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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 Johnsgård turiststasjon fredag 15. juni kl 10.00 – 15.00 
 
 
 
 
Saksliste: 
 
Sak 12/2018: Godkjenning av innkalling og sakliste. 
Sak 13/2018: Valg av to personer til å underskrive protokollen 
Sak 14/2018: Referatsaker. 
Sak 15/2018: Søknad om dispensasjon til Femund Friluft for organisert ferdsel i 
Femundsmarka nasjonalpark 
Sak 16/2018: Dispensasjon for etablering av natur- og kultursti med utgangspunkt 
Gutulisetra og for avvikling av organiserte fagturer for publikum i forbindelse med 
jubileumsfeiringen Gutulia nasjonalpark 50 år 
Sak 17/2018: Søknad fra AS Fæmund om tilskudd til utbedring av Revlingen brygge 
Sak 18/2018:  Femundsmarka nasjonalpark – søknad om dispensasjon for kjøring inn til 

Rundhåen i Grøtådalen – søker Jo Ivar Løvseth 
Sak 19/2018: Søknad fra INAF om midler til konsulentbistand i forbindelse med 

reautorisasjon av Besøkssenter nasjonalpark Femundsmarka.   
Sak 20/2018: Eventuelt 
 
 
  
 
Saker til orientering og diskusjon: 
 

• Forvaltningsplan og besøksstrategi for Gutulia – utsending til høring v/ Ragnar 
Ødegaard 

• Re-autorisering av Nasjonalparksenter for Femundsmarka og Gutulia, opplegg for 
videre arbeid og søknad om re-autorisasjon 

• Gutulia 50 år – tilrettelegging i området og gjennomføring av jubileumsprogram 

• Johnsgård turistsenter – eksempler på universell tilrettelegging 

• Opplegg for møte og befaring den 5. – 6. september 

• Info 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: 15.06.2018 
 
 
Sak 15/18: Søknad om dispensasjon til Femund Friluft for organisert ferdsel i 
Femundsmarka nasjonalpark  
 
 
 
Dokumenter i saken 
Søknad fra Femund Friluft AS ved Ola Engerbakk om dispensasjon for organisert ferdsel 
Brev fra Svahken Sijte av 15. mai 2018 
 
Søknaden er vurdert i henhold til 
Naturmangfoldloven av 19. juni 2009. 
Forskrift om vern av Femundsmarka nasjonalpark av 21. februar 2003 
 
Bakgrunn 
 
Femund Friluft AS er en opplevelsesbedrift med utgangpunkt i Elgå, som søker 
Nasjonalparkstyret om dispensasjon for å arrangere organiserte turer opp til Elgåhogna 
innenfor Femundsmarka nasjonalpark. Turene vil følge eksisterende stinett fra Dalset opp til 
Elgåhogna. Det vil være et omfang på opp mot 10-12 kunder pr tur, og de vil markedsføre 1-
2 turer pr uke i sommerhalvåret.  
 
De vil også tilby fotturer i Femundsmarka over flere dager. Disse turene vil foregå med 
oppstart i Elgå, ev Sylen. Ruter som blir brukt kan være Elgå – Revlingsjøen – Rønsjøen – 
Grøtådalen – Store Vonsjøen – Sylen. Til overnatting brukes telt og egen bu. Det kan være 
2-5 kunder pr tur, og det kan bli opptil 4 turer pr sesong. Sesongen er 1. juli til 1. september.  
 
For 2017 ble det også søkt om dispensasjon for organiserte turer opp til Elgåhogna. Det ble 
gitt dispensasjon til Femund Friluft for organiserte turer i sommersesongen 2017, med ulike 
vilkår i forhold til dialog med reindrifta. Samt at det skulle utarbeides en rapport. I henhold til 
oversendt rapport ble det ikke gjennomført turer i henhold til dispensajonen for 2017.  
 
