås en avtale om erstatning mellom 
grunneier/rettighetshaver og staten. 
 
Dersom en ikke oppnår enighet om størrelsen på erstatningen, kan grunneiere og rettighetshavere 
senest seks måneder etter at staten har gitt sitt tilbud, framsette krav for Fylkesmannen om at staten 
begjærer rettslig skjønn for tingretten til fastsettelse av erstatningen. Grunneiere vil normalt få 
dekket nødvendige saksomkostninger i første instans (underskjønn). Dersom en grunneier krever 
overskjønn, vil grunneier normalt få dekket sine kostnader dersom han/hun oppnår et bedre resultat 
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enn ved underskjønnet. Dersom staten krever overskjønn, vil grunneier få dekket nødvendige 
saksomkostninger.  
 
Erstatning etter naturmangfoldloven blir utbetalt som et engangsbeløp. Det vil i tillegg bli utbetalt 
forsinkelsesrente for perioden mellom vernevedtak og utbetaling av erstatning. 
 
Forvaltning 
Dovrefjell nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndighet for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og 
tilliggende mindre verneområder. Nasjonalparkstyret får nå også forvaltningsmyndigheten for den 
utvidede delen av nasjonalparken, den utvidede delen av Fokstugu landskapsvernområde og for det 
nyopprettede Hjerkinn landskapsvernområde. 
 
I verneforskriftene er det en bestemmelse om at det kan opprettes et rådgivende utvalg for å legge 
til rette for bred medvirkning i forvaltningen. Det er allerede et rådgivende utvalg for de eksisterende 
verneområdene på Dovrefjell. Det kan vurderes hvorvidt det er behov for å supplere dette når 
verneområdene er utvidet. 
 
Forvaltningsplan 
Fylkesmannen utarbeidet et utkast til forvaltningsplan som ble sendt ut med verneforslaget på 
høring i 2017. Etter vernevedtaket vil utkastet til forvaltningsplan måtte innarbeides i 
forvaltningsplanen for de eksisterende verneområder på Dovrefjell. Det skal utarbeides en 
besøksstrategi som del av forvaltningsplanen. Besøksstrategien skal angi egnede lokaliteter for 
kanalisering av besøkende i nasjonalparken. Nasjonalparkstyret er ansvarlig for å utarbeide 
forvaltningsplanen, som skal på høring. Dovrefjell nasjonalparkstyre vedtok i mai 2013 å starte 
revisjon av forvaltningsplanen for eksisterende verneområder. 
 
 
Med hilsen 
 
Sigurd Tremoen Vebjørn Knarrum 
 avdelingsdirektør 
 
 
Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift. 
 
 
Vedlegg: 
 
1. Adresseliste 
2. Vernekart – utvidelse av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark 
3. Vernekart – Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern 
4. Vernekart – Fokstugu landskapsvernområde  
5. Vernekart – hele Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark 
6. Forskrift om vern av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark 
7. Forskrift om vern av Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern 
8. Forskrift om endring av forskrift 3. mai 2002 nr. 435 om verneplan for Dovrefjell, vedlegg 8, vern 

av Fokstugu landskapsvernområde  
 
Kopi til: 
Miljødirektoratet post@miljodir.no   
Klima- og miljødepartementet postmottak@kld.dep.no   
Regjeringsadvokaten postmottak@regjeringsadvokaten.no   



Fra: Andersen, Line[FMOPLAN@fylkesmannen.no]
Sendt: 02.06.2018 09:37:17
Til: Fylkesmannen i Oppland - postmottaket; Bjurstedt, Carl Severin; Børve, Lars; Ordfører Dovre; Dovre kommune; Lesja
kommune; Oppdal kommune; Folldal Kommune; Tynset Kommune; Sunndal Kommune; Rauma Kommune; Nesset
Kommune; 'postmottak@oppland.org'; postmottak@hedmark.org; post@mrfylke.no; FMHE Postmottak; Fylkesmannen i
Møre og Romsdal; Berger Trond (TBE@statskog.no); Pål Skovli Henriksen; Arne Johannes Mortensen;
'dovre@fjellstyrene.no'; 'lesja@fjellstyrene.no'; sunndal@fjellstyrene.no; nesset@fjellstyrene.no; FMTL Postmottak;
postmottak@trondelagfylke.no; Marit Rolstad (a-rolst@online.no); Per Skotvedt (per.skotvedt@fjellstyrene.no); 'jann-
erik.dalum@lesja.kommune.no'[fmoppost@fylkesmannen.no; fmopcsb@fylkesmannen.no; FMOPLBO@fylkesmannen.no;
bengt.fasteraune@dovre.kommune.no; postmottak@dovre.kommune.no; postmottak@lesja.kommune.no;
post@oppdal.kommune.no; postmottak@folldal.kommune.no; postmottak@tynset.kommune.no;
post@sunndal.kommune.no; postmottak@rauma.kommune.no; postmottak@nesset.kommune.no;
postmottak@oppland.org; postmottak@hedmark.org; post@mrfylke.no; FMHEpost@fylkesmannen.no;
fmmrpostmottak@fylkesmannen.no; TBE@statskog.no; pal.henriksen@skifte.no; arne.johannes.mortensen@miljodir.no;
dovre@fjellstyrene.no; lesja@fjellstyrene.no; sunndal@fjellstyrene.no; nesset@fjellstyrene.no; fmtlpost@fylkesmannen.no;
postmottak@trondelagfylke.no; a-rolst@online.no; per.skotvedt@fjellstyrene.no; jann-erik.dalum@lesja.kommune.no]
Tittel: Orientering om vernevedtak - utvidelse av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, opprettelse av Hjerkinn
landskapsvernområde og endring av grensene for Fokstugu landskapsvernområde

Viser til vedlagte brev (Orientering om vernevedtak) med vedlegg.
Tre av kartvedleggene blir oversendt med egne e‐poster pga. størrelsen.
 

Med vennlig hilsen

Line Andersen
Seniorrådgiver, Miljøvernavdelingen
Fylkesmannen i Oppland

Tlf: +4761266071 - Faks: +4761266167
Postadresse: Postboks 987, 2604 Lillehammer
Epost: fmoplan@fylkesmannen.no
Internett: www.fylkesmannen.no/oppland

YTenk på miljøet før du skriver ut denne eposten
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Adresseliste   

 
 
Grunneiere, enkeltpersoner og rettighetshavere: 
 

  

Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos 
Hans Nørstebø Romsdalsvegen 322 2665 Lesja 
Bjørn og Snefrid Ødegård Romsdaslvegen 314 2665 Lesja 
Jon Nørstebø Årbogvegen 33 2665 Lesja 
Laurits Sønstebø  2660 Dombås 
Anne Elisabeth Sønstebø og Tore Amundgård Romsdalsvegen 232 2665 Lesja 
Ola John og Ragnhild Brækken Kjøremgrenda 2665 Lesja 
Per og Kari Oddveig Nørstebø Romsdalsvegen 292 2665 Lesja 
Irene og Endre Amundgård Romsdalsvegen 276 2665 Lesja 
Ola Sønstebø Årbogvegen 115 2665 Lesja 
Lasse G. Sønstebø Romsdalsvegen 260 2665 Lesja 
Hildegunn Bergdomås Blæstervegen 65 2660 Dombås 
Ola Bergeton Killi Øverbygdsvegen 797 2660 Dombås 
Per G. Lund Larsen Jørgens vei 19 1386 Asker 
Asbjørn Bentdal Kjørrhovda 1 2660 Dombås 
Ola Jo Botheim  2665 Lesja 
Arild og Marit Rolstad Søre Rolstad 2665 Lesja 
Thomas Kronberget Smiuvegen 9 2660 Dombås 
Ola Rolstad Rolstadvegen 48 2665 Lesja 
Mari Solberg Scott Klubben 94 5914 Isdalstø 
Geir Lae Solberg Tomineborgveien 36 3011 Drammen 
Ronny Tennfjord Stette 6260 Skodje 
Torbjørn Moen Ljoshaugvegen 12 2660 Dombås 
Arne Ekren  2660 Dombås 
Emil Ola Taarud  2662 Dovre 
Håkon Furuhovde  2584 Dalholen 
FURU NINA ELISE PROFESSOR DAHLS GATE 1 0355 OSLO 
TORSKE JOHN TORSKEVEGEN 15 6612 GRØA 
SVISDAL PÅL FJELLGARDSVEGEN 639 6613 GJØRA 
GRAVEM TROND SUNNDALSVEGEN 3106 6613 GJØRA 
MELKILD LARS OLAV VINNAVOLLVEGEN 60 6612 GRØA 
HJELLMO MARIT HJELLMOVEGEN 127 6613 GJØRA 
RØYMO ANNE GRETE AKLESTAD   6613 GJØRA 
Statskog SF Søren Thornæs vei 10 7800 NAMSOS 
FURU NINA ELISE PROFESSOR DAHLS GATE 1 0355 OSLO 
GRAVEM SIVERT TOSTENBAKKEN 26 6416 MOLDE 
STRÅBØ ANDERS   6613 GJØRA 
FORSETH GEIR FJELLGARDSVEGEN 629 6613 GJØRA 
HAFSÅS GRETHE JORUNN ERIKSON   6613 GJØRA 
BJØRBEKK LARS HJELLVEGEN 15 6613 GJØRA 
BJØRBEKK ENDRE   6613 GJØRA 
ØRSUND TOVE MUSGJERDVEGEN 29 6613 GJØRA 
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GRAVEM TRON ARNE MUSGJERDVEGEN 55 6613 GJØRA 
MUSGJERD JENS MUSGJERDVEGEN 140 6613 GJØRA 
BJØRBEKK DAG MUSGJERDVEGEN 25 6613 GJØRA 
FAHLE MARIT HOEM SUNNDALSVEGEN 1680 6612 GRØA 
BJØRNHJELL OLE MAGNE HUSBY HOÅSVEGEN 690 6612 GRØA 
TØFTE OLE SUNNDALSVEGEN 1284 6612 GRØA 
FLATVAD KNUT SUNNDALSVEGEN 1254 6612 GRØA 
FLATVAD RITA DYRNES SUNNDALSVEGEN 1254 6612 GRØA 
BAKK ESBEN SUNNDALSVEGEN 1180 6612 GRØA 
HOÅS ENDRE ATLE HOÅSVEGEN 347 6612 GRØA 
BERG ANNA HILDUR GRØDAL   6612 GRØA 
BERG ERIK   6612 GRØA 
GRØDAL IVAR GRØAVEGEN 4 6612 GRØA 
LEANGEN RANDI ELISABETH HOVENVEGEN 636 6600 SUNNDALSØRA 
TORSKE ERIK TORSKEVEGEN 18 6612 GRØA 
HOLTHE JAN ERIK HOVENVEGEN 636 6600 SUNNDALSØRA 
BREDESEN JØRGEN OLAV TORSKE TORSKEVEGEN 12 6612 GRØA 
BAKKEN PER LØYKJAVEGEN 29 6612 GRØA 
TANGEN ODDBJØRN HOVENVEGEN 389 6600 SUNNDALSØRA 
TANGEN ANITA HOLSVEGEN 10 6600 SUNNDALSØRA 
RAMSVIK KJETIL MORTEN HOLSVEGEN 10 6600 SUNNDALSØRA 
HEGGSET ELIN HOVEN HOVENVEGEN 462 6600 SUNNDALSØRA 
KRISTIANSEN ODD HARALD ØYAVEGEN 6 6600 SUNNDALSØRA 
KRISTIANSEN LARS GUNNAR HOVENVEGEN 450 6600 SUNNDALSØRA 
MÆHLE MARIANNE HOVENVEGEN 417 6600 SUNNDALSØRA 
MÆHLE MAGNUS HOVENVEGEN 403 6600 SUNNDALSØRA 
TANGEN ODDBJØRN HOVENVEGEN 389 6600 SUNNDALSØRA 
HOLSBØVÅG ELDBJØRG HOVENVEGEN 365 6600 SUNNDALSØRA 
RØD ASBJØRN HOVENVEGEN 369 6600 SUNNDALSØRA 
LØVSLETTEN OLE PETTER FURUGRENDA 70 6611 FURUGRENDA 
FURU IVAR HELGE HAGAVEGEN 29 6600 SUNNDALSØRA 
FURU GUNNAR OLAV FURUGRENDA 34 6611 FURUGRENDA 
MIKKELSEN SVERRE FURUGRENDA 26 6611 FURUGRENDA 
MIKKELSEN JANNE FURUGRENDA 26 6611 FURUGRENDA 
LARSEN TOM HENRIK FURUGRENDA 18 6611 FURUGRENDA 
FURU JOHN KRISTEN FURUGRENDA 63 6611 FURUGRENDA 
FURU LARS IVAR SELJEDALS GATE 24 6600 SUNNDALSØRA 
GJELDNES SYNNØVE KVITURVEGEN 6 6600 SUNNDALSØRA 
KOPPERSTAD JON OLAV LEITEVEGEN 14 6098 NERLANDSØY 
KOPPERSTAD ODDBJØRN MAGNE GAMLE GODESETVEIEN 10 4032 STAVANGER 
WOLFF MAGNHILD KOPPERSTAD LØYPEVEGEN 14 6012 ÅLESUND 
TRÆDAL GRETE MARIE KVITURVEGEN 9 B 6600 SUNNDALSØRA 
DRUGLI GINA KOMETVEGEN 10 6419 MOLDE 
STATKRAFT ENERGI AS Lilleakerveien 6 0283 OSLO 
LINSETH OLA LITLDALSVEGEN 541 6600 SUNNDALSØRA 
DRUGLI GINA KOMETVEGEN 10 6419 MOLDE 
TØFTE-FURU OLE LITLDALSVEGEN 707 6600 SUNNDALSØRA 
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JENSTAD KARI MARIE   6613 GJØRA 
DRAGSETH ODDVAR GJØRASMOEN 10 6613 GJØRA 
AALBU TROND ÅLBUSGRENDA 43 7340 OPPDAL 
AALBU HENRIK ÅLBUSGRENDA 17 7340 OPPDAL 
RASMUSSEN MOGENS JUUL Sunndalsvegen 938 7340 OPPDAL 
AALBU DORDI Sunndalsvegen 938 7340 OPPDAL 
GRØTTE ODD OLAV   7340 OPPDAL 
FROTVEIT ØIVIND SUNNDALSVEGEN 1164 7340 OPPDAL 
NERHOEL ERIK Spælavegen 1119 7340 OPPDAL 
UV ODD ROALD SPÆLAVEGEN 1250 7340 OPPDAL 
UV HANS OLE SPÆLAVEGEN 1185 7340 OPPDAL 
UV ELISABETH SPÆLAVEGEN 1185 7340 OPPDAL 
UVSLØKK JON SPÆLAVEGEN 1155 7340 OPPDAL 
ISHOEL OLA SPÆLAVEGEN 1258 7340 OPPDAL 
ISHOEL OLA MORKELVEGEN 5 7340 OPPDAL 
ISHOL OLAV SPÆLAVEGEN 1256 7340 OPPDAL 
BLOKHUS MARIT JOHANNE DINDALSVEGEN 100 7342 LØNSET 
RASMUSSEN MOGENS JUUL Sunndalsvegen 938 7340 OPPDAL 
AALBU DORDI Sunndalsvegen 938 7340 OPPDAL 
Oppdal Bygdealmenning Inge Krokanns veg 11 7340 Oppdal 
Statskog SF Søren Thornæs vei 10 7800 NAMSOS 
STATSBYGG Biskop Gunnerusg 6 0155 OSLO 
Haugnæss Hege Trulsebråten 75 1350 Lommedalen 
Outzen Stein Dovrevegen 751 7345 Driva 
Joramo BA Allmenningsvegen 11 2660 Dombås 
 

 
 
Lokal og regional høringsliste, 
postadresser: 
 

   

