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ØYER KOMMUNE – ETABLERING AV FRITIDSFESTE PÅ
SETRA SYDDA

2015/08

REFERATSAKER

1. Undertegning av protokoll fra møtet 26.01.15.
2. Runde rundt bordet – hva har skjedd siden sist?
3. Postlista – gjennomgang.
4. GPS Rondane – arbeidsgruppe, videreføring 06.05.
5. Rendalen kommune – fagdag 13.04.
6. Utdrag fra dyreposisjoner siste 8 uker - visning.
7. Kiting på Ringebufjellet i påska ut fra sona med stopp- og parkeringsforbud.
8. iNasjonalparker – film villreinfangst ferdigstilt.
9. Rondane – Dovre nasjonalparkstyre – oppfølging av FOU Rondane
10. Fagdag/møte i Villreinrådet 3 og 4. juni – deltagelse?
11. Driftsmidler 2015, kr. 500000,- som i fjor.
12. Åpning fangstminnepark på Hjerkinn 9. juni.
13. Prosjekt observasjonsområde i Fampen – prosjektplan og deltagelse - gjennomgang.
14. Ny merkevarestrategi for nasjonalparker i regi av Miljødirektoratet - visning.
15. Status vedr. forenkling i utmarksforvaltningen.
16. Oppfølging av GPS Rondane – behandling i nasjonalparkstyret 27.04.
17. Evt.

FORSLAG TIL VEDTAK
Referatsakene tas til etterretning.
VEDTAK
Referatsakene tas til etterretning.
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KVOTER 2015

Vedlegg: Ingen

SAKSOPPLYSNINGER
Nemnda skal fastsette kvoter innen 1. mai. Møtet er utsatt til 4. mai grunnet at ikke utvalgene
har gjennomført sine årsmøter tidsnok. Det er søkt Miljødirektoratet om avvik fra forskriften
mht. tidspunkt for behandling. Direktoratet har svart følgende på dette:
Med hjemmel i hjorteviltforskriften § 27 gir Miljødirektoratet villreinnemnda for Rondane
og Sølnkletten utsatt frist for fastsettelse av villreinkvote for jaktåret 2015/2016. Fristen
settes til 4. mai. Det forutsettes at kvoten registreres i Hjorteviltregisteret innen 10. mai.
Vedtaket kan påklages til Klima- og miljødepartementet innen 3 uker, jf. forvaltningsloven
§§ 28 og 29. En eventuell klage fremsettes for Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven § 32.

For Sølnkletten villreinområde foreligger det godkjent bestandsplan. For Rondane gav vi i
forrige møte utsettelse med å utarbeide revidert bestandsplan med ett år. Det betyr at nemnda
for dette området må tildeles kvote etter § 21 Hjorteviltforskriften som sier (utdrag):
§ 21.Målrettet avskyting
Som alternativ til bestemmelsene i § 19 og § 20 kan kommunen eller villreinnemnda pålegge
målrettet avskyting ved å fordele fellingskvoten på et bestemt antall definerte kjønns- og
aldersgrupper. Fellingstillatelsen skal da være utfylt etter følgende alternativer:
For villrein:
Kalv (½ år), simle (1 ½ år og eldre), simle/ungdyr (simle 1 ½ år og eldre eller bukk 1 ½ år),
valgfritt dyr.
For alle artene kan kalv felles i stedet for voksne dyr av begge kjønn.
Det foreligger følgende søknader.
Rondane nord villreinutvalg
Nord for Ula:
Kvote 2015: 200 dyr
Avskytning (korttyper): 10% frie dyr, 28% F50 kg, 32 % F40kg og 30% kalv.

Sør for Ula:
Kvote 2015: 190 dyr + 12% av antall bukker (minimum 100 bukker) som ev.
gjenfinnes seinere (innen mai).
Avskytning (korttyper): 50% Fritt under 40kg og 50% kalv + ev. (12% «Frie
dyr» av gjenfunne bukker). Det må gjenfinnes minimum 100 bukker for at det
skal være aktuelt å tildele «frie dyr».

