
 
 

Tid: 21.02.2012 kl  11.00 -19.00,  22.02.2012  kl 09.00 -15.00 

Sted: Saga Trollheimen hotel 

 

Deltagere på møtet: 

Verneområdestyret     AU Til stede: 

Are Hilstad Meldal kommune    v  

 1- dag 2; 

4 timer 

Olaug Muan Meldal kommune  v    dag 1 

Heidi Pawlik Carlson Oppdal kommune  nestleder medlem 1 

Ola Røtvei Oppdal kommune  v     

Ola T. Lånke Rennebu kommune    V 1 

Ragnhild K. Stene Rennebu kommune  v   dag 1 

Ola T. Heggem Rindal kommune   

 

 1 

Berit Storholt Flåtten Rindal kommune v    - 

Ståle Refstie Sunndal kommune      

1 frafall 

andre dag 

Janne Merete R. Seljebø Sunndal kommune  v    - 

Mons Otnes Surnadal kommune leder leder  1 

Gunhild Bøklep Bøe Surnadal kommune v   dag 1 

Maja Britt Renander Sametinget   v  1 

Anna Kristine Renander Sametinget v     

Gustav Kant Sametinget   medlem 1 

Elias Kant Sametinget v   1 dag 1 

Randi Walderhaug Frisvoll Møre og Romsdal FK     1 

Bergsvein Brøske Møre og Romsdal FK v    - 

Hanne Moe Bjørnbet Sør-Trøndelag FK    - 

Arne Braut Sør-Trøndelag FK v   - 

 

Andre: 

Hege Sæther Moen, Verneområdeforvalter Trollheimen 

Therese Ruud, Direktoratet for Naturforvaltning 

Tine Bergmo, Direktoratet for Naturforvaltning 

Arnt Hegstad, Direktoratet for Naturforvaltning 

Randi Boe, SNO 

Ellen Arneberg, Fylkesmannen i Sør-Trøndeleag 

Ulf Lucasen, Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Maria Aastum, Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Geir Moen, Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

 

Sak nr:  

01/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: 



 
 

For mange store og tunge filer og vedlegg. 

Enstemmig vedtatt 

02/2012  Konstituering av Verneområdestyret (VO) (vedlagt MD innstilling) 

Vedtak: 

- leder   Mons Otnes 

- nestleder   Heidi Pawlik Carlson 

- av arbeidsutvalg (AU) 

leder:    Mons Otnes                            vara: Are Hilstad 

- n.leder: Heidi Pawlik Carlson           vara: Ola T Lånke 

medl:    Gustav Kant                            vara: Maja Britt Renander 

 

Alle valg enstemmig vedtatt 

 

03/2012 Valg av to medlemmer til å underskrive /godkjenne møtereferatet  

Forslag frå Mons Otnes:  

Ola T Heggem og Randi Frisvoll Walderhaug 

Vedtak: 

Forslag frå Mons Otnes enstemmig vedtatt. 

04/2012  Retningslinjer fra Miljøverndepartementet v/Direktoratet for naturforvaltning  

- Verneområdestyrets vedtekter (vedlagt) 

- Opplæringsprogram for styret (deles ut på møtet) 

05/2012 Orienteringssaker 

- Rapportering – tillatelser 2011 

- Internettside, arkiv og offentlig journal 

- Budsjett 2012 

- Bestillingsdialog 2012 

- Faglig rådgivende utval og Administrativt kontaktutvalg 

- Forvaltningsplan - rullering  

- Behandling i AU-møte 06/01-2012 

- Rindal Rødekors Hjelpekorps – status riving / flytting av Follbu 

06/2012 Rådgivende utvalg og Administrativt kontaktutvalg - Reindriftsforvaltningens 

plassering 

Forslag til vedtak: 



 
 

Reindriftsforvaltningen skal være en del av det administrative utvalget til 

verneområdestyret for Trollheimen, mens Trollheimen Sitje skal være en del av det 

Faglig rådgivende utvalg til verneområdestyret for Trollheimen. 

Vedtakene i sak 08/2011 og 54/2011 står ellers uforandret. 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt 

07/2012 Delegasjon av myndighet frå Verneområdestyret til Arbeidsutvalget i 

motorferdselssaker 

Forslag til vedtak: 

Verneområdestyret for Trollheimen delegerer beslutningsmyndighet knyttet til 

motorferdselsaker til AU, innenfor rammen av gjeldene forvaltningsplan og 

opparbeidet forvaltningspraksis. Følgende hjemmelsgrunnlag delegeres til AU: 

- Verneforskriften for Trollheimen kap IV punktene 5.3 a) - f). 

- Vernebestemmelser for Innerdalen landskapsvernområde kap. IV punkt 

11. 

- Forskrift om Minilldalsmyrene naturreservat kap. VI punkt 3 

- Forskrift om freding av Svartåmoen som naturreservat kap. VI punkt 3 

og 6, samt Naturmangfoldloven § 48 i motorferdselsaker i Svartåmoen. 

 

I henhold til forvaltningsplanen kap 9.3.17 Motorferdsel, punkt b) siste avsnitt kan 

det fravikes fra kjøretidsbestemmelsene når grunneiere / rettighetshavere har 

særlige behov. 

