
Møteinnkalling

Utvalg: Verneområdesty ret for Trollheimen
Møtested: Nasjonalparkseteret - Sunndal
Dato: 07.05.2012
Tidspunkt : 10.00 – 15.00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71665242 / 91339538. Vararepresentanter
møter etter nærmere beskjed.
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Saksliste

Utvalgs -
saksnr

Innhold Lukket Arkiv -
saksnr

ST
38/2012

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

ST 39/2012 Valg av to til å underskrive
møteprotokoll i tillegg til leder

ST
40/2012

Orienteringssaker

ST
41/2012

Besøksplan Trollheimen 2012/2832

ST
42/2012

Trondhjems Turistforening - Søknad om løyve til
bygging av ny turisthytte i Naustådalen -
Trollheimen landskapsvernområde, Surnadal
kommune

2011/4890

ST
43/2012

Trondhjems Turistforening - opprettelse av nye
ruter i Trollheimen

2012/67

ST
44/2012

Trondhjems Turitsforening - klopplegging på deler
av eksisterende ruter i Minilldalen, Svartådalen /
Svartåmoan og Gravbekken / Gjevilvassdalen-
Trollheimen landskapsvernområde, Oppdal,
Rennebu, Rindal og Surnadal kommuner

2012/2079

ST
45/2012

Vindøldalen Utmarkslag - Merking av sti og
oppsett av skilt til breiskarstolla i Vindøldalen -
Trollheimen landskapsvernområde, Surnadal
kommune

2012/2474

ST
46/2012

Erlend Aarflott og Frode Nerland - Søknad om
tillatelse til oppsett av kroner på Kongskrona og
Dronningkrona, Trollheimen
landskapsvernområde Sunndal kommune

2012/1021

ST
47/2012

Norsk Tindeklubb - Svar på søknad om
motorferdsel, bruk av helikopter - Trollheimen
landskapsvernområde, Sunndal Kommune

2012/2324

ST
48/2012

TrønderEnergi Kraft AS - søknad om bruk av
helikopter i forbindelse med vedlikeholdsarbeid i
Tverrdalselva, Driva Kraftverk, Surnadal
kommune

2012/2572

ST
49/2012

TrønderEnergi Kraft AS - Løyve til motorferdsel i
forbindelse med tilsyn og vedlikehold av
kraftanlegg, og ved snømålinger innenfor
Trollheimen landskapsvernområde, Rennebu,
Oppdal, Surnadal og Sunndal kommuner.

2011/6040

ST
50/2012

Oddvar Aalbu - Svar på søknad om motorferdsel
- Kamtjønnin, Oppdal kommune

2012/2687
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ST
51/2012

Trollheimen Sitje - Svar på søknad om bruk av
helikopter til samling av rein til kalvemerking
sommeren 2012 - Trollheimen
landskapsvernområde,Oppdal, Rennebu, Meldal,
Rindal og Surnadal kommuner.

2012/2809

ST
52/2012

Trondhjems Turisforening - Svar på søknad om
motorferdsel - helikoptertransport til
Trollheimshytta, som ligger innenfor Trollheimen
landskapsvernområde i Surnadal kommune

2012/2783

ST
53/2012

Tildelte midler til skjøtsel, tilrettelegging og tiltak
Trollheimen 2012

2011/9098

ST
54/2012

Opplev Trollheimen - Dialogmøte med fokus på
informasjons- og utviklingsarbeid i Trollheimen

2012/588

ST
55/2012

Eventuelt
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ST 38/2012 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

ST 39/2012 Valg av to medlemmer til å underskrive møteprotokoll i tillegg til

leder

ST 40/2012 Orienteringssaker



VERNEOMRÅDESTYRET FOR

TROLLHEIMEN OG INNERDALEN

LANDSKAPSVERNOMRÅDER
Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2012/2832-0

Saksbehandler: Hege Sæther Moen

Dato: 17.04.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Verneområdestyret for Trollheimen 41/2012 07.05.2012

Besøksplan Trollheimen

Forvalters tilrådning

Det arbeides videre med en besøksstrategi for Trollheimen som tar utgangspunkt i
dagens områdebruk, forvaltningsplanens retningslinjer for de sentrale områdene og
innenfor rammen av verneforskriftene.

Besøksstrategien skal fokusere hvordan forvaltningen av Trollheimen kan bidra til
verdiskaping uten å forringe verneverdiene.

Utarbeidelsen av en besøksplan / -strategi bør skje som en prosess der flere aktører
kan bidra med informasjon og ønsker for framtidig bruk. Det er viktig at kommunene og
brukergruppene involveres i prosessen, slik at Trollheimen blir en ressurs for den
enkelte kommune, uten at dette går utover de nasjonale verdiene verneområdestyret
forvalter.

Bakgrunn for saken
Verneområdestyret ønsket i møtet den 22.02.2012 at det skulle lages en besøksplan
for Trollheimen. Besøksplanen skal gi bedre informasjon om områdebruken i
Trollheimen, og sammen med forvaltningsplanen være et redskap ved beslutninger
som angår områdebruk og utvikling.

Hva er en besøksp lan / besøksstrategi
Verneområdene våre brukes i dag, og vil brukes i framtiden. Det satses nasjonalt og
lokalt på verdiskaping basert på naturarven, friluftsliv og folkehelse. Dette gjør det
nødvendig å skape bevissthet omkring vern og bruk hos forvaltningsmyndigheten for
verneområdene våre.

Det finnes i dag eksempler på besøksplaner / besøksstrategier for Jotunheimen og for
Dovre-Sunndalsfjellene.

Fylkesmannen i Oppland har i samarbeid med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane tatt
initiativ til å utarbeide en besøksstrategi for Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen
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landskapsvernområde – den første besøksstrategien utarbeidet for en norsk
nasjonalpark. Denne har tatt utgangspunkt i følgende:

� Et godt vertskap tar utgangspunkt i gjestens behov. Det betyr ikke at
forvaltningen ukritisk skal imøtekomme disse behovene, men at det er
nødvendig å forstå hva de besøkende søker i Jotunheimen, og hvilke rammer
de har for opplevelsen. Besøksstrategien har derfor et klart brukerperspektiv.

� Strategien omfatter kun forvaltningens eget ansvarsfelt og arbeidsoppgaver –
det er ikke en reiselivsstrategi for Jotunheimen. Strategien synliggjør hvilke tiltak
nasjonalparkforvaltningen vil gjennomføre for å være en positiv medspiller for
reiselivet og lokalsamfunnet, samtidig som verneformålet ivaretas.

� Besøksstrategien er en utdyping av forvaltningsplanen for området ved å sette
et særlig fokus på verdiskaping. Strategien ligger innenfor rammene av
verneforskriftene for parken og retningslinjene i forvaltningsplanen.

Jotunheimens besøksstrategi er resultat av et 3-årig prosjekt, og bygger på et
omfattende grunnlagsmateriale med blant annet gjennomgang av utenlandske
besøksstrategier, innsamling av tilgjengelige trafikkdata og egne brukerundersøkelser.

Strategien omfatter også Utladalen landskapsvernområde. For å forenkle teksten blir
Jotunheimen i noen tilfeller brukt som fellesbetegnelse for Jotunheimen nasjonalpark
og Utladalen landskapsvernområde.

Både besøksstrategien for Jotunheimen og Dovre-Sunndalsfjella vektlegger sin
informasjonsstrategi på kunnskap om hvordan en besøkende planlegger og legger opp
sitt besøk.

Ved å ha kunnskap om hvor og hvordan besøkende skaffer seg informasjon om
verneområdene de besøker / planlegger å besøke vil vi lettere nå fram med viktig og
helhetlig informasjon om verneområdene. Vi må kjenne de besøkende for å kunne
styre bruken av området. Ofte vil god tilrettelegging ved enkelte punkt føre til styrt bruk
av områdene, mindre søppel, bedre ivaretakelse av viktige naturverdier og mer
fornøyde besøkende.

Ved å gi kunnskap om hvor det er tilrettelagt for ulike brukergrupper vil vi lettere kunne
differensiere bruken av verneområdene våre.
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Besøksplan
Utarbeides på bakgrunn
en framtidig besøksplan med fokus på
Trollheimen.

Bildet over viser Turistforeningenes
røde, mens de blå rutene er
timer på turen. Vinterrutene som er merket på kartet kvistes til påske når utfarten er
størst.

Turisthyttene i Trollheimen
avmerket på kartet.

Vi finner hyttekonsentrasjoner i randsonen av Trollheimen på Nerskogen i Rennebu,
Resdalen i Rindal, Vindøldalen i Surnadal

I en besøksplan bør innfallsportene (naturlige startsteder for turer) merkes, og gra
etter besøksmengde og tilrettelegging.

Enkelte av innfallsportene eller besøkspunktene i Trollheimen er
dagsturister. Her er det naturlig å legge bedre til rette for kortvarige opplevelser som
korte turer, bedre tilrettelegg

- Kårvatn
- Innerdalen
- Storlidalen
- Gjevilvasshytta / Gjevilvatnet
- Nerskogen
- Jøldalen
- Resdalen / Resvatnet
- Vindøldalen

Andre områder brukes av fjellvandrere som oppholder seg lengre i Trollheimen (flere
dager på tur). Dette er områder som skal ha mindre tilrettelegging.

Besøksplan – Trollheimen
på bakgrunn av kunnskap om dagen områdebruk og
besøksplan med fokus på «bruk og vern» av verneområdene i

Turistforeningenes (TT og KNT) stier i Trollheimen.
øde, mens de blå rutene er vinterruter. For de fleste rutene er det anslått gangtid i

Vinterrutene som er merket på kartet kvistes til påske når utfarten er

Turisthyttene i Trollheimen – tilhørende både TT, KNT og private aktører

Vi finner hyttekonsentrasjoner i randsonen av Trollheimen på Nerskogen i Rennebu,
Resdalen i Rindal, Vindøldalen i Surnadal og Storlidalen og Gjevilvassdalen i Oppdal.

I en besøksplan bør innfallsportene (naturlige startsteder for turer) merkes, og gra
etter besøksmengde og tilrettelegging.

Enkelte av innfallsportene eller besøkspunktene i Trollheimen er
. Her er det naturlig å legge bedre til rette for kortvarige opplevelser som

korte turer, bedre tilrettelegging m.m. Eksempler er:

Gjevilvasshytta / Gjevilvatnet

Resdalen / Resvatnet

Andre områder brukes av fjellvandrere som oppholder seg lengre i Trollheimen (flere
Dette er områder som skal ha mindre tilrettelegging.

dagen områdebruk og som en innledning på
«bruk og vern» av verneområdene i

stier i Trollheimen. Sommerrutene er
vinterruter. For de fleste rutene er det anslått gangtid i

Vinterrutene som er merket på kartet kvistes til påske når utfarten er

tilhørende både TT, KNT og private aktører, er også

Vi finner hyttekonsentrasjoner i randsonen av Trollheimen på Nerskogen i Rennebu,
Gjevilvassdalen i Oppdal.

I en besøksplan bør innfallsportene (naturlige startsteder for turer) merkes, og graderes

Enkelte av innfallsportene eller besøkspunktene i Trollheimen er (større) mer besøkt av
. Her er det naturlig å legge bedre til rette for kortvarige opplevelser som

Andre områder brukes av fjellvandrere som oppholder seg lengre i Trollheimen (flere
Dette er områder som skal ha mindre tilrettelegging.
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Det må gjøres en prioritering av områdebruk basert på kartlegging av viktige
naturverdier, avstand fra tekniske inngrep, dagens bruk og ønsket framtidig bruk. I
dagens forvaltningsplan er det lagt en del føringer for områdebruk, det er naturlig at
hovedpunktene her, som soneinndelingen og føringene for bruken av de sentrale
delene av området videreføres, mens det kan være tid for å se på muligheten for
tilrettelegging i randsonene i enkelte områder der det er større press på bruk.

Det skal iverksettes rullering av forvaltningsplanen i 2012. En besøksplan hører inn
som et tillegg til forvaltningsplanen, med særlig fokus på bruk og vern.

Utarbeidelsen av en besøksplan bør skje som en prosess der flere aktører kan bidra
med informasjon og ønsker for framtidig bruk. Det er viktig at kommunene og
brukergruppene involveres i prosessen, slik at Trollheimen blir en ressurs for den
enkelte kommune, uten at dette går utover de nasjonale verdiene verneområdestyret
forvalter.

Som et utgangspunkt for det videre arbeidet kan følgende mål og hovedstrategier
legges til grunn:

Mål og hovedstrategier
1. Besøksstrategien skal bidra til å gi de besøkende en bedre opplevelse gjennom

- tilrettelegging på innfallsportene
- helhetlig informasjonsstrategi

2. Besøksstrategien skal bidra til å øke verdiskapingen i lokalsamfunnene rundt parken
- bidraget skal være indirekte ved å gi de besøkende en god opplevelse

3. Besøksstrategien skal bidra til å ivareta naturverdiene i verneområdene og randsona
- utfordringer med bruk i forhold til vern
- tiltak (informasjon, restaurering og overvåking) for å imøtekomme utfordringene
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VERNEOMRÅDESTYRET FOR

TROLLHEIMEN OG INNERDALEN

LANDSKAPSVERNOMRÅDER
Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2011/4890-0

Saksbehandler: Hege Sæther Moen

Dato: 17.04.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Verneområdestyret for Trollheimen 42/2012 07.05.2012

Trondhjems Turistforening - Søknad om løyve til bygging av ny
turisthy tte i Naustådalen - Trollheimen landskapsvernområde,
Surnadal kommune

Søker:
TrondhjemsTuristforening,Sandgt.30,7012Trondheim

Dokumenter i saken:
1. SøknadsendtSurnadalkommune
2. Uttaledatert16.08.2011fra Naturvernforbundeti MøreogRomsdal
3. Uttaledatert15.08.2011fra MøreogRomsdalfylkeskommune
4. Referat– Vinterbefaringi Naustådalen30-04-2009
5. Høringsuttalefra Reindriftsforvaltningenav03.01.2012
6. Uttalefra TrollheimenSitjeav 26.11.2011
7. ArealbrukskartTrollheimenSitje

Søknadenvurderes iht.:
1. Forskrift for Trollheimenlandskapsvernområdeav11.12.87.
2. Forvaltningsplanfor Trollheimenlandskapsvernområdeav august2005
3. Naturmangfoldloven

Forvalters tilrådning

Verneområdestyret for Trollheimenimøtekommersøknadenfra TrondhjemsTuristforening.
Medhjemmeli verneforskriftenfor Trollheimenlandskapsvernområdekap.IV punkt1.3d) gis
dettillatelsetil byggingav turisthytte i Naustådalen.

Vi lkår:
For å minimerebyggetsvisuellelandskapseffektbørhusog tak væreav tre/steinmedgrå
fargetoner.
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Transportav materialerogutstyr til byggearbeidetbørskjemedhelikopter.Tidspunktfor
transportog byggeperiodebørleggesslik at deuheldigevirkningenepåreindriftaogviltet
reduserestil etminimum.

Tilretteleggingav utearealrundtbygningenbørskjeutentekniskeinngrep.

Søkermåsørgefor at dagensNauståburives/ flyttesut.

Ogsåframtidig årlig transportav proviant, gassog vedbørskjevedbrukav helikopter.

Søknaden
TT søkerometableringavny turisthyttemedtilhørendenødbui Naustådaleni Surnadal
kommune.Formåletmeddenneetableringenerå deleoppturenKårvatn– Trollheimshyttaslik
at dennedelenav Trollheimenblir merattraktivfor fotturister.

Innsigelseri saken:
Møreog RomsdalFylkeskommune– ingenmerknaderutoverfargebruk.Det menerhyttamågis
engråfargebådepåveggerog tak, for ågli bedreinn i landskapet.

