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Vedtak - Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til oppføring
av midlertidig utedo ved Mattisbua
Vi viser til søknad mottatt 1.aug.2022 om oppføring av en midlertidig utedo ved
Mattisbua innenfor Forollhogna nasjonalpark, samt telefonsamtale som gjelder samme
sak.
Saken ble forelagt arbeidsutvalget for nasjonalparkstyret for Forollhogna via e-post som
AU-sak 4/2022, og gjorde følgende enstemmige (3-0) vedtak:
Vedtak
Nasjonalparkstyret for Forollhogna ved Arbeidsutvalget gir Budal fjellstyre dispensasjon
fra § 3 pkt. 1 i Forskrift om Forollhogna nasjonalpark for oppføring av en midlertidig
utedo ved Mattiasbua.
Tillatelsen gir med følgende vilkår:
1. Den midlertidige utedoen kan oppføres med målene ca. 1 x 1 m, med høyde ca.
1,7 m, og plasseres 20 m nordvest for bua.
2. Tillatelsen for den midlertidige utedoen gjelder inntil 3 år (august 2025). For nytt
permanent uthus må det søkes på nytt.
3. Transport av materialer samordnes med tillatt transport til Gorsetbua, og ellers
bæres fra traktorvegen fram til Mattisbua.
4. Byggeplassen skal holdes rydding slik at bygningsavfall ikke ligger skjemmende
rundt og blåser utover.
5. Når byggetiltaket er ferdig, skal det gis tilbakemelding med bilder til
nasjonalparkstyret.
Hjemmel:
Vedtaket er gjort med hjemmel i Naturmangfoldloven §48.

Nasjonalpark

Forollhogna

Søknaden er behandlet av arbeidsutvalget i tråd med delegeringsreglementet for
nasjonalparkstyret for Forollhogna, og refereres nasjonalparkstyret.
Begrunnelse:
Mattiasbua er ei bu som står åpen for allmennheten. Bua benyttes av folk på dagsturer
og fiskere gjennom sommeren, og særlig i jakttiden og i forbindelse med sanking av sau
på fjellbeite. Bua er gammel og mangler tilfredsstillende forhold for avtrede ved bua, og
det er derfor et umiddelbart behov for å få satt opp en utedo. Budal fjellstyre overtok
eierforholdet til bu nå i sommer, og det er derfor svært positivt for naturmiljøet i
nærområdet at det alt til høsten settes opp en utedo selv om den er midlertidig.
Oppføring av utedo til buer i fjellet er i tråd med føringer gitt i forvaltningsplanen for
nasjonalparken, og det har vært gitt tidligere tillatelser til samme formål i tilknytning til
andre åpne fjellbuer.
Det er i avgjørelsen lagt vekt på at utedoen her ikke vil føre til økt ferdsel, men vil bidra
til å holde området rent og ryddig. Tiltaket vurderes derfor å føre til at verneverdiene i
områder ivaretas og dermed at verneformålet for nasjonalparken opprettholde.
****
Særutskrift – saksframlegg med vurderinger, hjemmelsgrunnlag og vedtak av saken følger med
som vedlegg.
Vedtaket kan påklages jfr. forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra mottatt brev (§ 29).
Vi gjør oppmerksom på at byggetiltaket kan krever nærmere avklaringer og
tillatelser hos Midtre Gauldal kommune, og kopi av vedtaket sendes til kommunen. Vi gjør også
oppmerksom på at byggetiltaket vil kunne bli kontrollert at SNO som er verneforvaltningens
tilsynsorgan.
Vedtaket blir publisert i Miljøvedtaksregistret (www.miljovedtak.no ) som er et offentlig register
som gir allmenheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet.
Forvaltningsmyndigheten som har truffet enkeltvedtak har plikt til å registrere vedtak i
Miljøvedtaksregisteret.

Med hilsen
Eli Grete Nisja
Nasjonalparkforvalter
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift
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Vedlegg
1 Vedtak Forollhogna nasjonalpark - søknad om oppføring av midlertidig utedo ved
Mattisbua - søker: Budal fjellstyre
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