I de tilfeller dette kan bli nødvendig skal det påføres kjøretillatelsen gitt av VO / 

AU at SNO eller verneområdeforvalter varsles når kjøringen skal skje.  

 

Saker som kan ha prinsipiell betydning skal behandles av styret. 

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt 

08/2012 Møteplan 2012  Verneområdestyret (VO) og Arbeidsutvalget (AU) 

Forslag til vedtak: 

    VO:    AU: 

Januar        06.01.2012  

Februar   21-22. 02.2012  



 
 

Mars        26.03.2012 (19) 

April 

Mai   (7) 21.05.2012  

Juni    27.06.2012 

Juli 

August                                   30. -31.08.2012 

September   03.09.2012 

Oktober 

November    15.11.2012 

Desember       07.12.2012 

 

Forslag vist i tabell med endringer markert i gult. 

Vedtak: 

Forslag som vist i tabell med endirger markert - enstemmig vedtatt 

09/2012 Trollheimen Landskapsvernområde – Byggesak vedlikeholdsarbeid - Ola Nergård  

Forslag til vedtak: 
Verneområdestyret for Trollheimen imøtekommer søknad fra Ola Nergård og gir 

tillatelse til endringer i fasade slik det går fram i søknad av 24.06.2010. Tillatelsen 

gis i medhold av Naturmangfoldloven § 48. 

 

Søker pålegges opprydding i området rundt bua ved Langtjønna. Søppel og 

materialer skal fraktes ut av området, ikke brennes. Oppryddingen må være gjort 

innen juni 2013. 

 

Tilleggs forslag frå Heidi Pawlik Carlson: 

Bygget gis en farve som harmonerer med omgivelsene. 

Votering: 

Tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 



 
 

Nytt forslag til vedtak: 

Verneområdestyret for Trollheimen imøtekommer søknad fra Ola Nergård og gir 

tillatelse til endringer i fasade slik det går fram i søknad av 24.06.2010. Tillatelsen 

gis i medhold av Naturmangfoldloven § 48. 

 

Søker pålegges opprydding i området rundt bua ved Langtjønna. Søppel og 

materialer skal fraktes ut av området, ikke brennes. Oppryddingen må være gjort 

innen juni 2013. 

 

Bygget gis en farve som harmonerer med omgivelsene. 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt 

 

10/2012 Trollheimen Landskapsvernområde - Byggesak restaurering / utviding av seter - 

Olaug Kvendset 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 gis Olaug Kvendset tillatelse til 

restaurering av / og mindre tilbygg på Markastua/Kvendset Sæter (Hopsetra) i 

Kvendsetdalen.  Tillatelsen gjøres gjeldene for begge alternativene A og B, slik at 

søker selv kan velge løsning innenfor rammen av de to alternativene. 

Taket skal være av torv, og bygningsmaterialene for øvrig av tre. Det synes 

viktigere, men ikke påkrevd å benytte laft markastuedelen om søker velger å bygge 

etter alternativ B.  

Tilrettelegging av uteareal rundt bygningen bør skje uten tekniske inngrep. 

Det gis tillatelse i medhold av verneforskriften for Trollheimen kap. IV punkt 5.3 e) 

for nødvendig transport i forbindelse med byggingen. Tillatelsen er knyttet til 

Olaug Kvendset og gjelder for bruk av snøscooter på snødekt og frosset mark.  

For motorferdsel tillatelsen gjelder følgende vilkår: 

1. Gjelder snøskuter med slede for transport av tyngre utstyr og materialer i 

forbindelse med byggearbeid på Hopsetra i Kvendsetdalen. 

2. Gjelder fram til 31. desember 2014.  

 

3. Løyvet er knytt til gnr 137 bnr 2. Olaug Kvendset og sjåførene er ansvarlige for 

at vilkårene overholdes. Snøscooter som benyttes har reg. nr. VY 8518 og VB 



 
 

3638. 

 

Sjåfører er Asgeir Longva, Halvard Longva Kvendset, Åsmund Longva Kvendset 

og Gunnar Nordvik. 

I tillegg til å oppfordre om å unngå motorisert ferdsel på helg og helligdag, gjelder 

følgende kjøretidsbegrensninger:  

 

Generelt kjøreforbud:  

-  fra lørdag kl. 10.00 til søndag kl. 16.00  

- alle dager mellom kl. 20.00 – 08.00  

 

Kjøreforbud i påska og om våren:  

- fra skjærtorsdag kl. 12.00 til 2. påskedag kl. 16.00.  

- etter 20. april  

 

Det er ikke tillatt å bruke motorkjøretøy i verneområdet med det formål å frakte 

personer, bagasje og proviant av bekvemmelighets-årsaker. Slede skal brukes på 

snøskuteren. Innehaver 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. 

Kjørebok skal førest, og sendes Verneområdestyret for Trollheimen innen 15. mai 

årlig.  

 

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.  