Naturvernforbundeti MøreogRomsdal– berom atsøknadenfra TT blir avvist.De menerdet
erviktig åholdedevestredeleneavTrollheimenfri for inngrep,dadetteforstyrreropplevelsen
av fri natur.Viderepekerdepåmulighetenfor atområdetkanbli et framtidig villreinområde,
og menerat pressetpårypebestandenkanøkedersomhytta tasi bruksomjakthytte.

Reindriftforvaltningen– kreverkonsekvensutredningav turisthyttasdirekteog indirekte
virkning påreindriftai området.Reindriftsagronomenfrykterkonsekvenseneav økt ferdsel,og
dasærligskadevirkningenav løshunderi områdermedrein.Somskadeforebyggendetiltak
nevnesat nødvendigtransportbådei forbindelsemedeneventuellbyggingog senerevedbehov
for provianteringogvedlikehold,børskje i dentidenreinenikke er i området.

TrollheimenSitje– ersterktimot omsøktetiltak, somvil få negativinnvirkning påreindriftai
området.De pekerpåat detteharværtendelav Trollheimensomharværtskjermetfor
utbyggingtidligere.Desieri sin uttaleat deter rein i Trollheimenfra april (etterpåske)til
desember/ januaravhengigavværforhold.

Verneforskriften , Forvaltningsplan og Naturmangfoldloven
Formåletmedvernetav Trollheimenlandskapsvernområdeer å ta varepået særmerktog
vakkertfjellområdemedskogog seterdaler,og et rikt plante- og dyreliv.

TrollheimenLVO haret genereltbyggeforbudogdeter ikke tillatt ågjøreinngrepsomkan
endrelandskapetskarakter,jf verneforskriftenskap.IV pkt. 1.1.a),herunderoppføringav
bygningeranleggog fasteinnretningerm.m.

Nårvirksomhetenikke er i stridmedformåletmedvernetkandeti medholdavverneforskriften
kap.IV punkt1.3d) ettersøknad,åpnesfor byggingog fornyingav turisthytterog anleggfor
friluftslivet.

I forvaltningsplanenfor Trollheimengårdetfram at søknaderomdispensasjonfor nybygg /
tilbyggvurderesi hvertenkelttilfelle påbakgrunnavkriterier sombehov,byggetsstørrelseog
funksjon,beliggenhetog tilknytning til annenbebyggelse.Bådenye ogeksisterendebygninger
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skalpassei denaturligeomgivelsene.De skalhaenbegrensetstørrelseoghamestmulig
ensartetogenkelform. All byggingskalværei trådmedtradisjonellog lokal byggeskikk,og
naturensegnematerialerskalbenyttes.Tilretteleggingav utearealbørskjeutentekniske
inngrep.

Nårdetgjeldertilretteleggingfor ferdseli Trollheimener forvaltningsplanentydelig påat
områdenemellomTodalen,InnerdalenogStorlidalentålermerbruk,og atkanaliseringav
ferdseltil disseområdeneerønskelig.Deter derimotikke ønskeligå leggetil rettefor ferdseli
områdersomikke alleredeharmerkedestier.

Miljøverndepartementethar08.02.2011medhjemmeli Naturmangfoldloven(NML) § 62 gitt
Verneområdestyret for Trollheimenforvaltningsmyndighetfor TrollheimenLVO.
Forvaltningsmyndighetomfattervedtakfatteti medholdavverneforskrifteneog NML § 48.

NML §§ 8 – 12skalligge til grunnvedvurderingene.

Vurdering:
Naustådalenknytterdesentraleog devestligedeleneav Trollheimensammen.Turenfra
Kårvatntil Trollheimshyttaer, sompåpektavTT, langog brukesi dagkun av et fåtall vandrere.
Ei selvbetjentturisthytte hervil gjøredetmulig for flereå leggeturenmotdevestredeleneav
Trollheimen,noesomi forvaltningsplanenuttrykkessomønskelig.Enkanaliseringav trafikk
motKårvatnog videretil Innerdalenkanføretil at pressetpå«Trekanten»blir mindre.

Detteerenavdestørstesakenei Trollheimen, og somav dengrunnharværtundervurderingog
utredningi flereår.Detharværtflerebefaringerogdialogmøter mellomforvaltningsmyndighet,
samarbeidsutvalgog turistforeningen.Sistmedbefaringav TT, grunneierog Verneområdestyret
for Trollheimenden19.09.2011,medorienteringomTuristforeningene`s(TT og KNT) anlegg
og aktivitetden20.09.2011.

Samarbeidsutvalgetfor Trollheimenble i 2003orientertav TT`s FrodeBergremog grunneier
Erik Kårvatnomplanenefor et nytt selvbetjeningskvartermed10-12sengeri Naustådalen.Det
ble gjennomførtbefaringtil Naustådaleni august2008, derdetblesettpåulike forslagtil
plasseringav hytta.Påbakgrunnav befaringog orienteringfra TT, vedtoksamarbeidsutvalgetå
kunnetilrå oppføringavei selvbetjentturisthytte i Naustådalen.Det blepektpåatarealog
høydeburdevurderesslik atbygningenikke ble for dominerendei landskapet.I tillegg
viktighetenav bygningenstilpassingtil terrengetogvalg av farge-/ byggematerial.

Undervinterbefaring30.04.2009. (Dokument5) utpekteområdetrundtnødbuasegut somdet
bestetomtealternativetbasertpåsnøforholdpådeaktuellelokalitetene.DenneerogsåTT`s tomt
i søknaden.

DiskusjoneneomkringnyeNauståbuhargåttpåstørrelse/kapasitet,menogsåmyepåkonkret
plasseringog tilpasningtil terrenget.Områdetligger i snaufjellet,ogdetteerutvilsomtet
byggverksomharinnvirkning pålandskapet.

Da samarbeidsutvalgetgavsin positiveinnstilling i 2008vardettebasertpå10-12sengeplasser.
Søknadenfra TT er på20 plussekstraflatsenglofttil omlag10.TT`s vurderingavstr /antall
sengerbegrunnesmedat devedbyggingav Ramsjøhytta (8 + 4 senger)erfarteat frykt for å
kommetil ei overfylt hyttebegrensetantallbrukerepådennye hytta.TT menerat detriktige
antallsengermåståi forholddagenskapasitetpå/ og forventettrafikk mellomKårvatnog
Trollheimshytta.Størrelsesbehovetbekreftesavgrunneier.
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Dersomdetstilleskravom atbygningenikke børværestørreennådekkebehovfor 15
sengeplasser,vil søkerikke oppnådenønskedeeffektenav tiltaket.Setti lys av verneformålet
vil detværedetførsteinngrepethersomvil væredenstørstebelastningenfor landskapets
karakter.Det synesderforviktigereå leggevilkår knyttettil framtidigdrift, til tidspunktfor
byggingogom fargevalgogutformingfor åminskedenuheldigevisuellevirkningen,ennbare
å begrensestørrelsen.

Bygningenvil bli sværtsynlig i Naustådalenslik dener framstilt i søknaden(fargevalgog
høyde).Et byggav enslik karakteri enfjelldal somellerser uberørtsyneså væretil ulempefor
verneformålet for Trollheimen.Denvisuelleskadekandempesvedå velgegråfargerbådepå
veggog tak.Bygningenvil daframståmersomendelav fjellenerundt.Av sammegrunnbør
detikke leggestorvtak. For ytterligereå minskedenvisuellevirkningenav bygget kunnedet
værtønskeligå reduserehøydenpåbygget.Eventueltvedå leggenoemerareali sikringshytta,
ogslik samletfå et tilfredsstillendeantallsengeplasser.

Naturmangfoldloven

§8Kunnskapsgrunnlaget
EneventuellbyggingavNauståbuslik TT ønsker,vil gi envissnegativvisuell effekt. I tillegg
kandetforventesenøkningi fotturismelangsstiengjennomNaustådalen,mendettevil kunne
virke avlastendepåandredeleravTrollheimen.TT hargjennomsamtalerbekreftetat devil
leggeframtidig transporttil områdetpåenslik måteat deter til minstmulig skadefor
naturmiljøogreindriftsnæringen.

Kunnskapsgrunnlagetvurderessomtilstrekkeligfor å ta enavgjørelsei saken,og føre- var
prinsippet(§9 i NML) er ikke nødvendigå benytte.

§10Samletbelastning
Mangeav rutenei Trollheimener lange,menkunLanglirutakansammenlignesmedruta
mellomTrollheimshytta ogKårvatn.OgsåpåLanglirutaerdetplanerom å etablereen
selvbetjentturisthytte (menutenforLVO) særligtilrettelagtfor desomreiserkollektivt påvei til
Trollheimen.Mellom deandreturisthyttenekanmanvelgemellomkrevendelangeruterog
kortere/ mindrekrevenderuter.F. eksmellomTrollheimshyttaog Jøldalshytta.Det fryktes
derforikke enutvikling derat alle rutenepåsikt mådelesopp.

Ved å gi tillatelsetil byggingav Nauståbuvil dagensferdselsmønsterendresnoe.Endel av
fottrafikkenoverførestil devestredelenesomjf forvaltningsplanentålermerbruk.Resultateter
at «Trekanten» kanfå mindrebelastning,eller eventuelttålerenøkningutenytterligerebehov
for kapasitetsøkningpådeeksisterendebetjentehyttene.

Forvaltningsplanog -praksis,er tydelig påat nyetableringav stieroganleggskalskjei områder
somalleredeer tilrettelagtogat områderutentilretteleggingskalbeholdesslik ogsåi framtida.
Ved tydelig differensiertforvaltningforankreti plan,synesdetderforikke å værenoe
presedensfarei Trollheimenvedå gi dispensasjoni dennesak.

§§11 Kostnadvedmiljøforringelse
Søkermåsørgefor at dagensNauståburives/ flyttesut. At byggearbeideneforegårsåskånsomt
sommulig for vilt og rein i området,og atdetryddesoppetterbyggearbeidet.

§12Miljøforsvarligeteknikkerog lokalisering.
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Flerebefaringerharført til dagensplanlagtetomtevalg,somregnessomdenbestegnede.For å
minimerebyggetsvisuellelandskapseffektbørhusog takværeav tremedgråfargetoner.

Tilretteleggingav utearealrundtbygningenbørskjeutentekniskeinngrep.

Transportavmaterialer ogutstyr til byggearbeidetbørskjemedhelikopter.Tidspunktfor
transportog byggeperiodebørleggesslik at deuheldigevirkningenepåreindriftaog viltet
reduserestil etminimum.

Ogsåframtidig årlig transportav proviant,gassogvedbørskjevedbrukav helikopter.
Vintertransportmedsnøscootervil bli omfattendeog langvia Folldalen,ogbørderforunngås.

§ 14 Vektleggingavandreviktige samfunnsinteresserogsamiskeinteresser
Et positivt vedtakfor søkeri dennesakenberørernaturgrunnlagetfor samiskkultur ognæring.
For å minskekonfliktenmellomfotturisteneog reindriftenbørdetarbeidesfor åbenytte
turistforeningensposisjontil åspreviktig informasjonomhvordanf.eksferdselmedhundkan
påvirkereinen.

Etterflereårsavklaringogbehovsvurdering,samtenavveiingmellominteressersomberører
mangebrukere(fotturistene)og hensynettil reindrifteni områdetsynesdetåværeriktig å
imøtekommeTT`s søknadi dennesaken.Det erderimotviktig å forebyggedenskadelige
effektenenøkningi antallfotturistervil kunnefå påreindriften.Et avbøtendetiltak kanværeat
TT sprerinformasjontil sinemedlemmeromreindrifteni Trollheimenoghvordanturgåere
påvirker reinen.

Kopi
Surnadalkommune,6650Surnadal
Fylkesmanneni Sør- Trøndelag,Postboks4710Sluppen,7468Trondheim
Fylkesmanneni Møreog Romsdal,Fylkeshuset,6404Molde
Direktoratetfor naturforvaltning,Postboks5672Sluppen,7485Trondheim
Statensnaturoppsyn, Pb5672Sluppen,7485Trondheim
Reindriftsforvaltningeni Sør-Trøndelagog Hedmark,Øra28,7374Røros
TrollheimenSitje,Nerskogen,7392Rennebu
Møreog RomsdalFylkeskommune,Fylkeshuset,6404Molde
Naturvernforbundeti MøreogRomsdal,v / ØysteinFolden,6630Tingvoll
GudmundKårvatn,6645Todalen.
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VERNEOMRÅDESTYRET FOR

TROLLHEIMEN OG INNERDALEN

LANDSKAPSVERNOMRÅDER
Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2012/67-0

Saksbehandler: Hege Sæther Moen

Dato: 17.04.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Verneområdestyret for Trollheimen 43/2012 07.05.2012

Trondhjems Turistforening - opprettelse av toppruter til Blåhø og
Snota – Trollheime n landskapsvernområde, Oppdal og Surnadal
kommuner.

Søker:
TrondhjemsTuristforening,Sandgt.30,7012Trondheim

Dokumenter i saken:
1. Søknaddatert30.12.2011.

Søknadenvurderes iht.:
1. Forskrift for Trollheimenlandskapsvernområdeav11.12.87.
2. Forvaltningsplanfor Trollheimenlandskapsvernområdeav august2005
3. Naturmangfoldloven

Forvalters tilrådning

TrondhjemsTuristforeninggis tillatelsetil åmerkerutertil henholdsvisBlåhøogSnotasom
beskreveti søknadog kartvedlegg.Merkingenanseeså bedretilretteleggingeni områderderdet
alleredeferdesendel toppturister.Det vil økesikkerhetenfor brukerneogmedføreminimal
konflikt motandrebrukere.

Tillatelsengismedhjemmeli verneforskriftenfor Trollheimenlandskapsvernområdekap.IV
punkt1.3.e).

Merkingenskalskjei trådmednasjonalstandard,retningslinjerfra DNT ogDN.

Vurderingi henholdtil Naturmangfoldloven§§ 8 – 12 ligger til grunnfor beslutningen.

Klagemulighet:
Vedtaketkanpåklagesav enpartellerannenmedrettsligklageinteresse,jf. forvaltningsloven§
28.Frist for klageer treukerfra vedtaketermottatt.Klagenstilestil Miljøverndepartementet,
mensendestil Verneområdestyret for Trollheimen.
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Søknaden
TT søkteden30.12.2011omå få utvide3 etablerteruteri Trollheimentil egnedetoppersom
ligger i nærhetenav dagensmerkedestier i deaktuelleområdene.ToppenevarSvarthetta,Blåhø
ogSnota. I tillegg ønsketdeå få permanentstaket(permanentvinter-merke)rutenmellom
Vaulanog Jøldalshytta.Formåletmedtiltakenevarå økesikkerhetenfor fotturisteneog
tilfredsstilleturistersometterspørmerkedetoppturer.

Verneområdestyret for Trollheimenbehandletsakeni møtetden22.02.2012,og vedtok
følgende:
Merkingav rute til Svarthettaogpermanentvintermerking(staking)av rutemellomVaulanog
Jøldalshyttaavslåsmedhjemmeli verneforskriftenfor TrollheimenkapIV 1.1.

Verneområdestyretfor Trollheimener positivetil merkingav BlåhøogSnotasombeskrevet,
menønskerå innhentenærmereopplysningerfra reindrifta før dettasendeligstilling i saken.
Sakentasopptil ny vurderingpånestemøtei Verneområdestyrefor Trollheimen.

Behandlingeni dennesakennåomfatterderformerkingtil Blåhøog Snota.

