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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 Erzcheidergården, Røros, fredag den 8. desember kl 10.00 – 14.30 
 
 
 
 
Forslag til saksliste: 
 
Sak 26/2017: Godkjenning av innkalling og sakliste. 
Sak 27/2017: Valg av to personer til å underskrive protokollen 
Sak 28/2017: Referatsaker. 
Sak 29/2017: Forvaltningsplan og besøksstrategi for Gutuila nasjonalpark – godkjenning og 
oversending til Miljødirektoratet for faglig godkjenning 
Sak 30/2017: Søknad fra vertskapet på Svukuriset turisthytte – dispensasjon fra 
verneforskriften for organisert kjøring med hundespann i Femundsmarka nasjonalpark 
Sak 31/2017: Tiltaksplan -  prioritering av midler til tiltak i 2018 
Sak 32/2017: Markering av Gutulia 50 år – opplegg for gjennomføring – budsjett og 

finansieringsplan  
Sak 33/2017: Søknad om dispensasjon for vedhogst på Røvollen – søker Kåre Tørres 
Sak 34/2017: Møteplan for nasjonalparkstyret i 2018 
Sak 35/2017: Eventuelt 
 
 
  
 
Saker til orientering og diskusjon: 
 

• Orientering om utredning angående et framtidig opplegg for informasjon i Elgå, 
utredning angående et ubetjent informasjonspunkt, v/ Knut Simensen, Rørosmuseet 

• Orientering om utredning angående mulighet for videre autorisasjon av 
nasjonalparksenter i Elgå, v/ Gunhild Nyaas, Rådhuset Vingelen 

• Planer for et verdensarvsenter, kobling mot nasjonalparkinformasjon, v/ Odd Sletten, 
Rørosmuseet 

• Arbeid med besøksstrategi, arbeidsmøte i Faglig rådgivende utvalg, v/ Kirsten 
Thyrum 

• Nytt fra leder 
 
 
 
Kopi av denne innkallingen med saksdokumenter sendes styrets varamedlemmer til orien-
tering. 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: 8.desember 2017 
 
Sak 28/2017  - Referatsaker 
 

• 2016/4826  Femundslia landskapsvernområde – søknad om godkjenning av kjøring til 
Svukuriset – søker NIVA – innvilget dispensasjon for 1 tur til formålet 

 

• 2017/5897 – Femundsmarka nasjonalpark – søknad om dispensasjon for å benytte 
drone til kartlegging av vassdrag – søker NINA – innvilget dispensasjon for bruk av 
drone i perioden oktober – november i 2017 

 
 

• 2017/5897 – Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker–  søknad om dispensasjon 
fra lov om minste flyhøyde over verneområder – Norges geologiske undersøkelser – 
innvilget dispensasjon for lavtflygning i perioden oktober – november 2017 
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NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA OG GUTULIA 
 
Møtedato: 8.12.2017 
 
 
Sak 29/2017: Forslag til forvaltningsplan m/besøksstrategi for Gutulia nasjonalpark – 
status angående faglig gjennomgang 
 
 
Dokumenter i saken 
Revidert versjon av forslag til forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark. 
 
Saksopplysninger 
 
Et forslag til forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark ble oversendt Miljødirektoratet for faglig 
gjennomgang før høring ved nasjonalparkstyrets brev av 4. mai 2017. Miljødirektoratet 
påpekte i e-post av 14. juli 2017 at det meste av innholdet er på plass, men at det gjenstår 
en del arbeid før planen er ferdig. Spesielt ble det vist til at det må gjøres en jobb med 
strukturering av teksten, bl.a. for å unngå gjentakelser, samt samle stoffet under standard 
deloverskrifter i kapitlet om brukerinteresser og at en del stoff med fordel kunne flyttes til 
besøksstrategidokumentet. Miljødirektoratet ba om at planforslaget ble sendt inn til ny faglig 
gjennomgang etter at dokumentet var revidert. 
 
Et revidert forslag til forvaltningsplan ble oversendt Miljødirektoratet for ny faglig 
gjennomgang i november 2017. Revisjonen/oppgraderingen av dokumentet har blant annet 
omfattet: 
 

- Omstrukturering av teksten, forsøksvis i samsvar med direktoratets innspill av 14.7. 
- Supplert med noen nye avsnitt i tråd med anmodninger fra direktoratet, bl.a. om 

Miljøvedtaksregisteret. 
- Tatt ut en del stoff fra forvaltningsplandelen som er typisk besøksstrategistoff. 
- Innarbeidet forslag til besøksstrategi for Gutulia nasjonalpark som nytt kapittel 7. For 

oppbyggingen av denne delen har en forsøkt å følge oppsettet beskrevet i 
Miljødirektoratets veileder om besøksforvaltning. Det igangsatte arbeidet med ny 
innfallsport og planene for fullføring av tilretteleggings- og informasjonstiltak i 
forbindelse med jubileumsarrangement neste år (Gutulia 50 år), gjorde det nødvendig 
å framskynde arbeidet med besøksstrategien, derfor dette supplementet. 

