Medlemmer i nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia

Innkalling til møte i nasjonalparkstyret for Femundsmarka og
Gutulia
Det innkalles med dette til møte i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia
På Femundshytten, den 9. mars kl 10.30 – 15.30

Forslag til saksliste:
Sak 01/2017: Godkjenning av innkalling og saksliste.
Sak 02/2017: Valg av to personer til å underskrive protokollen
Sak 03/2017: Referatsaker.
Sak 04/2017: Årsmelding 2016
Sak 05/2017: Tildeling og forslag til prioritering av tiltaksmidler 2017
Sak 06/2017: Forskriftsendring - sykling og ridning i nasjonalparken samt organisert ferdsel
Sak 07/2017: Endring av delegeringsreglement
Sak 08/2017: Forvaltningsplan Gutulia
Sak 09/2017: Eventuelt
Saker til orientering og diskusjon:
•
•
•
•
•
•
•
•

Femundshytten – historie og erfaringer med næringsvirksomhet i og i tilknytning til
nasjonalparken
Gutulia 50 år – nytt vertskap
Sak Hundekjøriøng Svukuriset
Bygdemøte Innfallsport - Nasjonalparksenter – Elgå
Merkevaren - tilrettelegging
Verdensarv – natur –kultur
Besøksstrategi – kartlegging reiseliv
Nytt fra leder

Kopi av denne innkallingen med saksdokumenter sendes styrets varamedlemmer til orientering. Varamedlemmene innkalles ikke til møtet, men vil få nærmere beskjed dersom noen
av medlemmene melder forfall.
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NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA OG GUTULIA
Møtedato: 09.03.2016
Sak 03/2017 - Referatsaker
2017/876 - Søknad om organisert hundekjøring til Svukuriset
2017/876 – Uttalelse fra Svahken Sjite om organisert hundekjøring fra Svukuriset
2016/9874 – DNT – dugnadsarbeid på rutenettet sommeren 2017
2017/218 – Søknad fra Børje Lindh angående bruk av egen snøskuter for kjøring inn til
Grøvelsen - avslag
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NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA OG GUTULIA
ARBEIDSUTVALGET
Møtedato: 09.03.2017
Sak 04/17: Årsrapport for 2016
Vedlegg: Årsrapport for 2016
Saksopplysninger
Den første årsrapporten for nasjonalparkstyret ble utarbeidet i 2015, det var ønsket fra
styret at det ble utarbeidet en årlig rapport over arbeidet til nasjonalparkstyret.
Årsrapporten for 2016 er utarbeidet i henhold til den nye malen til Miljødirektoratet og gir
et bilde av aktiviteten og prioriterte prosjekter for 2016.
Forslag til vedtak:
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia tar Årsrapporten for 2016 til
etterretning.
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NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA OG GUTULIA
ARBEIDSUTVALGET
Møtedato: 09.03.2017
Sak 05/17 : Disponering av tiltaksmidler for 2017
Dokumenter i saken
Tildelingsbrev fra Miljødirektoratet
Søknad fra styret om midler til tilretteleggingstiltak
Saksopplysninger
Det ble tildelt en ramme på 800 000,- i tiltaksmidler for Femundsmarka og Gutulia for 2017,
dette er på samme nivå som for 2016 styret kan selv prioritere tiltak innenfor den avsatte
rammen.
Tiltak i verneområder – kap 1420 post 31
Navn

Omsøkt

Åpen seter – Gutulia
NP
Tilsyn og oppfølging
av åpne buer

70 000

Forslag
disponering
2017
70 000

55 000

55 000

3

Slått og vedlikehold –
Gutulisetrene

40 000

40 000

4

Klopplegging –
Muggsjølia ljøsnavollen
Klopplegging på
Valdalsfjellet
(Engerdal)