Naturmangfoldloven og verneforskrift
Formåletmedvernetav Trollheimenlandskapsvernområdeerå ta varepåetsærmerktog
vakkertfjellområdemedskogogseterdaler,oget rikt plante- og dyreliv.

I følgeverneforskriftenfor Trollheimenlandskapsvernområdekap.IV 1.1er alle inngrepsom
vesentligkanendrelandskapetkarakterer forbudt.Detkanåpnesfor omsøktetiltak i medhold
av verneforskriftenkap.IV punkt1.3.e).

Miljøverndepartementethar08.02.2011medhjemmeli Naturmangfoldloven(NML) § 62 gitt
Verneområdestyret for Trollheimenforvaltningsmyndighetfor TrollheimenLVO.
Forvaltningsmyndighetomfattervedtakfatteti medholdav verneforskrifteneogNML § 48.

NML §§ 8 – 12skalligge til grunnvedvurderingene

Vurdering av saken

Nårdetgjeldertilretteleggingfor ferdseli Trollheimener forvaltningsplanentydeligpåat
kanaliseringav ferdselenvedhjelp avmerkedestierskalskjei trådmedsonekartet,slik at vi
fortsattkangi ekstrabeskyttelsetil sårbareområder,og beholdestørreuberørteområdermed
tankepådetfriluftslivet somsøkerslike kvaliteterspesielt.

Merking skalfølgeretningslinjerfra DNT og DN, ogvintermerkingskalskjenaturkvist.

Blåhøerenattraktivtopp,bådefor dagsturisterfra Gjevilvatnetog for turgåerepåvei mellom
GjevilvatnetogTrollheimshytta.Toppenharværtpopulæri langtid, menmangelurerpåhvor
deterbestå leggerutaopp.En merkingfra eksisterendesti ogoppmot toppensyneså væregod
tilretteleggingfor topptur-interesserteutenå kommei for storekonflikter medandrebrukere.

Toppturistersomskaltil Snotagårbådefra Trollheimshyttaog fra Gråhagenvia Svartvatnet.
Lokalkjentefinnerstienfra Svartvatnetog opp,mensmangemågåenlangomveinedmot
Bossvatnetfør definnerdagensmerkingmot toppen.Toppeneretpopulærtturmålogen
merkingav rutehit vil trolig ikke økeferdselen,menbedretilretteleggingenfor desomkommer
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vestfra.Det harværtleteaksjoneri områdetsomnok kunneværtunngåttdersomdethaddevært
merketmot Snotafra Svartvatnet.

§8Kunnskapsgrunnlaget
Forvaltningsplanenleggervektpåat tilretteleggingi form av merkingavstierskalskjei tråd
medsonekartet,slik at vi fortsattkangi ekstrabeskyttelsetil sårbareområder,og beholdestørre
uberørteområdermedtankepådetfriluftslivet somsøkerslike kvaliteterspesielt.Deter ikke
ønskeligat detmerkesstier i alle dalføreri Trollheimen.

Søkerhargitt godbeskrivelseav tiltaket.Reindriftaharfått sakentil høring,menikke kommet
mednoenuttalei saken.Påbakgrunnavdettevurdereskunnskapsgrunnlagetåværetil strekkelig
for åkunneta enavgjørelsei saken,og føre- varprinsippet(§9 i NML) er ikke nødvendigå
benytte.

§10Samletbelastning
Merkingentil BlåhøogSnotaanseesåbedretilretteleggingeni områderderdetalleredeferdes
endel toppturister.Detvil økesikkerhetenfor brukerneog medføreminimal konflikt motandre
brukere.

§ 11 Kostnadvedmiljøforringelse
Ikke aktuell i dennesak.

§12Miljøforsvarligeteknikkerog lokalisering.
Merkingenskalskjei trådmednasjonalstandard,retningslinjerfra DNT og DN.

Det anbefaleså åpnefor merkingtil BlåhøogSnotasomomsøkt.Merkingenanseeså bedre
tilretteleggingeni områderderdetalleredeferdesendel toppturister.Det vil økesikkerhetenfor
brukerneog medføreminimal konflikt mot andrebrukere.

Merkingenkrevergrunneierstillatelse,ogkopi avsakensendesderforaktuellegrunneiere.I
BlåhøerOppdalbygdeallmenninggrunneier.For Snotaergrunneierforholdenenoeuklare,kopi
av vedtakhersendesderforantattaktuelle/ berørtegrunneiere.

Kopi
Surnadalkommune,6650Surnadal
Oppdalkommune,7340Oppdal
Fylkesmanneni Sør- Trøndelag,Postboks4710Sluppen,7468Trondheim
Fylkesmanneni Møreog Romsdal,Fylkeshuset,6404Molde
Direktoratetfor naturforvaltning,Postboks5672Sluppen,7485Trondheim
Statensnaturoppsyn, Pb5672Sluppen,7485Trondheim
Reindriftsforvaltningeni Sør-Trøndelagog Hedmark,Øra28,7374Røros
TrollheimenSitje,Nerskogen,7392Rennebu
OppdalBygdeallmenning,IngeKrokansvei11,7340Oppdal
Ola Fiske,FiskeHemistuen,6653ØvreSurnadal
SteinHeggset,6657Rindal
GeorgSolem,6653ØvreSurnadal
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VERNEOMRÅDESTYRET FOR

TROLLHEIMEN OG INNERDALEN

LANDSKAPSVERNOMRÅDER
Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2012/2079-0

Saksbehandler: Hege Sæther Moen

Dato: 17.04.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Verneområdestyret for Trollheimen 44/2012 07.05.2012

Trondhjems Turist forening - klopplegging på deler av eksisterende
ruter - Trollheimen landskapsvernområde, Oppdal, Rennebu, Rindal
og Surnadal kommuner

Søker:
TrondhjemsTuristforening,Sandgata30,7012Trondheim.

Dokumenter i saken:
1. Søknadfra TrondhjemsTuristforeningav14.03.2012.
2. Søknadfra TrondhjemsTuristforeningav 04.11.2011

Søknadenvurderes iht.:
1. Forskrift for Trollheimenlandskapsvernområdeav11.12.1987
2. Forskrift om fredingavSvartåmoensomnaturreservatav 17.12.1999
3. Forvaltningsplanfor Trollheimenlandskapsvernområdeav august2005
4. Naturmangfoldloven

Forvalters tilrådning

TrondhjemsTuristforeninggis tillatelsetil åkloppleggeomsøkteområderi Minilldalen,
Svartåmoen/Svartådalenog Gravbekken/Gjevilvassdalenslik detgårfram i søknadeneav
04.11.2011og14.03.2012.

Tillatelsenergitt i medholdav verneforskriftenfor Trollheimenlandskapsvernområdekap.IV
punkt1.3.d)og forskrift om fredingavSvartåmoensomnaturreservatkap.VI punkt2.

Søknaden
Trondhjems Turistforening (TT) søker om tillatelse til å klopplegge deler av
eksisterende sti i Minilldalen. De søker også om økonomisk støtte til tiltaket.
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I søknaden av 04.11.2011 søkte TT om økonomisk støtte til ulike tiltak i Trollheimen,
som informasjonsskilt, klopplegging, bruvedlikehold m.m. Det ble gitt midler (40.000)
over bestillingsdialogen til dette senhøsten 20122. TT har formelt fått tillatelse til å
gjennomføre tiltaket, det tas derfor med i behandlingen her. Områdene som er planlagt
klopplagt berører Svartåmoen / Svartådalen og Gravbekken/ Gjevilvassdalen.

Den økonomiske delen av TT`s søknad av 14.03.2012 behandles i sak 53/2012.

Naturmangfoldloven og verneforskrift
Formåletmedvernetav Trollheimenlandskapsvernområdeerå ta varepået særmerktog
vakkertfjellområdemedskogog seterdaler,og et rikt plante- og dyreliv.

Det gårfram av verneforskriftenfor Trollheimenlandskapsvernområdekap.IV punkt1.1.at
alle inngrepsomvesentligkanendrelandskapetskarakterer forbudt.Det kanåpnesfor omsøkt
tiltak i medholdav verneforskriftenkap.IV punkt1.3.d).

Formåletmedvernav Svartåmoennaturreservaterå sikreet skogområdemedalt naturlig
plante- og dyreliv. Av spesiellekvaliteterkannemnastat områdeteret lite rørt furuskogområde
pågrusavsetninger somer typiskefor regionen, jf. forskrift for Svartåmoennaturreservatkap.
III. I henholdtil verneforskrifta for Svaråmoennaturreservatkap.V punkt2 kanomsøktetiltak
gis tillatelse.

Miljøverndepartementethar08.02.2011medhjemmeli Naturmangfoldloven(NML) § 62 gitt
Verneområdestyret for Trollheimenforvaltningsmyndighetfor TrollheimenLVO.
Forvaltningsmyndighetomfattervedtakfatteti medholdav verneforskrifteneogNML § 48.

NML §§ 8 – 12skalligge til grunnvedvurderingene.

Vurdering av saken
I henholdtil forvaltningsplanenkanogbørvedlikeholdaveksisterendestier,medbruer,klopper
varder,skilt og veiviserem.m.fortsette.Forvaltningsmyndighetenkanstille kravom endringav
rutene/ omleggingdersomdetoppstårkonflikt medverneformåleteller naturverdiene.

§8Kunnskapsgrunnlaget
TT hardokumentertbehovetfor kloppleggingvedbilderog kartleggingi form av GPS- loggpå
kart.SNOharogsåværtkonferertombehovet ogeventuellløsningvedGravbekken.
Beskrivelseavhvordankloppenevil leggeserogsåvedlagtsøknaden.

Kunnskapsgrunnlagetvurderespåbakgrunnavsøknadenemedvedleggåværetilstrekkeligfor å
kunnetaenavgjørelsei saken, og føre- var prinsippet (§9 i NML) er ikke nødvendigå benytte.

§10Samletbelastning
Det synesviktig at TT vedlikeholdersinemerkedestier,ogutbedrerdissenårslitasjenførertil
såri vegetasjonen.

Tiltaket førerikke til nyetiltak ogskaperikke farefor presedens.

§§11 Kostnadvedmiljøforringelse
Ikke aktuell i dennesak.

§12Miljøforsvarligeteknikkerog lokalisering.
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Kloppleggingsynesåværebestemetodefor å forhindreytterligereskadepåvegetasjoneni våte
parti,myrområderi Trollheimen.

Samlessettvurdereserdetpositivt atTT ønskerå utbedredemestutsattepartienepåsinestier i
Trollheimen.

Kopi
Rindalkommune,6657Rindal
Surnadalkommune,6650Surnadal
Rennebukommune,7393Rennebu
Oppdalkommune,7340Oppdal
Fylkesmanneni Sør- Trøndelag,Postboks4710Sluppen,7468Trondheim
Fylkesmanneni Møreog Romsdal,Fylkeshuset,6404Molde
Direktoratetfor naturforvaltning,Postboks5672Sluppen,7485Trondheim
Statensnaturoppsyn, Pb5672Sluppen,7485Trondheim
Reindriftsforvaltningeni Sør-Trøndelagog Hedmark,Øra28,7374Røros
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VERNEOMRÅDESTYRET FOR

TROLLHEIMEN
Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2012/2474-0

Saksbehandler: Hege Sæther Moen

Dato: 16.04.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Verneområdestyret for Trollheimen 45/2012 07.05.2012

Vindøldalen Utmarkslag - Merking av sti og oppsett av skilt til
Breiskarstolla i Vindøldalen - Trollheimen landskapsvernområde,
Surnadal kommune

Søker
Vindøldalen Utmarkslag,v/ Råg Ranes, 6650 Surnadal
Epost: raag.ranes@surnadal.kommune.no

Dokumenter i saken:
1. Søknadfra Vindøldalenutmarkslagav 27.03.2012.

Søknaden vurderes iht.:
1. Forskrift for Trollheimenlandskapsvernområdeav11.12.1987
2. Forvaltningsplanfor Trollheimenlandskapsvernområdeav august2005
3. Naturmangfoldloven

Forvalters tilrådning

Verneområdestyret for Trollheimengir VindøldalenUtmarkslagtillatelsetil åmerkesti fra
Vindøldalsveientil Breiskarstollaslik detframgårav kart vedlagtsøknaden.Videregis tillatelse
til å setteoppetskilt vedVindøldalsveiensomviserstiensstartpunkt,samtet informasjonsskilt
vedBreiskarstollamedfaktainformasjonom treet,treetsverneverdiog oppfordringom åvise
aktsomhet.

Tillatelsengismedhjemmelverneforskriftenfor Trollheimenlandskapsvernområdekap.IV
punkt 1.3e) ogNaturmangfoldloven§ 48.

Naturmangfoldloven§§ 8-12 er lagt til grunnvedvurderingene.

Nårmerkingenskalskjeønskerverneområdestyretatdetblir gjennomførtenbefaringav
foreslåttstialternativ,dertiltakshaver,grunneier,Surnadalkommune,verneområdeforvalter/
SNOTrollheimendeltar.Dettefor eventueltå avklareat tiltaket er i trådmedframlagt/ ønsket
plan.
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Klagemulighet
Vedtaketkanpåklagesav enpartellerannenmedrettsligklageinteresse,jf. forvaltningsloven§
28.Frist for klageer treukerfra vedtaketer mottatt.Klagenstilestil Miljøverndepartementet,
mensendestil Verneområdestyret for Trollheimen.

Søknaden
Breiskarstollaer regnetfor å væreavdestørstefurutrærnei Norgemedsine10,63m3.
VindøldalenUtmarkslagharlyst til å merkesti til dennesærmerktefuruafra Vindøldalsveien
(sekartvedlegg)ogopptil Tolla - ei strekningpåvel 1400m.Startpunktetfor merkingenerca2
km innenforveibommen.

I tillegg ønskersøkeråsetteoppskilt vedVindøldalsveiensomviserstartstedpåstien,samtet
informasjonsskiltvedBreiskarstollamedfaktainformasjonsomnavn,høydeog volum.

Merkingenogskilt er tenkt i trådmednasjonalstandard,i trådmedSurnadalkommunesplaner
for merkingav turstier.

Naturmangfoldloven og verneforskrift
Formåletmedvernetav Trollheimenlandskapsvernområdeerå ta varepåetsæregentog
vakkertfjellområdemedskogog seterdaler,og et rikt plante- og dyreliv.

I følgeverneforskriftenfor Trollheimenlandskapsvernområdekap.IV pkt 1.1eralle inngrep
somvesentligkanendrekarakterentil landskapetforbudt.Forvaltningsmyndighetenkangi
løyve til opparbeidingav nye turiststieretterverneforskriftenkap.IV pkt. 1.3e.

Nårdetgjelderoppsettav informasjonsskiltvei Breiskarstollaer detikke noepunkti
verneforskriftenfor Trollheimenlandskapsvernområdesomdirektekanbenyttesfor å gi
tillatelsetil dette. Eneventuelltillatelsemågis i medholdavNaturmangfoldloven§ 48.
Dispensasjonsadgangenersneverog tillatelsekankun gis dersomtiltaket ikke stridermot
vernevedtaketsformål og ikke kanpåvirkeverneverdienenevneverdig,eller dersom
sikkerhetshensyn ellerhensyn til vesentligesamfunnsinteressergjørdetnødvendig.

Ved eneventuelltillatelsegitt i medholdav § 48 skalbegrunnelsenfor vedtaketvisehvordan
forvaltningsmyndighetenharvurdertvirkningenesomdispensasjonenekanfå for verneverdiene,
oghvilken vektdeter lagt pådette.

Miljøverndepartementethar8.2.2011i medholdav Naturmangfoldloven(NML) § 62 delegert
forvaltningsmyndighetentil Verneområdestyretfor Trollheimenfor dispensasjoneretter
verneforskriftenogNML § 48.