Svahken sijte klaget inn tillatelsen for å gjennomføre organsierte turer til Elgåhogna som ble 
gitt for 2017. De har blitt bedt om å komme med uttalelser til den aktuelle søknaden fra 
Femund Friluft AS , og det er mottatt følgende svar fra Svahken sijte til årets søknad, datert 
15.05.2018.  
 
Elgåhogna ligger i sentrale deler for reindrifta sin virksomhet. Området er kalvingsområde og 
høydedraget er sentralt for at reinen kan komme seg opp i høyden og unngå mygg etc. 
Erfaringene fra i fjor viser at økt ferdsel skaper problemer for reindrifta, med problemer i  
forhold til kalvemerking og for å samle dyra.  Med bakgrunn i dette mener Svahken sijte at 
organiserte turer i området ikke kan gjennomføres før etter 1. august.  
 
Når det gjelder de aktuelle turene inn i Femundsmarka gjør de oppmerksom på at denne ruta 
deler distriktet i to ved at den deler distriktet i øst – vest retning. De hadde helst sett at de 
kunne videreført rutene fra 2017 (disse var utenfor nasjonalparken). Men de ser likevel at 
disse turene kan gjennomføres i et begrenset omfang. Men at bruken av hunder må 
begrenses.  
 
Ola Engerbakk har følgende kommentarer til Svahken sijte sine merknader: 
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«Viser til kommentarer fra Svahken Sijte på min søknad om dispensasjon til å drive 
organisert aktivitet i Femundsmarka Nasjonalpark, og vil i den forbindelse gi noen uttalelser 
på dette. 
Jeg ser at Svahken Sijte viser til generelle bemerkninger i brev av 29.mai 2017. Dette er 
bemerkninger som vi i Femund Friluft etterkom fullt og helt for sommersesongen 2017. Det 
blir vist til erfaringer fra forrige periode med større trafikk, da kan det sies at den trafikken 
ikke var noe som kom med Femund Friluft sine aktiviteter. Vi hadde ingen organiserte turer i 
denne tidsperioden.  
 
Vi fikk i 2017 en dato 15.juli og forholde oss til, og kan bruke den datoen i år også for tur på 
Elgåhogna. Datoen som blir gitt her, 1.august, blir for sent. Da er sesongen på hell. 
 
For flere- dagers fottur i Femundsmarka ser jeg også det er gjort bemerkninger som jeg har 
lyst til å kommentere. Min tidligere erfaring er at kalvmerking foregår i et område som ikke 
den skisserte ruten kommer i konflikt med. Det er altså sesongstart 1.juli på turene. Jeg ser 
også at det legges inn en type begrensning for bruk av hunder på turene. Jeg kan ikke se 
hvor i vår søknad det er nevnt bruk av hunder, og ser den bemerkning som tatt ut fra 
ingenting. I tillegg er det et argument at hunder forstyrrer kalvingsområdene. Jeg trodde 
kalvingen var over 1.juli.» 
 
 
I sin høringsuttalelse i 2017 påpekte Fylkesmannen i Sør-Trøndelag at toppturer i Elgåhogna 
ligger i et oppsamlingsområde og flytteleier for reindriften i området. Den omsøkte traseen 
krysser to av disse flytteleiene. 
 
Svahken sijte henviste i klagesaken til paragraf 65 i reindriftsloven hvor reindriften har en 
beskyttelse i forhold til ferdsel.  
 
 
Vurdering 
 
Den aktuelle søknaden gjelder organisert ferdsel i et område der det allerede er en del 
turister og det legges opp til å benytte eksisterende stinett.  
 
De organiserte turene inne i Femundsmarka kommer i tillegg til den aktiviteten som allerede 
er i området. Turene vil gå i et tidsrom som må anses for høysesong i forhold til ferdsel i 
området.   
 
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. 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. 
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Naturmangfoldlovens § 11 vurderes ikke å være relevant i denne saken. 
 
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 
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. 
 
Det er 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.   
 
