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2580 FOLLDAL
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Vår ref. 2021/11790-3 432.2

Deres ref.

Dato 25.11.2021

Delegert sak - Knutshø LVO - Flåman NR - dispensasjon motorferdsel - 2022-2025 - kryssing av Kakella- Kakelldalen
beitelag

Vedtak:
Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Kakelldalen Beitelag BA dispensasjon til motorisert
ferdsel over vadet over elva Kakella ved Storvollen i Knutshø landskapsvernområde i
årene 2022-2025.
Dispensasjonen begrenses til kun å gjelde nødvendig kjøring for slipp av beitedyr om
våren, og for nødvendig transport av gjerdemateriell ved hovedsanking om høsten.
Dispensasjonen gjelder ikke for ordinært tilsyn.
Vilkår:
- Kjøringen skal foregå på en hensynsfull måte. Vegetasjonen skal ikke påføres unødige
skader.
- Kjøretillatelsen skal være med under kjøring og vises fram når noen ber om det.
- Eventuell veiledning som forvaltningsmyndigheten, SNO eller fjelloppsynet gir for å
ivareta verneformålet, skal følges.
Dispensasjonen er gitt med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 (dispensasjon fra
vernevedtak). Vilkårene er fastsatt med grunnlag i vanlig praksis innenfor
forvaltningsretten.

Nasjonalpark

Dovrefjell-Sunndalsfjella

Naturreservat

Flåman

Landskapsvernområde

Hjerkinn med biotopvern, Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, ÅmotanGrøvudalen, Jora, Fokstugu

Biotopvernområde

Torbudalen, Sandgovbotn-Mardalsbotn

Saksopplysninger:
Kakelldalen beitelag søker om å få krysse Kakella ved Storvollen med kjøretøy.
Beitelaget har de siste fire årene hatt tillatelse, jf. delegert vedtak 121/2016 i sak 2016/4211.
Vurdering:
Vurderingen etter verneforskrift, forslag til forvaltningsplan og naturmangfoldlov er gjort i
tidligere sak/tillatelse 2016/4211. Det foreligger ikke nye opplysninger fra søker eller
forvaltning som tilsier at andre vurderinger skal gjøres.
Forvalter vurderer at tillatelsen kan fornyes på samme vilkår.
Forholdet til annet lovverk
I tillegg til tillatelsen / dispensasjonen fra Dovrefjell nasjonalparkstyre kan det også være nødvendig å
innhente tillatelse fra andre myndigheter og / eller tillatelse fra grunneier. De fleste tillatelsene eller
dispensasjonene til motorferdsel i verneområder, må også ha tillatelse eller dispensasjon etter lov om
motorferdsel i utmark og på vassdrag. Det er de enkelte kommunene som gir tillatelser eller
dispensasjoner etter motorferdselloven. Det er også nødvendig med tillatelse fra grunneier til
motorferdsel i utmark og på vassdrag.
Rett til innsyn i sakens dokumenter
Alle kan kreve innsyn i sakens dokumenter. Noen dokumenter kan med hjemmel i lov være unntatt fra
innsyn.
Klageadgang
Vedtaket eller del(er) av det kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf.
forvaltningsloven § 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til
Miljødirektoratet, men sendes til Dovrefjell nasjonalparkstyre.

Med hilsen
Bernhard Svendsgard
nasjonalparkforvalter
Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift

Kopi til:
Siv Elin Bakken Nilsen
Folldal kommune
Statens naturoppsyn Hjerkinn
Folldal fjellstyre
Statsforvalteren i Innlandet
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