Alle dispensasjonerskalvurderesetterNML §§8-12.

Vurdering av saken

I forvaltningsplanenfor Trollheimengårdetfram atdetikke erønskeligå etableremerkedestier
gjennomalledalføreri Trollheimen.Eventuellenye tilretteleggingstiltaksombruerog stierskal
skjei trådmedsonekartfor Trollheimen,for å beholdestørreurørteområderog ta særlige
hensyn til sårbareområder.Hensynet til vilt og reinbørogsåvektlegges.Områdetsomberøres

Side 23



herer kategorisertsomkulturlandskapssone/ friluftsone.I følgeforvaltningsplanenkandet
leggestil rettefor ferdselogenkletiltak for friluftslivet i enslik sone.

Om informasjonogholdningsskapendearbeidpekerforvaltningsplanenpåatdetteerviktig for
å skapeforståelsefor naturvern,ogmotiveretil naturvennlig framferdi verneområdene.Det skal
gi brukernekunnskapom verneverdienesomfinnes,oghvilke kravsomsettestil brukenav
området.Informasjonenskalikke brukesfor å økeantall tilreisende,menfor å styrebrukenav
områdene.

Skilt ellerveiviserebørværei etnaturligog ikke- impregnertmateriale,og skiltenebørikke
værefor dominerendeellerskjemmende.Deter ellersikke noemålå standardiserealle skilt og
veivisereinnenforområdet.

Vindøldalenhardesisteåreneutviklet segtil åbli et hyttesamfunn.I tillegg brukesområdettil
dagsturutflukter for barnefamilierog andregrupper,bådetilreisendeog fastboende.

Vindøldalsveiener stengtmedbomvedPebua.Hyttekonsentrasjoneneer utenfordenstengte
delenav veien.Likeveler detinnenforbommentilrettelagtflere rasteplasspunkt(benkerog
bord)langsveien.Vindølaerstilleflytendelangsdennedelenav dalenoger etyndetstedfor
badegjester.Vindøldalsveieninnenforbommenermye bruktsomsykkelvei for dagsturbruk.

Verneområdeforvaltersynesenmerkingavstientil Breiskarstollaeret godtsupplementsom
tilretteleggingfor brukerneav området.Informasjonspunktetvedtolla er fra søkerssidetenktå
gi faktainformasjonsomenekstraopplevelsenårenbesøkerstedet.Det børnok samtidigogså
informeresom verneverdienpåslikesærmerkte trærog oppfordresomå viseaktsomhet.

Surnadalkommuneharnedfelti sin planfor idrett og friluftsliv at deønskerå leggetil rettefor
friluftslivet for å fremmefysiskhelsegjennomøkt fysiskaktivitet.Satsingsgruppererbåde
barnefamilierogeldre.Det omsøktetiltaket passersærliggodtfor dissebrukergruppene,og
harmonerermedkommunensøvrigeplanerpådetteområdet.

§8Kunnskapsgrunnlaget
Sonekartetfor Trollheimenog føringerforvaltningsplanengir for tilretteleggingersammenmed
søknadenfra tiltakshaver- medkartvedleggog måledatafor Breiskarstolla, tilstrekkelig
kunnskapfor åkunnefatteenbeslutningi saken.Deterderforikke nødvendigå bruke§ 9 føre-
var-prinsippet.

§ 10økosystemtilnærmingogsamletbelastning
Tiltaketer i segselvenkeltog lite. Det leggertil rettefor besøkendesombrukerrandsonenav
verneområdenei Trollheimen, og vil slik påvirkeverneverdienei liten grad,samtidigsom
mangebrukerevil kunnehagledeav tiltaket.Detvil ikke medføreenframtidig samlet
belastningfor verneverdiene/ landskapsbildeti Trollheimensomeruheldig.

Tilretteleggingstiltaketkanskjei trådmedsonekartognedfelteretningslinjeri
forvaltningsplanen,somgir grunnlagdifferensiertforvaltningspraksis.Det erderforikke noe
faremedpresedensvirkningav tiltaket.

§ 11kostnadenevedmiljøforringelse
Vurderessomikke relevanti dennesaken.

§ 12miljøforsvarligeteknikkerog driftsmetoder
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Tilretteleggingi randsonensomomsøktesti, fremmerbrukenav områdersomtålerbruk,og
sparermersårbareområder. I forvaltningsplanenheterdetatdetikke erønskeligat
informasjonenspreesut i terrenget.Likevel vurderesdetsomakseptabeltog ønskeligatdet
settesoppinformasjonsskiltvedBreiskarstolladersomdetåpnesoppfor merkinghit. Dettefor
å skaperespektog forståelsefor verneverdieni slike trær,oganmodeomaktsomhethosde
besøkende.

§ 48 Dispensasjonfra vernevedtak
InformasjonsskiltetvedBreiskarstollavurdereså trengetillatelsei medholdav NML § 48.

Dispensasjonsadgangenskalværesnever,og følgendevilkår måværeoppfylt vedbruk av§ 48:
1) tiltaketkanikke påvirkeverneverdienenevneverdig
2) tiltaketmåikke stridemotvernevedtaketsformål

Punkt1 gjeldervedbagatellmessigeinngrepeller forbigåendeforstyrrelser,somerav stor
interessefor søker.Verneverdieneskalværeoverordnetf.eks.næringsinteresser.
Verneområdeforvalterenmenerat informasjonsskilteterbagatellmessigogpåvirkerikke
verneverdienenevneverdig.Verneverdienelokalt (Breiskarstolla)kanogsåsikresbedrevedat
detgis informasjonom verneverdienog aktsomhetsråd.

I punkt2 mådetvurderesom tiltaket i segselv,ellereneventuellutvikling av slike tiltak påsikt
kanskadeverneinteressene.Her erdetverneområdeforvalterssyn at tiltaket ikke stridermot
vernevedtaketsformål.Tiltaketvurderessominnenfordetsomforvaltningsplanenskissererfor
informasjonstiltak.

Tiltaketsomfangerbegrenset,ogvil gi storopplevelsesverdifor mangebrukere.Tiltaket kan
ikke si å påvirkeverneverdienenevneverdig, ellerå værei strid medverneformålet.Vilkårene
til brukav NML § 48vurdereså væreoppfylt. Dettesammenholdtmedforvaltningsplanens
soneinndelingogbeskrivelseav områdebrukgjøratdet anbefaleså åpnefor omsøktetiltak.

Kopi:
Fylkesmanneni Møreog Romsdal,Fylkeshuset,6404Molde
Fylkesmanneni Sør-Trøndelag,Postboks4710,Sluppen,7468Trondheim
Statensnaturoppsyn, Postboks5672Sluppen,7485Trondheim
Direktoratetfor naturforvaltning,Postboks5672Sluppen,7485Trondheim
Surnadalkommune,6650Surnadal
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VERNEOMRÅDESTYRET FOR

TROLLHEIMEN OG INNERDALEN

LANDSKAPSVERNOMRÅDER
Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2012/1021-0

Saksbehandler: Hege Sæther Moen

Dato: 16.03.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Verneområdestyret for Trollheimen 46/2012 07.05.2012

Erlend Aarflott og Frode Nerland - Søknad om tillatelse til oppsett av
kroner på Kongskrona og Dronningkrona, Trollheimen
landskapsvernområde Sunndal kommune

Dokumenter i saken:
Søknadfra ErlendS.Aarflot ogFrodeNerlandav 26.01.2012

Søknaden vurdere s iht.:
1. Forskrift for Trollheimenlandskapsvernområdeav11.12.1987
2. Forvaltningsplanfor Trollheimenlandskapsvernområdeav august2005
3. Naturmangfoldloven

Forvalters tilrådning

Verneområdestyret for Trollheimenavslårsøknadenfra ErlendS.Aarflot og FrodeNerlandom
å setteoppkronerpåfjelltoppeneKongskronaogDronningkrona.Avslagetbegrunnesmedat
tiltaketharennegativvisuell virkning påverneverdiene,ogat eneventuellutvikling av lignende
tiltak påsikt kanskadeverneinteressene.Det vurdereså væreenfarefor presedensvedåtillate
omsøkttiltak.

Avslagetgis medhjemmeli verneforskriftenfor Trollheimenlandskapsvernområdekap. IV
punkt1.1.a).Naturmangfoldloven§§8-12er lagt til grunnvedvurderingene.

Søknaden
Fjelltoppeneble av førstebestigerneW.C.Slingsbyog JohanSkjølsviki 1906gitt navnene
KongskronaogDronningkrona,etterinspirasjonav kroningenav KongHaakonVII og
DronningMaudi 1906.

For å få frem historientil fjelltoppeneønskersøkerneåsetteoppenkronei aluminiummed
gravertnavnog tekstpåhverav toppene.Størrelsenpåkronaer25cmx 25 cm(sebilde i
søknaden).
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Det erogsåønskeom åmerke/ kroneto andre(navnløse)topperi sammeområde,dersom
innsendtnavneforslagblir godkjent.NavneneerhenholdsvisKronprinskronaog Kronprinsesse-
diademet,til hederfor vårt kronprinspar.Deter planlagtå setteoppei kronepåKrinprinskrona,
oget diadempåkronprinsessediademet– størrelsepådissevil ogsåbli 25 cmx 25 cm.

Naturmangfoldloven og verneforskrift

Formåletmedvernetav Trollheimenlandskapsvernområdeerå ta varepåetsæregentog
vakkertfjellområdemedskogog seterdaler,og et rikt plante- og dyreliv.

Det er ikke noepunkt i verneforskriften for Trollheimenlandskapsvernområdesomdirektekan
benyttesfor å gi tillatelsetil omsøkttiltak. Eneventuelltillatelsemågis i medholdav
Naturmangfoldloven§ 48.

I NML § 48 førstleddgårdetfram at forvaltningsmyndighetenekangjøreunntak fra et
vernevedtakdersomdetikke stridermotvernevedtaketsformål og ikke kanpåvirke
verneverdienenevneverdig,ellerdersomsikkerhetshensyn ellerhensyn til vesentlige
samfunnsinteressergjørdetnødvendig.

Ved eneventuelltillatelsegitt i medhold av § 48 skalbegrunnelsenfor vedtaketvisehvordan
forvaltningsmyndighetenharvurdertvirkningenesomdispensasjonenekanfå for verneverdiene,
oghvilken vektdeter lagt pådette.

Miljøverndepartementethar8.2.2011i medholdav Naturmangfoldloven(NML) § 62delegert
forvaltningsmyndighetentil Verneområdestyretfor Trollheimenfor dispensasjoneretter
verneforskriftenogNML § 48.

Alle dispensasjonerskalvurderesetterNML §§8-12.

Vurdering av saken

Det søkesom åfå setteoppskilt / kronerpåtoppenav2 (4) fjelltopperi Sunndalkommune.
Bildenei søknadenviserhvordandettevil seut i terrenget.Kronene, somer tenktutformeti
aluminium, gir et «Sunndalspreg»påto spesiellefjelltopper,somble navngitti inspirasjonav
kroningenav KongHaakonVII og DronningMaud.Deto andretoppeneharformelt ikke fått
godkjentnavneforslageneennå.

Eneventuelltillatelsemågis i medholdav NML § 48.Dispensasjonsadgangenskalværesnever,
og følgendevilkår måværeoppfylt vedbrukav § 48:

1) tiltaketkanikke påvirkeverneverdienenevneverdig
2) tiltaketmåikke stridemotvernevedtaketsformål

Punkt1 gjeldervedbagatellmessigeinngrepeller forbigåendeforstyrrelser,somerav stor
interessefor søker.Verneverdieneskalværeoverordnetf.eks.næringsinteresser.
Verneområdeforvalterenmenerheratkronenei segselverbagatellmessigeavstørrelse,men
plasseringenpåtoppenavvardenevil gi enstorvisuelleffekt. Det vurderesderforat tiltaket
påvirkerverneverdien(landskapsbildet)lokalt. Søkerer ikke grunneierpådeaktuelle
fjelltoppene,menkanlikevel haet særligforhold til omsøkttiltak.
Tiltaketharenreklameverdifor Sunndalkommune.

I punkt2 mådetvurderesom eneventuellutvikling påsikt kanskadeverneinteressene.Herer
detverneområdeforvalterssyn at sakenikke fremmerverneverdiene,ogharennegativvisuell
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virkning påverneverdiene.Farensfor presedensgjør at tiltaket vurdereså være i stridmed
vernevedtaketsformål.

I forvaltningsplanenfor Trollheimengårdetfram at informasjonogholdningsskapendearbeid
erviktig for å skapeforståelsefor naturvern,ogmotiveretil naturvennligframferdi
verneområdene.

Videreat informasjon ikke skalbrukesfor å økeantalltilreisende,menfor å styrebrukenav
områdene.Informasjonsarbeidskalskjeslik atdetgir brukernekunnskapomverneverdienesom
finnes,og hvilke kravsomsettestil brukenav området.

Skilt eller veiviserebørvære i etnaturligog ikke- impregnertmateriale, og skiltenebørikke
værefor dominerendeellerskjemmende.Deter ellersikke noemålå standardiserealle skilt og
veivisereinnenforområdet.

Det er ikke ønskeligat informasjonenspreesut i terrenget,mengjørestilgjengeligvedsentrale
knutepunkt,sominnfallsportenetil områdetog turistforeningshyttene.

§ 8 kunnskapsgrunnlaget
Bilder avskiltene/ kronenegir tilstrekkeligkunnskapomtiltaket ogdeter derforikke
nødvendigå bruke§ 9 føre-var-prinsippet.

§ 10økosystemtilnærmingogsamletbelastning
Tiltaketer i segselvenkeltog lite, menharstorvisuell effektpålandskapsbildetlokalt. Tiltaket
ernytt i Trollheimen,ogbærermerpregav reklameenninformasjonomverneverdiog bruken
av området.En tillatelsetil omsøktetiltak kanskapepresedens,ogdermedenframtidig samlet
belastningfor verneverdiene/ landskapsbildeti Trollheimensomer uheldig.

§ 11kostnadenevedmiljøforringelse
Vurderessomikke relevanti dennesaken.

§ 12miljøforsvarligeteknikkerog driftsmetoder
Et alternativinformasjonstiltaksomikke vil skadeverneverdieneoggi sammepositive
informasjonom toppeneer å lageeninformasjons-folder,somkanværetilgjengeligved
informasjonstavlenederdeternaturligåstarteturentil deaktuelletoppene.Alternativtet skilt
påvardensside,medinformasjonsomnavn,høyde,førstebestigerm.m.

Tiltaket vurderesikke å væreinnenfordetsomforvaltningsplanenskissererfor
informasjonstiltak.Selvom tiltaket i segselv lite, er effektenstor.Dettesammenmedfarenfor
presedensgjørat detikke synesatvilkårenetil brukav NML § 48 kansiesoppfylt.
Det anbefalesderforikke ååpnefor omsøktetiltak.

Kopi:
Fylkesmanneni Møreog Romsdal,Fylkeshuset,6404Molde
Fylkesmanneni Sør-Trøndelag,Postboks4710,Sluppen,7468Trondheim
Statensnaturoppsyn, Postboks5672Sluppen,7485Trondheim
Direktoratetfor naturforvaltning,Postboks5672Sluppen,7485Trondheim
Sunndalkommune,Pb94,6601Sunndalsøra
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VERNEOMRÅDESTYRET FOR

TROLLHEIMEN OG INNERDALEN

LANDSKAPSVERNOMRÅDER
Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2012/2324-0

Saksbehandler: Hege Sæther Moen

Dato: 16.04.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Verneområdestyret for Trollheimen 47/2012 07.05.2012

Norsk Tindeklubb - Svar på søknad om moto rferdsel, bruk av
helikopter - Innderdalen landskapsvernområde, Sunndal Kommune

Søker:
NorskTindeklubb, vedBjarneTh. Schmidt
Epost:thschmid@online.no

Dokumenter i saken:
1. Søknadfra NorskTindeklubbdatert22.03.2012.
2. Verneområdestyretstillatelsetil motorferdsel(snøscooter)datert24.11.2011.

