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Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Åmotsdalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2021 2025 - snødekt mark - transport for restaurering - Gottesvegen 108 og 110 - Ivar Håker

Ber om tilleggsopplysninger - søknad skuter til Måssåbua og
Skoressætra
Viser til din søknad av 19. mars i år (mottatt her 7. april). Det er svært stort arbeidspress her,
og jeg har først nå kommet dit i bunken.
1. Du fikk tillatelse for resten av vintersesongen 2020 til tilsvarende kjøring, oversendt
kommunen for behandling 3.4.2020. Vi har ikke mottatt kjørebok fra deg for denne
kjøringen (skal returneres også om ikke kjørt).
Vi har ikke mottatt kopi av kommunal behandling, det er selvsagt mulig kommunen ikke
rakk å behandle saken. Jeg ber om tilbakemelding om dette fra deg eller kommunen,
avhengig av hva som er tilfelle her.
2. Det er ikke spesifisert nærmere hva som skal transporteres, eller antall turer. Jeg ber om
nærmere spesifisering av dette og antall turer det søkes om. Det må være sammenheng
mellom dette.
Tillatelse til et antall turer større enn det som angis som normalt i forvaltningsplan, for
restaurering, skal også være tidsbegrenset – dvs. man må angi hvor lenge det er behov
for ekstra turer.
3. Området du ønsker å kjøre gjennom, ser ut fra meldingene fra siste kalvetelling ut til å bli
tatt i bruk som kalvingsområde. Dette tilsier økt forsiktighet med ferdsel på slutten av
sesongen. Har du vurdert andre ruter?
Å kjøre opp veien til den nedre Skoressætra og lia derfra er neppe et alternativ, det er
kronglet og bratt skrålies videre.
Men burde ikke traktorvegen fra Sætran opp til Vesleng- og Fossemsætrene og bort til
Skoressætra være mulig? Siste biten fra de to andre setrene er ikke mer enn 1,3 km og
man er jo nesten helt utafor nasjonalparken den veien (om man bruker korrekt grense
dvs. allmenningsgrensa).
Har du vurdert dette?
Ber om tilbakemelding før jeg ser videre på søknaden.

Nasjonalpark

Dovrefjell-Sunndalsfjella

Naturreservatene

Flåman, Bjørndalen, Søndre Snøfjelltjønn, Mardalen

Landskapsvernområdene

Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida Eikesdalsvatnet, Åmotan-Grøvudalen, Jora og Fokstugu

Biotopvernområdene

Torbudalen og Sandgrovbotn-Mardalsbotn

Landskapsvernområde med biotopvern Hjerkinn

Med hilsen
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur
Carl Severin Bjurstedt
nasjonalparkforvalter

Kopi til:
Oppdal kommune

Inge Krokans veg 2
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Merk – grunnet felles elektronisk ekspedering for landets statsforvaltere – de er tekniske operatører for nasjonalparkstyrene,
er tittel på sendingen du mottok i elektronisk postboks «Melding fra Statsforvalteren».
Det er imidlertid nasjonalparkstyret som er avsender.
Ved svar, bruk adresse i brevhodet og tittelen på brevet, oppgi gjerne referansen vår.
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