Etter en samlet vurdering kan en ikke se at denne formen for organisert ferdsel vil skade 
naturmiljøet. Ferdselen er i et område og i en periode der det allerede er en god del 
besøkende i området. Ferdsel i regi av en liten organisert gruppe kan også ha noen positive 
effekter i forhold til at de besøkende får kunnskap om området og hvilke verdier som må 
ivaretas.  Femund Friluft foreslår selv å utsette oppstart av turene Elgåhogna til den 15. juli, 
noe som til en viss grad vil imøtekomme reindriftas innvendinger. De må også ta de 
nødvendige forhåndsregler i forhold til at det utøves reindrift i området.  
 
 
 
 Forslag til vedtak: 
 
I medhold av naturmangfoldlovens § 48 første ledd, første alternativ, gir Nasjonalparkstyret 
for Femundsmarka og Gutulia dispensasjon til Femund Friluft AS fra verneforskriften for 
Femundsmarka nasjonalpark, § 3 punkt 4.2, til organiserte turer innenfor Femundsmarka 
nasjonalpark 

• Tillatelsen gjelder guidet tur opp til Elgåhogna i perioden 15. juli – 1. september 2018. 

• Tillatelsen gjelder organisert turer i hht til søknad, i mindre grupper på 2-5 personer 
med overnatting i telt inne i nasjonalparken i perioden 1. juli – 1. september 2018 

• Det skal ikke utøves motorisert ferdsel i forbindelse med gjennomføring av disse 
turene 

• Det gjøres oppmerksom på at søker må ta hensyn til bestemmelsene i reindriftsloven 
§ 65 og 66, slik at forstyrrelser av reinen unngås. 

• Dispensasjonen skal medbringes under turen. 
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NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA OG GUTULIA 
 
Møtedato: 15.06.2018 
 
 
Sak 16/2018: Dispensasjon for etablering av natur- og kultursti med utgangspunkt 
Gutulisetra og for avvikling av organiserte fagturer for publikum i forbindelse med 
jubileumsfeiringen Gutulia nasjonalpark 50 år 
 
 
Dokumenter i saken 
Gutulia nasjonalpark 50 år – Nasjonalparkbilag til Femund Engerdal magasin 
Revidert forslag til forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark. 
 
Søknaden er vurdert i forhold til 
Naturmangfoldloven av 19. juni 2009. 
Forskrift om vern av Gutulia nasjonalpark 
 
Bakgrunn / saksopplysninger 
Gutulia nasjonalpark ble opprettet i 1968 som den tredje nasjonalparken som ble opprettet i 
Norge. I 2018 er det derfor 50 år siden den ble etablert. Denne begivenheten vil bli markert 
med flere arrangementer i løpet av 2018. Hovedjubileumsarrangementet vil foregå inne på 
Gutulisetra i nasjonalparken den 25. august med et variert program knyttet til natur og kultur 
og med besøk av klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Lørdag 30. juni markeres åpning av 
den oppgraderte innfallsporten for nasjonalparken. Oppgraderingen har omfattet bl.a. 
oppgrusing, steinsetting, nødvendig drenering, produksjon og oppsetting av nye opplysnings- 
og informasjonsskilter, bord/benker og ny oppdatert informasjon i «Stallen». I tillegg vil det 7 
lørdager i juli-august bli arrangert guidede fagturer med forskjellige temaer knyttet til natur og 
kultur med tidsramme 2 timer med utgangspunkt Gutulisetra.  
 
30. juni planlegges også åpning av en ny natur- og opplevelsessti med utgangspunkt 
Nedpåvollen på Gutulisetra. Dette er ment å være en natursti for hele familien der en kan 
skaffe seg kunnskap om nasjonalparken på en artig og kreativ måte. Naturstien har 21 
poster fordelt på ca. 1,5 kilometer. Hver stasjon består av en stolpe med et skilt som du 
vipper ut. Skiltet inneholder bilde samt tekst på norsk og engelsk. Tekstene handler både om 
natur og kultur. På noen av stasjonene kan en få øye på dyrefigurer i naturlig størrelse 
plassert ute i naturen. Stolpene vil bli fundamentert ved nedgraving og bruk av steiner som 
støtte/forankring. 
 