Søknadenvurderes iht.:

1. Vernebestemmelserfor Innerdalenlandskapsvernområdeav 17.06.1977
2. Forvaltningsplanfor Trollheimenlandskapsvernområdeav august2005
3. Naturmangfoldloven

Forvalters tilrådning

NorskTindeklubbvedBjarneTh. Schmidtgis tillatelsetil brukav helikopterfor transportav
materialer,vedog tyngreutstyr til Tindeklubbenshytte vedStorvatneti Giklingdalen,Sunndal
kommune.
Tillatelsenergitt medhjemmeli Naturmangfoldloven§ 48.

Vilkår:
- Tillatelsengjelderfor entur/landingmedhelikoptervedTindeklubbenshytte

Giklingdaleni løpetav sommeren2012.
- Flygingenskalutførespåhverdag.
- Flygingenskalforegåslik at dettashensyn til naturmiljø,vilt ogmennesker.
- Nødvendigtillatelsetil startog landingskal innhenteshosgrunneierogkommune.
- Det skalføreslogg,somsendesVerneområdestyretetterendt transport.
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SNOTrollheimenog Lensmanneni Sunndalskalvarslesto dagerfør flygingenfinnersted.

Søknadenervurderti forhold til naturmangfoldloven§§ 8 – 12.

Klagemulighet:
Vedtaketkanpåklagesav enpartellerannenmedrettsligklageinteresse,jf. forvaltningsloven§
28.Frist for klageer treukerfra vedtaketermottatt.Klagenstilestil Miljøverndepartementet,
mensendestil Verneområdestyret for Trollheimen.

Søknaden
Det visestil søknadav 23.09.2011derdetsøkesomtillatelsetil brukavsnøscootertil
transportav vedog tyngreutstyr inn til Tindeklubbenshytte vedStorvatneti Giklingdalen,
innenforInnerdalenlandskapsvernområdei Sunndalkommune.Sakenble behandletav
Verneområdestyret for Trollheimenden21.11.2011, saknr: 94 /2011(EphorteFMMR
2011/6657), ogdetble gitt løyvedatert24.11.2011.

Gjennomtelefonkontaktogepostharsøkerformidletat detvedendenav sesongenfor
snøscootervisersegikke mulig å gjennomføredenplanlagtetransportenpågrunnav vanskelige
snø- og føreforhold, og tidlig oppgangav bekker. Søkerønskerderforå få tillatelsetil å
gjennomføretransportenmedhelikopter.I løpetav vinterener detogsåkommetendel skader
påhytta sommedførerbehov for frakt av materialertil vedlikehold.

Søkerønskerå holdemotorferdselenpået sålavt nivå sommulig (bådeavøkonomiskeog
miljømessigeårsaker),og derforinnstilt påå få til ensamordnettransportmedannenløyvehaver
i sammeområde.

Naturman gfoldloven og verneforskrift
Formåletmedvernav InnerdalenLandskapsvernområdeer å ta varepået vakkert
naturlandskapsompågrunnav topografi,vassdragogvegetasjonharbetydelig rekreativog
naturvitenskapligverdi.Det framgåravvernebestemmelsenekap.IV punkt11at trafikk med
motorisertkjøretøytil landsog til vannsog landingmedluftfartøyer forbudt.Unntaker
nødvendigtransporti forbindelsebosettingen,seterbrukene,driften av deto turisthyttene,
politi og ambulansetjeneste,oppsynetmedlandskapsvernområdetogvannkraftanleggetved
Langvatnet.

Verneområdestyret kangi løyve til motorisertferdseli særligetilfeller nårdetikke strir imot
formåletmedvernet,jf. vernebestemmelsenekap.IV punkt14og Naturmangfoldloven§ 48.

Miljøverndepartementethar08.02.2011medhjemmeli Naturmangfoldloven(NML) § 62 gitt
Verneområdestyret for Trollheimenforvaltningsmyndighetfor InnerdalenLVO.
Forvaltningsmyndighetomfattervedtakfatteti medholdav verneforskriftenogNML § 48.

Naturmangfoldloven§ 8 – 12skalvurderesi forbindelsemedeventuelledispensasjoner.

Vurdering av saken
For Innerdalenlandskapsvernområdekandetikke gis tillatelsetil bruk avhelikoptertil transport
slik dethersøkesom medhjemmeli verneforskriften.Et løyve kanderimotgis i særligetilfeller
(kap.IV punkt14) nårdetikke strir mot formåletmedvernet.Slik tillatelseskalvurderesetter
Naturmangfoldloven§ 48.
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I forvaltningsplanenfor Trollheimenerdetlagt føringerfor nårtillatt motorisert ferdselkan
skje.Det er tidsbegrensingerknyttet høytiderog helg,for å unngåunødigforstyrrelsei tiderda
detferdesflest menneskeri områdetogstillhet og ro erverdsattmer.

§ 8 «Kunnskapsgrunnlaget»
Lavtflygingog landingmedhelikopterer generelttil lite skadefor naturmiljøetdersom
omfangeter lavt, og foregåri entid av åretdadeter til minstmulig forstyrrelseav dyrelivet.
Foregårtransportenpåslik tid av døgnetog i entid pååretdadetferdeslite folk i områdetvil
hellerikke ulempenfor andrebrukereav områdetværesærligstor.

I forvaltningsplanenfor Trollheimenerdetsattoppkjøretidsbegrensningerfor å regulereden
motoriserteferdselenavdennegrunn.

§ 9 «Føre-var-prinsippet»
Det skjerikke noeuoppretteliginngrepveddettetiltaket,og farenfor presedenser liten. Det
erderforikke nødvendigåbenytte føre-var-prinsippet.

§ 10 «Økosystemtilnærmingogsamlabelastning»
Densamlabelastningenpåverneverdieneer ikke stor,dadenvesentligemiljøforstyrrelsenher
er støy, medforbigåendeeffekt.Transportenerbegrensetogsøkerønskerå samordnesegmed
innehaverav et tidligeregitt løyve i sammeområde.

§ 11 «Kostnadenvedmiljøforringelsenskalbæresav tiltakshaver»
Detteprinsippeter ikke relevantdamiljøet ikke påføresskadesommårettesopp.

§ 12 «Miljøforsvarligeteknikkerog driftsmetoder»
Det hartidligereværttradisjonfor åbenyttehelikoptervedbehovfor motoriserttransportav
varerog tyngreutstyr til Giklingdalen. Områdetligger i et terrengsomer lite egnetfor annen
motoriserttransport,derforregneshelikoptersombestemiljøforsvarligemetode.

§ 48 «Dispensasjonfra vernevedtak»
Vernebestemmelsenefor Innerdalenlandskapsvernområdeharikke bestemmelsersomkan
benyttesvedtransporttil hytta til Tindeklubben.Det erderfornødvendigåbenytteden
generelleunntaksbestemmelsen(punkt14) i vernebestemmelsene.§ 48 i NML erstatterden
tidligerebrukenav punkt14 i vernebestemmelsenfor InnerdalenLVO.
Det heteri NML § 48 at forvaltningsmyndighetenekangjøreunntakfra et vernevedtak
dersomdetikke stridermotvernevedtaketsformål og ikke kanpåvirkeverneverdiene
nevneverdig.Denomsøktetransportener kortvarig,forbigåendeog avenslik karakteratden
ikke skaderverneverdiene.Tiltaket striderhellerikke mot verneområdetsformål,§ 48 kan
derforbenyttesi dettetilfelle.

Det anbefaleså gi tillatelsetil omsøktetiltak.

Kopi:
Sunndalkommune,Pb94,6601Sunndalsøra
Fylkesmanneni Sør- Trøndelag,Postboks4710Sluppen,7468Trondheim
Fylkesmanneni Møreog Romsdal,Fylkeshuset,6404Molde
Direktoratetfor naturforvaltning,Postboks5672Sluppen,7485Trondheim
Statensnaturoppsyn, Pb5672Sluppen,7485Trondheim
Lensmanneni Sunndal,6600Sunndalsøra
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VERNEOMRÅDESTYRET FOR

TROLLHEIMEN
Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2012/2572-0

Saksbehandler: Hege Sæther Moen

Dato: 13.04.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Verneområdestyret for Trollheimen 48/2012 07.05.2012

TrønderEnergi Kraft AS - Søknad om bruk av helikopter i forbindelse
med vedlikeholdsarbeid i Tverrdalselva, Driva Kraftver k - Surnadal
kommune

Søker:
TrønderEnergiKraft AS, Postboks9481Sluppen,7496Trondheim
Epost:firmapost@tronderenergi.no

Dokumenter i saken:
1. Søknadfra TrønderEnergiKraft AS datert30.03.2012.

Søknadenvurderes iht.:
1. Forskrift for Trollheimenlandskapsvernområdeav11.12.87.
2. Forvaltningsplanfor Trollheimenlandskapsvernområdeav august2005
3. Naturmangfoldloven

Forvalters tilrådning

TrønderEnergiKraft AS gis tillatelsetil brukav helikopterfor nødvendigtransportav utstyr og
mannskapi forbindelsevedlikeholdsarbeidpåinntaki Tverrdalselva.Tillatelsener gitt med
hjemmeli verneforskriftenfor Trollheimenlandskapsvernområdekap.IV punkt5.3.d) og f).

Vilkår:
- Tillatelsengjelderfor nødvendigantall løft / landingermedhelikopterfra lastested(B

vedendenavanleggsveienpåTovatnatil inntakvedTverrdalselva(A).
- Flygingenskalutførespåhverdager,mellomkl 08.00– 20.00,i periodenjuli -

september2012.
- Flygingenskalforegåslik at dettashensyn til naturmiljø,vilt /reinogmennesker.
- Nødvendigtillatelsetil startog landingskal innhenteshosgrunneierogkommunen.
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- Detskal føreslogg fra transporten,somsendesVerneområdestyret for Trollheimenetter
at transportenerutført.

- Etterferdigstilling skaltiltakshaverdokumenteremedfoto at tiltak, istandsettingog
oppryddinger i trådmedinnholdeti søknaden.RapportskalsendesVerneområdestyret
for Trollheimen.

SNOTrollheimenog Lensmanneni Surnadalskalvarslesto dagerfør fl ygingenfinner sted.

Søknadenervurderti forhold til naturmangfoldloven§§ 8 – 12.

Klagemulighet:
Vedtaketkanpåklagesav enpartellerannenmedrettsligklageinteresse,jf. forvaltningsloven§
28.Frist for klageer treukerfra vedtaketermottatt.Klagenstilestil Miljøverndepartementet,
mensendestil Verneområdestyret for Trollheimen.

Søknaden
Det søkesom brukav helikoptertil frakt av anleggsutstyr og mannskapfra endenav
anleggsveienvedTovatna(B), til inntakvedTverdalselva(A), Sekart i søknaden.
Beggelandingspunkter i Surnadalkommune.

Transportbehoveterknyttet til vedlikeholdsarbeidpåinntaketvedTverrdalselva,derbetongi
inntakog sperredamer i dårlig forfatning.Søknadomå gjennomføretiltaketble gitt av
Fylkesmanneni MøreogRomsdali brevav 08.09.2008.Søknadennågjelderderfortransport
av utstyr, lettbrakkeog mannskaptil å gjennomførejobben.Tidsplanener på6-8 ukeri perioden
1.juli til 30.september2012.

Naturmangfoldloven og verneforskrift
Formåletmedvernetav Trollheimenlandskapsvernområdeerå ta varepåetsæregentog
vakkertfjellområdemedskog og seterdaler,oget rikt plante- og dyreliv. I denforbindelseer
stillhet, ro og fraværav motordurenviktig kvalitet for bådedyr og mennesker.

Det eretgenereltforbudmotmotorferdseli verneforskriftenfor Trollheimen
landskapsvernområdekap.IV punkt5.1.I dennesakenkandetvurdereså gi tillatelsei medhold
av verneforskriftenfor motorferdselvedtilsyn av kraftanlegg(kap.IV punkt5.3d)) ognår
andresærligegrunnerforeligger(kap.IV punkt5.3f) ).

Miljøverndepartementethar8.2.2011i medholdav Naturmangfoldloven(NML) § 62 delegert
forvaltningsmyndighetentil Verneområdestyretfor Trollheimenfor dispensasjoneretter
verneforskriftenogNML § 48.

Verneområdestyret for Trollheimenharvideredelegertmyndighetfor behandlingav ikke
prinsipiellemotorferdselsakerinnenforverneområdenei Trollheimentil arbeidsutvalget.

Alle dispensasjonerskalvurderesetterNML §§8-12.
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Vurdering av saken
Søkerharet reelttransportbehovknyttet til viktig vedlikeholdsarbeidvedinntaki Tverrelva,
innenforTrollheimenlandskapsvernområdei Surnadalkommune.
TransportenlangsanleggsveienvedTovatnaharTrønderEnergiKraft AS tillatelsetil å bruke
gjennomføre,sådeter helikoptertransportenfra endenav Tovatnasomvurderesi denne
sammenhengen.
Tiltakethartillatelsegitt av Fylkesmanneni 2008,menharværforholdogvassnivåikke vært
gjennomførtennå.Det erhjemmeli verneforskriftenfor å åpnefor omsøktetiltak i medholdav
punktene5.3d) og f).

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
Lydenav helikoptereret fremmedelementinnei verneområdet,ogdeternegativtfor
viltlevendedyreliv, tamreinog for demenneskenesombrukerverneområdet.For å reduserede
negativeeffekteneer detderforviktig å avgrensetidsperiodenemedhelikoptertransport.

Kunnskapsgrunnlageter tilstrekkeligog deter ikke behovfor å ta i bruk§ 9 føre-var-prinsippet.

§ 10Økosystemtilnærmingogsamlabelastning
Densamledebelastningenpåverneverdieneer ikke særligstor,dadeter særligstøysomer
forstyrrelseni dettetilfellet. Medkrav omå utføretransportenpåhverdag,holdeomfangetpået
minimumog påhverdager,syneshensynet til andrebrukereå væreivaretattbestmulig.
Periodenfor transporteni juli – septemberregnesikke somenspesieltsårbarperiodefor vilt /
tamreini området.

Det er ikke noenny dispensasjonspraksisi dennesaken,sommedførerfarefor presedensmed
påfølgendeøkningi omfangetav motorferdseleni områdetutoverdagensnivå.

§ 11 Kostnadenevedmiljøforringelse
Tiltakshaverskalståfor oppryddingetterat arbeideter gjennomført.Alle resteretter
reparasjonsarbeidetog denmidlertidigeplasseringenavbrakkeskalfjernes.

§ 12 Miljøforsvarlig teknikkog driftsmetode
Tiltaket somdetsøkesomå gjennomføreeret nødvendigtiltak vurdertut fra hensynet til
vesentligesamfunnsinteresser.Nårdetgjeldertransportgjennomdetaktuelleområdet,erdet
ikke noenrealistiskealternativtil brukav helikopter.Alle andretenkeligemåterå få
gjennomførtdennødvendigetransportenpåvil innebærevesentligmeromfattendeog
langvarigeskaderpåverneverdieneennhelikoptertransport.Bruk av helikopterer derforden
bestetilgjengeligemetode/teknikkfor å frakteutstyr til inntakTverrdalselva.