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt 

11/2012 Trollheimen landskapsvernområde - Byggesak oppføring av nytt seteranlegg - 

Greta og Hans Hoset 

Forslag til vedtak: 

Verneområdestyret for Trollheimen finner ikke å kunne imøtekomme søknaden om 

oppføring av nytt seteranlegg på Jølhaugen. Søknaden fra Greta og Hans Hoset, 

fremmet av Advokatfirma Krogstad ANS, avslås med hjemmel i verneforskriften 

for Trollheimen kap. IV punkt 1.1. a). 



 
 

Forslag om utsetting frå Heidi  Pawlik Carlson: 

Votering: 

Enstemmig 

Vedtak: 

Saken utsett. 

12/2012 Trollheimen landskapsvernområde - Byggesak turisthytte Naustådalen - 

Trondhjems Turistforening 

Forslag til vedtak: Verneområdestyret for Trollheimen imøtekommer søknaden fra 

Trondhjems Turistforening. Med hjemmel i verneforskriften for Trollheimen 

landskapsvernområde kap. IV punkt 1.3 d) gis det tillatelse til bygging av 

turisthytte i Naustådalen. 

  

Vilkår: 

For å minimere byggets visuelle landskapseffekt bør hus og tak være av tre/stein 

med grå fargetoner.  

 

Transport av materialer og utstyr til byggearbeidet bør skje med helikopter. 

Tidspunkt for transport og byggeperiode bør legges slik at de uheldige virkningene 

på reindrifta og viltet reduseres til et minimum. 

 

Tilrettelegging av uteareal rundt bygningen bør skje uten tekniske inngrep.  

 

Søker må sørge for at dagens Nauståbu rives / flyttes ut.  

 

Også framtidig årlig transport av proviant, gass og ved bør skje ved bruk av 

helikopter. 

 

Utsettelsesforslag frå Mons Otnes: 

Til neste behandling skal det lages en besøksplan – analyse av trafikken i 

Trollheimen. 

Neste møte med reindriftsforvaltningen og TT tilstede. 

Votering: 

Enstemmig 

Vedtak: 



 
 

Utsettelsesforslag enstemmig vedtatt. 

13/2012 Trollheimen Landskapsvernområde – Byggesak utbygging / tekniske utbedringer 

Trollheimshytta - Trondhjems Turistforening 

Forslag til vedtak: 

Verneområdestyret for Trollheimen imøtekommer søknad av 20.01.2012 fra 

Trondhjems turistforening, og gir tillatelse til tilbygg på eksisterende uthus slik det 

framgår av søknaden. Tillatelsen gis i medhold av verneforskriften for Trollheimen 

kap. IV punkt 1.3 d).  

 

Nødvendig motorferdseltillatelse knyttet til byggearbeidene må søkes om på vanlig 

måte. 

 

§8 Kunnskapsgrunnlaget 

Tiltaket er godt beskrevet i søknaden, og behovet for utvidelse er et resultat av 

offentlige pålegg knyttet til brannsikring, og et ønske om å gjøre miljømessige 

utbedringer knyttet til energibruken på Trollheimshytta. Blant annet bedre 

lydisolering av strømaggregat og sikrere oppbevaring av diesel/olje. 

 

Det var planlagt befaring den 14.02.2012, men denne ble ikke gjennomført på 

grunn av dårlig vær og føreforhold. Det synes likevel å være tilstrekkelig kunnskap 

om tiltaket til å kunne fatte vedtak i saken, og ikke nødvendig å bruke §9 Føre-var-

prinsippet. 

 

§10 Samlet belastning 

Betjente turisthytter har strenge krav fra både brann- og mattilsyn. I tillegg fører ei 

betjent hytte til høyere standard på vare og tjenestetilbudet. Det er derfor svært 

viktig ikke å åpne for ytterligere utvidelse av kapasitet på dagens to betjente 

turisthytter innenfor Trollheimen landskapsvernområde. Det bør heller ikke åpnes 

for nye betjente hytter.  

 

Det vurderes likevel som riktig å åpne for de omsøkte tiltakene TT ønsker å gjøre 

på Trollheimshytta. Tiltakene er nødvendige og vil føre til miljømessige 

forbedringer. 

 

§ 11 Kostnad ved miljøforringelse 

 

§12 Miljøforsvarlige teknikker og lokalisering. 

Tiltakene vil føre til miljømessige bedre løsninger knyttet til energiforbruk. 

Brannsikrings-tiltaket er i seg selv også et gode. I tillegg vil lydforurensingen bli 

mindre som følge av bytte av aggregat og lydisolering. Bytte av olje / dieseltank og 

en sikrere oppbevaring av denne vil også føre til mindre fare for utslipp. 

 



 
 

Samlet sett er fordelene større enn ulempene ved å åpne for omsøkte tiltak. 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt 

 

14/2012 Trollheimen landskapsvernområde - Byggesak / tilrettelegging av sti - bru over 

Minilla - Dag Denstad 

Forslag til vedtak: 

Verneområdestyret for Trollheimen gir hytteforeningene Minilla, Varghaugkjølen 

og Nordeng I og II ved Dag Denstad tillatelse til å oppføre hengebru over Minilla. 

Tillatelsen omfatter også 2 stier på nordsiden av brua for å kanalisere ferdselen som 

vil komme som følge av brubyggingen. Tillatelsen er gitt i medhold av 

verneforskriften for Trollheimen kap. IV punkt 1.3 d) og e). 