Kvoteforslaget er satt med følgende bakgrunn:
Målsetting bestandsplan 2010-2014:
Stammens sammensetning bør være: Ca 30 % bukk (1,5 år og eldre, herav halvparten 3 år og
eldre), ca 45 % simler (1,5 år og eldre) og ca 25 % kalv.
Total stammestørrelse bør være ca 1600 vinterdyr, derav 1200 nord for Ula elv og 400 sør for
Ula.
Strukturtelling høsten 2014:
Når det gjelder strukturen i delstammen nord for Ula har vi en bra andel simler (48%) og en
bukkeandel på 29,4%, derav eldre bukker (3+) på 14,4%
Sør for Ula er strukturen nokså usikker, da kun 12% av stammen ble strukturtelt. Men det er
mye som tyder på at bukkeandelen fortsatt er for lav.
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Minimumstelling vinteren 2015:
Under årets telling av vinterbestanden i Rondane Nord ble det funnet 1015 dyr nord for Ula.
Det er forventet at vinterstammen 2015 skal være på ca 1100 dyr. Vanskelig vær og dårlig
snødekning gjør tellingen noe usikker, men at opptil 10% av stammen ikke blir funnet er ikke
så unormalt.
Sør for Ula ble det funnet 345 dyr. Her var det forventet at vinterstammen skulle være mellom
450 og 490 dyr. Her pågår fortsatt arbeidet med å finne et par bukkeflokker.

I forhold til vintertellingen i 2014 har vi en teoretisk bestandsøkning på 89 dyr nord for Ula
og en nedgang på ca 120 dyr sør for Ula.
Vi ligger, uansett om vi ikke har funnet alle dyrene, fortsatt noe under bestandsmålsettinga på
1600 dyr og det betyr at kvotene fortsatt bør være moderate.
Tilvekst
Det er nokså eiendommelig å fastsette kvoter før vi har kunnskap om hvor mange kalver som
blir født og overlever fram til jaktstart.
Sommeren 2014 ble det under kalvetellingen funnet 261 kalv nord for Ula og 103 sør for Ula.
Høsten 2014 ble det tatt ut 6 simler(>/= 1,5 år) nord for Ula og 30 simler (>/= 1,5 år) sør for
Ula. Med en fortsatt stor andel simler (både nord og sør) ser vi for oss en minst like god
kalvetilvekst kommende sommer.
I utregningen av kvoter har vi brukt 25% tilvekst i begge områdene.
Kalvetelling sommeren 2014
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Rondane sør villreinutvalg
Bakgrunn
De siste års tellinger har vist en klar nedgang i bestanden. Årets minimumstall, som ansees å
være gode, viser en vinterbestand på 1949 dyr i Rondane sør. Bestandsmålet på 2300 dyr er
dermed ikke nådd, tross fjorårets kvotereduksjon. Styre peker på et høyt uttak av voksen simle
på «fritt under 50kg» kortet sammen med for høy kvote som en mulig forklaring på
bestandsnedgangen.
Som en konsekvens av denne nedgangen vedtok årsmøtet i 2015 en ytterligere kvotereduksjon
til 650 dyr før årets jakt, samt en ny fordeling av kort for å forsøke å redusere uttaket av
voksen simle.
På Finnsjøfjellet ansees bestanden som stabil. Årets minimumstelling talte 92 dyr. Det er
derfor ønskelig å videreføre tidligere års avskytning her med en kvote på 40 dyr.
Villreinutvalget selger årlig 10 dyr til inntekt for utvalget, samt at 3 dyr i tillegg gis som
premie for minste skutte kalv året før.
Rondane sør villreinområde søker med dette en kvote på totalt 703 frie dyr for villreinjakta
2015. Nedenfor er gjengitt utvikling i stammen både mht. totalantall og struktur.
Strukturtall i årene 1999-2014, Rondane
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*Rondane sør og nord slått sammen under strukturtelling

Sølnkletten villreinområde
Innstilling til årsmøtet som holdes 29. april:

Etter flere rekognoseringsturer, ble det gjennomført telling av hovedflokken ved bruk av
bakkefoto den 4. april. Denne viser et antall på 720 dyr. I påskehelga ble også bukkeflokken
observert på innmark i Nord-Atndalen og består av mellom 100 og 120 dyr. Videre ble det

den 8. april observert en fostringsflokk på 60-70. Ut fra avstand til hovedflokk og manglende
sporrekker, antar en at dette er en egen flokk i tillegg til hovedflokken på 720 dyr.
Oppsummert har vi:
Fostringsflokk 1 (hovedflokk)
Fostringsflokk 2
Bukkeflokk:
Sum