Gjennom sommeren ønskes også velkommen til guidede turer på rundt 2 timer i 
nasjonalparken. Dette vil foregå 7 lørdager på rad i perioden 7. juli til 18. august. Temaene er 
knyttet både til natur og kultur og spenner over et vidt spekter. Oppmøte og 
hovedinformasjon vil bli gitt på Gutulisetra, men for flertallet av arrangementene er det lagt 
opp til en liten vandretur med publikumsgruppen i nasjonalparken i setras nærområde. Det er 
vanskelig å vite hvor mange som vil delta på disse faglørdagene, men anslagsvis mellom 20 
og 50 personer antas å kunne møte opp. 
 
Verneforskrift og verneformål 
Den utvidede Gutulia nasjonalpark ble vedtatt ved kongelig resolusjon av 10. september 
2004. Formålet med opprettelsen av Gutulia nasjonalpark er: 
 

• Å bevare et i det vesentlige urørt skog-, myr- og fjellområde 

• Å bevare det naturlige biologiske mangfoldet med et egenartet plante- og dyreliv 

• Å verne om kulturminner 
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Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne nyttes til reindrift. 
 
Ifølge verneforskriftens § 3 punkt 1.1 er området vernet mot tekniske inngrep av enhver art. 
Her er nevnt en rekke eksempler på inngrep av permanent karakter som i utgangspunktet er 
forbudt, blant annet oppsetting av skilt og merking av stier og løyper. Det heter imidlertid 
videre i verneforskriftens punkt 1.3.e at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til oppsetting 
av skilt og merking av stier. 
 
I verneforskriftens § 3 punkt 4 om ferdsel heter det i punkt 4.2 at tradisjonell turvirksomhet til 
fots i regi av turistforeninger, skoler, barnehager og ideelle lag og foreninger er tillatt. Annen 
organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av 
forvaltningsmyndigheten. 
 
Vurdering 
 
I forslaget til forvaltningsplan m/besøksstrategi for Gutulia nasjonalpark, som er faglig 
gjennomgått av Miljødirektoratet, drøftes og gis det anbefalinger blant annet vedrørende 
informasjonstiltak, sonering og håndtering av besøkende. Sentrale punkter med hensyn til 
mål og strategiske grep for besøksforvaltningen slik det er nedfelt i forslaget til plandokument 
er: 
 
 «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.» 

I forslaget til forvaltningsplan legges det opp til at innenfor et areal av nasjonalparken 
benevnt «Gutulivollen, Gutulisetra og nærområdene til Gutulisetra» kan det legges til rette for 
besøk og ferdsel og åpne opp for skånsomme informasjons- og tilretteleggingstiltak. Videre 
påpekes det at bygningsmiljøene og kulturlandskapet på setervollene skal bevares. I det 
øvrige arealet av nasjonalparken foreslås at naturvernhensyn skal være overordnet andre 
interesser. I tiltaksdelen av plandokumentet foreslås for ovennevnte besøkssone å «etablere 
og merke ny natur- og kultursti med utgangspunkt i Gutulisetra som et tilbud til de som 
ønsker å gå mer enn de 3 kilometrene inn til nasjonalparken og som samtidig ønsker mer 
kunnskap om verneverdiene og særegenhetene». 
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Nasjonalparkstyret har merket seg at den planlagte oppsettingen av ny natur- og 
opplevelsessti i Gutulisetras nærområder er helt i tråd med forvaltningsplanens forslag til 
overordnede mål, besøksstrategi og tiltak. 
 