 

Det forutsettes godkjenning av Rennebu kommune etter plan- og bygningsloven, og 

grunneiers samtykke for både bru og sti. 

 

Vilkår: 

1. All motorisert transport som er nødvendig i forbindelse med byggingen skjer 

vinterstid. 

2. Tiltakshaver sørger for ettersyn og vedlikehold slik det går fram av vedlagte 

avtale.  

3. Følgende stier merkes på nordsiden av Minilla: 

- i nordvestlig retning til eksisterende sti fra sætrene ved Minillkroken 

- østover mot vei fra hyttefelt nord for Minilla 

4. Merkingen skal skje i tråd med Nerskogsprosjektets merking.  

 

Når merkingen skal skje ønsker verneområdestyret at det blir gjennomført en 

befaring av foreslått stialternativ, der tiltakshaver, grunneier, Rennebu kommune, 

verneområdeforvalter og SNO Trollheimen deltar. Dette for eventuelt å avklare at 

tiltaket er i tråd med framlagt / ønsket plan. 

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt 

 

15/2012 Trollheimen landskapsvernområde - Etablering /merking av stier - Trondhjems 

Turistforening 



 
 

Forslag til Vedtak: 

Merking av rute til Svarthetta og permanent vintermerking (staking) av rute mellom 

Vaulan og Jøldalshytta avslås med hjemmel i verneforskriften for Trollheimen kap 

IV 1.1.  

 

Verneområdestyret for Trollheimen er positive til merking av Blåhø og Snota som 

beskrevet, men ønsker å innhente nærmere opplysninger fra reindrifta før det tas 

endelig stilling i saken. 

Saken tas opp til ny vurdering på neste møte i Verneområdestyre for Trollheimen. 

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt 

16/2012 Trollheimen Landskapsvernområde og Svartåmoen naturreservat - motorferdsel 

- Trondhjems Turistforening 

Forslag til vedtak: 

Trondhjems Turistforening gis løyve til uttak av ved til bruk på Trollheimhytta. 

Løyvet er gitt i medhold av forskrift om freding av Svartåmoen som naturreservat 

kap VI punkt 6. 

 

Trondhjems Turistforening gis også løyve løyve til nødvendig motorferdsel i 

forbindelse med framkjøring av ved til bruk på Trollheimeshytta. Løyvet er gitt 

med hjemmel i verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde kap. IV 

punkt 5.3 f) og Naturmangfold loven § 48, for nødvendig kjøring i Svartåmoen 

naturreservat. 

  
Innehavar av løyvet Trondhjems Turistforening 

Eiendom Trollheimshytta 

Gnr/bnr  Areal (daa)  

Verneområde Trollheimen landskapsvernområde  

Verneområde Svartåmoen naturreservat 

 

Kjøretøy Skuter m/slede  Registreringsnr. VU 4692 

Sjåfør Kristian Tøndel 

 

Kjørerute Trase`langs Gråsjøen og inn til Trollheimshytta. Kjøring på 

eiendom gnr 16 bnr 20 i forbindelse med hogst og 

framkjøring av ved. 



 
 

Formål med transporten Transport i forbindelse med framkjøring av ved. 

Verksemd Turistforeningsdrift 

 
 
Vilkår: 

1. Gjelder for transport i forbindelse med framkjøring av ved. 

2. Gjelder fram til 31. desember 2012. 

3. Løyvet er knyttet til Trondhjems Turistforening, som sammen med sjåfør 

Kristian Tøndel er ansvarlige for at vilkårene overholdes. 

4. Kjøringen skal skje på frossen, snødekt mark og med aktsomhet for å unngå 

skade og ulempe for naturmiljø og menneske. I tillegg til ei generell oppfordring 

om å unngå motorisert ferdsel i helger og høgtider, er det fastsett følgende 

kjøretidsbegrensninger: 

Generelt kjøreforbud: 

 fra lørdag kl. 10.00 til søndag kl. 16.00 

 alle dager mellom kl. 20.00 – 08.00  

 

Kjøreforbud i påska og om våren: 

 fra skjærtorsdag kl. 12.00 til 2. påskedag kl. 16.00. 

 etter 20. april 

 

Det er ikke tillatt å bruke motorkjøretøy i verneområdet med det formål å frakte 

personer, bagasje og proviant av bekvemmelighets-årsaker. Slede skal brukes på 

snøskuteren. Innehavaren av løyvet skal kombinere de ulike kjøreoppdragene slik at 

kjøringen begrenses til et absolutt minimum, og på så få kjøredager som mulig.  

 

Siden løyvet gjelder kjøring i forbindelse med vedhogst, vil vi vise til 

verneforskriften for Trollheimen kap. IV punkt 1.1 a-d), og spesielt nevne at uten 

dispensasjon er det ikke tillat med ”sprøyting mot lauvtreoppslag, snauhogst over 5 

daa, oppdyrking eller endring i samansetninga av treslag (bare furu kan plantast) 

og felling av særmerkte og dekorative tre, gaddar og døde trær elles som er med på 

prege landskapet.”  