Bjorli Lesja næringslag v/ Frøydis Anseth  2667 Lesjaverk 
Dovre næringsforening  Dombås turistkontor 2659 Dombås 
INARDO  Postboks 172 2659 Dombås 
Oppdal safari  O. Skasliens vei 10 7340 Oppdal 
Moskusstuggu overnatting og 
kultursenter 

v/ Odd Morten Taagvold Postboks 27 6456 Skåla 

Grisungvatnet sameige v/ Hans Nørstebø  2665 Lesja 
Lesja og Lesjaskog bondelag v/ Ole Bjørner Flittie Romsdalsvegen 2078 2666 Lora 
Lesja og Dovre bonde- og 
småbrukerlag 

v/ Odd Gråberg  2665 Lesja 

Dovre jeger- og fiskerforening  Nedre Ryhus 2662 Dovre 
Norsk Villreinsenter Nord  Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn 
Lesja beitesamlag v/ Kari Selsjord  2665 Lesja 
Jora beitelag v/ Endre Amundgård Romsdalsvegen 276 2665 Lesja 
Allmenningsstyret i Dovrefjell v/ Henry Baukhol Ruste Øverbygdsveien  2662 Lesja 
DNT Oslo og Omegn v/ Jan Erik Reiten Postboks 7 Sentrum 0101 Oslo 
Mjøsen Skog  Postboks 84 2601 Lillehammer 
Statens vegvesen  Region øst  

 
Postboks 1010  
 

2605 
LILLEHAMMER 

Opplandskraft  Postboks 1098 2605 Lillehammer 
Eidefoss AS  Postboks 160 2684 Vågå 
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Statkraft Energi Region Midt-Noreg Gaupnegrandane 6868 Gaupne 
Oppland Energiverk  Postboks 1145 2605 Lillehammer 
Folkeaksjonen Redd Dovrefjell,  v/Sven Ola Hådi  2665 Lesja 
FNF Oppland  Postboks 368 2602 Lillehammer 
Naturvernforbundet i Oppland  Postboks 368 2602 Lillehammer 
Norsk ornitologisk forening, 
Oppland 

 Postboks 87 2601 Lillehammer 

Hedmark og Oppland 
fuglehundklubb 

v/ Ludvig Gråtrud Honnavegen 14 2665 Lesjadal 

Fuglehundklubbenes forbund 
(FKF) 

v/ Ellen Bakke Dobloug Fartvegen 270 2324 Vang H 

John Berge  Skogveien 11 2636 Øyer 
Dovrefjell fuglehundklubb v/ Jo Halgunset  2660 Dombås 
Lesja og Dovre fuglehundskole v/ Ludvig Gråtrud Honnavegen 14 2665 Lesja 
Oppland bondelag  Kirkegata 70  2609 Lillehammer 
Oppland bonde- og 
småbrukarlag 

 Industrigata 56 2619 Lillehammer 

Oppland sau og geit   Nordby 2846 Bøverbru 
Bevar Dovrefjell mellom 
istidene 

 Stette 6260 SKODJE 

Bevar Dovrefjell mellom 
istidene 

v/ Sverre Løvaas Anton Bergs vei 32 A  7099 Flatåsen  

Lesja og Dovre 
lensmannskontor 

  Postboks 160 2659 Dombås 

Statkraft Energi AS KG Aura Sjølseng 6600 Sunndalsøra 

Statkraft Energi AS Region Midt-Norge  Gaupnegrandane 6868 Gaupne 

Dalsiden statsalmenning Jan Petter Ølstadløkken Vestsidevegen 1116 2665 Lesja 
Dalsida seterforening v/ Ivar Andreas Hole Holevegen 2665 Lesja 
Dalsidevegen AS v/ Anne Sofie Kristiansen  Olderlykkjevegen 2  2665 Lesja 
Dombås Røde Kors Hjelpekorps Ole Fredrik Hage Bekkesvingen 2 2660 Dombås 
Dovre beitelag Bjørn Idar Selsjord Gudbrandsdalsvegen 2517 2660 Dombås 
Dovre bonde- og småbrukarlag Dag Hestdal  2660 Dombås 
Dovre JFF v/ Arild Visdal  6639 Torvikbukt 
Dovre næringsforening  Boks 142 2659 Dombås 
Dovre sau- og geitalslag Torbjørn Elvestad Storrustvegen 235 2663 Dovreskogen 
Statkraft Energi AS KG Aura Sjølseng 6600 Sunndalsøra 
Statkraft Energi AS Region Midt-Norge  Gaupnegrandane 6868 Gaupne 
Sunndal lensmannskontor  Posboks 33 6601 Sunndalsøra 
Nesset fjellstyre v/ Dag Ringstad Syltebøveien 78 6470 Eresfjord   
Nesset lensmannskontor   6460 Eidsvåg 
Oppdal bondelag v/Oddbjørn Dalslåen, 

Engan 
 7340 OPPDAL 

Oppdal bygdeallmenning  Inge Krokansv. 12 7341 OPPDAL 
Oppdal JFF v/ Fredbjørn Svendgård Roseringen 8 7340 OPPDAL 
Oppdal lensmannskontor  Postboks 94 7341 Oppdal 
Oppdal Næringsforening Turistkontoret, Boks 50  7341 OPPDAL 
Oppdal Røde Kors Hjelpekorps  Postb. 82  7341 Oppdal 
Oppdal Sau- og Geitalslag v/Ivar Arne Hagen  7340 OPPDAL 
Oppdal Skiferforening  Rute 5 7340 OPPDAL 
Oppdal sten AS  Kåsenv 2 7340 OPPDAL 
Oppdalskifer A/S  Engan 7340 OPPDAL 
SNO Oppdal  Postboks 140 7341 Oppdal 
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Soløyfjellet Beitelag v/Oddbjørn Dalslåen  7340 OPPDAL 
Tjønnglupen hytteeierforening v/ Sivert H. Sæteren Engan 7340 OPPDAL 
Trondhjems Turistforening  Sandgt. 30 7012 Trondheim 
Hjelleseter    2660 Dombås 
Dovre næringsforening   Dombås turistkontor 2659 Dombås 
INARDO  Postboks 172 2659 Dombås 
Nasjonalparkriket Reiseliv AS  Ola Dahls gate 1 2670 Otta 
Oppdal safari  O. Skasliens vei 10 7340 Oppdal 
Lesja og Dovre bonde- og 
småbrukerlag  

v/ Odd Gråberg   2665 Lesja 

Oddbjørg og Tor-Jørgen Bøe  Romsdalsvegen 1037 2665 Lesja 
 

 
 
Lokal og regional høringsliste, e-
postadresser: 
 

  

Dovrefjell nasjonalparkstyre Sekretariatet fmoppost@fylkesmannen.no  
Dovrefjell nasjonalparkstyre v/ Bengt Fasteraune, leder bengt.fasteraune@dovre.kommune.no 
Dovre kommune  postmottak@dovre.kommune.no  
Lesja kommune  postmottak@lesja.kommune.no  
Oppdal kommune  post@oppdal.kommune.no  
Folldal kommune  postmottak@folldal.kommune.no  
Tynset kommune  postmottak@tynset.kommune.no  
Sunndal kommune  post@sunndal.kommune.no 
Rauma kommune  postmottak@rauma.kommune.no  
Nesset kommune  postmottak@nesset.kommune.no  
Oppland fylkeskommune  postmottak@oppland.org  
Sør-Trøndelag fylkeskommune  postmottak@stfk.no  
Møre og Romsdal fylkeskommune  post@mrfylke.no  
Hedmark fylkeskommune  postmottak@hedmark.org  
Fylkesmannen i Hedmark  fmhepost@fylkesmannen.no 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal  fmmrpostmottak@fylkesmannen.no 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag  fmstpostmottak@fylkesmannen.no 
Statskog SF v/ Trond Berger tbe@statskog.no  
Forsvarsbygg  v/ Pål Skovli Henriksen Pal.Henriksen@skifte.no  
Statens naturoppsyn v/ Arne Johannes 