Samletvurderingav sakenerat søkerharet reeltbehovfor transportfor å kunnegjennomføre
tiltak medstorsamfunnsmessigverdi.Helikopterer bestemiljøforsvarligemetodefor å
gjennomføredennetransportenslik at forringelsenav miljøet blir minstmulig. Deter
hjemmelsgrunnlagi verneforskriftenfor åkunnegi slik tillatelse.
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Kopi:
Surnadal kommune, 6650 Surnadal
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkeshuset, 6404 Molde
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Postboks 4710, Sluppen, 7468 Trondheim
Statens naturoppsyn, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim
Direktoratet for naturforvaltning, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim
Lensmannen i Rindal og Surnadal, 6650 Surnadal
Reindriftsforvaltningen i Sør-Trøndelag/ Hedmark, Pb 121, 7361 Røros
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VERNEOMRÅDESTYRET FOR

TROLLHEIMEN
Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2011/6040-0

Saksbehandler: Hege Sæther Moen

Dato: 13.04.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Verneområdestyret for Trollheimen 49/2012 07.05.2012

TrønderEnergi Kra ft AS - Løyve til motorferdsel ved tilsy n og
vedlikehold av kraftanlegg, og ved snømålinger - Trollheimen og
Innerdalen landskapsvernområde r - Meldal, Rennebu, Oppdal,
Surnadal og Sunndal kommuner.

Søker:
TrønderEnergiKraft AS, Postboks9840Sluppen,7496Trondheim

Dokumenter i saken:
1. Søknad(epost)fra TrønderEnergiKraft As datert19.03.2012og tilleggsopplysningergitt i
epostav 16.04.2012.
2. Tillatelseav 27.02.2012for snømålingeri Driva vestfelt,(AU sak02/2012den06.01.2012).
3. Tillatelseav 20.03.2012 for snømålingerpåNerskogen, (AU sak27/2012den19.03.2012).

Søknaden vurderes iht.:
1. Forskrift for Trollheimenlandskapsvernområdeav11.12.1987
2. Vernebestemmelsenefor Innerdalenlandskapsvernområdeav17.06.1977
3. Forvaltningsplanfor Trollheimenlandskapsvernområdeavaugust2005
4. Naturmangfoldloven

Forvalters tilrådning

TrønderEnergiKraft AS gis tillatelsetil bruk avsnøscooteri forbindelsemedtilsyn og
vedlikeholdavkraftanleggog vedsnømålingerinnenforTrollheimenog Innerdalen
landskapsvernområder.Tillatelsengis medhjemmeli verneforskriftenfor Trollheimen
landskapsvernområdekap.IV punkt5.3d) og i medholdav vernebestemmelserfor Innerdalen
landskapsvernområdekap.IV punkt11.

Vilkår:
1. GjeldersnøskuteremerketTrønderEnergiKraft AS.
2. Gjelderfram til 20.april 2015.
3. Løyveterknyttet til TrønderEnergivedOlav Helgemo,somsammenmedsjåfører(ansattefra
Driva Kraftverk / TrønderEnergiAS medinternID) er ansvarligefor at vilkåreneoverholdes.
4. Antall turerog kjøredagerskalbegrensestil etminimum.
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5. Kjøringenskalskjepåfrossen,snødektmarkog medaktsomhetfor å unngåskadeogulempe
for naturmiljøogmenneske.I tillegg til ei generelloppfordringom åunngåmotorisertferdseli
helgerog høgtider,erdetfastsettfølgendekjøretidsbegrensninger:
Genereltkjøreforbud:
� fra lørdagkl. 10.00til søndagkl. 16.00
� alle dagermellomkl. 20.00– 08.00
Kjøreforbudi påskaog omvåren:
� fra skjærtorsdagkl. 12.00til 2. påskedagkl. 16.00.
� etter20.april
Ved akuttesituasjoner/særligetilfeller kandissekjøretidenefravikes.

6. Kjøringenskjeri forbindelsesnømålingpåNerskogenog Driva vestfelt.
I tillegg er følgendetekniskeanleggaktuellefor tilsyn / vedlikehold:

- LukehusogvakumlukeTovatna
- Damog vakumlukeOtta
- Damog omløpstunellTovatna
- InntakFallbekktjønn
- InntakHela
- InntakJøla
- InntakFjellbekken
- Hyttbekkeni Gjevilvassdalen
- GravbekkenvedRaudøra
- Kanaler/ overføringerfra sidebekkertil Jølafra Langtjønnaog Grønlitjønna

7. SNOTrollheimen(71666448/ 95965128)skalvarslesom planlagtkjøring.

Løyvet ogkjørebokmedbringesundertransportogvisesfram til oppsyn/politi ellerandrenår
detteblir krevd.Bruddpåvilkår, forskrift eller lov vil medførestraffeansvar.Kjørebokskal
føres,ogsendesVerneområdestyret for Trollheimeninnan15.mai hvertår.

Forholdet til annet lovverk
Kjøretillatelsenbegrenserikke grunneiersrett til å nektemotorferdselpåegeneiendom.
Innehaverenavdennedispensasjonenmåselvinnhentetillatelsefra grunneier,og setil at
kjøring følgerandrelover og forskrifter somregulerermotorferdseli utmark.

Klagemulighet
Vedtaketkanpåklagesav enpartellerannenmedrettsligklageinteresse,jf. forvaltningsloven§
28.Frist for klageer treukerfra vedtaketermottatt.Klagenstilestil Miljøverndepartementet,
mensendestil Verneområdestyret for Trollheimen.

Søknaden
TrønderEnergi Kraft AS har to gyldige tillatelser til snømåling behandlet av
Arbeidsutvalget (AU) til Verneområdestyret for Trollheimen inneværende sesong, med
gyldighet 20. april 2015.

Ved en feiltakelse har tidligere tillatelse til bruk av snøscooter ved tilsyn og vedlikehold
av tekniske installasjoner ikke blitt fornyet, og i epost av 19.03.2012 ønsker søker at vi
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også behandler en sak på disse slik at det foreligger et løyve dersom behov for tilsyn
eller vedlikehold skulle være nødvendig.
I Epost av 16.04.2012 peker TrønderEnergi også på behovet for motorferdsel i
forbindelse med mylling av kanaler / overføringsbekker til Jøla og i ved Vassenden i
Gjevilvassdalen. Myllingen skjer som et forebyggende tiltak for å unngå at vatn kommer
på avveie / tar nye løp. Dersom dette skjer vil det føre til behov for maskintransport /
graving på sommeren for reparasjoner.

Det pekes også på at det kan være behov for å avvike kjøretidsbestemmelsene ved
akutte situasjoner, der reparasjoner ikke kan vente. Søker ønsker en mulighet for å
kunne avvike kjøretidsbestemmelsene om slike behov oppstår.

Naturmangfoldloven og verneforskrift
Formåletmedvernetav Trollheimenlandskapsvernområdeerå ta varepåetsæregentog
vakkertfjellområdemedskogog seterdaler,oget rikt plante- og dyreliv. I denforbindelseer
stillhet, ro og fraværav motordurenviktig kvalitet for bådedyr og mennesker.

Formåletmedvernetav Innerdalenlandskapsvernområdeåbevareet vakkertnaturlandskapsom
pågrunnav topografi,vassdragogvegetasjonharbetydelig rekreativognaturvitenskapelig
verdi.

Det eret genereltkjøreforbudbådei verneforskriftenfor Trollheimenlandskapsvernområde
kap.IV punkt5.1ogvernebestemmelsenefor Innerdalenlandskapsvernområdekap.IV punkt
11.

For Trollheimenlandskapsvernområdekandetåpnesfor transportensøkerherønskeri medhold
av kap.IV punkt5.3d) « transportsomtrengsvedtilsyn avkraftanlegg».

For Innerdalenlandskapsvernområdegårdetfram i vernebestemmelsenekap.IV punkt11at
«Trafikkmedmotorisertkjøretøytil landsog til vannsog landingmedluftfartøyer forbudt.
Unntatter nødvendigtransporti forbindelsemedbosettingen,seterbrukene,driften av deto
turisthyttene,politi- ogambulansetjeneste,oppsynmedlandskapsvernområdetog
vannkraftanleggetvedLangvatnet.»

Miljøverndepartementethar8.2.2011i medholdav Naturmangfoldloven(NML) § 62 delegert
forvaltningsmyndighetentil Verneområdestyretfor Trollheimenfor dispensasjoneretter
verneforskriftenogNML § 48.

Verneområdestyret for Trollheimenharvideredelegertmyndighetfor behandlingav ikke
prinsipiellemotorferdselsakerinnenforverneområdenei Trollheimentil arbeidsutvalget.

Alle dispensasjonerskalvurderesetterNML §§8-12.

Vurdering av saken

Av forvaltningsplanenfor Trollheimengårdetfram atdeti motorferdselknyttet til tilsyn med
kraftanleggog vitenskapeligeundersøkelserkanfå tillatelse.Deter etmål åholde
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motorferdselenpået minimum.Det kanstillesvilkår omtilbakemelding(kjørebok) ved
tillatelserknyttet til motorferdsel.

For permanentetransportbehovvil detkunnebli gitt dispensasjonfor inntil 3 år, forutsattgod
samordning,informasjonog tilbakemelding.

All transportderdetbenyttesmotorisertkjøretøyi utmarkbørskjemestmulig sporløst,detvil
si påsnødektog frossetmark.

Persontransporti verneområdeter i utgangspunktetikke tillatt, annetennvedledig kapasiteti
forbindelsemedannentransport.

Forvaltningsplanenharkjøretidsbegrensningerfor åminimeremotorferdseli ferie,høytid og
helg,og i sårbaretider for vilt omvåren.
Tidligereårstillatelserharværtgitt for 3 år omgangen.Dennegangenønskersøkerå få
tillatelsetil og medsesongen2015,ogvisertil at detteharværtgitt i andreområder.Med
bakgrunni atordningenmedflerårigetillatelserserut til å fungeregodt,ogat detnye
verneområdestyret vil sitteut sesongen2015,synesdetmulig åkunnegi entillatelsefor omsøkt
periode.

§ 8 kunnskapsgrunnlaget
Ved kjøring medsnøscooterer støydenstørstebelastningenfor miljøet, transportenvil ikke så
lengedenskjerpåsnødektog frossetmarksettevesentligespori terrenget.Støyer likevel en
vesentligforstyrrelsefor viltlevendedyr og tamrein,spesielti yngletiden.Ogsåturgåere, jegere
og fiskerevil sjeneresavstøtfra motorkjøretøy.

§ 9 føre-var-prinsippet
Kunnskapsgrunnlagetsynesåværetilstrekkeligog deter ikke behovfor å ta i bruk føre-var-
prinsippet.

§ 10økosystemtilnærmingogsamletbelastning
Densamledebelastningenpåverneverdieneer ikke stor,dadeter særligstøysomer
belastningeni dettetilfellet. Medkjøretidsbegrensningerer hensynetbådeandrebrukereogvilt
/ tamreinogsåivaretatt.

Det er ikke noeny dispensasjonspraksisi dennesaken,sommedførernoefarefor presedens
medpåfølgendeøkningi omfangetav motorferdseleni områdetutoverdagensnivå.

§ 11kostnadenevedmiljøforringelse
Vurderessomikke relevanti dennesakdatiltaket ikke medførervarig skade.

§ 12 miljøforsvarligeteknikkerogdriftsmetoder
Snøscootervurderessommesthensiktsmessigkjøretøyfor denomsøktetransporten.All
transportbørskjepåsnødektog frossetmark.

Kopi:
Meldal kommune,7336Meldal
Rennebukommune,7393Rennebu
Oppdalkommune,7340Oppdal
Sunndalkommune,6601Sunndalsøra
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Surnadalkommune,6650Surnadal
Fylkesmanneni Sør-Trøndelag,Postboks4710Sluppen,7468Trondheim
Fylkesmanneni Møreog Romsdal,Fylkeshuset,6404Molde
Statensnaturoppsyn, Postboks5672Sluppen,7485Trondheim
Direktoratetfor naturforvaltning,Postboks5672Sluppen,7485Trondheim
Lensmanneni Meldal,Postboks124,7338Meldal
Rennebulensmannskontor,Berkåk,7393Rennebu
Oppdallensmannskontor,Postboks94,7341Oppdal
Sunndallensmannskontor,Auregata14,6600Sunndalsøra
Lensmanneni Surnadalog Rindal,6650Rindal
Reindriftsforvaltningeni Sør-Trøndelag/Hedmark,Postboks121,7361Røros
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VERNEOMRÅDESTYRET FOR

TROLLHEIMEN
Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2012/2687-0

Saksbehandler: Hege Sæther Moen

Dato: 13.04.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Verneområdestyret for Trollheimen 50/2012 07.05.2012

Oddvar Aalbu - Svar på søknad om bruk av helikopter for transport -
Kamtjønnin, Oppdal kommune

Søker:
OddvarAalbu,Ålbu, 7340Oppdal
Epost:oddvar.aalbu@oppdal.com

Dokumenter i saken:
1. Søknadfra OddvarAalbu datert04.04.2012,oversendtfra Oppdalkommuneperepostden
10.04.2012.

Søknadenvurderes iht.:
1. Forskrift for Trollheimenlandskapsvernområdeav11.12.87.
2. Forvaltningsplanfor Trollheimenlandskapsvernområdeav august2005
3. Naturmangfoldloven

Forvalters tilrådning

OddvarAalbu gis tillatelsetil brukavhelikopterfor transportav materialertil gjenoppbygging
av Kamtjernbu,somble tattav rasvinteren2010. Tillatelsener gitt medhjemmeli
verneforskriftenfor Trollheimenlandskapsvernområdekap.IV punkt5.3. e).

Vilkår:
- Tillatelsengjelderfor nødvendigantall løft / landingermedhelikoptervedKamtjerni

løpetav endag.
- Flygingenskalutførespåhverdagi periodenjuli - september2012.
- Flygingenskalforegåslik at dettashensyn til naturmiljø,vilt /rein ogmennesker.
- Nødvendigtillatelsetil startog landingskal innhenteshosgrunneierogkommune.
- Detskalføreslogg fra transporten,somsendesVerneområdestyret for Trollheimenetter

at transportenerutført.

SNOTrollheimenog Lensmanneni Oppdalskal varslesto dagerfør flygingenfinnersted.

Side 41



Søknadenervurderti forhold til naturmangfoldloven§§ 8 – 12.

Klagemulighet:
Vedtaketkanpåklagesav enpartellerannenmedrettsligklageinteresse,jf. forvaltningsloven§
28.Frist for klageer tre uker fra vedtaketermottatt.Klagenstilestil Miljøverndepartementet,
mensendestil Verneområdestyret for Trollheimen.

Søknaden
Oddvar Aalbu søker om tillatelse til å bruke helikopter for frakt av materialer for
oppbygging av Kamtjernbu. Transportstrekning vil bli fra Gjevillvassdalen ved Gjørdøla
til Kamtjern, Oppdal kommune. Omfanget er estimert til en dag, i tidsrommet juli –
september 2012.

Naturmangfoldloven og verneforskrift

Formålet med vernet av Trollheimen landskapsvernområde er å ta vare på et særegent
og vakkert fjellområde med skog og seterdaler, og et rikt plante- og dyreliv.

I den forbindelse er stillhet, ro og fravær av motordur en viktig kvalitet for både dyr og
mennesker.

Det er et generelt kjøreforbud i verneforskriften for Trollheimen landskapsvernområde
(LVO) kap. IV punkt 5.1, men det kan åpnes for omsøkte transport i medhold av
verneforskriften for Trollheimen LVO kap. IV punkt:

5.3 e) «Frakting av materialer og tyngre utstyr (båter e.a.) til fritidshus, buer og naust»

Miljøverndepartementet har 8.2.2011 i medhold av Naturmangfoldloven (NML) § 62
delegert forvaltningsmyndigheten til Verneområdestyret for Trollheimen for
dispensasjoner etter verneforskriften og NML § 48.