 

I Svartåmoen naturreservat er skogsdrift ikke tillat. Dette gjeld all hogst av barskog, 

også hogst av vindfall. Det kan etter søknad gis tillatelse til uttak av ved for bruk på 



 
 

Trollheimshytta. TT avtaler med SNO og den enkelte skogeier hvor veden skal 

hogges det enkelte år. 

  

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. 

Kjørebok skal føres, og sendes Verneområdestyret for Trollheimen innan 15. mai 

årlig. 

 

Vedtak: 
Enstemmig vedtatt 

17/2012 Trollheimen landskapsvernområde - Motorferdsel søknad om oppkjøring av 

skiløype - Helgetunmarka Grunneierlag 

Forslag til vedtak: 

Verneområdestyret for Trollheimen gir Helgetunmarka Grunneierlag tillatelse til å 

kjøre opp skiløyper slik det er beskrevet i søknad og vedlagte kart, med hjemmel i 

verneforskriften for Trollheimen LVO kap. IV 5 punkt 5.3 f). 

Tillatelsen gjelder for oppkjøring av skiløype med løypemaskin (inntil 3 m. bredde) 

/ eller snøscooter med sporlegger langs østsiden av Rinna inn til Helgetunsetra. 

Langs vestsiden av Rinna over Stormyrtælet skal det benyttes snøscooter med 

sporlegger. Denne traseen kjøres normalt opp kun opp etter store snøfall og i 

tilknytning til utfartshelger. 

Tillatelsen er knyttet til Helgetunmarka Grunneierlag v/ Stig Nergård. Den enkelte 

sjåfør er ansvarlig for at vilkårene i dispensasjonen overholdes. Sjåfører for 

Helgetunmarka Grunneierlag er: 

Kjøretøy:  Reg.nr.:   Fører:    

Løypemaskin Ureg.   Stig Nergård / Magne Svinsås 

Snøscooter  VY 6143  Lars Helgetun 

Snøscooter VY 3657  Harald Helgetun 

Snøscooter VY 8517  Ola O. Romundstad 

Snøscooter VT 5246  Stig Nergård 

 

Tillatelsen gjelder fram til 20. april 2012. 

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. 

Det er generelt kjøreforbud mellom kl. 20.00 – 08.00, alle dager. 



 
 

 

Påsken: 

Kjøreforbud fra kl. 12.00 skjærtorsdag til kl. 16.00 2. påskedag. 

 

Våren: 

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. 

Nødvendig tillatelse fra grunneier må innhentes før kjøringen finner sted. Tillatelse 

fra Rindal kommune må innhentes for kjøringen utenfor Trollheimen LVO. 

Kjøringen begrenset til et minimum. Det skal føres kjørebok for alle turer og alle 

sjåfører. Kjørebøker returneres Verneområdestyret for Trollheimen innen 15. mai 

2012. 

Vedtak:  

Enstemmig vedtatt 

18/2012 Trollheimen landskapsvernområde - Motorferdsel søknad om næringsløyve - Liv 

Grimsmo 

Forslag til vedtak: 

Liv Grimsmo gis tillatelse til motorferdsel med hjemmel i verneforskriften for 

Trollheimen landskapsvernområde kap. IV punkt 5.3 a) og e). 

  
Innehavar av løyvet Liv Grimsmo 

Eiendom Søyådalsseteren / Øyskogsetra  

Gnr/bnr 47 / 29 Areal (daa)  

Verneområde Trollheimen landskapsvernområde  

 

Kjøretøy Skuter m/slede  Registreringsnr. VN 6422 

Kjøretøy Traktor Registreringsnr. VY 3925 

Sjåfør Eskil Sørvik og Ola Grimsmo 

 

Kjørerute Fra snuplass ved kommunalt vassverk, etter eksisterende 

vegtrase innover Søyådalen og fram til Øyskogsetra. 

Kjøring på eiendommen i forbindelse med uttak av gran, 

og framkjøring av ved. 



 
 

Formål med transporten Transport av tyngre utstyr og materialar til vedlikehald av 

seterhusene. Transport i forbindelse med uttak av gran / 

framkjøring av ved. 

Verksemd Skogsdrift 

 
 
Vilkår: 

1. Gjelder for transport av tyngre utstyr og materialer til vedlikehold av seterhusene, 

samt på eiendommen i forbindelse med framkjøring av ved / uttak av gran. 

2. Gjelder fram til 31. desember 2014. 

3. Løyvet er knyttet til gnr 47 bnr 29, og Liv Grimsmo er sammen med sjåførene 

Eskil Sørvik og Ola Grimsmo ansvarlige for at vilkårene overholdes. 

4. Kjøringen skal skje på frossen, snødekt mark og med aktsomhet for å unngå 

skade og ulempe for naturmiljø og menneske. I tillegg til ei generell oppfordring 

om å unngå motorisert ferdsel i helger og høgtider, er det fastsett følgende 

kjøretidsbegrensninger: 

Generelt kjøreforbud: 

 fra lørdag kl. 10.00 til søndag kl. 16.00 

 alle dager mellom kl. 20.00 – 08.00  

 

Kjøreforbud i påska og om våren: 

 fra skjærtorsdag kl. 12.00 til 2. påskedag kl. 16.00. 

 etter 20. april 

 

Det er ikke tillatt å bruke motorkjøretøy i verneområdet med det formål å frakte 

personer, bagasje og proviant av bekvemmelighets-årsaker. Slede skal brukes på 

snøskuteren. Innehavaren av løyvet skal kombinere de ulike kjøreoppdragene slik at 

kjøringen begrenses til et absolutt minimum, og på så få kjøredager som mulig.  