 
Miljødirektoratet har signalisert at dokumentet «ser meget lovende ut», men at på grunn av 
lite ressurser får de ikke tatt den faglige gjennomgangen før etter jul. 
 
 
Vurdering 
 
En klar forutsetning for at Miljødirektoratet skal kunne tildele midler til informasjons- og 
tilretteleggingstiltak i verneområder er at det foreligger en besøksstrategi eller forslag til et 
slikt dokument for verneområdene. Av hensyn til det pågående arbeidet med oppgradering 
av innfallsport og nye informasjonstiltak, er det derfor helt nødvendig å få på plass et forslag 
til en besøksstrategi for Gutulia nasjonalpark. Dette foreligger nå som kapittel 7 i forslaget til 
forvaltningsplandokument. 
 
Sentrale punkter med hensyn til mål og strategiske grep for besøksforvaltningen slik det er 
nedfelt i forslaget til plandokument er: 
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«Hovedmål 
Besøksforvaltningen til Gutulia nasjonalpark skal sikre og ivareta verneverdiene i 
nasjonalparken. Innenfor denne rammen skal besøksforvaltningen gi gode opplevelser til de 
besøkende, bidra til forståelse for verneverdiene i Gutulia og bidra til lokal verdiskaping. 
 
Delmål 

• Sikre og ivareta verneverdiene i et langsiktig perspektiv. Verneverdiene skal ikke 
påvirkes negativt av de besøkende. 

• Bevare bygningsmiljø, kulturlandskap og natur på Gutulisetra med nærmeste 
omgivelser. 

• Gi besøkende gode opplevelser i møtet med nasjonalparken gjennom høy kvalitet på 
innfallsport, annen tilrettelegging og informasjonstiltak. 

• Gi besøkende mulighet til å oppleve villmarkspreget natur med stillhet og ro. 

• De gode opplevelsene skal gi mer kunnskap, forståelse og stolthet for Gutulia 
nasjonalpark. 

• Bidra til økt verdiskaping i Femundtraktene og i Engerdal kommune for øvrig. 
Strategiske grep 
For å nå målene angitt ovenfor foreslås følgende besøksstrategiske hovedgrep for Gutulia 
nasjonalpark: 

1. Sonering av nasjonalparkarealet. 
2. Bevare og videreutvikle det etablerte besøksmønsteret som er basert på velkommen-

inn-tenkning på aksen fra parkeringsplassen ved Gutulisjøen via adkomststi til 
Gutulisetraområdet, dvs. arealer utenfor nasjonalparken.» 

Når det gjelder forslag til konkrete tiltak så henvises det til kapittel 7.4 i forvaltningsplan-
dokumentet. 
 
 
Forslag til vedtak  
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia tar forslaget til revidert forvaltningsplan for 
Gutulia nasjonalpark til etterretning, herunder forslaget til besøksstrategi, og anbefaler at 
dette legges til grunn for den videre prosessen fram mot en endelig vedtatt forvaltningsplan. 
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NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA OG GUTULIA 
 
Møtedato: 08.12.2017 
 
 
Sak 30/17: søknad fra vertskapet på Svukuriset turisthytte – dispensasjon fra 
verneforskriften for organisert kjøring med hundespann i Femundsmarka nasjonalpark 
 
 
 
Søker: Vertskap Svukuriset turisthytte 
 
Dokumenter i saken 
Søknad av 21.112017 fra vertskapet på Svukuriset turisthytte. 
 
Søknaden er vurdert i henhold til 
Naturmangfoldloven av 19. juni 2009. 
Forskrift om vern av Femundsmarka nasjonalpark. 
 
Søknaden 
 
 
Søknad fra Svukuriset av 21.11.2017, er gjengitt i sin helhet. 
 
«Vi søker herved om lov til å arrangere 1 stk hundekjøringstur pr år rundt Svukuriset, 
gjeldende fra og med 2018 og så lenge vi er bestyrere på Svukuriset. 
 
Dette dreier seg kun om én tur i løpet av året, varighet 4 dager med 3 overnattinger på 
Svukuriset Turisthytte. Størrelsen på turen er: 1 hundekjører/guide pluss 8 deltakere, totalt 9 
mennesker. De kjører hvert sitt 6-spann, hos noen spann er det 2 deltakere pr spann, dvs 
totalt ca 7 hundespann. 
Turen arrangeres samtidig med Femundløpet. 
Programmet er som følger: 
Torsdag: Ankomst Elgå med privatbiler. Fra Elgå med hundespann langs med veien til 
Svukuriset. 
Fredag: Fra Svukuriset ned til brygga, derfra en tur forbi Femundshytten på Femunden. Rast 
ved Jonasvollen hvor vi leier en gapahuk og er vitne til Femundløpet. Tilbake over isen til 
Revlingen og opp til Svukuriset. 
Lørdag: Dagstur med hundespann. Vi følger turiststien fra Svukuriset til Sylseth, på sydsiden 
av Sylvola. Tilbake samme sporet. 
Søndag: Men hundespann fra Svukuriset til Elgå. 
 