Verneområdestyret for Trollheimen har videre delegert myndighet for behandling av
ikke prinsipielle motorferdselsaker innenfor verneområdene i Trollheimen til
arbeidsutvalget.

Alle dispensasjoner skal vurderes etter NML §§ 8-12.

Vurdering av saken

Det er en overordnet nasjonal målsetting å holde omfanget av motorisert ferdsel i
utmark på et minimum, både i og utenfor verneområdene.

Søker har et behov for motorisert transport knyttet til frakt av materialer til
gjenoppbygging av Kamtjernbu, som ble tatt av ras i 2010.

Av forvaltningsplanen for Trollheimen går det fram at det i motorferdselsaker knyttet til
hytter som blir brukt privat eller til utleie, skal føres en restriktiv dispensasjonspraksis.
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Transport av materialer og tyngre utstyr i forbindelse med vedlikehold vil i
utgangspunktet få en positiv behandling. All transport bør skje mest mulig sporløst.

Forvaltningsplanen har kjøretidsbegrensninger for å minimere motorferdsel i ferie,
høytid og helg, og i sårbare tider for vilt om våren.

§ 8 kunnskapsgrunnlaget
Bruk av helikopter for transport slik det søkes om her medfører kun midlertidig miljø-
forstyrrelse i form av støy. Støy er likevel en vesentlig forstyrrelse for viltlevende dyr og
tamrein, spesielt i yngletiden. Også turgåere, jegere og fiskere vil sjeneres av støy fra
motorkjøretøy.

Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og det er ikke behov for å ta i bruk § 9 føre-var-
prinsippet.

§ 10 økosystemtilnærming og samlet belastning
Den samlede belastningen på verneverdiene er ikke særlig stor, da det er særlig støy
som er forstyrrelsen i dette tilfellet. Med krav om å utføre transporten på hverdag, holde
omfanget på et minimum og samlet i tid (en dag) synes hensynet til andre brukere å
være ivaretatt best mulig. Perioden for transporten i juli – september regnes ikke som
en spesielt sårbar periode for vilt / tamrein i området.

Det er ikke noen ny dispensasjonspraksis i denne saken, som medfører fare for
presedens med påfølgende økning i omfanget av motorferdselen i området utover
dagens nivå.

§ 11 kostnadene ved miljøforringelse
Vurderes som ikke relevant i denne sak da tiltaket ikke medfører varig skade.

§ 12 miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Området er vanskelig tilgjengelig for snøscootertransport, samtidig som omfanget av
transporten er stor. Det vurderes derfor at bruk av helikopter er beste miljømessige
metode.

Samlet vurdering av saken er at søker har et reelt behov for transport, og at helikopter
er beste miljøforsvarlige metode for å gjennomføre denne transporten for å forringe
miljøet minst mulig. Det er hjemmelsgrunnlag i verneforskriften for å kunne gi slik
tillatelse.

Kopi:
Oppdal kommune, 7340 Oppdal
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkeshuset, 6404 Molde
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Postboks 4710, Sluppen, 7468 Trondheim
Statens naturoppsyn, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim
Direktoratet for naturforvaltning, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim
Oppdal Lensmannskontor, 7340 Oppdal
Reindriftsforvaltningen i Sør-Trøndelag/ Hedmark, Pb 121, 7361 Røros
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VERNEOMRÅDESTYRET FOR

TROLLHEIMEN
Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2012/2809-0

Saksbehandler: Hege Sæther Moen

Dato: 16.04.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Verneområdestyret for Trollheimen 51/2012 07.05.2012

Trollheimen Sitje - Svar på søknad om bruk av helikopter for samling
av rein til kalvemerking - Trollheimen landskapsvernområde, Oppdal,
Rennebu, Meldal, Rindal og Surnadal kommuner.

Søker
Trollheimen Sitje, ved Maja Britt Renander, Nerskogen, 7393 Rennebu
Epost: maja-britt@hotmail.com

Dokumenter i saken
1. Søknad fra trollheimen Sitje datert 15.04.2012

Søknaden vurderes iht.:
1. Forskrift for Trollheimenlandskapsvernområdeav11.12.87.
2. Forvaltningsplanfor Trollheimenlandskapsvernområdeav august2005
3. Naturmangfoldloven

Forvalters tilrådning

TrollheimenSijtevedMajaBritt Renandergis tillatelsetil nødvendigbruk avhelikopterfor
samlingav rein for til kalvemerking.Tillatelsenergitt medhjemmeli verneforskriftenfor
Trollheimenlandskapsvernområdekap.IV punkt5.3.f).

Vilkår
1. Tillatelsengjelderfor bruk avhelikopteri inntil to døgni forbindelsemed
ordinærkalvemerkingsommeren2012.
2. Flygingenskalutførespåhverdagmellom08.00– 20.00,og foregåslik at dettashensyn til
naturmiljø,vilt /reinog mennesker.
3. Nødvendigtillatelsetil startog landingskalinnhenteshosgrunneierog kommune.
4. Det skalføreslogg fra transporten,somsendesVerneområdestyret for Trollheimenetterat
transportener utført.

SNOTrollheimenog lensmenni deaktuellekommuneneskalvarslesto dagerfør fl ygingen
finner sted.
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Søknadenervurderti forhold til naturmangfoldloven§§ 8 – 12.

Klagemulighet
Vedtaketkanpåklagesavenparteller annenmedrettsligklageinteresse,jf.
forvaltningsloven§ 28.Frist for klageer treukerfra vedtaketermottatt.Klagen
stilestil Miljøverndepartementet,mensendestil Verneområdestyret for
Trollheimen.

Søknaden
TrollheimenSitjesøkerom tillatelsetil lavtflyging / landingmedhelikopterunderdriving og
samlingav rein til merkeanleggetvedSkrikhøasommeren2012.Områdenesomeraktuelleer
Storbekkhøa-Gjevilvasskamman– Skrikhøa– Rinnhatten– Mellomfjellet – Snota.Dersomdet
gårrein andrestederkanogsådisseområdeneværeaktuelle.

Omfangetav flygingenerestimerttil 10 -20 flytimer.Aktuelt tidsromer i løpetav to døgni juli
måned,mendetkanbli tidligere/senereavhengig avværog fl yforhold.

Reindriftenønskerå benytte helikopterfor ågjøredetmulig å gjennomføremerkingeninnenfor
enkort mengunstigperiodeom sommeren.

Naturmangfoldloven og verneforskrift
Formåletmedvernetav Trollheimenlandskapsvernområdeer å tavarepåetsæregentog
vakkertfjellområdemedskogog seterdaler,og et rikt plante- og dyreliv.

Stillhet, ro og fraværav motordurenviktig kvalitet i et naturvernområde,bådefor dyr og
mennesker.

Det eret genereltkjøreforbud(herunderogsålavtflygingog landingmedhelikopter)i
verneforskriftenfor Trollheimenlandskapsvernområde(LVO) kap.IV punkt5.1.En eventuell
tillatelsekangis i medholdav verneforskriftenfor TrollheimenLVO kap.IV 5.3.f).
Motorferdselnårandresærligegrunner foreligger.Behovetskalveiesmotmuligeskaderog
ulemper,ogmedmål omå reduseremotorferdselentil et minimum.

Miljøverndepartementethar8.2.2011i medholdav Naturmangfoldloven(NML) § 62 delegert
forvaltningsmyndighetentil Verneområdestyretfor Trollheimenfor dispensasjoneretter
verneforskriftenogNML § 48.

Verneområdestyret for Trollheimenharvideredelegertmyndighetfor behandlingav ikke
prinsipiellemotorferdselsakerinnenforverneområdenei Trollheimentil arbeidsutvalget.

Alle dispensasjonerskalvurderesetterNML §§8-12.

Vurdering av saken
Det erenoverordnetnasjonalmålsettingåholdeomfangetav motorisertferdseli utmarkpået
minimum,bådei ogutenforverneområdene.

Søkerharbehovfor å brukehelikoptertil lavtflyging / landingfor å kunnegjennomføre
kalvemerkingeninnenforenkort oggunstigperiodeav sommeren.
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Av forvaltningsplanenfor Trollheimengårdetframat detkanåpnesfor begrensetbrukav
helikopternårdeternødvendigfor åsikresamlingogmerkingavreinen.

Forvaltningsplanenharkjøretidsbegrensningerfor åminimeremotorferdseli ferie,høytid og
helg,og i sårbaretider for vilt omvåren.Disseskalfølgesfor å minimerekonfliktenmedandre
brukereog skadenfor vilt / rein.Derdeti forbindelsemednæringsdrifterbehovfor å avvike
dissetidenekandetgjøres,mendeterønskeligat helgerog helligdagerunngårsålangtdetlar
seggjøre.

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
Nårdetgjelderhelikoptertransport,er støy denstørstebelastningenpåmiljøet.Helikopteretvil
ikke settevesentligespori terrenget.Det erkjentkunnskapatstøyeret problemfor viltlevende
dyr og for tamrein,spesielti yngletida,og for menneskersombrukerområdet.

Kunnskapsgrunnlageter tilstrekkeligog deter ikke behovfor å ta i bruk§ 9 føre-var-prinsippet.

§ 10økosystemtilnærmingogsamletbelastning
Densamledebelastningenpåverneverdieneer ikke særligstor,dadeter særligstøysomer
forstyrrelseni dettetilfellet. Medkrav omå utføretransportenpåhverdag,holdeomfangetpået
minimumog samleti tid syneshensynettil andrebrukereå væreivaretattbestmulig. Perioden
for transportenregnesikke somenspesieltsårbarperiodefor vilt / tamreini området.

Det er ikke noenny dispensasjonspraksisi dennesaken,sommedførerfarefor presedensmed
påfølgendeøkningi omfangetav motorferdseleni områdetutoverdagensnivå.

§ 11 kostnadenevedmiljøforringelse
Vurderessomikke relevanti dennesakdatiltaket ikke medførervarigskade.

§ 12miljøforsvarligeteknikkerog driftsmetoder
Helikopterer enestemuligemotorisertetransportmiddelsomkanaksepteresbruktpådenne
tidenavåret(barmark).Tidspunktettiltaketer planlagtgjennomførti er avdeminstsårbarefor
naturmiljø/ vilt, mensfotturistenekanværemangei områdetpådennetiden.Dersomtiltaket
gjennomføreskonsentrerti tid påukedager forholdettil fotturisteneivaretattetterbesteevne.

Samletvurderingav sakener atsøkerharet reeltbehovfor transporti næring.Helikopterer
bestemiljøforsvarligemetodefor å gjennomføredennetransportenutenå forringemiljøet.
Det erhjemmelsgrunnlagi verneforskriftenfor Trollheimenlandskapsvernområdefor åkunne
gi slik tillatelse,ogsøkersbehovveid oppmot muligeskaderog ulempertilsier at detbøråpnes
for omsøkttiltak.

Kopi:
Oppdalkommune,IngeKrokansveg2, 7340Oppdal
Rennebukommune,Berkåk,7391Rennebu
Meldal kommune,7336Meldal
Rindalkommune,6659Rindal
Surnadalkommune,6650Surnadal
Fylkesmanneni Møreog Romsdal,Fylkeshuset,6404Molde
Fylkesmanneni Sør-Trøndelag,Postboks4710Sluppen,7485Trondheim
Statensnaturoppsyn, Postboks5672Sluppen,7485Trondheim
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Direktoratetfor naturforvaltning,Postboks5672Sluppen,7485Trondheim
Lensmanneni Surnadalog Rindal,Pb34,6656Surnadal
MeldalLensmanskontorPostboks124,7338Meldal
Rennebulensmannskontor,7391Rennebu
Oppdallensmannskontor,Pb.94,7341Oppdal
ReindriftsforvaltningenSør-Trøndelag/Hedmark,7361Røros
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VERNEOMRÅDESTYRET FOR

TROLLHEIMEN OG INNERDALEN

LANDSKAPSVERNOMRÅDER
Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2012/2783-0

Saksbehandler: Hege Sæther Moen

Dato: 16.04.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Verneområdestyret for Trollheimen 52/2012 07.05.2012

Trondhjems Turis tforening - Svar på søknad om motorferdsel -
helikopte rtransport til Trollheimshy tta - Trollheimen
landskapsvernområde og Svartåmoen naturreservat, Surnadal
kommune

Søker:
TrondhjemsTuristforening,Sandgt30,7012Trondheim.
Epost:fimapost@tt.no
Dokumenter i saken:
1. Søknadfra Trondhjemsturistforeningdatert13.04.2012.

Søknadenvurderes iht.:
1. Forskrift for Trollheimenlandskapsvernområdeav11.12.87.
2. Forvaltningsplanfor Trollheimenlandskapsvernområdeav august2005
3. Naturmangfoldloven

Forvalters tilrådning

TrondhjemsTuristforeninggis tillatelsetil brukav helikopter(landingog lavtflyging) for
transportav nødvendigutsyr ogvarertil drift av Trollheimshytta sesongen2012,for transportav
materialtil planlagtbyggearbeidpåuthusetvedTrollheimshyttaog for transportav materialertil
kloppleggingav sårbarepartierav denmerkedestieni Svartåmoennaturreservat.

Tillatelsener gitt medhjemmeli verneforskriftenfor Trollheimenlandskapsvernområdekap.IV
punkt5.3.c) og Naturmangfoldloven§ 48 for eventuelllavtflyging / nedsettav material(klopp)
påmyrområderinnenforSvartåmoennaturreservat.

Vilkår:
- Tillatelsengjelderfor nødvendigantallløft / landingermedhelikopterved

Trollheimshytta,og påaktuellemyrpartiersomskalklopplegges.
- Tillatelsengjelderfor nødvendigantall turer/ lassi løpetav to dagi sesongen2012.
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- Flygingenskalutførespåhverdagmellom08.00– 20.00,og foregåslik atdettas
hensyn til naturmiljø,vilt /reinog mennesker.

- Nødvendigtillatelsetil startog landingskal innhenteshosgrunneierogkommune.
- Detskalføreslogg fra transporten,somsendesVerneområdestyret for Trollheimenetter

at transportenerutført.

SNOTrollheimenog Lensmanneni Rindalog Surnadalskalvarslesto dagerfør flygingen
finner sted.

Søknadenervurderti forhold til naturmangfoldloven§§ 8 – 12.

Klagemulighet:
Vedtaketkanpåklagesav enpartellerannenmedrettsligklageinteresse,jf. forvaltningsloven§
28.Frist for klageer treukerfra vedtaketermottatt.Klagenstilestil Miljøverndepartementet,
mensendestil Verneområdestyret for Trollheimen.

Søknaden
TrondhjemsTuristforeningviseri sin søknadog telefonsamtalemedverneområdeforvalterden
16.04.2012,til behovfor å få transportertinn varertil Trollheimshytta for drift sommeren2012.
Det er i årogsåplanlagtutbyggingav uthusetfor åbedrebrannsikkerheten påhytta. Dennye
uthusdelenskalblantannetrommeet utvendigfyrrom,samtet bedrestøyisolertrom for
strømaggregat.Materialertil byggearbeideneerderforogsåendel av transportbehovetdenne
sesongen.

SøkeroppgirstartstedvedGråhaugenfjellstueog landingsstedvedTrollheimshytta.

I tillegg er detbehovfor å settenedmaterialerfor kloppleggingav bløtei detetablertestinettet.