40 000

40 000

55 000

55 000

6

Tilrettelegging ved
mye brukte
leirplasser

90 000

25 000

7

Innfallsport Gutulia
gjennomføring av
prosjektet

180 000

180 000

1
2

5

4

MERK

Må ansette
nytt vertskap
Samarbeid
Statskog og
SNO
Mer omfattende enn
tidligere
Påbegynt i
2016 –
sluttføres 2017
Nytt prosjekt –
oppfølging av
brukerundersøkelsen
Prosjektet ses
i sammenheng
med SNOs
tjenestekjøp
fra Engerdal
fjellstyre
Oppstart 2016
– ferdigstilling
2017

8

Kartlegging av båter
innenfor
Femundsmarka

40 000

15 000

9

Opprusting av infostall og ferdigstille
natursti
Informasjonopplevelsessti inne
på Gutulivollen
Kartlegging av
restaurering
Vognveien (Svartvika
– Nordvika – Langen)
Etablere 2 nye
utedoer ved
leirplasser
Feragsjøen og
Muggosen
Skjøtselstiltak
Heggrøsta
Utvikling av
innfallsport Elgå
Tilrettelegging ved
Synnervika

150 000

140 000

120 000

30 000

40 000

0

95 000

50 000

10 000

0

100 000

0

220 000

0

16

Restaurering av
Fautbua

65 000

40 000

17

Klopplegging av
skuterløype v/
Svartsjøen
Diverse

20 000

0

Totalt

1 381 000

10

11

12

13
14
15

60 000

Registrering
gjennomført –
utarbeide
register og
utforme oblat
gjenstår 2017
Arbeidet
startet opp i
2016
Mål om
ferdigstilling til
2018
Utsettes

Samarbeid
med Statskog
som kan
bygge til
selvkost

Ev oppstart
prosjektering
Oppstart
forprosjekt i
samarbeid
med Statskog
og
Femundsbåten
Statskog vil
trolig sette av
midler/
ressurser i
2017
Utsettes

Disponeres til
oppstart av
prosjektene
13,14 og 15.
ev uforutsette
utgifter

800 000

Forslag vedtak
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vil disponere de tildelte tiltaksmidlene for
2017 i tråd med forslag i saksutredningen.
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NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA OG GUTULIA
ARBEIDSUTVALGET
Møtedato: 09.03.2017
Sak 06/17: Forskriftsendring – sykling og ridning i nasjonalparken samt organisert
ferdsel
Dokumenter i saken
Brev fra Miljødirektoratet angående tilrettelegging for sykling og ridning.
Saksopplysninger
I Stortingsmeldingen nr 18 (2015-2016) om friluftsliv foreslås det endringer i forskriftene for
nasjonalparker og landskapsvernområder. Dette gjelder:
• Generell åpning for sykling på veier og stier i nasjonalparker og
landskapsvernområder.
• Det skal ikke skilles på kommersiell og ikke kommersiell organisert ferdsel i forhold til
hva som er søknadspliktig.
Fylkesmannen er bedt om å forberede og tilrå endringer i verneforskriftene og legge disse ut
på høring. Nasjonalparkstyret skal som forvaltningsmyndighet gi sine anbefalinger før
høringsforslaget utarbeides.
I tillegg til forskriftsendringer om sykling og organisert ferdsel, kan en ta med andre aktuelle
endringer. Miljødirektoratet nevner spesielt bestemmelser om droner etter ny mal.
Forskriftsmaler skal utarbeides av Miljødirektoratet. Disse foreligger ikke i skrivende stund,
og vil hvis mulig bli lagt fram på møte 9.mars.