Mortensen 
arne.johannes.mortensen@miljodir.no  

Dovre fjellstyre  dovre@fjellstyrene.no  
Lesja fjellstyre  lesja@fjellstyrene.no  
Sunndal fjellstyre  sunndal@fjellstyrene.no  
Nesset fjellstyre / Eresfjord og 
Vistdal statsallmenning 

 nesset@fjellstyrene.no  

Villreinnemnda for Snøhetta og 
Knutshø 

Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag, sekretariat 

fmtlpost@fylkesmannen.no  

Villreinnemnda for Snøhetta og 
Knutshø 

v/ Marit Rolstad, leder a-rolst@online.no  

Snøhetta villreinutvalg v/ Per Skotvedt, sekretær per.skotvedt@fjellstyrene.no  
Snøhetta villreinutvalg v/ Jann-Erik Dahlum, leder jann-erik.dalum@lesja.kommune.no  
Joramo bygdeallmenning v/ Solfrid Lien joramo@fjellnett.no  
Lesja  grunneierlag v/ Arild Rolstad a-rolst@online.no  
Lesja heimrast v/ Arild Rolstad a-rolst@online.no  
Lesja Røde Kors Hjelpekorps v/ Asbjørn Espeseth asbjorn.espeseth@idrettsforbundet.no  
Lesjaskog heimrast v/ Knut Krokrud krokrudk@online.no 

mailto:fmoppost@fylkesmannen.no
mailto:bengt.fasteraune@dovre.kommune.no
mailto:postmottak@dovre.kommune.no
mailto:postmottak@lesja.kommune.no
mailto:post@oppdal.kommune.no
mailto:postmottak@folldal.kommune.no
mailto:postmottak@tynset.kommune.no
mailto:post@sunndal.kommune.no
mailto:postmottak@rauma.kommune.no
mailto:postmottak@nesset.kommune.no
mailto:postmottak@oppland.org
mailto:postmottak@stfk.no
mailto:post@mrfylke.no
mailto:%2520postmottak@hedmark.org
mailto:fmhepost@fylkesmannen.no
mailto:fmmrpostmottak@fylkesmannen.no
mailto:fmstpostmottak@fylkesmannen.no
mailto:tbe@statskog.no
mailto:Pal.Henriksen@skifte.no
mailto:arne.johannes.mortensen@miljodir.no
mailto:dovre@fjellstyrene.no
mailto:lesja@fjellstyrene.no
mailto:sunndal@fjellstyrene.no
mailto:nesset@fjellstyrene.no
mailto:fmtlpost@fylkesmannen.no
mailto:a-rolst@online.no
mailto:per.skotvedt@fjellstyrene.no
mailto:jann-erik.dalum@lesja.kommune.no
mailto:joramo@fjellnett.no
mailto:a-rolst@online.no
mailto:a-rolst@online.no
mailto:asbjorn.espeseth@idrettsforbundet.no
mailto:krokrudk@online.no
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Lesjaskog viltlag v/ Knut Krokrud krokrudk@online.no 
Lesja JFF v/ Detlef Schnepel Detlef.Schnepel@gmail.com 
Dalsida Hytteeigerforening v/ Johan Borchregvink johanborchgrevink@outlook.com 
Jora beitelag v/ Endre Amundgård Endre.Amundgard@dovre.kommune.no 
Reindøl beitelag v/ Tor Egil Selsjord tor.selsjord@dovre.online.no 
Sørhella beitelag  v/ Jon H Hågå j-h-haag@online.no 
Heimfjellet beitelag v/ Jo Mosenden jo.mosenden@hotmail.no 
Lesja beitesamlag v/ sekretær Kari Selsjord kselsjor@online.no 
Lesja Sau og Geit  v/ Ola Hareland ola@lesja.net 
Bjorli-Lesja næringslag v/ Aasmund Kolstad post@kolstadgard.no  
Dovre jeger- og fiskerforening v/ Stein Løkken stein.lokken@gmail.com  
DNT Oslo og omegn  post@dntoslo.no  
Folldal vekst  post@folldalvekst.no  
Kristiansund og Nordmøre 
Turistforening  

 turist@knt.no  

Naturvernforbundet i Nord-
Gudbrandsdal 

v/ Tom Ording Dahl tom.dahl@fjellnett.no  
 

Dovre bondelag v/ Bjørnhild Vigerust bvigerust@gmail.com  
Grødalen hytteeierlag  v/ Hilde Pape hildepape@live.no 
Grøvudalen Grunneierlag v/ Marit Hjellmo marit.hjellmo@sunndal.kommune.no,  
Åmotsdalen beitelag v/ Svein Henrik Risan svein.henrik.risan@oppdal.com  
Jenstad v/ Kari Marie Jenstad kari.jenstad@sunndals.net 
Reinsutvalget i Sunndal v/ Kari Marie Jenstad kari.jenstad@sunndals.net 
SNO Sunndalsøra  ola.eirik.bolme@miljodir.no 
Røymo og Grøvudalen hytteeierlag v/ Erling Watten e-watten@hotmail.com  
Sunndal aktivum AS   post@sunndal-aktivum.no  
Sunndal Bondelag v/ Anders Øverås anders.overas@sunndals.net  
Sunndal JFF v/ Ole Kristian Løvik ole.kristian.lovik@sunndals.net 
Sunndal landbruksforum v/ Tove Ørsund tove.orsund.nilsen@sunndals.net  
Sunndal nasjonalparksenter v/ Janne Merete Rimstad 

Seljebø 
janne.seljebo@gmail.com 

Sunndal næringsselskap AS  post@suns.no  
Sunndal Røde Kors Hjelpekorps v/ Astrid Uv Gravem astridug@gmail.com 
Sunndal Sau- og geitalslag v/ Kåre Langseth Kare.Sigurd.Langseth@hydro.com  
Sunndal vilt- og fiskelag v/ Halvard G. Hagen Halvard.hagen@sunndals.net 
Snøfjelltjønnin vei- og 
hytteeierforening 

v/ Sturla Sæther sturla.sether@oppdal.com  

Torbudalen hytteeierforening v/ Svenn Åge Reiten sarei@statoil.com 
Torbudalen hytteeierforening  post@torbudalen.no 
Hjerkinnhus hotell   post@hjerkinnhus.no 
Hjerkinn fjellstue & fjellridning  fjellstua@hjerkinn.no  
Kongsvold fjeldstue  post@kongsvold.no  
Fokstugu fjellstue  post@fokstugu.no  
Snøheim turisthytte  v/ Kjell Hjelleødegård snoheim@turistforeningen.no  
Hageseter turisthytte   post@hageseter.no  
Dovregubbens hall   info@dovregubben.no  
Furuhaugli turisthytte  v/ Stein Pedersen post@furuhaugli.no  
Trolltun gjestegård   post@trolltun.no  
Dombås fjellskole   post@fjellskole.no  
Dombås motell  rimufo@hotmail.com 
Pilegrimssenteret Dovrefjell  hajada@online.no 
Magalaupe camping  camp@magalaupe.no  
Moskus safari Dovrefjell v/ Knut H. Granlund post@moskus-safari.no 
Trollstua  v/ Øyvind Frich post@trollstua.com 
Kvistli islandshester  post@kvistli.no 