Tvungent alternativ: 
Det hender at Femundløpet må legge om traséen pga vanskelig snø- eller isforhold og at 
traséen da ikke går på Femundisen. Hvis dette skulle inntreffe ønsker vi å gjøre om på 
programmet og besøke sjekkpunktet Drevsjø istedenfor Jonasvollen. I den forbindelse 
trenger vi også tillatelse til å frakte gjestene fra/til Svukuriset. 
Alternativet blir da som følger: 
Torsdag: lik opprinnelig program. 
Fredag: Dagstur med hundespann. Vi følger turiststien fra Svukuriset til Sylseth, på sydsiden 
av Sylvola. Tilbake samme sporet. 
Lørdag: Transport av deltakerne til Elgå, derfra til Drevsjø sjekkpunkt. Transport tilbake til 
Svukuriset. Kvelds/nattetappe med hundespann på Femundisen. 
Søndag: lik opprinnelig program. 
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Vi ønsker kun å få arrangere denne ene turen pr år. Det kommer aldri til å bli snakk om å 
utvide med flere arrangerementer i løpet av ett år.  
 
Hundekjører og guide er Jan Bjerkeli fra Tett på Naturen, Bjerkeli Villmarksopplevelser, 
http://www.tettpanaturen.no. Han er meget fjellvant og erfaren og har full kontroll på 
hundespannene og deltakerne.» 
 
Reindriftaved Svahken sijte har fått søknaden til uttalelse og den 28.11.2017 har de kommet 
med følgende tilbakemelding  
 
«Som vi forstår søknaden vil programmet omfatte inntil 42 hunder og minimum 9 mennesker. 
Arrangementet vil finne sted første del av februar fra og med 2018 og så lenge søker skal 
være bestyrer på Svukuriset turisthytte. Arrangementet skal skje i tilknytning til 
Femundsmløpet. 
 
I utgagngspunktet er det bra at mennesker kommer seg ut i naturen. Vi har derfor ingen 
merknader til det planlagte program for lørdag (ruten fra Svukuriset til Sylseth, med trase på 
sørsiden av Sylvola. 
 
Bakgrunnen er at vi har store deler av vår reinflokk beitende der i februar måned. Rein er 
særlig følsomme for uro og støy under vintermånedene, blant annet fordi tilgangen til mat er 
vanskelig og at dyrene derfor går på sparebluss. Det betyr at rein ikke bør bruke mer energi 
enn strengt tatt nødvendig under vinteren. Dels er det viktig for at de skal overleve en sårbar 
periode av året, men også for at reinen skal ha best mulig kondisjon for å stå i mot andre 
farer i naturen, herunder angrep fra rovvilt. I tillegg må rein ha beitero for at simlene på best 
mulig måte skal ta vare på den ufødte kalven, som trenger all næring den kan få fra simla. 
Erfaringsmessig vet vi at mange hunder, i dette tilfellet inntil 42 hunder med tilhørende 
menneskelig aktivitet skaper negative konsekvenser for reinen. Det er blant annet mot denne 
bakgrunn at traseen for Femundløpet er endret slik at det ikke medfører ulemper for rein i 
Svahken sijte. 
 
Klimaendringer har også medført at vi har mistet mye av fleksibiliteten i beitene. I praksis 
betyr det at værforholdene er mer ustabile (snø, regn for deretter å bli kaldt mv). Tilgangen til 
mat for rein blir vanskeligere, enten fordi det legger seg is over lav og annen mat ( s k låste 
beiter) eller at det kommer unormalt mye snø. Reinens overlevelsesstrategi i disse 
situasjonene er å spre seg enten i mindre flokker eller at rein begynner å gå alene. Vi antar 
at det er slike flokker som søker omtaler i sin korrespondanse med saksbehandler. I disse 
tilfellene er det særlig grunn til å være forsiktig og vise hensyn. Reinen er mest sannsynlig 
under press allerede. Ved å spre seg i mindre flokker eller å gå alene øker nemlig 
sannsynligheten for å finne mat og dermed muligheten for å overleve. Det er reineiernes 
oppgave å beskytte reinen mot eksterne forstyrrelser slik at dyrene maksimerer sin 
sannsynlighet til overlevelse. 
 