Vurdering
Nedenfor er de ulike vernebestemmelsen vurdert i forhold til ønsket endring uttrykt i
Stortingsmelding nr 18 (2015-2016) Friluftslivsmeldinga.
Femundsmarka nasjonalpark
«Formålet med opprettelsen av Femundsmarka nasjonalpark er:
• å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentligste urørt fjell- og skogområde.
• Å bevare landskapsformer med blant annet det særpregede dødislandskapet med
blokkmark, morenerygger, sjøer og vannsystemer
• Å bevar det biologiske mangfoldet med et egenartet plante- og dyreliv.
Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelser gjennom utøving av tradisjonelt og
enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Kulturminner i nasjonalparken skal
sikres mot skade. Området skal kunne nyttes til reindrift.
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og
næringsutnyttelse.
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Bestemmelser som skal vurderes endret: «§3 pkt.4.2 Ferdsel
«Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for tradisjonell turvirksomhet til fots i regi
av turistforeninger, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger.
Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt
tillatelse av forvaltningsmyndigheten, jf forvaltningsplanen.»
Hensikten med forskriftsendring er å ta vekk skille mellom kommersiell og ikke kommersiell
virksomhet. Det er i første rekke faren for uheldig markslitasje og forstyrrelser på dyrelivet
som gjør at arrangementer og organiserte opplegg er underlagt søknadsplikt. Typen
aktivitet/virksomhet er derfor viktigere for verneverdiene enn om det er kommersiell aktør
som står bak eller ikke. En ser ikke noe problem med at dette skillet tas vekk, men det er
fortsatt viktig at organisert virksomhet som kan skade naturverdiene er søknadspliktige, slik
at en kan si nei eller sette nødvendige vilkår.
Bestemmelser som skal vurderes endret: «§3 pkt 4.3
«Sykling og riding er ikke tillatt. Bruk av hest til kløving er tillatt.»
Denne formuleringen er ikke i tråd med ønske om å åpne for sykling på stier i
nasjonalparken. Miljødirektoratet sier at dersom en skal ha et forbud mot sykling på bestemte
stier må dette være begrunnet i verneformålet og sårbarhetsvurderinger (ikke
brukerkonflikter). Det er ikke veier i nasjonalparken. Av stier finnes turistforeningens stier og
enkelte gamle ferdselsveier og fiskestier. Disse stiene går for en stor del på blokkmark og
myrpartier. Noen strekninger med mye trafikk er delvis klopplagt for å skåne terrenget mot
tråkkskader.
Det er godkjente traseer for sykkel og organisert bruk av hest i Langtjønna
landskapsvernområde, disse går inn til grensa mot nasjonalparken ved Ljøsnavollen og
Svartvika. Det er også sykkelmuligheter fram til Svukuriset.
Det er i praksis ikke godt egnet for sykling innenfor nasjonalparken da mye blokkmark gjør
området vanskelig tilgjengelig for sykling.
Vurdering av sårbare områder med tanke på sykling og tråkkskader:
Innfallsporten fra nord ved Ljøsnavollen.
Her er det mye fuktige myrområder, kloppleggingen på strekningen mot Muggsjølia er ikke
utført med tanke på sykling, og en anser at kloppene generelt er lite egnet til sykling for
allmennheten. Det vises videre til NINA rapport 1288 om effekt av sykling og ridning på
vegetasjon langs stier. Den har en klar konklusjon om at sykling langs fuktige strekninger
(eks. myr) gir betydelig slitasje. Dette området vil derfor ikke være egnet for sykling og
organisert ridning.
Innfallsporten ved Røosen langs Røa
Det er under arbeid en sårbarhetsanalyse for Femundsmarka, og den foreløpige kunnskapen
vi har fått viser at det er flere sårbare rovfuglarter i dette området, samt videre innover mot
Roasten. Det er også kartlagt et stort antall steinalderbosettinger langs sjøen ved Røosen,
Disse er særlig utsatt i forhold til ferdsel og slitasje. Dette området bør derfor skjermes i
forhold til sykling og riding.
Områdene sør for Røa
Områdene sør for Røa er helårs reinbeiteområde for Svahken sijte. Områdets beskaffenhet
med vassdrag og blokkmark i de indre områdene tilsier at dette området ikke er egnet for
sykling og organisert ridning.

7

Vår kunnskap om terrengets sårbarhet og eksisterende stier tilsier at vi ikke har egnete
områder for å åpne for sykling i Femundsmarka nasjonalpark. En kan ikke se bort fra at en i
framtida kan tilrettelegge enkelte stier for sykling, og slik sett er det mest hensiktsmessige at
dagens ordlyd i forskriften blir stående, slik at en konkret kan ta inn egnede sykkelstier i
forvaltningsplanen om slike skulle bli etablerte.