mailto:krokrudk@online.no
mailto:Detlef.Schnepel@gmail.com
mailto:johanborchgrevink@outlook.com
mailto:Endre.Amundgard@dovre.kommune.no
mailto:tor.selsjord@dovre.online.no
mailto:j-h-haag@online.no
mailto:jo.mosenden@hotmail.no
mailto:kselsjor@online.no
mailto:ola@lesja.net
mailto:post@kolstadgard.no
mailto:stein.lokken@gmail.com
mailto:post@dntoslo.no
mailto:post@folldalvekst.no
mailto:turist@knt.no
mailto:tom.dahl@fjellnett.no
mailto:bvigerust@gmail.com
mailto:hildepape@live.no
mailto:marit.hjellmo@sunndal.kommune.no,
mailto:svein.henrik.risan@oppdal.com
mailto:kari.jenstad@sunndals.net
mailto:kari.jenstad@sunndals.net
mailto:ola.eirik.bolme@miljodir.no
mailto:e-watten@hotmail.com
mailto:post@sunndal-aktivum.no
mailto:anders.overas@sunndals.net
mailto:ole.kristian.lovik@sunndals.net
mailto:tove.orsund.nilsen@sunndals.net
mailto:janne.seljebo@gmail.com
mailto:post@suns.no
mailto:astridug@gmail.com
mailto:Kare.Sigurd.Langseth@hydro.com
mailto:Halvard.hagen@sunndals.net
mailto:sturla.sether@oppdal.com
mailto:post@hjerkinnhus.no
mailto:fjellstua@hjerkinn.no
mailto:post@kongsvold.no
mailto:post@fokstugu.no
mailto:snoheim@turistforeningen.no
mailto:post@hageseter.no
mailto:info@dovregubben.no
mailto:post@furuhaugli.no
mailto:post@trolltun.no
mailto:post@fjellskole.no
mailto:rimufo@hotmail.com
mailto:hajada@online.no
mailto:camp@magalaupe.no
mailto:post@moskus-safari.no
mailto:post@trollstua.com
mailto:post@kvistli.no
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Funkibator v/ Geir Arne Hageland gah@funkibator.no 
Norway Husky / Dahlen Husky v/ Terje Dahlen info@norway-husky.no  
Grisungvatnet sameige v/ Hans Nørstebø hans@norstebo.net  
Norsk Organisasjon for 
terrengsykling   vernearbeid@nots.no 
Geir Kielland  turbantull@gmail.com  
Nasjonalparkriket reiseliv AS  info@nasjonalparkriket.no  
Storskrymten spaserklubb v/ OIa Husa Risan  ola.husa.risan@oppdal.com  
Naturvernforbundet  naturvern@naturvern.no  
Norsk friluftsliv og Norges Jeger- og 
fiskerforbund  hans.erik.lerkelund@norskfriluftsliv.no  
Norges fjellstyresamband v/ Perly Berge perly.berge@fjellstyrene.no  
Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet Institutt for naturhistorie postmottak@museum.ntnu.no  
Bane NOR  postmottak@banenor.no  
Jernbanedirektoratet  post@jernbanedirektoratet.no  
Luftfartstilsynet v/ Karl-Erik Skjong Karl-Erik.Skjong@caa.no  
Norges vassdrags- og 
energidirektorat  nve@nve.no 

mailto:gah@funkibator.no
mailto:info@norway-husky.no
mailto:hans@norstebo.net
mailto:vernearbeid@nots.no
mailto:turbantull@gmail.com
mailto:info@nasjonalparkriket.no
mailto:ola.husa.risan@oppdal.com
mailto:naturvern@naturvern.no
mailto:hans.erik.lerkelund@norskfriluftsliv.no
mailto:perly.berge@fjellstyrene.no
mailto:postmottak@museum.ntnu.no
mailto:postmottak@banenor.no
mailto:post@jernbanedirektoratet.no
mailto:Karl-Erik.Skjong@caa.no
mailto:nve@nve.no
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Forskrift om vern av Dovrefjell-
Sunndalsfjella nasjonalpark, Sunndal, 
Nesset, Oppdal, Dovre og Lesja kommuner, 
Møre og Romsdal, Trøndelag og Oppland 
fylker

Dato FOR-2018-04-20-607
Ikrafttredelse 20.04.2018
Endrer FOR-2002-05-03-428
Gjelder for Sunndal, Nesset, Oppdal, Dovre og Lesja kommuner, Møre og Romsdal, 

Trøndelag og Oppland
Hjemmel LOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§35, LOV-2009-06-19-

100-§62
Kunngjort 23.04.2018   kl. 15.50
Rettet 08.05.2018 (§ 7, protokolltilførsel)
Korttittel Forskrift om vern av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, Sunndal, Nesset, 

Oppdal, Dovre og Lesja

Kapitteloversikt:

Hoveddel

Kartvedlegg

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 20. april 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens 
mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 35 og § 62. Fremmet av Klima- og Miljødepartementet.

§ 1. Formål

Formålet med forskriften er å ta vare på et stort, sammenhengende og villmarkspreget 
naturområde som inneholder særegne og representative økosystemer og landskap og som er 
uten tyngre naturinngrep.

Formålet er videre å ta vare på:
a) et tilnærmet intakt høyfjellsøkosystem med det naturlige biologiske mangfoldet, 

herunder arter, bestander, naturtyper og geologi. Området utgjør et stort og tilnærmet 
intakt høgfjelløkosystem der arter som villrein, jerv, fjellrev, kongeørn og ravn har en 
nøkkelrolle

b) kalkrike områder med rik fastmark i fjellet, ekstremrike myrer og en unik karplanteflora
c) elveslettelandskap med kroksjøer, meandrerende elv og åpne sandområder
d) en viktig del av leveområdet til villreinen i Snøhetta og Knutshø villreinområder
e) vakre og egenartede landskap
f) store alpine fjellmassiv omkring Snøhetta
g) særpregede kvartærgeologiske forekomster
h) kulturminner, herunder spor etter fangst og beitebruk.

Forskriften skal gi allmennheten anledning til å oppleve naturen uforstyrret gjennom 
naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.
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§ 2. Avgrensning

Grensene for nasjonalparken fremgår av vedlagte kart datert Klima- og 
Miljødepartementet april 2018. Nasjonalparken dekker et totalareal på ca. 1829,5 km² .

Nasjonalparken omfatter hele eller deler av følgende gnr./bnr.:
a) Nesset kommune: 123/1 (Eresfjord og Vistdal statsallmenning)
b) Sunndal kommune: 9/1, 9/2, 11/1,11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 12/1, 12/2, 12/3, 

13/2, 13/4, 13/6, 19/1, 19/4, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 29/1, 34/2, 35/1, 36/1, 36/2, 37/2, 
38/2, 38/4, 39/1, 40/3, 41/6, 41/7, 45/1, 45/2, 45/3, 45/15, 46/1, 46/2, 46/4, 46/8, 47/1, 
47/2, 47/3, 47/5, 47/6, 47/8, 47/9, 47/10, 47/11, 47/12, 53/4, 53/6, 53/27, 53/60, 56/1, 
56/2, 57/1, 121/1 (Sunndal statsallmenning)

c) Oppdal kommune: 60/1, 62/1, 62/2, 125/6, 126/1, 126/3, 126/4, 126/6, 127/1, 128/1, 
128/2, 128/5, 129/1, 129/3, 130/1, 130/2, 132/1, 199/1, 356/1 (Oppdal 
bygdeallmenning), 358/1

d) Lesja kommune: 156/1 (Dalsida statsallmenning)
e) Dovre kommune: 1/1 (Hjerkinn utmåling) og 87/1 (Dovrefjell statsallmenning).

Grensene for nasjonalparken skal merkes i terrenget i det omfang Miljødirektoratet 
bestemmer. Koordinater for knekkpunktene skal måles i terrenget eller fra kart.

§ 3. Vern mot inngrep i landskapet

I nasjonalparken skal ingen varig påvirkning av naturmiljø eller kulturminner finne sted, 
med mindre slik påvirkning er en forutsetning for å ivareta verneformålet.

Området er vernet mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av varige eller 
midlertidige bygninger, anlegg og innretninger, hensetting av campingvogner, bobiler og 
maskiner, etablering av oppdrettsanlegg, vassdragsregulering, opplag av båter, gjerding, 
vegbygging, bergverksdrift, graving, utfylling og henleggelse av masse, sprenging boring, 
bryting av stein, mineraler og fossiler, fjerning av større stein og blokker, mineraler eller 
fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, 
fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt og 
opparbeiding og merking av stier, løyper.

Det er likevel tillatt med
a) vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger som ikke fører til bruksendring. 

Vedlikehold skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses landskapet. 
Vedlikehold omfatter ikke ombygging eller utvidelse

b) vedlikehold av merka stier, skiløyper, skilt, bruer, klopper og liknende i samsvar med 
retningslinjer i forvaltningsplan

c) oppsetting av saltstein i forbindelse med beiting i regi av beitelag
d) tiltak for nødvendig istandsetting av strømkabel til Snøheim og Forsvarets 

radiolinjestasjon på Snøhetta ved akutt utfall
e) tiltak i forbindelse med naturrestaurering, opprydding og tilhørende oppfølging i 

tidligere Hjerkinn skytefelt i henhold til vedtatt prosjektplan, samt tilsvarende tiltak i 
forbindelse med tilbakeføring av Einøvlingsdammen

f) nødvendige tiltak for uskadeliggjøring av eksplosivrester. Det skal gis melding til 
ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant.