Svahken sijte har dessverre ikke andre områder vi kan bruke til reinbeite uten at det skaper 
konflikter med andre. Vi ser derimot av det omsøkte programmet at områder på vestsiden av 
Femunden allerede er planlagt å brukes. Vi oppfordrer heller søker til å se nærmere på 
muligheten til å bruke mer tid på vestsiden av Femunden, for på den måten å unngå at 
arrangementet skaper vanskeligheter for oss.»  
 
Vertskapet ved Svukriset har den 30.11.2017 kommet med følgende utdyping av sin søknad: 
 
Vedlegg til søknad om hundespanntur – tilbakemelding til Svahken sijte sitt utspill 
 
«Først ønsker jeg å korrigere noen punkter: 

http://www.tettpanaturen.no/
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Jan Bjerkeli har kun 35 hunder og kan derfor ikke kjøre med flere. Ofte faller noen hunder fra 
pga skader eller andre ting. Det er vanlig at han kun kjører med 32 hunder. 
Deltakerantallet er maksimum 9, dvs 8 deltakere pluss Jan Bjerkeli. Altså ikke minimum 9, 
men maksimum 9. 
Vi kan videre forandre vår søknad til å gjelde kun for 2018, da vi ikke gidder å arrangere 
denne turen fremover. Den aktuelle dagen blir da lørdag 10.februar 2018, alternativt fredag 
9.februar 2018 hvis Femundløpet legger om traséen. 
Deltakerne må kunne få en fin opplevelse. Å kun ferdes på Femundisen vil bli for kjedelig. Å 
ferdes på vestsiden av Femund gjør det vanskelig pga utfordringer hva traséer angår. Det er 
mer skog, det er mer løssnø, det vil bli en nedtur for opplegget og for deltakerne. 
Et slikt arrangement koster oss mye av arbeid og tilrettelegging og et slikt arrangement må 
kunne gi noe til deltakerne. Når vi nå møter så mye motstand velger vi å vrake 
arrangementer fra og med 2019, men denne sesongen, 10.februar 2018 opprettholder vi vår 
søknad på. 
Vi begynte på Svukuriset i 2013. Vi ble gjort oppmerksomme på høsten 2016 at vi må søke 
om tillatelse for å arrangere hundespanntur, dette visste vi ikke før. Vi har arrangert 
hundespanntur i 2013, 2014, 2015 og 2016, altså 4 ganger. Opplegget har vært det samme i 
alle år, nemlig det opplegget som det søkes om nå. I tillegg arrangerte DNT en 
hundespanntur hos oss i påsken 2015. Påsketuren brukte hele Svahken sijte sitt område 
hver dag, mens Svukuriset sitt hundespanntur brukte Svahken sijte sitt område kun på 
lørdagen.  
Alle turene ble guidet av Jan Bjerkeli. 
På ingen av turene og på ingen dager møtte vi noen reinsdyr. 
Strekningen mot Sylen:  
Jeg kjørte denne strekningen mot Sylen i hele fjor vinter, jeg møtte kun reinsdyr ved Sylvola i 
månedskiftet mars/april. I hele januar, i hele februar, og til og med 29.mars møtte jeg ingen 
reinsdyr på den strekningen.  
Vår søknad dreier seg om én dag. Jan Bjerkeli er ikke interessert i å møte reinsdyr. Fins det 
en mulighet for at Svahken sijte opplyser oss om hvor reinsdyra befinner seg denne ene 
dagen slik at vi kan ta hensyn til det? Eller kan Svahken sijte foreslå en trasée for oss på 
østsiden av Femund? Å dra til vestsiden av Femund blir en dum opplevelse for deltakerne. 
 
Vi, Cato og jeg, har rundt påsketider hatt privat tur i Grøtådalen med bl.a. isfiske. Når vi har 
forflytta oss har vi brukt våre hunder. Der har vi møtt på reinsdyr, noe vi i utgangspunktet 
ikke liker når vi kjører hund. Vi har holdt oss på skutersporet, har tilpasset farten og kjørt 
videre. Vi har observert at reinen flykter et stykke unna, for så å bli stående. Ja, den blir i et 
slikt tilfelle forstyrret, men passeringen skjer raskt og jeg har aldri opplevd den som 
dramatisk. Det samme skjer om jeg kjører bil til Elgå. Når vi har vært på privat dagstur og 
møtt på reinsdyr så har vi snudd. Vi har møtt på reinsdyr ved Gråvola, ved Falkfangerhøgda, 
ved Revlingsjøene og i Revlingdalen. 
 
Vi søker herved om en løsning til å kunne bruke Svahken sijte sitt område lørdag 10.februar 
2018. Vi ønsker å kunne få beskjed av Svahken sijte om hvor reinsdyrene befinner seg, slik 
at vi kan unngå å forstyrre de. Dette blir den eneste dagen noensinne i Svukuriset sin historie 
at det vil foregå en hundespanntur i Svahken sijte sitt område.» 
 