I 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. Nasjonalparkstyret mener med bakgrunn i naturfaglig registrerings- og 
sammenstillingsmateriale som ble utarbeidet som en del av verneplanprosessen og 
forvaltningsplanprosessen å ha tilstrekkelig kunnskap om dette området og mulige 
konsekvenser av den omsøkte motorferdselen slik at det ikke er nødvendig å innhente ny 
kunnskap om dette. Naturmangfoldlovens § 9 om føre-var-prinsippet blir derfor ikke tillagt 
vekt 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. I nasjonalparken er det 
en overordnet målsetting å unngå nye tekniske inngrep og begrense forstyrrelser og slitasje 
mest mulig. I denne sammenhengen vil Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia 
bemerke at det planlagte stitiltaket representerer et relativt beskjedent teknisk inngrep i den 
delen av nasjonalparken som er tilrettelagt for besøkende og der skånsomme nye 
informasjons- og tilretteleggingstiltak foreslås tillatt. I praksis dreier dette seg om 21 stolper 
med såkalte vippeskilt av beskjedent omfang som plasseres diskret i terrenget. 
Nasjonalparkstyret er også av den oppfatning at gjennomføring av 5-6 guidede gruppeturer 
lørdager i juli-august ikke vil representere en vesentlig forstyrrelses- eller slitasjefaktor. På 
denne tiden er hekke- og yngleperioden over for de fleste fugle- og pattedyrarter. Gruppene 
vil trolig heller ikke bli av en slik størrelse at de representerer noe slitasjeproblem i forhold til 
vegetasjonen. Nasjonalparkstyret kan derfor ikke se at det planlagte stitiltaket eller 
gjennomføringen av guidede fagturer samlet sett vil føre til at verneverdier vil bli forringet 
eller ødelagt eller at belastningen på naturmiljøet vil bli for stor. 
 
Når det gjelder naturmangfoldlovens § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmåter 
vurderer nasjonalparkstyret det slik at nedsetting av 21 stolper som forankres ved 
nedgraving og bruk av stein og gjennomføring av organiserte turer med små grupper på 
ettersommeren neppe vil medføre skade på naturmangfoldet. Naturmangfoldlovens § 11 
vurderes ikke som relevant i denne sammenhengen. 
 
 
Forslag til vedtak  
 
Med hjemmel i verneforskriften for Gutulia nasjonalpark av 10.9.2004 § 3 punkt 1.3.e gir 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia dispensasjon fra verneforskriftens § 3 
punkt 1.1 for: 

• Oppsetting av 21 poster/skilter som en del av en ny natur- og opplevelsessti på ca. 
1,5 km i Gutulisetras nærområde, i samsvar med de konkrete planene som er 
utarbeidet for jubileumsarrangementet.  

• Nasjonalparkstyret gir også tillatelse til hensynsfull organisert ferdsel i nasjonalparken 
i forbindelse med de guidede fagturene som er planlagt i juli-august 2018, jf. 
verneforskriftens § 3 punkt 4.2. 
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NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA OG GUTULIA 
 
Møtedato: 15.06.2018 
 
 
Sak 17/18: Søknad fra AS Fæmund om tilskudd til utbedring av Revlingen brygge 
 
 
 
Dokumenter i saken 
Søknad fr AS Fæmund av 21.03.2018 om støtte til reparasjon av Revlingen brygge 
 
Søknaden er vurdert i henhold til 
Naturmangfoldloven av 19. juni 2009. 
Forskrift om vern av Femundsmarka nasjonalpark av 21. februar 2003 
 
Bakgrunn 
 
Brygga ved Revlingen ble reparert i 2010, den gangen også med noe økonomisk støtte fra 
nasjonalparkstyret.  Det er nå oppdaget betydelige skader ved fester til dragerne inn mot 
brygga. Det er ønskelig å skifte ut disse dragerne, med jerndragere for at dette skal bli mer 
solid. Samlet kostnad for reparasjonen er beregnet til kr 91 500,- eks mva. Det søkes ulike 
aktører om støtte til disse arbeidene, nasjonalparkstyret søkes om kr 15 000,- til de aktuelle 
arbeidene 
 
Vurdering 
 
Revlingen brygge er en viktig adkomst for besøkende til Femundsmarka, og er den som 
mange benytter når de skal gå inn til Svukuriset for å starte turen i dette området.  
 