Gutulia nasjonalpark
Formålet med opprettelsen av Gutulia nasjonalpark er å bevare et i det vesentlige urørt skog, myr- og fjellområde. Et sentralt mål for vernet er å ta vare på det naturlige biologiske
mangfoldet med et egenartet plante- og dyreliv. Det er videre et mål å verne om kulturminner
og ivareta naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken som er viktig for samisk kultur og
næringsutnyttelse. Området skal kunne nyttes til reindrift.
Vernebestemmelsen som skal vurderes endret er § 3 punkt 4.3 (sykling og bruk av hest)
• Sykling og organisert bruk av hest er bare tillatt på veier eller traseer som er godkjent
for bruk i forvaltningsplanen.

Teknisk sett er det mulig å ta seg fram med egnet sykkel på fastmark mange steder innenfor
Gutulia nasjonalpark. Men det er ingen tradisjon for terrengsykling eller registrert ønsker om
slik bruk i Gutulia, heller ikke organisert bruk av hest. Å legitimere sykling på stier gjennom
dette landskapet vil medføre økt fare for sykling i terrenget utenfor stier. Dette vil i så tilfelle
være uheldig både i forhold til naturfaglige og landskapsmessige verneverdier.
Ferdselstraseer som egner seg for sykling (traktorveier, kjørespor, slep, markerte og robuste
stier) vurderes også å være svært begrenset eller fraværende innenfor nasjonalparken. En
forutsetning for sykling vil være at det finnes egnede stier/kjørespor og når dette ikke finnes
innenfor verneområdet så bør denne nasjonalparken betraktes som lite egnet til sykling og
organisert ridning.
Det er viktig å merke seg at bestemmelsen i verneforskriftens punkt 4.3 ikke er til hinder for
uorganisert riding. Bruk av hest til kløving, f.eks. i forbindelse med transport av varer og felt
storvilt, er tillatt.
De samme bestemmelsene i forhold til sykling og ridning gjelder også innenfor Langtjønna
og Femundslia landskapsvernområder. Pr i dag er det en del sykling langs kjørespor og veier
som er avsatt til dette formålet i disse verneområdene. En ser derfor ikke behov for å åpne
for mer sykling i disse områdene. Dersom det for framtiden vurderes som aktuelt med flere
traseer for sykling og ridning kan det vurderes i forbindelse med arbeidet med besøksstrategi
for området, der en kan vektlegge kunnskap fra sårbarhetsanalyser som er under utarbeiding
for disse verneområdene.
Vurderinger av bruk av droner i verneområder
Bruk av droner rammes ikke av det generelle motorferdselsforbudet i verneområder, og faller
derfor heller ikke inn under forbudet mot lavtflyging som finnes i mange verneområder. Det
vil likevel kunne være et særskilt forbud mot bruk av motor på modellfly eller lignende i
forskriftene for mange verneområder. I slike områder vil bruk av droner være ulovlig hvis det
ikke er gitt dispensasjon fra forbudet.
De fleste verneområder har også et forbud mot «unødig forstyrelse» av dyrelivet. Bruk av
droner vil da være forbudt hvis den aktuelle bruken (etter en konkret vurdering) medfører en
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unødig forstyrrelse av dyrelivet i området. Bestemmelsene i verneområder skiller ikke
mellom bruk av droner til rekreasjon/hobby eller kommersielt bruk.
I verneforskriften for Femundsmarka §3 punk 6.2 heter det følgende:
«Bruk av motor på isbor, sag modellfly, modellbåt o.l. er forbudt.»
For å synliggjøre at dette også gjelder droner kan det være aktuelt å endre verneforskriften
til:
«Bruk av motor på isbor, sag, modellfly, modellbåt, drone, isbor o.l. er forbudt. Det gjelder
imidlertid ikke elektriske motorer på isbor og sag som ikke bidrar med støy.»