 

Siden tillatelsen gjelder i forbindelse med skogsdrift (vedhogst), vil vi vise til punkt 

IV 1.1 a-d i verneforskriften, og spesielt nevne at det uten dispensasjon ikke er 

tillatt med ”sprøyting mot lauvtreoppslag, snauhogst over 5 daa, oppdyrking eller 

endring i samansetninga av treslag (bare furu kan plantast) og felling av særmerkte 

og dekorative tre, gaddar og døde trær elles som er med på å prege landskapet.” 

 

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. 

Kjørebok skal føres, og sendes Verneområdestyret for Trollheimen innan 15. mai 

årlig. 

 

 

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. 

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt 

19/2012 Trollheimen landskapsvernområde – Motorferdsel søknad - Liv Aa  

Forslag til vedtak: 

Liv Aa gis tillatelse til motorferdsel med hjemmel i verneforskriften for 

Trollheimen landskapsvernområde kap. IV punkt 5.3 e). 

  
Innehavar av løyvet Liv Aa 

Eigedom Hytte ved Gravurdfjellet 

Gnr/bnr  Areal (daa)  

Verneområde Trollheimen landskapsvernområde  

 

Kjøretøy Skuter m/slede  Registreringsnr. VY 8062 

Sjåfør Leiekjører Nils-Erik Aa 

 

Kjørerute Frå Hattan til Gravurdfjellet. Om Jøla ikkje er frosset 

kjøres det frå Svartbekken til Gravurdfjellet der hytta 

ligger. 

Formål med transporten Transport av tyngre utstyr og materialer  

 
 
Vilkår: 

1. tillatelsen er knytt Liv Aa, som sammen med leiekjører Nils-Erik Aa 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. Gjelder bruk av snøscooter med slede, inntil 3 tur / retur innen 20. april 2012. 

 

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: 

- Det er et generelt kjøreforbud mellom 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 det formål å frakte 

personer, bagasje og proviant av bekvemmelighets-årsaker. Innehavaren 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. 

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt 

20/2012 Trollheimen landskapsvernområde – Motorferdsel søknad - Odd Drugli 

Forslag til vedtak: 

Odd Drugli gis tillatelse til motorferdsel med hjemmel i verneforskriften for 

Trollheimen landskapsvernområde kap. IV punkt 5.3 e). 

  

Innehavar av løyvet Odd Drugli 

Eigedom Hytta Fjellbu 

Gnr/bnr 163 /1 Areal (daa)  

Verneområde Trollheimen landskapsvernområde  



 
 

 

Kjøretøy Skuter m/slede  Registreringsnr.  

Sjåfør Leiekjører Nils Flå 

 

Kjørerute Kleiva – hytte (gnr. 163, bnr.1) i Jøldalen 

 

Formål med 

transporten 

Transport av tyngre utstyr  

 

 
Vilkår: 

1. Tillatelsen er knyttet til Odd Drugli, som sammen med leiekjører Nils Flå 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. Gjelder bruk av snøscooter med slede, inntil 3 tur / retur innen 20. april 2012. 

 

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: 

- Det er et generelt kjøreforbud mellom 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 det formål å frakte 

personer, bagasje og proviant av bekvemmelighets-årsaker. Persontransport kan kun 

skje ved ledig kapasitet i forbindelse med annen transport. Innehavaren 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. 

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt 

21/2012 Trollheimen landskapsvernområde – Motorferdsel søknad - Reidun Blokkum 

Forslag til vedtak: 

Reidun Blokkum gis tillatelse til motorferdsel med hjemmel i verneforskriften for 

Trollheimen landskapsvernområde kap. IV punkt 5.3 e). 

  

Innehavar av løyvet Reidun Blokkum 

Eigedom Hytta Elisebu ved Svartdalssetra 

Gnr/bnr 128 /16 Areal (daa)  

Verneområde Trollheimen landskapsvernområde  

 

Kjøretøy Skuter m/slede  Registreringsnr.  

Sjåfør Leiekjører Kjell Lund 

 

Kjørerute Fra parkeringsplass ved Sørøyåsen, Minilla og inn til 

hytta som ligger like før Svartdalsetra 

Formål med 

transporten 

Transport av tyngre utstyr og materialer  

 

 
Vilkår: 

1. Tillatelsen er knyttet til Reidun Blokkum, som sammen med leiekjører Kjell 

Lund 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. Gjelder bruk av snøscooter med slede, inntil 3 tur / retur eller nødvendig antall 

turer i løpet av 1 kjøredag, innen 20. april 2012. 



 
 

 

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: 

- Det er et generelt kjøreforbud mellom 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 det formål å frakte 

personer, bagasje og proviant av bekvemmelighets-årsaker. Persontransport kan kun 

skje ved ledig kapasitet i forbindelse med annen transport.  