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til
a) ombygging av eksisterende bygninger
b) mindre utvidelse av bygninger, eller oppføring av frittstående bygning som kun skal 

benyttes til uthus eller utedo som ikke kan medføre endret funksjon
c) gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade
d) bygging av bruer og legging av klopper
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e) oppsetting av skilt og merking av nye stier og skiløyper i samsvar med retningslinjer i 
forvaltningsplan

f) ombygging og oppføring av tilsynsbuer, anlegg og innretninger, herunder gjerder og 
sankekveer, i regi av beitelag i forbindelse med beitebruk i samsvar med retningslinjer i 
forvaltningsplan

g) bruksendring av eksisterende bygninger
h) riving av bygninger, anlegg og innretninger og oppføring av nye med samme størrelse 

og for samme bruk
i) nødvendige tiltak i forbindelse med artsforvaltning
j) opplag av båt
k) tiltak i forbindelse med vedlikehold, oppgradering eller fornyelse av strømkabel til 

Snøheim og Forsvarets radiolinjestasjon på Snøhetta
l) vedlikehold av eksisterende kjørespor til Søndre Snøfjelltjønn, og eksisterende 

kjørespor til Nedre Vårstigseter, etter nærmere retningslinjer i forvaltningsplan.

Ombygging, utvidelse og nybygg skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses 
landskapet.

§ 4. Vern av plantelivet

Vegetasjonen i nasjonalparken skal ikke skades eller ødelegges. Det samme gjelder døde 
busker og trær. Planting og såing er forbudt.

Bestemmelsen i første ledd er ikke til hinder for
a) beiting
b) skånsom bruk av trevirke til bålbrenning
c) plukking av bær og matsopp
d) plukking av vanlige planter til eget bruk
e) bruk av kvist til snarefangst.

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til uttak av trevirke til brensel for 
hytter og buer som ligger i nasjonalparken.

§ 5. Vern av dyrelivet

Dyrelivet, herunder hi, reir, hekke-, yngle- og gyteplasser, er vernet mot skade og 
unødvendig forstyrrelse. Utsetting av dyr på land og i vann er forbudt.

Bestemmelsen i første ledd er ikke til hinder for
a) jakt, fangst og fiske i samsvar med lover og forskrifter
b) skadefelling av store rovdyr i samsvar med lover og forskrifter.

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til
a) utsetting av fisk fra lokale fiskestammer hvor dette er gjort tidligere
b) kalking av vann og elver når det er nødvendig for å hindre at en art dør ut. Det skal 

gjennom forvaltningsplanen fastsettes et referanseområde som ikke kan kalkes.
c) tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt.

§ 6. Vern av kulturminner

Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Løse kulturminner skal ikke 
flyttes eller fjernes.

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi tillatelse til istandsetting, vedlikehold, 
skjøtsel og uttak av kulturminner.

§ 7. Ferdsel og friluftsliv
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I nasjonalparken må alle ferdes varsomt og på en måte som tar hensyn til vegetasjonen, 
dyrelivet og kulturminnene.

Sykling er kun tillatt på traseer og til tider som er godkjent for slik bruk i 
forvaltningsplanen.

Følgende aktiviteter kan bare skje etter tillatelse fra forvaltningsmyndigheten:
a) Organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet. Forvaltningsplanen 

skal avklare hva slags ferdsel dette gjelder.
b) Større arrangementer som kan skade naturmiljøet. Nærmere retningslinjer gis i 

forvaltningsplan.
c) Kjøring med hundespann og organisert bruk av hest. Nærmere retningslinjer gis i 

forvaltningsplan.
d) Telting ut over en uke på samme sted. Dette gjelder ikke vanlige vandretelt med unntak 

av nærmere avgrensede områder med teltforbud jf. forvaltningsplan.

Bruk av hest til kløving og gjeting er tillatt.

Forvaltningsmyndigheten kan legge om eller kreve fjernet merking av stier og løyper av 
hensyn til naturmiljøet og kulturminnene i nasjonalparken.

Innenfor nærmere avgrensa deler av nasjonalparken kan Miljødirektoratet ved særskilt 
forskrift regulere eller forby ferdsel som kan skade naturmiljøet.

§ 8. Generelle unntak for ferdsel

Reglene i § 7 gjelder ikke ferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og 
tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, 
samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av 
forvaltningsmyndigheten.

§ 9. Forbud mot motorferdsel

Motorferdsel på land, i vann og i luft under 300 meter fra bakken er forbudt.

Bestemmelsen i første ledd er ikke til hinder for:
a) motorferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i samband 

med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt 
gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av 
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.

b) motorferdsel for uttransport av syke eller skadde bufe i medhold av lov om dyrevelferd. 
Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til 
ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.

c) motorferdsel for nødvendig transport til og fra Forsvarets radiolinjestasjon på Snøhetta 
og Forsvarets anlegg ved Snøheim etter nærmere retningslinjer i forvaltningsplan. Det 
skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.

d) motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på strømkabel til Snøheim og Forsvarets 
radiolinjestasjon på Snøhetta. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 
verneområdet i forkant av kjøring.

e) nødvendig motorferdsel i forbindelse med naturrestaurering, opprydding og tilhørende 
oppfølging i tidligere Hjerkinn skytefelt jf. § 3 tredje ledd bokstav e).

f) motorferdsel i forbindelse med nødvendige tiltak for uskadeliggjøring av 
eksplosivrester jf. § 3 tredje ledd bokstav f). Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn 
for verneområdet i forkant av kjøring.

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:
a) øvingskjøring for formål nevnt i § 9 andre ledd bokstav a)
b) nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller nødvendig motorferdsel på barmark 

i forbindelse med jordbruksdrift og transport av ved, varer, utstyr og materialer langs 
kjørespor til Søndre Snøfjelltjønn og Nedre Vårstigseter
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c) bruk av beltekjøretøy på vinterføre for utkjøring av saltsteiner etter § 3 tredje ledd 
bokstav c) i regi av beitelag

d) flyging lavere enn 300 meter over bakken i forbindelse med beitedyrleting og 
dyretellinger.

e) motorferdsel i forbindelse med tiltak som er nødvendige for artsforvaltning i samsvar 
med § 3 fjerde ledd bokstav i)

f) bruk av lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget for uttransport av felt 
elg og hjort i samsvar med retningslinjer i forvaltningsplan

g) bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av ved, varer og utstyr 
til buer og hytter

h) bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer til 
vedlikehold, drift og byggearbeid på bygninger, anlegg og innretninger

i) bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av ved, varer og utstyr 
til turisthytter etter nærmere retningslinjer i forvaltningsplan

j) bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy i forbindelse med fiskekultivering og 
kalking etter § 5 tredje ledd bokstav a) og b)

k) bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av båt
l) nødvendig motorferdsel i forbindelse med vedlikehold, oppgradering eller fornyelse av 

strømkabel til Snøheim og Forsvarets radiolinjestasjon på Snøhetta
m) motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av kjøresporene til Søndre Snøfjelltjønn og 

Nedre Vårstigseter
n) bruk av beltekjøretøy på vinterføre langs etablerte traseer for snømåling i forbindelse 

med drift av eksisterende kraftanlegg.

§ 10. Forbud mot forurensning og støy

Forurensning og forsøpling er forbudt, herunder lagring av materialer og gjerdeutstyr o.l. 
All bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet er forbudt.

Unødvendig støy er forbudt. Bruk av motordrevet modellfly o.l. er forbudt. Bruk av 
droner må ha særskilt tillatelse fra forvaltningsmyndigheten.

§ 11. Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gjøre unntak fra forskriften etter 
naturmangfoldloven § 48 når vilkårene i bestemmelsen er oppfylt.

§ 12. Forvaltningsplan

Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, 
skjøtsel, tilrettelegging, informasjon osv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av 
Miljødirektoratet.

§ 13. Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan iverksette 
skjøtselstiltak etter naturmangfoldloven § 47.

§ 14. Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 15. Rådgivende utvalg

Det skal opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av nasjonalparken.
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Kartvedlegg

§ 16. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 3. mai 2002 nr. 428 om 
verneplan for Dovrefjell, vedlegg 1, vern av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, Sunndal, 
Nesset, Oppdal, Lesja og Dovre kommuner, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Oppland.
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Forskrift om vern av Hjerkinn 
landskapsvernområde med biotopvern, 
Dovre og Lesja kommuner, Oppland

Dato FOR-2018-04-20-608
Ikrafttredelse 20.04.2018
Gjelder for Dovre og Lesja kommuner, Oppland
Hjemmel LOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§36, LOV-2009-06-19-

100-§38
Kunngjort 23.04.2018   kl. 15.50
Korttittel Forskrift om vern av Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern, Dovre og 

Lesja

Kapitteloversikt:

Hoveddel

Kartvedlegg

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 20. april 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens 
mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf § 36 og § 38. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.