720
60-70
100-120
880-910

Tellingen en vinterbestand på mellom 880 og 910 dyr. Ut fra dette beregner vi stammen før
jakt til 1125 dyr med 25 % tilvekst. Bestandsplanen sier at vinterstammen skal reduseres ned
mot 800 dyr. Vinterbeitet er ingen minimumsfaktor i Sølnkletten. Kondisjonen og
produksjonen virker å være stabilt god. Bestandsutviklingen er i tråd med bestandsplan etter
første år av planperioden.
Ved kvotefastsetting for 2015 legger utvalget til grunn den planlagte reduksjonen av
bestanden og foreslår et uttak på omkring 260 dyr. På bakgrunn av størrelsen på
vinterbestanden og erfaringsvis fellingsprosent, forslås kvoten til 650 dyr. Fordelingen
foreslås som en normalfordeling med 10 % frie dyr, 55 % fritt under 50 kg og 35 % kalv.

Naturmangfoldlovens § 16. (høsting av vilt og lakse- og innlandsfisk) sier:
Vedtak om å tillate høsting av vilt treffes med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og
fangst av vilt (viltloven).
Høsting kan bare tillates når best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten produserer et
høstingsverdig overskudd.
Ved avgjørelsen om å tillate høsting og om fremgangsmåten ved høsting skal det videre
legges vekt på artens funksjon i økosystemet og den virkning høstingen kan ha på det
biologiske mangfold for øvrig. Det skal også legges vekt på artens betydning for næring eller
rekreasjon, høstingstradisjon i vedkommende område og på skade som arten gjør.
Høsting skal også gjøres i hht. § 15 i samme lov (forvaltningsprinsippet).
VURDERING
Ut fra naturmangfoldlovens bestemmelser er grunnlaget for et jaktuttak til stede i alle de tre
områdene. Dette er planlagt utført under ordinær jakt etter vanlig opplegg. Jeg har ingen
innvendinger til dette.
Det foreligger en del usikkerhet knyttet til antallet dyr i Rondane. Dette er ingen god
situasjon, og det er helt uklarhet knyttet til årsakene. Utvalgene gir også klart uttrykk for
dette. Denne situasjonen er innarbeidet i deres søknader, og de har her lagt seg på den sikre
siden mht. antall dvs. de ønsker ikke å redusere stammen, heller tvert i mot. I Sølnkletten
vises det til bestandsplanen og at tellingen i vinter er i tråd med målsettingen her.
Tildelingen i Rondane skal gjøres etter §21 dvs. med fordeling på ulike dyr. Den praktiske
tildelingen fra utvalgene fastsettes på en måte (i forhold til kg osv) som gjør at det skytes

ulike kategorier dyr ut fra en klar målsetting med bestanden. Siden søknadene er forankret i
bestandsmålene og dermed godt begrunnet, ser jeg ingen konflikt i å tildele som frie dyr.
Rondane nord
Totalt sett ligger nå hele delstammen under målet i den avsluttede bestandsplanen. Årets
søknad viser til det bestandsmålet i den foregående planen, jfr. utsettelsen mht å utarbeide ny
plan.
Tellingene nord for Ula elv viser en stamme i økning. Det legges opp til et uttak noe under
forventet produksjon. Det betyr at målsettingen er å bygge opp delstammen ytterligere opp
mot 1200 dyr. Strukturen i denne delstammen synes å være god ut fra de tellingene som er
gjort. Jeg har ingen ytterligere merknader til denne delen av søknaden, og anbefaler
tilslutning.
Sør for Ula elv i Sel er usikkerhet både til stammestørrelsen og til bukkeandelen. I søknaden
er det lagt opp til et relativt forsiktig uttak og et forbehold i forhold til om en bukkeflokk
oppdages seinere. Utvalget gjør etter min mening en god vurdering av stammen og legger lista
deretter. Dette innebærer at vi også må legge inn en føring i forhold til bukketildelingen. Vi
kan tildele frie dyr under den samme forutsetningen som ligger i søknaden. Størrelsen på
denne delstammen skal også tilpasses bestandsmålet for hele stammen i Rondane nord, se
vurdering av denne rett over.
Rondane sør
Usikkerheten omkring stammestørrelsen gjør at utvalget velger en forsiktig linje med senket
kvote i forhold til 2014. Det er riktig å kjøre denne linjen, men behovet er klart til stede for
bedre oversikt over stammen og evt. utvandring. Foreløpig har vi ingen dokumentasjon på at
utvandring skjer i større omfang i noen av områdene. Strukturtallene viser heller ingen
spesielle hendelser. Strukturen er i hovedsak i henhold til målsettingen.
Ut fra dette mener jeg det ikke er grunnlag for å foreslå en annen kvote.
Sølnkletten
Jeg viser til bestandsplan. Villreinområdet mener at de er i god rute i forhold til
bestandsplanen og ønsker en kvote deretter. Det er fortsatt et potensial for bedre fellesjakt.
Dette har nemnda etterlyst ved flere anledninger, og vi vet at villreinområdet forsøker å få til
bedre og bedre ordninger.
Ut fra usikkerheten mht. bestandstallene i Rondane er det viktig at Sølnkletten er
oppmerksomme på mulig innvandring. Det er således viktig at utvalgene samarbeider om
tellingene og utveksler resultater.
Jeg finner ikke grunn til å foreslå en annen kvote.