Nasjonalparkstyret har i utgangpunktet ikke midler som kan benyttes som tilskudd til ulike 
prosjekter. Men denne adkomsten til Femundsmarka er imidlertid såpass viktig for beøkende 
til området, slik at det kan være riktig å disponere noe av tiltaksmidlene til et slikt prosjekt. 
 
 
 Forslag til vedtak: 
 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vil med dette bevilge kr 15 000,- til AS 
Fæmund, for reparasjon av Revlingen brygge. 
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NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA OG GUTULIA 
 
Møtedato: 15.06.2018 
 
 
Sak 18/18: Femundsmarka nasjonalpark – søknad om dispensasjon for kjøring inn til 
Rundhåen i Grøtådalen – søker Jo Ivar Løvseth 
 
 
Dokumenter i saken 
Søknad fra Jo Ivar Løvseth av 08.04.2018 om dispensasjon for kjøring til hytte ved 
Rundhåen i Grøtådalen. 
 
Søknaden er vurdert i henhold til 
Naturmangfoldloven av 19. juni 2009. 
Forskrift om vern av Femundsmarka nasjonalpark av 21. februar 2003 
 
Bakgrunn 
 
Jo Ivar Løvseth har tidligere fått dispensasjon for 2 årlige turer til transport med snøskuter inn 
til hytte ved Rundhåen i Grøtådalen. Den gjeldende dispensasjonen er gyldig ut sesongen 
2018.  
 
Det søkes om ny dispensasjon for transport inn til hytta ved Rundhåen i Grøtådalen ( Gnr 
163 Bnr 1), hytta ligger ca 12 km nord for Sylengrenda ved Grøtådalen. Det vil benyttes trase 
for ferdsel på snøskuter fra Sylseth til Stormyra,  derfra egen trase den siste kilometeren. Det 
søkes om inntil 4 turer pr år. 
 
 
Vurdering 
 
Søknaden behandles i henhold til verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark.  
Vernebestemmelsene har følgende formuleringer angående motorisert ferdsel:  
§ 3 pkt 5.3 d) forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til nødvendig transport av ved, 
materialer, utstyr mm til setrer, buer og hytter vinterstid.  
 
I forvaltningsplanen er det følgende formuleringer angående motorisert ferdsel:  
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til motorisert transport av ved, materialer, proviant 
mv. til setrer, buer og hytter vinterstid. Slik kjøring, i praksis bruk av snøskuter, skal i så fall 
foregå etter godkjente traseer. Forvaltningsmyndigheten kan gi flerårige tillatelser der 
kjøringen er årviss. Antall turer pr. vinter som det gis tillatelse til vil bli begrenset til det som 
er strengt nødvendig.  
 
Vurdering  
§ 8. Kunnskapsgrunnlaget  
Rundhåen i Grøtådalen ligger sentralt i Femundsmarka nasjonalpark, og det er ikke ønskelig 
med mye forstyrrelser i form av motorisert ferdsel. Nasjonalparkstyret mener med bakgrunn i 
naturfaglig registrerings- og sammenstillingsmateriale som er utarbeidet i forbindelse med 
verneplan- og forvaltningsplanprosessen for Femundsmarka å ha tilstrekkelig kunnskap om 
dette området og konsekvensene av det omsøkte tiltaket.  
 
§ 9. Føre-var prinsippet  
Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig for å kunne behandle saken. Føre-var 
prinsippet kommer derfor ikke til anvendelse.  
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§ 10. Økosystemtilnærming og samlet belastning  
 
Motorisert ferdsel er blant de faktorene som kan utgjøre en belastning i forhold til 
verneformålet. Det er imidlertid kun aktuelt med et svært begrenset antall turer til dette 
formålet. Det vil derfor ikke føre til en vesentlig økt belastning i forhold til verneformålet.  
 
§ 11. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  
Anses ikke å være relevant i denne saken.  
 
§ 12. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  
Nasjonalparkstyret kan ikke se at det omsøkte transportoppdraget vil innvirke nevneverdig 
på hverken formålet med vernet eller påvirke verneverdiene nevneverdig.  
 