§ 1. Formål

Formålet med forskriften er å ta vare på et særegent natur- og kulturlandskap av 
økologisk, kulturell og opplevelsesmessig verdi, og som er identitetsskapende. Til landskapet 
regnes også kulturminner som bidrar til landskapets egenart.

Videre er formålet med vernet å ta vare på:
a) en viktig del av leveområdet til villreinen i Snøhetta villreinområde
b) særlig viktige trekkorridorer og vandringsrom for villreintrekket rundt 

Snøhettamassivet
c) et naturområde med et rikt dyre- og planteliv som preger landskapet, herunder kalkrike 

områder med rik fastmark i fjellet, ekstremrike myrer og en unik karplanteflora
d) et særpreget og vakkert landskap med kvartærgeologiske forekomster
e) kulturminner, herunder spor etter fangst og beitebruk.

Forskriften skal gi allmennheten anledning til å oppleve naturen og landskapet gjennom 
naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

§ 2. Avgrensing

Grensene for landskapsvernområdet fremgår av vedlagte kart datert Klima- og 
Miljødepartementet april 2018. Landskapsvernområdet dekker et totalareal på ca. 45,6 km² .

Landskapsvernområdet omfatter hele eller deler av gnr./bnr. 1/1 (Hjerkinn utmåling) og 
87/1 (Dovrefjell statsallmenning) i Dovre kommune og gnr/bnr 156/1 (Dalsida 
statsallmenning) i Lesja kommune.
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Grensene for landskapsvernområdet skal merkes i terrenget i det omfang 
Miljødirektoratet bestemmer. Koordinater for knekkpunktene skal måles i terrenget eller fra 
kart.

§ 3. Vern mot inngrep i landskapet

I landskapsvernområdet er det forbudt å sette i verk tiltak som alene eller sammen med 
andre tiltak kan endre det vernede landskapets særpreg eller karakter vesentlig. Det skal 
legges vekt på den samlede virkningen av tiltak i området.

Forbudet i første ledd omfatter blant annet vegbygging, oppføring og ombygging av 
varige eller midlertidige bygninger, anlegg og innretninger, hensetting av campingvogner, 
bobiler og maskiner, etablering av oppdrettsanlegg, vassdragsregulering, opplag av båter, 
graving, påfylling av masse, sprenging, boring, uttak og fjerning av større stein og blokker, 
mineraler eller fossiler, drenering, annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, 
bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, 
oppsetting av skilt, opparbeiding og merking av stier og løyper.

Bestemmelsene i første og annet ledd er ikke til hinder for
a) vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger. Vedlikehold skal skje i samsvar med 

lokal byggeskikk og tilpasses landskapet. Vedlikehold omfatter ikke ombygging eller 
utvidelse.

b) vedlikehold av eksisterende stier, skilt, bruer og liknende i samsvar med 
forvaltningsplan.

c) oppsetting av saltstein i forbindelse med beiting i regi av beitelag.
d) oppsetting av midlertidige sankekveer i forbindelse med beitebruk i regi av beitelag.
e) drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg, herunder strømkabel til 

Snøheim og Forsvarets radiolinjestasjon på Snøhetta, og nødvendig istandsetting ved 
akutt utfall.

f) oppgradering eller fornyelse av kraftanlegg og kraftlinjer for heving av spenningsnivå 
og øking av linjetverrsnitt når dette ikke fører til vesentlige fysiske endringer i forhold 
til verneformålet.

g) vedlikehold av turiststi til Viewpoint Snøhetta, og kjørespor til basestasjonen på 
Geitberget, slik at dagens standard opprettholdes.

h) vedlikehold av E6 med eksisterende sideanlegg, og adkomstveg til hytter langs E6 slik 
at dagens standard opprettholdes.

i) vedlikehold og oppgradering eller fornyelse av jernbane med eksisterende sideanlegg. 
Tiltak som krever arbeider ut over jernbanens over- og underbygning må likevel ha 
særskilt tillatelse.

j) parkering i forbindelse med E6 med sideanlegg og i forbindelse med eksisterende 
hytter.

k) tiltak i forbindelse med naturrestaurering, opprydding og tilhørende oppfølging i 
tidligere Hjerkinn skytefelt i henhold til vedtatt prosjektplan.

l) nødvendige tiltak for uskadeliggjøring av eksplosivrester. Det skal gis melding til 
ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant.

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:
a) ombygging av bygninger
b) mindre utvidelse av bygninger, eller oppføring av frittstående bygning som kun skal 

benyttes til uthus eller utedo som ikke kan medføre endret funksjon
c) gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade
d) ombygging og oppføring av tilsynsbuer, anlegg og innretninger, herunder gjerder og 

sankekveer, i regi av beitelag i forbindelse med beitebruk
e) bygging av bruer og legging av klopper
f) oppsetting av skilt og merking av nye stier
g) oppgradering eller fornyelse av kraftanlegg og kraftlinjer, herunder strømkabel til 

Snøheim og Forsvarets radiolinjestasjon på Snøhetta, som ikke faller inn under § 3 
tredje ledd bokstav e)

h) mindre ombygging eller oppgradering av målestasjon 109.21 Driva ved Svåni
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i) riving av bygninger, anlegg og innretninger og oppføring av nye med samme størrelse 
og for samme bruk

j) nødvendige tiltak i forbindelse med artsforvaltning
k) Vedlikehold av Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen, som vist på vernekartet, slik at 

dagens standard opprettholdes
l) nødvendige tiltak i forbindelse med E6 og jernbane som ikke faller inn under § 3 tredje 

ledd bokstav h) og i).

Ombygging, utvidelse og nybygg skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses 
landskapet.

§ 4. Vern av plantelivet

Plantelivet skal beskyttes mot skade og ødeleggelse som kan endre det vernede 
landskapets særpreg eller karakter vesentlig. Innføring av nye plantearter er forbudt.

Bestemmelsen i første ledd er ikke til hinder for
a) beiting
b) plukking av bær og matsopp
c) plukking av vanlige planter til eget bruk
d) mekanisk rydding av kantvegetasjon langs E6 og jernbane.

§ 5. Vern av dyrelivet

Vernet er ikke til hinder for:
a) jakt, fangst og fiske i samsvar med lover og forskrifter
b) utsetting av fisk fra lokale fiskestammer hvor dette er gjort tidligere og i samsvar med 

lover og forskrifter
c) skadefelling av store rovdyr i samsvar med lover og forskrifter.

§ 6. Vern av kulturminner

Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Løse kulturminner kan ikke 
flyttes eller fjernes dersom det kan endre det vernede landskapets særpreg eller karakter 
vesentlig.

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til istandsetting, vedlikehold, 
skjøtsel og uttak av kulturminner.

§ 7. Ferdsel og friluftsliv

I landskapsvernområdet må alle ferdes varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og 
kulturminner.

Sykling er bare tillatt på Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen f.o.m 1. juni t.o.m. 15. juli.

Følgende aktiviteter kan bare skje etter tillatelse fra forvaltningsmyndigheten:
a) organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet. Forvaltningsplanen 

skal avklare hva slags ferdsel som krever tillatelse.
b) større arrangement.

Bruk av hest til kløving og gjeting er tillatt.

Forvaltningsmyndigheten kan legge om eller kreve fjernet merking av stier og løyper av 
hensyn til naturmiljøet og kulturminnene i landskapsvernområdet.
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Innenfor nærmere avgrensa deler av landskapsvernområdet kan Miljødirektoratet ved 
særskilt forskrift regulere eller forby ferdsel som ikke skjer til fots og som kan skade 
naturmiljøet.

§ 8. Generelle unntak for ferdsel

Reglene i § 7 gjelder ikke ferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og 
tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, 
samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av 
forvaltningsmyndigheten.