FORSLAG TIL VEDTAK
Villreinnemnda viser til at det for Rondane tidligere er gitt ett års utsettelse med å utarbeide

ny bestandsplan. Bestandsmålene og fordelingen på dyrekategorier for 2015 er imidlertid i
tråd med den gamle planen. Nemnda mener derfor at tildelingen kan gis som frie dyr så lenge
utvalgene styrer i forhold til ulike kategorier som før. På den måten oppfylles en fordeling i
tråd med hjorteviltforskriftens § 21.
1. Rondane nord villreinutvalg tildeles totalt 405 frie dyr for 2015 derav 15
bukker sør for Ula som kvote i fht. uregistrert bukkeflokk. Det må
gjenfinnes minimum 100 bukker for at denne delen av kvota trer i kraft og
at det kan tildeles «frie dyr» her.
2. Rondane sør villreinutvalg totalt 703 frie dyr for 2015 i tråd med søknaden.
3. Sølnkletten tildeles totalt 650 frie dyr for 2015 i tråd med søknaden og
bestandsplanen.
En slik balansert tildeling i forhold til bestandene og en jaktutøvelse i tråd med gjeldende
praksis, er i tråd med naturmangfoldlovens bestemmelser.

VEDTAK
Villreinnemnda viser til at det for Rondane tidligere er gitt ett års utsettelse med å utarbeide
ny bestandsplan. Bestandsmålene og fordelingen på dyrekategorier for 2015 er imidlertid i
tråd med den gamle planen. Nemnda mener derfor at tildelingen kan gis som frie dyr så lenge
utvalgene styrer i forhold til ulike kategorier som før. På den måten oppfylles en fordeling i
tråd med hjorteviltforskriftens § 21.
1. Rondane nord villreinutvalg tildeles totalt 405 frie dyr for 2015 derav 15
bukker sør for Ula som kvote i fht. uregistrert bukkeflokk. Det må
gjenfinnes minimum 100 bukker for at denne delen av kvota trer i kraft og
at det kan tildeles «frie dyr» her.
2. Rondane sør villreinutvalg totalt 703 frie dyr for 2015 i tråd med søknaden.
3. Sølnkletten tildeles totalt 650 frie dyr for 2015 i tråd med søknaden og
bestandsplanen.
En slik balansert tildeling i forhold til bestandene og en jaktutøvelse i tråd med gjeldende
praksis, er i tråd med naturmangfoldlovens bestemmelser.
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GODJENNING AV REGNSKAP 2014

Vedlegg: Regnskap 2014 - oversikt
SAKSOPPLYSNINGER
Fylkesmannen i Oppland har avsluttet driftsregnskapet for 2014. Dette viser et overforbruk på
kr. 7578,-.
VURDERING
Teoretisk skal det være mulig å treffe akkurat i forhold til budsjettet. Det er hele tiden målet.
Sekretæren har imidlertid ikke online innsyn i regnskapet til enhver tid, og må derfor føre en

form for et enkelt mellomregnskap i sluttfasen. Tekniske beregninger med mer kan derfor
falle utenfor. Ut fra totalen mener jeg at vi har god kontroll med forbruket over året.
Jeg har ingen andre spesielle merknader.
FORSLAG TIL VEDTAK
Villreinnemnda tar driftsregnskapet for 2014 til etterretning.