Det søkes om inntil 4 turer for den omsøkte kjøringen. Tidligere er det imidlertid søkt om og 
gitt dispensasjon til 2 turer pr år for den aktuelle kjøringen. Det framgår ikke av søknaden 
hva som tilsier at det søkes om en dobling av antall tronsporter inn i området. I henhold til 
forvaltningsplanen så skal antall turer begrenses til det som er strengt nødvendig. Det forslås 
derfor at det opprettholdes 2 turer pr år for framtidig transport inn til bua.  
 
 Forslag til vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia, gir dispensasjon til Jo Ivar Løvseth, i 
henhold til vernebestemmelsene for Femundsmarka nasjonalpark av 21.02.2003,  
§ 3 pkt 5.3 d), for transport med snøskuter inn til Rundhåen i Grøtådalen. 
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 
 

• Dispensasjonen gjelder for inntil 2 turer i løpet av sesongen 

• Dispensasjonen gjelder for fire sesonger, dvs tom 30.04.2022 

• All kjøring skal skje på en hensynsfull måte slik at skader på vegetasjon og 
unødvendige forstyrrelser av dyrelivet unngås. 

• Dispensasjonen skal medbringes under kjøring og det skal føres kjørejournal med 
opplysninger om kjøringen. Turen skal føres i kjørejournalen før transporten 
begynner.  

• Kjørejournalen skal sendes i utfylt stand til nasjonalparkstyret for Femundsmarka og 
Gutulia innen 31. mai for den aktuelle sesongen. 
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NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA OG GUTULIA 
 
Møtedato: 15.06.2018 
 
 
Sak 19/18: Søknad fra INAF om midler til konsulentbistand i forbindelse med 
reautorisasjon av Besøkssenter nasjonalpark Femundsmarka.  
 
 
 
Dokumenter i saken 
Søknad fra INAF overlevert i møte den 08.06.2018. 
 
 
Bakgrunn 
 
Stiftelsen INAF har siden starten i 2005 vært autorisert som ansvarlig instans for 
nasjonalparksenter for Femundsmarka.  Senteret er autorisert som et senter med to 
avdelinger, på Røros (Doktortjønna) og i Elgå. Driftsansvaret for Rørosavdelingen ligger hos 
Rørosmuséet, og for Elgåavdelingen hos stiftelsen Femundsmarka nasjonalparksenter Elgå i 
henhold til avtaler med INAF. 
 
 Inneværende autorisasjonsperiode går ut i løpet av 2018 og det må søkes om 
reautorisasjon for (nasjonalparksenteret) Besøkssenter nasjonalpark innen årets utgang. 
Reautoriseringen har også aktualisert en grundig vurdering av organisasjonsformen for 
Besøkssenteret. 
 
INAFs styre har innledet arbeidet med dette i samråd med de to driftsorganisasjonene og 
styret for Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker.  Det er etablert en styringsgruppe 
bestående av INAF-styrets tre medlemmer, Knut Simensen fra Rørosmuséet, Marit Nyhuus 
fra Elgåstiftelsen og Nasjonalparkstyret v/lederen Lars Erik Hyllvang og nestlederen, Hans 
Vintervold. Det er behov for konsulentbistand til dette utredningsarbeidet, som er nærmere 
beskrevet nedenfor. 
 
Mandat for utredning i forbindelse med reautorisasjon av Besøkssenter nasjonalpark 
Femundsmarka  
 
Aktuelle oppgaver: 
 

1. Utarbeide utkast til en strategiplan for neste 5 års periode, med målsettinger, og 
en enkel handlingsplan for framtidas Besøkssenter nasjonalpark, Femundsmarka 
og Gutulia, med sikte på å oppfylle autorisasjonskravene fra Miljødirektoratet. 
Planen bør fange opp aktuelle problemstillinger i vårt område for best mulig å 
ivareta behovet for informasjon til besøkende til Femundsmarka og Gutulia, samt 
andre omkringliggende verneområder.   
• Avklare forholdet mellom avdelingene på Doktortjønna og Elgå, samt forholdet 

til et nytt Verdensarvsenter på Røros.  
• Avklare forholdet til Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia, og 

innholdet i en framtidig besøksstrategi 
• Avklare forholdet mellom Besøkssenteret og andre aktører, som kommunene, 

destinasjonsselskapene og reiselivet/næringslivet for øvrig i området.  
 