Forslag til vedtak:
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia ønsker ikke å åpne for mer sykling i
Femundsmarka nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde, Langtjønna
landskapsvernområde og Gutulia nasjonalpark enn det forvaltningsplanen åpner for i dag.
Dette begrunnes med sårbarhet for ferdsel i de aktuelle områdene, i henhold til det som
framkommer av saksframstillingen.
Det foreslås videre mindre justeringer av ordlyden i verneforskriften i forhold til organisert
ferdsel og bruk av droner i tråd med saksutredningen.
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NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA OG GUTULIA
ARBEIDSUTVALGET
Møtedato: 09.03.2017
Sak 07/17: Endringer av delegeringsreglementet
Dokumenter i saken
•
•

Delegering av myndighet til nasjonalpark- og verneområdestyrer - brev fra
Miljødirektoratet 14.11.2016
Delegeringsreglement - Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia, av mars
2016.

Saksopplysninger

Miljødirektoratet har i brev av 14.11.2016 delegert følgende bestemmelser om håndheving
og sanksjoner i naturmangfoldlovens kapittel IX til nasjonalparkstyret, i tillegg til eksisterende
delegering av verneforskriftene og NML § 48 gjennom vedtektene.:
§ 69. (retting og avbøtende tiltak) første ledd, som lyder:
Myndigheten etter loven kan pålegge den ansvarlige å rette eller stanse forhold
som er i strid med loven eller vedtak med hjemmel i loven.
§ 70. (uforutsette miljøkonsekvenser av lovlig virksomhet) andre ledd, som lyder:
Myndigheten etter loven kan pålegge den ansvarlige innen en fastsatt frist å utføre
tiltak som nevnt i første ledd. Når det kan skje uten særlig ulempe for den
ansvarlige, kan myndigheten gi pålegg om gjenoppretting av den tidligere tilstand
for mangfoldet.
(1. ledd:) Dersom det viser seg at tiltak i samsvar med loven eller vedtak i medhold av loven
medfører vesentlige uforutsette konsekvenser for naturmangfoldet, skal den ansvarlige treffe
rimelige tiltak for å avverge eller begrense skader og ulemper.
§ 71. (direkte gjennomføring) første ledd, som lyder:
Blir et pålegg som inneholder krav som nevnt i § 69 første ledd eller § 70 annet
ledd ikke etterkommet av den ansvarlige, kan myndigheten etter loven sørge for
iverksetting av tiltakene. Myndigheten etter loven kan også sørge for iverksetting
av tiltakene dersom disse haster av hensyn til naturmangfoldet, eller det ikke kan
påvises en ansvarlig.
§ 73. (tvangsmulkt) første ledd, som lyder:
For å sikre at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven blir gjennomført,
kan myndigheten etter loven fatte vedtak om tvangsmulkt.
Myndigheten etter § 72 a (administrativt beslag) og b (administrativ inndragning) og
§ 74 (miljøerstatning) er ikke delegert (tilligger direktoratet).
Ny delegering fra direktoratet tilsier at delegeringsreglementet
revideres for å tilpasse det til utvidet delegering.
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I den prinsipielle delen av reglementet vil det legges til et avsnitt om hastesaker. Dette blir
mer aktuelt, i og med utvidet delegering.
Nasjonalparkstyret har i sine vedtekter nedfelt plikt til å anmelde brudd på
vernebestemmelsene,
og i delegering av bestemmelsene om tvangsinngrep ligger en forventning om at disse
virkemidlene skal brukes dersom det er nødvendig for å ivareta verneverdiene.
Vurdering
Avgjørelse etter de bestemmelsene som nå er delegert kan være kontroversielle saker som
det er
naturlig at styret i utgangspunktet tar avgjørelse i, på linje med politianmeldelse.
I saker som gjelder anmeldelse, kan det ofte være nødvendig med rask bevissikring.
Saker som anmeldes av nasjonalparkstyret, vil typisk være saker som forvalter oppdager,
eller får melding om. Saker som oppdages av SNO, tar de selv videre gjennom sitt system. I
motsetning
til SNOs personell har ikke vi kompetanse på bevissikring og forvalter bør derfor
varsle SNO eller politiet om ulovlige forhold og om at anmeldelse er mulig / sannsynlig, slik at
bevis kan sikres tilfredsstillende snarest mulig. Saker om brudd på naturmangfoldloven
vil også ofte være underlagt offentlig påtale.
I saker om stans eller retting kan pålegg måtte gis raskt for å unngå skade på verneverdiene.
Det foreslås derfor at slikt pålegg kan gis av leder, om styrebehandling ikke kan skje
raskt nok. Slike saker skal snarest mulig legges fram for styret til avgjørelse.
Når det gjelder pålegg om stans, kan dette være nødvendig å foreta raskt, det foreslås
derfor at forvalter kan gi slikt pålegg midlertidig, inntil det kan avklares nærmere
med leder.
Av hensyn til søker bør arbeidsutvalget kunne behandle små, kurante byggesaker der
forvaltningsplanen eller presedens tilsier at det kan gis tillatelse. Forslag til endring som
åpner for dette tas inn.