VEDTAK
Villreinnemnda tar driftsregnskapet for 2014 til etterretning.
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ØYER KOMMUNE – ETABLERING AV FRITIDSFESTE PÅ
SETRA SYDDA

Vedlegg: Kart som viser Sydda i forhold tik Tretten

SAKSOPPLYSNINGER
I forbindelse med en pågående fradelingssak på et gårdsbruk søkes det også om etablering av
fritidsfeste knyttet til seterbygninger på setra Sydda i Øyerfjellet. Sydda ligger på kartet over.
Seteren er på grensen til å falle i det fri iht. Fjelloven.
Sydda ligger innenfor buffersonen (sone2) i regional plan for Rondane og Sølnkletten.
Retningslinjene sier:
Retningslinjer for fritidsbebyggelse og andre bygg
I sone 2 legges det vekt på å prioritere utvikling av eksisterende bedrifter og virksomheter
framfor å etablere nye virksomheter.

Det skal ikke etableres ny fritidsbebyggelse/ fritidseiendommer ut over de som allerede er
godkjent gjennom reguleringsplan eller gjennom områder avsatt for fritidsbebyggelse i
kommuneplanens arealdel. I regulerte områder er det reguleringsbestemmelsene som angir
rammene for utnyttingsgrad.
Øyer fjellstyre går inn for etablering av fritidsfeste. Det samme gjør rådmannen i sin
foreløpige vurdering.
En tilsvarende sak på Skyttilen seter i samme kommune er ikke ferdigbehandlet. Denne saken
har nemnda ikke fått til uttalelse. Øyer fjellstyre og Oppland fylkeskommune samtykket i
etablering av fritidsfeste. Fylkesmannen i Oppland har opprinnelig påklaget vedtaket, men
skal behandle saken på nytt i nærmeste framtid opplyser Miljøvernavdelingen der.

VURDERING
Forholdet til regional plan
Spørsmålet om setre som faller i det fri og som ønskes omdisponert til fritidsformål er ikke
håndtert i regional plan. Når en seter faller i det fri er det et klart uttrykk for at det ikke lenger
er noen landbruksvirksomhet der. En etablering av et fritidsfeste skaper derfor en ny aktivitet
på linje med ny fritidsbebyggelse. I retningslinjene er det foretatt en grensegang i forhold til
eksisterende og ny virksomhet i sone 2, og i forhold til ny
fritidsbebyggelse/fritidseiendommer utenfor områder som er spesielt avsatt til dette. Sånt sett
er det aktuelt at retningslinjene gjengitt over kan benyttes. Dette er imidlertid ikke uttrykkelig
klargjort i planen.
Regional plan er altså uklar i forhold til denne typen saker. Fylkeskommunene som planeiere
er ansvarlige for å konkretisere denne problemstillingen sammen med andre aktører bl.a. i
forhold til Fjelloven. I en stor del av villreinområdet ligger det mange setre der tilsvarende
saker kan komme opp framover. Noen ligger sentralt i forhold til viktige funksjonsområder
for villrein, andre ligger mer i randsonene. Randsonene kan imidlertid også ha en viktig
funksjon for bukk.
Sakene på Skyttilen og på Sydda har uomtvistelig en klar prinsipiell interesse, og et vedtak vil
kunne skape presedens. Det innebærer at en må være nøye i forhold til beslutninger.
Jeg mener at nemnda skal utfordre fylkeskommunene på dette ut hensynet til villrein,
grensedragning mellom ulike interesser og den presedensvirkningen som slike enkelt saker
kan få.
Villreinens arealbruk
Villreinen bruker det indre fjellområdet i Øyer under nord-sør trekket vår og høst til og fra
vinter- og sommerbeiter. Mindre deler av det indre området fungerer også som vinterbeite.
Den øvrige del av fjellområdene i Øyer er i bruk av bukkeflokker gjennom sommerhalvåret.

Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven
§ 8. – Kunnskapsgrunnlaget – vurdering basert på vitenskap og erfaringer
Kunnskap om villreinens arealbruk er nedfelt i rapportene i fbm. GPS- prosjektet i regi av
NINA. Det er dermed godt. Kunnskapen er basert både på erfaringskunnskap og GPSregistreringer.
§ 9. - Føre-var-prinsippet – forholdet til kunnskapsgrunnlaget
Kunnskapsgrunnlaget må ansees godt, og det er derfor mulig å vurdere saken uten å anvende
dette prinsippet. Kunnskapen om villreinens arealbruk sammenholdt med den menneskelige
bruken av området gjør at en kan gjøre vurderinger i forhold til belastningen, se neste punkt.
§ 10. – Påvirkning - økosystemtilnærming og samlet belastning
Det må bemerkes at bygningene ligger helt i vestre kant av buffersona. Saken synes å få
relativt liten påvirkning på villreinen med tanke på evt. ferdselsbelastning og ut fra at
områdene østover kun brukes av bukk om sommeren. Ei hytte vil neppe føre til konflikter i
forhold til trekk- og vinterbeitefunksjonen helt øst i fjellet.
Konklusjon
Villreinnemnda mener at en etablering av fritidsfeste på denne eiendommen isolert ikke vil
komme i konflikt med villreininteressene.
Fylkeskommunene som planeiere av regional plan utfordres til å foreta en konkretisering av
denne problemstillingen ut fra hensynet til villrein, grensedragning mellom ulike interesser og
den presedensvirkningen som slike enkelt saker kan få framover.