Naturmangfoldloven og verneforskrift
Formåletmedvernetav Trollheimenlandskapsvernområdeerå ta varepået særegentog
vakkertfjellområdemedskogog seterdaler,og et rikt plante- og dyreliv.

Formåletmedvernav Svartåmoennaturreservaterå sikreet skogområdemedalt naturlig
plante- og dyreliv. Av spesiellekvaliteterkannevnesatområdeteret urørt furuskogområdepå
grusavsetningersomer typiskefor regionen.

Stillhet, ro og fraværav motordurenviktig kvalitet i et naturvernområde,bådefor dyr og
mennesker.

Deter et genereltkjøreforbudbådei verneforskriftenfor Trollheimenlandskapsvernområde
(LVO) kap.IV punkt5.1og SvartåmoennaturreservatkapIV punkt4.

Det kanåpnesfor omsøktetransporti medholdav verneforskriftenfor TrollheimenLVO kap.
IV punkt5.3.c). For Svartåmoennaturreservatmanglerhjemmelfor tiltaket i verneforskriften,
ogeneventuelltillatelsemågis i medholdav Naturmangfoldloven§ 48.

Miljøverndepartementethar8.2.2011i medholdav Naturmangfoldloven(NML) § 62 delegert
forvaltningsmyndighetentil Verneområdestyretfor Trollheimenfor dispensasjoneretter
verneforskriftenog NML § 48.
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Verneområdestyret for Trollheimenharvideredelegertmyndighetfor behandlingav ikke
prinsipiellemotorferdselsakerinnenforverneområdenei Trollheimentil arbeidsutvalget.

Alle dispensasjonerskalvurderesetterNML §§8-12.

Vurdering av saken
Det erenoverordnetnasjonalmålsettingåholdeomfangetav motorisertferdseli utmarkpået
minimum,bådei ogutenforverneområdene.

Søkerharet behovfor motoriserttransportknyttet til frakt av materialertil byggearbeidog
klopplegging,i tillegg til transportav varertil drift av Trollheimshytta i sesongen2012.

Av forvaltningsplanenfor Trollheimengårdetframat søknadomtransportav materialerog
tyngreutstyr i forbindelsemedvedlikehold/byggearbeid i utgangspunktetvil få enpositiv
behandling.Varetransportentil Trollheimshytta regnessomnødvendig. Hovedtransporteninn
vedsesongåpningi midtenav juni ervanskeligå løsesommerstidpåannenmåteennved
helikopter.Suppleringavvarerutoversommerenskjeri hovedsakmedbåtoverGråsjøenog
bæresderetteropptil hytta. I sesongermedet stortantallbesøkendekandetlikevel værebehov
for åsupplerestørremengdervarer– transportendaerav søkerønskeligå gjøremedhelikopter.

TT harfått midlergjennomSNOfor kloppleggingav flerestrekningeri Trollheimen.Noenav
disseeraktuelleå transportereinn medhelikopteri forbindelsemeddenøvrigetransportentil
Trollheimshytta sommeren2012.

Forvaltningsplanenharkjøretidsbegrensningerfor åminimeremotorferdseli ferie,høytid og
helg,og i sårbaretider for vilt omvåren.Disseskalfølgesfor å minimerekonfliktenmedandre
brukereog skadenfor vilt / rein.

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
Nårdetgjeldervaretransport,erstøy denstørstebelastningenpåmiljøet,og helikoptervil ikke
settevesentligespori terrenget.Det erkjent kunnskapat støyeret problemfor viltlevendedyr
og for tamrein,spesielti yngletida,og for menneskersombrukerområdet.Mennoenfå timers
transportpå ukedagi sommersesongenanservi ikke vil føretil skadepåverneverdieneeller
viltet / rein i området.

Kunnskapsgrunnlageter tilstrekkeligog deter ikke behovfor å ta i bruk § 9 føre-var-prinsippet.

§ 10økosystemtilnærmingogsamletbelastning
Den samledebelastningenpåverneverdieneer ikke særligstor,dadeter særligstøysomer
forstyrrelseni dettetilfellet. Medkrav omå utføretransportenpåhverdag,holdeomfangetpået
minimumogsamleti tid (endag)syneshensynettil andrebrukereå væreivaretattbestmulig.
Periodenfor transportenfra midtenav juni ogut barmarksesongenregnesikke somenspesielt
sårbarperiodefor vilt / tamreini området.

Det er ikke noenny dispensasjonspraksisi dennesaken,sommedførerfarefor presedensmed
påfølgendeøkningi omfangetav motorferdseleni områdetutoverdagensnivå.

§ 11 kostnadenevedmiljøforringelse
Vurderessomikke relevanti dennesakdatiltaket ikke medførervarig skade.
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§ 12miljøforsvarligeteknikkerog driftsmetoder
Setti lys av årstidenog Trollheimshyttasbeliggenhetvurderesdetat helikopterer enesteog
bestemuligetransportmiddel.

§ 48 Dispensasjonfra vernevedtak
Vernebestemmelsenefor Svartåmoennaturreservatharikke hjemmelsomkanbrukesved
lavtflyging / landingknyttet til omsøktetiltak. Det erderfornødvendigå benytte§ 48 i NML.
NML § 48kanbarebrukesdersomtiltaket ikke stridermotvernevedtaketsformålog ikke kan
påvirkeverneverdienenevneverdig.Denomsøktetransportener kortvarig,forbigåendeogav en
slik karakterat denikke skaderverneverdiene.Tiltaket striderheller ikke mot verneområdets
formål,§ 48kanderforbenyttesi dettetilfelle.

Samletvurderingav sakener atsøkerharet reeltbehovfor transport,ogat helikoptererbeste
miljøforsvarligemetodefor å gjennomføredennetransportenfor å forringemiljøetminstmulig.
Det erhjemmelsgrunnlagi verneforskriftenfor Trollheimenlandskapsvernområdefor åkunne
gi slik tillatelse.ForSvartåmoenNaturreservatmanglerverneforskriften hjemmelfor å kunnegi
tillatelsetil omsøktetransport,tillatelsenmåderforgis i medholdav Naturmangfoldloven§ 48.

Kopi:
Surnadalkommune,6650Surnadal
Fylkesmanneni Møreog Romsdal,Fylkeshuset,6404Molde
Fylkesmanneni Sør- Trøndelag,Postboks4710Sluppen,7468Trondheim
Direktoratetfor naturforvaltning,Postboks5672Sluppen,7485Trondheim
Statensnaturoppsyn, Pb5672Sluppen,7485Trondheim
Reindriftsforvaltningeni Sør-Trøndelagog Hedmark,Øra28,7374Røros
Lensmanneni SurnadalogRindal,6650Surnadal
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VERNEOMRÅDESTYRET FOR

TROLLHEIMEN OG INNERDALEN

LANDSKAPSVERNOMRÅDER
Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2011/9098-0

Saksbehandler: Hege Sæther Moen

Dato: 18.04.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Verneområdestyret for Trollheimen 53/2012 07.05.2012

Tildelte midler til skjøtsel, tilrettelegging og tiltak Trollheimen 2012

Dokumenter i saken
1. Bestillingsdialog 2012 – innmeldte behov for tiltaksmidler Trollheimen – innsendt av
Verneområdeforvalter 15.12.2011.
2. Midler til forvaltning av verneområder Trollheimen – brev fra Direktoratet for
Naturforvaltning av 14.03.2012.

Forvalters tilrådning

Innmeldte tiltak i bestillingsdialogen for 2012 prioriteres i sin helhet som planlagt.
Tiltak 1 – 9 utgjør til sammen 300.000 kroner.

Verneområdeforvalter jobber videre med aktuelle tiltak og utarbeider avtaler med
aktuelle aktører for gjennomføring av planlagte tiltak.

Verneområdeforvalter kan avklare eventuelle mindre justeringer med leder i tiden fram
til møtet den 27. juni 2012, der status og videre plan for tiltaksmidler behandles.

Alle innmeldte tiltak er i tråd med forvaltningsplanen og fremmer verneformålet direkte,
eller indirekte ved å skape forståelse for vern og ivaretakelse av viktige naturverdier.

Bakgrunn

Under bestillingsdialogen for tiltaksmidler ble det av verneområdeforvalter meldt inn (i
samråd med lokal SNO) behov knyttet til 10 prioriterte tiltak i Trollheimen 2012.
Tiltakene er vis i tabell under, med antatt beløp og prioritering. Til sammen ble det
meldt inn tiltaksmidler på 300.000.
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For 2012 har Verneområdestyret fått følgende tildeling av midler til bruk i Trollheimen:

Bestillingsdialog SNO (1426.30) 175.000,-
Tiltaksmidler DN (1427.01). 200.000,-
Sum 375.000,-

Verneområdestyret for Trollheimen har altså fått romslig tildeling i forhold til innmeldt
behov.

I tillegg er det tildelt 100.000 fra DN over post 1427.21 til arbeid med
forvaltningsplanen. Disse kan brukes til nødvendige registreringer,
medvirkningsprosesser, trykking m.m.

Naturmangfoldloven, verneforskrift og forvaltningsp lan
Formålet med vernet av Trollheimen landskapsvernområde er å ta vare på et særmerkt
og vakkert fjellområde med skog og seterdaler, og et rikt plante- og dyreliv.

I forvaltningsplanen for Trollheimen pekes det på at seterdalene med sitt
kulturlandskap skal sikres for framtiden, likeså det rike plante og dyrelivet. For å greie å
oppfylle disse målene er skjøtselstiltak nødvendig.

Informasjon skaper bedre forståelse for vern, og forvaltningsplanen peker på behovet
for at dette arbeidet prioriteres både av forvaltning og SNO.

Videre går det fram av forvaltningsplanen at det er behov for kartlegging av biologisk
mangfold, med påfølgende oppfølging i form av skjøtsel eller andre tiltak for å ivareta
viktige områder.

I områder tilrettelagt for ferdsel gjennom merkede stier peker forvaltningsplanen på at
vedlikehold av stier, bruer, varder, skilt og veivisere kan og bør fortsette. Ferdselen skal
ikke gå utover verneverdiene.

Miljøverndepartementet har 08.02.2011 med hjemmel i Naturmangfoldloven (NML) §
62 gitt Verneområdestyret for Trollheimen forvaltningsmyndighet for Trollheimen LVO.
Forvaltningsmyndighet omfatter vedtak fattet i medhold av verneforskriftene og NML §
48.
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Skjøtselsarbeid kan skje i medhold av det enkelte verneområdets verneforskrift, og i
medhold av NML § 47.

NML §§ 8 – 12 skal ligge til grunn ved vurderingene av enkelttiltakene som iverksettes i
Trollheimen i tråd med vedtak om bruk av tiltaksmidler.

Vurdering av saken
Planlagte og innmeldte tiltak i bestillingsdialogen for 2012 tok utgangspunkt i tidligere
faste oppdrag (Innerdalen) og i kjente ønsker og behov for skjøtsel og bedre
tilrettelegging i deler av stinettet (bl.a.Kårvatn).

Tiltak 1: Informasjonsfilm Trollheimen – her har SNO lokalt satt av 40.000 fra 2011
til tiltaket, og verneområdeforvalter mener det bør stilles til rådighet
nødvendig midler inntil 40.000 i tillegg. Det finnes en del filmmateriale,
men kan eventuelt være behov for supplering. Verneområdeforvalter og
lokalt SNO arbeider videre med saken.

Tiltak 2, 3, 6: Gjelder alle Innerdalen. SNO lokalt har i flere år hatt en fast avtale med
grunneier om tjenestekjøp for skjøtsel (beite og slått), tilretteleggingstiltak
og informasjonsarbeid. Verneområdeforvalter utarbeider en tilsvarende
avtale mellom grunneier og Verneområdestyret for 2012 på 40.000.

Tiltak 4: Skjøtselsarbeid i Trollheimen. Naturvernforbundet har utført slått på
Vollasetra i 2011, og FNF søker på vegne av dem også om 10.000 for
samme arbeid i 2012. Dette bør innvilges.

I resultat fra Naturtype kartleggingen som ble utført i 2012 viser det seg at
Vollasetra, Langbakksetra og Liabøsetra i Sunndal alle er nasjonalt viktige
(kat. A) områder med slåttemark som bør følges opp. Forslag på 20.000 til
slått på Langbakksetra og Liabøsetra.

Skjøtsel / slått er viktig for framtidig bevaring av verneområdene i
Trollheimen, og verneområdeforvalter foreslår at det arrangeres et
skjøtselskurs i samarbeid kommunene for å stimulere flere til å iverksette
skjøtselsarbeid og søke SMIL-midler til tiltak. Forslag på 20.000 til kurs.

Tiltak 5: Stimuleringstiltak beiting Trollheimen. Innmeldt behov på 20.000, planlagt
tilskudd til noen av de aktive seterbrukene (ev andre større beitebrukere) i
Trollheimen, for å stimulere til fortsatt drift – eventuelt for å beite viktige
områder (inngjerdet) som skjøtselstiltak – «innleie av beitedyr».
Verneområdestyre, leder og verneområdeforvalter jobber videre med
denne posten.

Tiltak 7: Tilrettelegging av våte parti – innmeldt behov på 60.000, tiltenkt utbedring
av sti til Nauståfossen. Kostnadsoverslag ikke klart. Verneområdeforvalter
og Grunneier jobber videre med saken.

TT har søkt om 20.000 til klopplegging i Minilldalen. Forslag på at de
innvilges dette.

Tiltak 8: Oppfølging av naturtype kartlegging – innmeldt behov på 100.000.
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Verneområdeforvalter jobber videre med dette.

Tiltak 9: Informasjonsarbeid mot besøkende – med fokus på samisk bruk av
Trollheimen i nåtid og historisk. Innmeldt behov på 10.000.
Verneområdeforvalter og SNO jobber vider med dette sammen med
Trollheimen Sitja og eventuelle aktuelle samarbeidspartnere.

Andre / aktuelle men ikke innmeldte tiltak:
� Uttak av fremmede arter:

- buskfuru Jøldalen
- gran på Svartåmoen
- m.m.

� Informasjonstavler, bord / benker/ toalett ved viktige innfallsporter….
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Dokumenter i saken
1. Brev med vedlegg fra styringsgruppa for prosjektet Opplev Trollheimen oversendt
per epost 20.01.2012.

Bakgrunn
Prosjektet Opplev Trollheimen er et 3-årig prosjekt som arbeider for verdiskapning i
lokalsamfunnene rundt Trollheimen med utgangspunkt i bærekraftig bruk av
verneområdene. Viktige oppgaver i dette prosjektet er allmennyttige oppgaver som
tilrettelegging og informasjon til brukere / besøkende, markedsføring av området og
bedriftsrettet utviklingsarbeid.

Styringsgruppa for Trollheimen peker på behov for en del avklaringer når det gjelder
informasjon til besøkende, vertskapsrolle og utviklingsarbeid knyttet til Trollheimen og
bygdene rundt.

Som utgangspunkt for dialog stiller sty ringsgruppa følgende spørsmål:

- Vil dere ta noen rolle i informasjonsarbeid rettet mot besøkende?
- Vil i så fall dette inkludere informasjon om overnatting, servering, aktiviteter,

lærestoff om området, råd om sikker ferdsel og turforslag (vandring, ridning,
sykling, padling)

- Hvilken informasjon vil den nye nettsiden inneholde?
- Hvilke tanker har dere om langsiktig vertskapsfunksjon for Trollheimen, og hvem

som bør ha ansvaret?
- Hvilke tanker har dere om lokal verdiskaping, gjennom kommersiell aktivitet hos

grunneiere og reiselivsbedrifter?
- Kan områdestyret tenkes å ta ansvar for utviklingsarbeid av generell art (ikke

rettet mot enkeltbedrifter)?
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