Innehavaren 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. 

 

Ola T Lånke ber om vurdering av habilitet – søker er søskenbarn med Ola. 

Votering : 

Enstemmig vedtatt at Ola T Lånke er habil. 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt 

22/2012 Trollheimen landskapsvernområde – Motorferdsel søknad – Jan Petter Egseth 

Forslag til vedtak: 

Jan Petter Egseth gis tillatelse til motorferdsel med hjemmel i verneforskriften for 

Trollheimen landskapsvernområde kap. IV punkt 5.3 e). 

  

Innehavar av løyvet Jan Petter Egseth 



 
 

Eigedom Hytte ved Røaufjellvatnet 

Gnr/bnr 127 / 27 Areal (daa)  

Verneområde Trollheimen landskapsvernområde  

 

Kjøretøy Skuter m/slede  Registreringsnr.  

Sjåfør Leiekjører Meldal Røde Kors Hjelpekorps 

 

Kjørerute Fra parkeringsplass ved Resvatnet - Røaudfjellvatnet  

Formål med 

transporten 

Transport av tyngre utstyr og materialer  

 

 
Vilkår: 

1. Tillatelsen er knyttet til Jan Petter Egseth, som sammen med leiekjører fra 

Meldal Røde Kors Hjelpekorps 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. Gjelder bruk av snøscooter med slede, inntil 3 tur / retur eller nødvendig antall 

turer i løpet av 1 kjøredag, innen 20. april 2012. 

 

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: 

- Det er et generelt kjøreforbud mellom 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 det formål å frakte 

personer, bagasje og proviant av bekvemmelighets-årsaker. Innehavaren 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. 

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt 

23/2012 Trollheimen landskapsvernområde – Motorferdsel søknad – Jan Olav Polden 

Forslag til vedtak: 

Jan Olav Polden gis tillatelse til motorferdsel med hjemmel i verneforskriften for 

Trollheimen landskapsvernområde kap. IV punkt 5.3 e). 

 
Innehavar av løyvet Jan Olav Polden 

Eigedom  Hytte ved Holtasetra i Søyådalen 

Gnr/bnr 47/8 Areal (daa)  

Verneområde Trollheimen landskapsvernområde  

 

 

Kjøretøy Snøsooter 

m/slede 

Registreringsnr. VZ 1265 

Kjøretøy Traktor Registreringsnr. SF 1234 

Sjåfør Jan Olav Polden og Hans Polden 

 

Kjørerute P-plass Østbødalen til hytta i Søyådalen. 

Formål med transporten Transport av tyngre utsyr og proviant, framkjøring av ved 

Verksemd Ingen 

 
 
Vilkår: 

1. Gjelder inntil 3 tur /retur med snøskuter med slede for transport av tyngre utstyr 

og proviant. I tillegg gis det tillatelse til et nødvendig antall turer i løpet av en 

kjøredag for transport av ved. 



 
 

2. Gjelder fram til 31. desember 2012. 

3. Løyvet er knyttet til Jan Olav Polden, som sammen med sjåfør Hans Polden er 

ansvarlige for at vilkårene overholdes. 

4. For Snøscooter gjelder at kjøringen skal skje på frossen, snødekt mark og med 

aktsomhet for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og menneske. I tillegg til ei 

generell oppfordring om å unngå motorisert ferdsel i helger og høgtider, er det 

fastsett følgende kjøretidsbegrensninger: 

Generelt kjøreforbud: 

 fra lørdag kl. 10.00 til søndag kl. 16.00 

 alle dager mellom kl. 20.00 – 08.00  

 

Kjøreforbud i påska og om våren: 

 fra skjærtorsdag kl. 12.00 til 2. påskedag kl. 16.00. 

 etter 20. april 

 

5. For traktor gjelder nødvendig transport etter eksisterende vei inn til hytta. 

Kjøretidsbegrensninger: 

 

 fra lørdag kl. 10.00 til søndag kl. 16.00 

 alle dager mellom kl. 20.00 – 08.00  

 

Det er ikkje tillat å bruke motorkjøretøy i verneområdet med det formål å frakte 

personer, bagasje og proviant av bekvemmelighets-årsaker. Slede skal brukes på 

snøskuteren. Innehavaren av løyvet skal kombinere de ulike kjøreoppdragene slik at 

kjøringen avgrenses 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. 

Kjørebok for snøsscooter skal førast, og sendes Verneområdestyret for Trollheimen 

innan 15. mai årlig. 

 

 

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. 

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt 

24/2012 Forslag til vedtak: 

Klagen tas til følge. Steinar Brautaset gis tillatelse til bruk av helikopter for 

transport av materialer og tyngre utstyr i forbindelse med vedlikehold av steinleger i 

Flatvaddalen, Sunndal kommune. Tillatelsen er gitt med hjemmel i verneforskriften 

for Trollheimen landskapsvernområde kap. IV punkt 5 e). 

 

Vilkår: 

- Tillatelsen gjelder for en tur/landing med helikopter i Flatvaddalen i løpet av 

sommeren 2012. 

- Flygingen skal utføres på hverdag i perioden juni - august 2012. 