 
Verneforskrift og verneformål 
 
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.  
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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.  
 
I henhold til § 3 pkt 4.2 er organiserte former for friluftsliv søknadspliktig,  
«Bestemmelsen 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 fra forvaltningsmyndigheten, jfr forvaltningsplan.» 
 
Et organisert opplegg med kjøring med hundespann vil komme inn under bestemmelsen som 
regulerer organisert virksomhet. I forvaltningsplanen er det gitt følgende vurdering. 
 
«Det er i første rekke faren for uheldig markslitasje og forstyrrelser på dyrelivet som gjør at 
organiserte opplegg og større arrangementer er underlagt søknadsplikt. Dette vil gi 
forvaltningsmyndigheten mulighet til å komme i dialog med tiltakshavere og å kunne styre 
eller begrense uønsket aktivitet, samtidig som en slik ordning vil gi en god oversikt over 
omfanget av planlagt og utført virksomhet. Forvaltningsmyndigheten vil også om nødvendig 
kunne nekte gjennomføring av arrangementer som kan være til skade for naturmiljøet» 
 
 
Vurdering 
 
I forhold til naturmangfoldlovens § 8 heter det blant annet at offentlige beslutninger som 
berører naturmangfoldet så langt det er rimelig skal bygge på vitenskapelig kunnskap om 
arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 
påvirkninger. Det vurderes ikke å være nødvendig å innhente ny kunnskap om disse 
forholdene for å behandle denne søknaden. Da det er et begrenset og lite tiltak som søkes 
gjennomført.   
 
Naturmangfoldlovens § 9 (føre-var-prinsippet), kommer derfor ikke til anvendelse. 
 
I henhold til naturmangfoldlovens § 10 skal en påvirkning av et økosystem vurderes ut fra 
den samlede belastningen som økosystemet er eller vil bli utsatt for.  
Det er allerede en del ferdsel i det aktuelle området knyttet til av ferdsel fra turgåere som 
oppsøker området på egen hånd, og en del skuterkjøring fra fastboende som har tillatelse til 
kjøring av turister inn i området.  Det kan være en del støy fra snøskuter i forbindelse med 
transport og reingjeting i området. Men den aktuelle hundekjøringen vil ikke bidra med støy i  
deres utøvelse av transport. Det er heller ikke relevant å vurdere markslitasje, så lenge 
kjøringen vil foregå på snødekt mark. Ut fra den kunnskapen vi har om sårbare arter i 
området så er det heller ikke kunnskap om spesielle sårbare arter, eller hekking i den 
aktuelle perioden. Det er derfor ikke grunnlag for å si at det aktuelle tiltaket vil være til skade 
for naturmiljøet. 
 
Naturmangfoldlovens § 11 vurderes ikke å være relevant i denne saken. 
 
Det er anledning til å gi dispensasjon til den omsøkte aktiviteten etter naturmangfoldloven § 
48 første ledd, første alternativ, under forutsetning av at det omsøkte tiltaket ikke er i strid 
med verneformålet eller påvirker verneverdiene nevneverdig.  
 
Det framgår av naturmangoldlovens §14 første ledd at tiltak etter loven skal avveies mot 
andre viktige samfunnsinteresser. Videre heter det i annet ledd i denne bestemmelsen at det 
i vedtak som berører samiske interesser, så skal det innenfor lovens rammer legges tilbørlig 
vekt på naturgrunnlaget for samisk kultur. Trolig har ikke dette andre leddet noen selvstendig 
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betydning, naturgrunnlaget for samisk kultur vil trolig ikke være vesentlig forskjellig fra det 
generelle naturgrunnlaget. Hvor stor vekt de enkelte interesser skal ha, blir opp til 
forvaltningens skjønn å avgjøre. Forvaltningen vil kunne bli nødt til å avveie ulike hensyn opp 
mot hverandre, så som reindrift, utøvelse av friluftsliv mm. Juridiske skranker vil kunne være 
at praksisen ikke er ensartet, altså at noen blir utsatt for usaklig forskjellsbehandling eller at 
avgjørelser er å anse som sterkt urimelige. 
 
Svahken sijte har i sin redegjørelse av 28.11 gitt grundig rede for at dette er en sårbar 
periode for reinsdyra og de vil være avhengig av beitero i denne perioden, unødige 
forstyrrelser bør unngås. Det kan også bli store variasjoner i forhold til tilgjengelige beiter i 
den aktuelle perioden.  
 