2. Komme fram til en ny og mer hensiktsmessig organisering av Besøkssenteret. 
Denne organisasjonen vil kunne avløse INAF, og være den som søker om re-
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autorisasjon. Det finnes flere aktuelle organiseringsformer. Det bør utredes 
fordeler og ulemper ved disse fire ulike alternativene: 

 
• Organisering som et interkommunalt selskap bestående av Engerdal og 

Røros kommuner, Hedmark og Trøndelag fylkeskommuner, (utgangspunkt 
modell Lierne). 

• Organisering som en egen stiftelse som har driftsansvaret, der flere 
organisasjoner kan være med inkludert Rørosmuseet. (denne modellen er 
valgt av fleste eksisterende besøkssentrene, eksempelvis erfaringer fra Lom) 
eller en revitalisering av INAF der ordførerne engasjerer seg som 
styremedlemmer. 

• Stiftelsen INAF – består som en overbygning, men Nasjonalparkstyret for 
Femundsmarka og Gutulia overtar rollen til dagens INAF-styre. 

• Rørosmuseet søker om autorisasjon og det utredes en modell tilsvarende det 
som er valgt for Verdensarvsenter. 

 
3. Utarbeide et grunnlag for en søknad om re-autorisasjon, der avsender avklares 

gjennom dette arbeidet. 
 
Metode 

• Det er nedsatt en styringsgruppe, denne trekkes inn i arbeidet ved ulike milepæler 
• Det innhentes erfaringer fra andre besøkssenter om hva som kjennetegner et godt 

besøkssenter 
• Det innledes et samarbeid med MiIjødirektoratet om en framtidig modell og oppgaver 

for senteret 
• Det gjøres en enkel kartlegging av behov og ønsker for Besøkssenter nasjonalpark, 

blant lokale aktører innenfor reiseliv, kommuner, lokale bedrifter, forvaltning, 
grunneiere/grunneiere og besøkende. 

 
Budsjett og søknadsbeløp 
Det er anslått en kostnad på 100.000 kroner til konsulentbistand, som med dette søkes 
finansiert i samsvar med følgende søknader om midler: 
 
 
Stiftelsen INAF                                                                                               10.000 kroner 
Stiftelsen Femundsmarka nasjonalparksenter Elgå                                        10.000    « 
Stiftelsen Rørosmuseet                                                                                   10.000    « 
Røros kommune                                                                                              20.000    « 
Engerdal kommune                                                                                         20.000    « 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia                                         30.000    « 
 
I alt                                                                                                                 100.000 kroner 
 
 
 
Vurdering 
 
Et godt fungerende nasjonalparksenter vil være en stor ressurs for området, i forhold til de 
ulike informasjonsoppgavene som bør prioriteres i dette området. Det vil være en stor fordel 
å finne en modell som kan ivareta behovet for informasjon til besøkende fra både nord- og 
sørsiden. I tillegg har Gutulia nasjonalpark også et behov for en bedre informasjonskanal. 
Det er avgjørende for en framtidig autorisasjon at en får på plass en effektiv driftsmodell for 
et nasjonalparksenter i området. Den aktuelle søknaden bør derfor kunne støttes av 
nasjonalparkstyret.  
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Forslag til vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vil med dette støtte søknaden fra INAF og 
bidra med kr 30 000,- til den aktuelle utredningen for å forberede grunnen for en ny 
autorisasjonssøknad for Besøkssenter Femundsmarka og Gutulia. Midlene til utredningen 
bevilges innenfor driftsstøtten til nasjonalparkstyret.  
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