FORSLAG TIL VEDTAK
1. Villreinnemnda mener at en etablering av fritidsfeste på denne
eiendommen isolert ikke vil komme i konflikt med villreininteressene.
2. Fylkeskommunene som planeiere av regional plan utfordres til å foreta
en konkretisering av denne problemstillingen generelt ut fra hensynet
til villrein, grensedragning mellom ulike interesser og den
presedensvirkningen som slike enkeltsaker kan få framover.

VEDTAK
1. Villreinnemnda mener at en etablering av fritidsfeste på denne
eiendommen isolert ikke vil komme i konflikt med villreininteressene.
2. Fylkeskommunene som planeiere av regional plan utfordres til å foreta
en konkretisering av denne problemstillingen generelt ut fra hensynet
til villrein, grensedragning mellom ulike interesser og den
presedensvirkningen som slike enkeltsaker kan få framover.

Morten Liebe
Sekretær
Sign.
Hjerkinn

13.06.15.

Underskrifter for nemnda
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Gjennomgang, jfr. referatsakene, sak 2015/08:
1. Protokoll fra møtet 26.01.15 undertegnet.
2. Alvdal: Behov for oppfølging av saker vedr. ombygging av buer. Sel: GPS-rapporten
for Rondane gjennomgått i kommunestyret av NINA. Rendalen: Det er søkt om
bruksendring av gjeterbuer, saker kommer opp. Hamar: Skal sjekke oppryddingen av
Birkebeinerløypa. Nord-Fron: Kommunen foretar gjennomgang av gjerdeprakis,
ønsker samkjørte regler.
3. Postlista – gjennomgått.
4. GPS Rondane – arbeidsgruppe, videreføring 06.05. Arbeide med oppfølging av
fokusområdene blir sentralt, samarbeid mellom aktører. Nymerking i 2016. Aktuelt
med merking av bukk og bruk av alternativ teknologi. Kobling til fokusområdene
viktig.
5. Rendalen kommune – fagdag 13.04, 70 deltagere og god respons.
6. Utdrag fra dyreposisjoner siste 8 uker vist.
7. Kiting på Ringebufjellet i påska ut fra sona med stopp- og parkeringsforbud. Melding
om dette er tatt opp med fjelloppsynet. Temaet er en klar utfordring.
8. iNasjonalparker – film villreinfangst ferdigstilt og distribuert til skoler,
reiselivsbedrifter m.fl.
9. Rondane – Dovre nasjonalparkstyre – oppfølging av FOU Rondane. Egen
gjennomgang av fokusområdene foretatt.
10. Fagdag/møte i Villreinrådet 3 og 4. juni der nestleder og sekretær deltar.
11. Driftsmidler 2015, kr. 500000,- som i fjor bekreftet av fylkesmannen. Dette
representerer en reell nedgang, og behovet for mer midler må gjentas til høsten ifbm.
budsjettet.
12. Invitasjon til åpning av fangstminnepark på Hjerkinn 9. juni sendes ut med det første.
13. Prosjekt observasjonsområde i Fampen, jfr, regional plan – prosjektplan gjennomgått.
14. Ny merkevarestrategi for nasjonalparker i regi av Miljødirektoratet vist. Usikkert mht.
økonomiske ressurser for implementering.
15. Forenkling i utmarksforvaltningen. Ingen vedtak fattet vedr. organisering av
nemndene med mer.

Orientering
Oppfølging av GPS-prosjektet for Rondane med behandlingen av fokusområdene i
nasjonalparkstyret 27.04 ble gjennomgått. Styret legger opp til å etablere arbeidsgruppe for
hvert fokusområde.