- Flygingen skal foregå slik at det tas hensyn til naturmiljø, vilt /rein og 

mennesker. 

- Nødvendig tillatelse til start og landing skal innhentes hos grunneier og 

kommune. 

 

SNO Trollheimen og Lensmannen i Sunndal skal varsles to dager før flygingen 

finner sted. 

Søknaden er vurdert i forhold til naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 

Vedtak: 

Klagen tas enstemmig til følge 

25/2012 Trollheimen landskapsvernområde – Søknad om tillatelse for motorferdsel og 

oppsett av staker for måling av massebalanse – NTNU 

Forslag til vedtak: 

Verneområdestyret for Trollheimen gir NTNU v/ Geir Vatne tillatelse til oppsett av 

inntil 5 staker for måling av massebalanse i snøfonn på Gjevilvasskamban. 

Tillatelsen gis med hjemmel i Naturmangfoldloven § 48. 

Verneområdestyret for Trollheimen gir NTNU v/ Geir Vatne tillatelse til bruk av 

snøscooter i forbindelse med innsamling av iskjerner fra snøfonn på 



 
 

Gjevilvasskamban og sedimentkjerner fra vann, slik det er beskrevet i søknad og 

vedlagte kart. Tillatelse til motorferdsel gis med hjemmel i verneforskriften for 

Trollheimen LVO kap. IV 5 punkt 5.3 f). 

Innehavar av løyvet NTNU geografisk institutt v/ Geir Vatne 

Verneområde Trollheimen landskapsvernområde  

 

Kjøretøy Snøscooter m/ 

slede 

Registreringsnr.  

Sjåfør Leiekjørere 

 

Formål med transporten Vitenskapelige undersøkelser 

Verksemd Forskningsprosjekt med fokus på Snøfonner og 

arkeologiske funn i Dovrefjell - Trollheimen 

 

 
Vilkår: 

1. Gjelder for nødvendig transport av utstyr og personell inn til snøfonn ved 

Gjevilvasskamban, videre til Storfagerlitjønna, Reinsbekktjønna og to navnløse 

tjern oppstrøms Reinsbekktjønna. 

2. Arbeid som krever transport med snøscooter skal utførers i løpet av 2 dager innen 

20. april 2012. 

2. Det skal brukes leiekjørere til å utføre transporten, og avhengig av behov kan det 

benyttes inntil 3 leiekjører samtidig.  

3. Kjøreruter som beskrevet i søknad med vedlagt kart. 

4. 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. 

Det er generelt kjøreforbud mellom kl. 20.00 – 08.00, alle dager. 

 

Påsken: 

Kjøreforbud fra kl. 12.00 skjærtorsdag til kl. 16.00 2. påskedag. 

 

Våren: 

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. 

Nødvendig tillatelse fra grunneier må innhentes før kjøringen finner sted. Tillatelse 

fra Oppdal kommune må innhentes for kjøringen utenfor Trollheimen LVO. 

Kjøringen skal begrenses til et minimum. Det skal føres kjørebok for alle turer og 

alle sjåfører. Kjørebøker returneres Verneområdestyret for Trollheimen innen 15. 

mai 2012. 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt 

26/2012 Forslag til vedtak: 

Jorun Fiske og Hugo Pedersen gis tillatelse til uttak av ved til bruk på Alvstusetra. 

Tillatelsen gis med hjemmel i forskriften for freding av Svartåmoen naturreservat 

kap. VI punkt 8. 
 

Vilkår: 

Tillatelsen gjelder for uttak av løvtrær til bruk som ved på Alvstuetra. 

 

All hogst av barskog også hogst av vindavfall er forbudt. Felling av særmerkte og 

dekorative trær, gadd og døde trær som er med på prege landskapet er forbudt.  

 

Tillatelsen gjelder til 31.12.2014. 

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt 

27/2012 Trollheimen landskapsvernområde og  Svartåmoen naturreservat – Søknad om 

tillatelse for motorferdsel – Per Sæther Moen 

Forslag til vedtak: 

Magnhild og Per Sæther Moen gis tillatelse til motorferdsel med hjemmel i 

verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde kap. IV punkt 5.3 e) og med 

hjemmel i Naturmangfoldloven § 48. 

  
Innehavar av løyvet Magnhild og Per Sæther Moen 

Eigedom Skogsbu på Seterhaugen 

Gnr/bnr  Areal (daa)  

Verneområde Svartåmoen naturreservat  

 

Kjøretøy Skuter m/slede  Registreringsnr.  



 
 

Sjåfør Leiekjører  

 

Kjørerute Frå Gråhaugen langs Gråsjøen inn til skogsbua på 

Seterhaugen.  

Formål med transporten Transport av tyngre utstyr og materialer  

 
 

Vilkår: 
1. Tillatelsen er knytt til Magnhild og Per Sæther Moen, 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. Gjelder bruk av snøscooter med slede, inntil 2 tur / retur innen 20. april 2012. 

 

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: 

- Det er et generelt kjøreforbud mellom 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 det formål å frakte 

personer, bagasje og proviant av bekvemmelighets-årsaker. Innehavaren 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. 

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt 



 
 

 

 