Forslag til vedtak
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia tar inn de foreslåtte endringene i sitt
delegeringsreglement, slik at reglementet er i samsvar med de oppgavene som nå tillegger
styret.
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NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA OG GUTULIA
ARBEIDSUTVALGET
Møtedato: 09.03.2017
Sak 08/17: Forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark – endret framdriftsplan

Saksopplysninger
I arbeidsgruppa som ble etablert i 2015 for å bistå forvaltningsmyndigheten med å utarbeide
et forslag til forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark ble det avholdt tre møter i løpet av
2015-2016, hver med fokus på ulike hovedtemaer. Ifølge opprinnelig vedtatt framdriftsplan
skulle et forslag oversendes Miljødirektoratet for faglig gjennomgang i løpet av våren 2016.
Ved årsskiftet 2016/2017 gjensto ifølge arbeidsplanen to møter i gruppa, ett med fokus på
kulturminner og ett med fokus på reindrift og oppgradert versjon av temaet
friluftsliv/tilrettelegging. Blant annet på grunn av skifte av nasjonalparkforvalter for Fulufjellet
og Femundsmarka/Gutulia i 2016, ble disse møtene ikke avviklet før henholdsvis 4. januar
og 28. februar 2017. I løpet av 2016 ble det imidlertid ferdigstilt to fagrapporter som en del av
kunnskapsinnhentingen i forbindelse med forvaltningsplan- og besøksstrategiarbeidet, for en
stor del på bakgrunn av feltarbeid i 2016. Dette gjelder rapport om kulturminner og rapport
om forekomsten av planter, sopp og dyr.
Vurdering
Det foreligger nå et utkast til et helhetlig forvaltningsplandokument for Gutulia nasjonalpark.
Nasjonalparkforvalter har i løpet av senhøsten og vinteren jobbet fram dette ved å foredle og
supplere tidligere utkast. Dette utkastet var vedlagt invitasjonen til møtet i arbeidsgruppa den
28. februar. På møtet i arbeidsgruppa 4. januar 2017 ble framdriftsplanen drøftet. Det var
enighet om å avholde et siste møte i slutten av februar, og etter videre bearbeiding og
ferdigstilling, oversende dokumentet til Miljødirektoratet for faglig gjennomgang før høring.
På bakgrunn av blant annet innspill og kommentarer framkommet på siste møte i
arbeidsgruppa gjenstår noe arbeid med å justere og supplere teksten i dokumentet. I tillegg
må dokumentet oppgraderes en del teknisk, herunder avsnittsinndeling, utheve sentrale
konklusjoner og anbefalinger, innarbeide kart, bilder og figurer mm. Dette vil nødvendigvis ta
noe tid, men nasjonalparkforvalter mener det er realistisk at et forslag til forvaltningsplan for
Gutulia nasjonalpark kan oversendes Miljødirektoratet for faglig gjennomgang i begynnelsen
av april 2017.
Forslag til vedtak:
Nasjonalparkstyret vedtar forslag til endret framdriftsplan for arbeidet med en
forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark som innebærer at et forslag til forvaltningsplan
oversendes Miljødirektoratet for faglig gjennomgang i begynnelsen av april 2017.
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