Det er derfor avgjørende for reindrifta at andre brukerinteresser tar nødvendige hensyn til 
reindriftas behov. Den som utøver aktiviteter innenfor reindriftas områder har selv ansvar for 
å opptre ansvarlig i henhold til reindriftslovens § 65. Den som skal gjennomføre aktiviteter 
innenfor det aktuelle beiteområdet må derfor i forkant forhøre seg med reindrifta og gjennom 
dialog skaffe til veie kunnskap om hvor dyra til enhver tid befinner seg, og opptre med 
nødvendig hensyn. Hundeeier kan også bli erstatningsansvarlig dersom hunder forvolder 
skade, i henhold til Reindriftslovens §66.   
 
Reindriftsloven regulerer interne forhold i næringen og forhold mellom reindrift og andre 
forhold og interesser (eksempelvis friluftsliv). Det er denne loven som i hovedsak skal ivareta 
reindriftas interesser.  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
I medhold av naturmangfoldlovens § 48 første ledd, første alternativ, gir Nasjonalparkstyret 
for Femundsmarka og Gutulia dispensasjon til verksapet på Svukuristet turisthytte fra 
verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark, § 3 punkt 4.2, for kjøring med hundespann  
i februar 2017 i henhold til opplysningene i søknaden. Det gis følgende vilkår for den aktuelle 
dispensasjonen: 
 

• Tillatelsen gjelder en t/r Svukuriset, med inntil 9 personer og tilhørende hundespann 

• Det skal ikke utøves motorisert ferdsel i forbindelse med gjennomføring av denne 
turen 

• Dispensasjonen begrenses til den 9. ev 10. februar 2017 

• Den aktuelle tillatelsen gjelder i henhold til naturmangfoldloven. Det gjøres 
oppmerksom på at søker må ta hensyn til bestemmelsene i reindriftsloven § 65 og 66. 
Dette gjøres ved å forhøre seg med reindrifta i forkant av at turen gjennomføres, slik 
at forstyrrelser av reinen unngås. 

Dispensasjonen skal medbringes under turen. 
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NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA OG GUTULIA 
 
Møtedato: 08.12.2017 
 
 
Sak 31/17: Tiltaksplan for Femundsmarka og Gutuila 2018 
 
 
Dokumenter i saken 

• Vedlagte tiltaksplan i henhold til mal fra Miljødirektoratet 
 
 
Vurdering 
 
Vedlagt følger utkast til tiltaksplan for Femundsmarka og Gutulia. Tiltaksplanen ble for første 
gang utarbeidet for sesongen 2015. Den er revidert for 2018 og har et 4 års perspektiv.  
Frist for å oversende innspill og søknader gjennom bestillingsdialogen er 10 januar 2018. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Utkast til tiltaksplan tas til etterretning, med de føringene for prioritering av tiltakene som 
framkom i møtet. Nasjonalparkforvalter delegeres myndighet til å utarbeide prosjektsøknader 
for de aktuelle tiltakene i henhold til styrets prioriteringer, samt utfylling av eget skjema for 
anmodning om bistand fra Statens naturoppsyn, innen fristen 10. januar 2018.  
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NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA OG GUTULIA 
 
Møtedato: 08.12.2017 
 
 
Sak 32/17: Markering av Gutulia 50 år – opplegg for gjennomføring – budsjett og 
finansieringsplan 
 
 
Søker:  
 
Dokumenter i saken 
Referat fra møte i arbeidsgruppen den 27.10.2017 
Referat fra møte i arbeidsgruppen den 17.11.2017 
 
 
Bakgrunn 
 
Gutulia nasjonalpark ble opprett i 1968, og var den 3dje nasjonalparken som ble opprettet i 
Norge. Det har vært gjennomført markeringer av et 50 års jubileum for Rondane og 
Børgefjell. 
 
Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Kirsten Thyrum (nasjonalparkforvalter), 
Ragnar Ødegaard (nasjonalparkforvalter), Kathrine Kleven (Engerdal kommune), Mia 
Faldmo (Destinasjon Femund- Engerdal). I tillegg har ordfører/ varaordfører i Engerdal deltatt 
på møtene.  
 
Arbeidsgruppen har avholdt 2 møter den 27. oktober og 17. november. I forkant av dette ble 
det gjennomført et eget møte i Engedal kommune som har nedsatt en intern arbeidsgruppe. 
 
Det er også gjennomført et møte med Statskog, Drevsjø, Engerdal fjellstyre og Statens 
naturoppsyn, Drevsjø, sammen med nasjonalparkforvalterne og ordfører i Engerdal. Her ble 
det enighet om å nedsette en arbeidsgruppe i tråd med den som er gjengitt lenger opp. De 
ulike organisasjonene var positive til å bidra på ulike måter, men ønsket ikke selv å sitte i en 
arbeidsgruppe. 
 
På det andre arbeidsmøtet deltok også Fagdirektør Ingunn Iversen fra Klima- og 
Miljødepartementet. 
 