§ 9. Forbud mot motorferdsel

Motorferdsel på land, i vann og i luft under 300 meter fra bakken er forbudt, herunder 
start og landing med luftfartøy.

Bestemmelsen i første ledd er ikke til hinder for
a) motorferdsel ved militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, 

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- 
og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 
øvingskjøring.

b) motorferdsel på E6 med sideanlegg og adkomstveg til eksisterende hytter langs E6.
c) drift av jernbanen, herunder motorferdsel ved utbedringer av akutte feil på 

infrastrukturen.
d) motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på kraftlinjer og kraftanlegg, herunder 

strømkabel til Snøheim og Forsvarets radiolinjestasjon på Snøhetta. Det skal gis 
melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.

e) motorferdsel for uttransport av syke eller skadde bufe i medhold av lov om dyrevelferd. 
Kjøretøy som benyttes skal være skånsom mot markoverflaten. Det skal gis melding til 
ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.

f) motorferdsel for nødvendig transport til og fra Forsvarets radiolinjestasjon på Snøhetta 
og Forsvarets anlegg ved Snøheim etter nærmere retningslinjer i forvaltningsplan. Det 
skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.

g) nødvendig motorferdsel i forbindelse med naturrestaurering, opprydding og tilhørende 
oppfølging i tidligere Hjerkinn skytefelt jf. § 3 tredje ledd bokstav k), samt i forbindelse 
med tilbakeføring av Einøvlingsdammen.

h) motorferdsel i forbindelse med nødvendige tiltak for uskadeliggjøring av 
eksplosivrester jf. § 3 tredje ledd bokstav l). Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn 
for verneområdet i forkant av kjøring.

i) Forsvarets nødvendige lavtflyging med helikopter.

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:
a) øvingskjøring for formål nevnt i andre ledd bokstav a).
b) motorferdsel på Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen i forbindelse med beitebruk, i regi 

av beitelag og andre med særskilt beiterett.
c) bruk av beltekjøretøy på vinterføre for utkjøring av saltsteiner etter § 3 tredje ledd 

bokstav c) i regi av beitelag.
d) nødvendig motorferdsel på Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen for transport av ved, 

varer og utstyr, materialer til byggearbeid og vedlikehold på buer og hytter etter 
nærmere retningslinjer i forvaltningsplanen.

e) nødvendig motorferdsel med skyttelbuss på Snøheimvegen f.o.m. siste hele helg i juni 
t.o.m. andre søndag i oktober etter nærmere retningslinjer i forvaltningsplan.

f) nødvendig motorferdsel på Snøheimvegen i forbindelse med drift, tilsyn og vedlikehold 
av Snøheim turisthytte etter nærmere retningslinjer i forvaltningsplan.

g) nødvendig motorferdsel i forbindelse med vedlikehold og tilsyn av Snøheimvegen, 
Vålåsjøhøvegen, og turiststi til Viewpoint Snøhetta og kjørespor til Geitberget jf. § 3 
fjerde ledd bokstav k) og l) og § 3 andre ledd bokstav g).

h) nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak på E6 og jernbane jf. pkt. § 3 tredje 
ledd bokstav h) og i) og § 3 fjerde ledd bokstav l).
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i) flyging lavere enn 300 meter over bakken i forbindelse med beitedyrleting og 
dyretellinger.

j) bruk av lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget for uttransport av felt 
elg og hjort.

k) nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak som er nødvendige for artsforvaltning i 
samsvar med § 3 fjerde ledd bokstav j).

l) nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av ved, varer 
og utstyr til buer og hytter, transport av materialer til byggearbeid og vedlikehold samt 
drift av bygninger, anlegg og innretninger.

m) motorferdsel i forbindelse med drift, vedlikehold og oppgradering eller fornyelse av 
eksisterende kraftlinjer og kraftanlegg, herunder strømkabel til Snøheim og Forsvarets 
radiolinjestasjon på Snøhetta.

n) nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av båt.
o) nødvendig motorferdsel på kjørespor i forbindelse med drift og vedlikehold av 

anleggene på Geitberget og på turiststi til Viewpoint Snøhetta i forbindelse med drift og 
vedlikehold av bygninger på Tverrfjellet.

p) bruk av beltekjøretøy på vinterføre langs etablerte traseer for snømåling i forbindelse 
med drift av eksisterende kraftanlegg.

q) nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift, vedlikehold og oppgradering av 
målestasjon 109.21 Driva ved Svåni

§ 10. Forbud mot forurensning og støy

Forurensning og forsøpling er forbudt. All bruk av kjemiske midler som kan påvirke 
naturmiljøet er forbudt.

Unødvendig støy er forbudt. Bruk av motordrevet modellfly o.l. er forbudt. Bruk av 
droner må ha særskilt tillatelse fra forvaltningsmyndigheten.

§ 11. Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gjøre unntak fra forskriften etter 
naturmangfoldloven § 48 når vilkårene i bestemmelsen er oppfylt.

§ 12. Forvaltningsplan

Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, 
skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av 
Miljødirektoratet.

§ 13. Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten eller den som forvaltningsmyndigheten bestemmer kan 
iverksette skjøtselstiltak etter naturmangfoldloven § 47.

§ 14. Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 15. Rådgivende utvalg

Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av landskapsvernområdet.

§ 16. Ikrafttredelse
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Kartvedlegg

Forskriften trer i kraft straks.
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OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON

Forskrift om endring i forskrift om 
verneplan for Dovrefjell, vedlegg 8, 
vern av Fokstugu 
landskapsvernområde, Dovre og Lesja 
kommuner, Oppland

Dato FOR-2018-04-20-609
Ikrafttredelse 20.04.2018
Endrer FOR-2002-05-03-435
Gjelder for Dovre og Lesja kommuner, Oppland
Hjemmel LOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§36
Kunngjort 23.04.2018   kl. 15.50
Journalnr 2018-0412
Korttittel Endr. i forskrift om Fokstugu landskapsvernområde, Dovre og Lesja

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 20. april 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens 
mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 36. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.

I
I forskrift 3. mai 2002 nr. 435 om verneplan for Dovrefjell, vedlegg 8, vern av Fokstugu 

landskapsvernområde, Dovre og Lesja kommuner, Oppland, gjøres følgende endringer:

§ 1 skal lyde:

Grensene for landskapsvernområdet framgår av vedlagte kart datert Klima- og 
miljødepartementet april 2018. Landskapsvernområdet dekker et totalareal på ca. 78 km² .

Landskapsvernområdet omfatter hele eller deler av gnr./bnr.: 2/1, 2/3, 5/1, 6/2, 6/3, 6/4, 
6/7, 7/1, 7/15, 9/1, 9/16, 10/1, 10/2, 14/1, 15/1, 15/2, 16/1, 17/2,6, 19/4, 19/5, 19/7, 19/10, 
20/5, 20/2, 22/1, 22/4, 28/4, 30/1, 38/17, 38/18, 85/1, 87/1, 93/1, 133/4, 134/3, 134/4, 134/5, 
135/1, 135/5, 135/15, 137/1, 137/3 og 140/1 i Dovre kommune og gnr./bnr. 38/3 og 156/1 i 
Lesja kommune.

Grensene for landskapsvernområdet skal merkes i terrenget i det omfang Miljødirektoratet 
bestemmer. Koordinater for knekkpunktene skal måles i terrenget eller fra kart.

Nytt kartvedlegg til forskriften skal være:

1. Vernekart Fokstugu landskapsvernområde, Klima- og miljødepartementet april 2018.

§ 3 punkt 1.2 bokstav b skal lyde:
b) Vedlikehold av eksisterende bygninger, veier, anlegg, gjerder o.l. Alt vedlikeholdsarbeid 

på bygninger skal ta utgangspunkt i tradisjonell byggeskikk. Arbeidet skal ikke medføre 
endringer av størrelsen eller eksteriøret på bygninger.

Eksisterende veier, som vist i vernekartet, og andre anlegg kan vedlikeholdes slik at 
dagens standard opprettholdes.
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§ 3 punkt 1.3 bokstav f skal lyde:
f) Bygging av bruer og legging av klopper

Eksisterende bokstav f til n blir bokstav g til o.

II
Forskriften trer i kraft straks.
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