Arbeidsgruppen har lagt opp til et ambisiøst program, og ønsker å samle aktivitetene i 
sommerhalvåret, med et tilbud gjennom hele sesongen slik at flest mulig kan få mulighet til å 
delta på dette opplegget. Samt en god mulighet for å få oppmerksomhet rundt opplegget. 
 
Rammer for opplegget : 
 

• Det gjennomføres et samarbeid med skolen i Engedal og deres planer for 
skoleopplegg der Gutulia blir tema, i samarbeid med 3 andre land 

• Samarbeid med nasjonalparksenteret i Elgå og friluftsmuseet på Blokkodden, 
utvikling av en utstilling om livet på Gutuliasetra og om verneformålet. 

• Opparbeiding av innfallsport ved Gutulisjøen, med portalskilt og informasjon, samt 
tilrettelegging i henhold til den nye Merkestrategien til Miljødirektoratet 

• Nytt informasjonsopplegg i «Stallen» ved Gutulisjøen 

• Etablering av ny «natur og opplevelsessti» rundt Gutulisetrene inne i nasjonalparken 
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Arrangement i forbindelse med jubileet: 
 
 
Lørdag 30. juni - Åpning av innfallsport,  
 

• Åpning av innfallsport, markering av ny tilrettelegging og informasjonsopplegg 

• Felles tur med lokalt DNT inn til Gutulivollen 

• Kulturinnslag 

• Åpning av ny natur og opplevelsessti  

• Sesongstart for vertskap på Gutulivollen med enkel servering  
 
 
Opplegg med guida turer  7 lørdager i juli og august – oppstart kl 12 og enkel servering 
 

Navn  Tema Kontaktinfo Tids 
punkt 

Merk 

Alina Lynn 
Evans 
Høyskole 
Evenstad 

Bjørnehi 
og levevis  

Alina.evans@inn.no 
 
41627539 

 Kontaktet kt-
Positiv, tar 
gjerne med 
masterstudent 

Sebastian 
Kirppu 
 
Lensstyrelsen 
Dalarna 

Gammel 
skog - 
økologi 

Sebastian.kirppu@lans 
styrelsen.se 

 Kontaktet kt 
positiv 

Sorken 
bygdelag 

Setring- 
gammel tid 

  Kontaktet – må 
muligens ha 
med flere 

Femund kano 
camp 

Friluftsliv 
Vann 

Bengt Magnusson  Kontaktet kt 
(positiv – må 
avklare med 
nye drivere) 

Leif Galten 
Botaniker  

Botanikk 908 63 712 3 første 
uker i juli 

Kontaktet RØ, 
positiv 

Svahken sijte Reindrift   Kontaktet kt 
(ikke svart) 
E Fjellheim blir 
kontaktet av M 
Faldmo 

Roar Solheim 
Zoolog univ i 
Agder 

Zoologi / 
fugler 

  Kontaktet RØ 
Positiv 
 

 
 
Lørdag 24. august – offisiell markering av Gutulia 50 år 
 
Inviterte offisielle gjester, Slottet er forespurt. Det vil bli sendt invitasjon til Klima- og 
miljøminister. Fylkesmannen i Hedmark har satt av dagen. 

• Arrangement på Gutulivollen, med ulike arrangement/ utstillinger på setrene 

• Offisiell seremoni, med taler og formell markering 

• Kopparleden teaterlag framfører teater med setrene som kulisser 

• Ulike kulturelle innslag, sørsamisk fokus 

• Matservering til alle gjester 

• Organisert skyss med buss til/fra parkering  

mailto:Alina.evans@inn.no
mailto:Sebastian.kirppu@lans
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Det er satt opp et forslag til kostnadsoverslag og finansieringsplan: 
 
 
 

Aktivitet Detaljert 
budsjett 

Budsjett 
hovedaktivitet 

Finansiering merk 

Åpning av innfallsport 
-natursti 30.juni 

 75 000   

Gjennomføring 7 
ulike guida turer – 
aktiviteter a 8000 

 56 000   

Utstilling Elgå 
nasjonalparksenter 
og Blokkodden 

 70 000   

Buss og transport – i 
forbindelse med 
arrangement 

 74 000   

Hovedarrangement 
25. august – 
(kulturinnslag – 
servering) 

 160 000   

Skoleprosjekt – del 
av comeinus 

 35 000   

Dekning av 
reiseutgifter etc for 
bidragsytere 

 40 000   

Diverse, uforutsett  80 000   

Informasjon/ 
annonsering  

 60 000   

Totalt   650 000   

Klima og miljødep   250 000  

Engerdal kommune    50 000  

Fylkesmannen/ 
Nasjonalparkstyret  

  150 000  

Hedmark 
fylkeskommune 

   50 000  

Lokale bidragsytere    30 000  

Sponsing eget 
arbeid, dugnad 

  120 000  

Sum   650 000  

 
 
 
 
 
Det må søkes tilskudd til arrangementet og sendes invitasjoner til ulike inviterte offisielle 
gjester i løpet av desember 2017. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia slutter seg til det foreslåtte opplegget for 
markering av 50 års jubileum for Gutulia nasjonalpark. 
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Det søkes om midler til prosjektet i henhold til det foreslåtte kostnadsoverslaget og 
finansieringsplanen. I tillegg sendes det en offisiell invitasjon til Klima- og Miljøministeren. 
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NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA OG GUTULIA 
 
Møtedato: 08.12.2017 
 
 
Sak 33/17: Søknad om dispensasjon for vedhogst på Røvollen, i Femundsmarka 
nasjonalpark – søker Kåre Tørres 
 
 
 
Søker: Kåre Tørres, tilsyn DNT Røvollen 
 
Dokumenter i saken 
Søknad av 29.11.2017 fra Kåre Tørres 
 
Søknaden er vurdert i henhold til 
Naturmangfoldloven av 19. juni 2009. 
Forskrift om vern av Femundsmarka nasjonalpark. 
 
Søknaden 
 
Kåre Tørres er tilsyn for DNT på Røvollen og har sendt følgende søknad: 
 
Har tenkt litt på å få ryddet bort noe lauvirke på Røvollen. Kanskje setervollen kan bli slik 
som den engang var, da mine besteforeldre drev slått der til slutte av 1930 tallet. 
Nå er det slik at jeg står ansvarlig for vedforsyningen til DNTs sine hus der. Det vil derfor 
være praktisk å få hugget noe bjørk der. Det aktuelle tidspunkt for hugging vil være i 
februar/mars. 
Håper styret kan se positivt på dette. 
 
 
Verneforskrift og verneformål 
 
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.  
 
I henhold til vernebestemmelsen er alle trær og planter fredet 
§5 punkt 2.1 
 
«All vegetasjon er vernet mot skade og ødeleggelse av enhver art. Dette gjelder også døde 
trær. …» 
 
§ 5 punkt 2.3 
 
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til : 

a) Uttak av trevirke til brensel for buer, hytter og setrer beliggende i nasjonalparken 
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Vurdering 
 
I naturmangfoldlovens § 8 heter det blant annet at offentlige beslutninger som berører natur-
mangfoldet så langt det er rimelig skal bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestands-
situasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Det 
vurderes ikke å være nødvendig å innhente ny kunnskap om disse forholdene for å behandle 
søknaden  
 
Naturmangfoldlovens § 9 (føre-var-prinsippet) kommer ikke til anvendelse i denne saken. 
 
I henhold til naturmangfoldlovens § 10 skal en påvirkning av et økosystem vurderes ut fra 
den samlede belastningen som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Trær er en viktig del av 
verneformålet i Femundsmarka nasjonalpark. Det er imidlertid den særegne furuskogen som 
i første omgang er å anse som verneverdig. Lauvtrær kan også være bevarinsverdige 
innenfor nasjonalparken. Men i det aktuelle området vil det i første rekke være bjørkeoppslag 
som vil tas ut som ved. Røvollen er opprinnelig en setervoll den har derfor vært slått og beitet 
i tidligere tider.   
 
Naturmangfoldlovens § 11 vurderes ikke som relevant i denne sammenhengen. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Med hjemmel i verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark av 21.02.2003 § 3 punkt 2.3 
a), gir Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia dispensasjon fra verneforskriftens § 
3 pkt 2.1. 
 
Det forutsettes videre at det kan benyttes motorsag til disse arbeidene, samt nødvendig 
kjøring med snøskuter for transport i forbindelse utføring av oppdraget.  
 
Det gis følgende vilkår for utøvelse av dette oppdraget: 

• Det må tas særlige hensyn ved en slik hogst, og det er aktuelt å hugge bjørkeoppslag 
på setervollen, det bør bevares en skjerm med vegetasjon mot bekken. 

• Det må ryddes opp kvist og hogstavfall i forbindelse med hogsten, slik at det ikke 
oppleves som skjemmende for besøkende i området 

• Dispensasjonen skal medbringes under oppdraget.  
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NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA OG GUTULIA 
 
Møtedato: 08.12.2017 
 
 
Sak 34/17: Møteplan for nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia 2018 
 
 
Vurdering 
 
Nasjonalparkstyret har gjennomført følgende møter  i 2017 
 
9. mars  Styremøte -  Femundshytten, Engerdal  
28. juni  Møte og befaring – Langen gjestegård 
23. august  Befaring - Grøvelsjøen og Sylen 
24. august  Styremøte i Elgå 
8. desember   Styremøte på Røros 
 
 
Forslag til vedtak: 
Saken legges fram uten innstilling  
 
 


