
Møteinnkalling

Utvalg: Femundsmarka nasjonalparksty re
Møtested: Skrivargarden, Drevsjø,
Dato: 16.03.2015
Tidspunkt : 10:00 -15:30

Eventuelt forfall må meldes snarest til Kirsten Thyrum 90592 486, eller Henriette Kildahl
414 31 990 Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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Saksliste

Utvalgs -
saksnr

Innhold Lukket Arkiv -
saksnr

ST 1/15 Godkjenning av protokoll, møteinnkalling og
saksliste

2003/530

ST 2/15 Referatsaker 2015/1581

ST 3/15 Orienteringssaker for nasjonalparkstyret 2015/1580

ST 4/15 Delegering av myndighet fra nasjonalparkstyret til
nasjonalparkforvalter

2015/1574

ST 5/15 Høring - forslag til nye vedtekter for
nasjonalparkstyret og ny stillingsinnstruks for
forvalter

2015/46

ST 6/15 Oppnevning av faglig rådgivende utvalg og
administrativt kontaktutvalg

2015/1577

ST 7/15 Søknad fra NINA om å gjennomføre terrestrisk
naturovervåking i Gutulia nasjonalpark

2014/7978

ST 8/15 Søknad fra Arne Jørgen Melien om dispensasjon
for bruk av snøskuter til Nordre og søndre Håbua

2015/821

ST 9/15 søknad fra DNT om tilbygg på røvollen og
innkjøring av materialer

2015/1415

ST 10/15 Eventuelt 2003/530
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NASJONALPARKSTYRET FOR
FEMUNDSMARKA OG GUTULIA

Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2015/1581-0

Saksbehandler: Kirsten Thyrum

Dato: 19.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Femundsmarka nasjonalparkstyre 2/15 16.03.2015

Referatsaker

Forvalters innstilling

Referatsaker tas til etterretning

Aktuelle referatsaker:

� SakAU 01/2015: Søknadfra Börje Lindh, om tillatelse til bruka av snøskuterfor
transport til Rønsjøen(avslaghenvisestil å benyttefastboendefor transport)

� SakAU 2/2015: Bestillingsdialogfor 2015( søknadoversendt)
� SakAU 03/2015:Overtakelseav forvaltningsansvar for Grøvelsjøennaturreservat

(ønskerovertakelse,svaroversendtMijødirektoratet)
� SakAU 04/2015: Søknadfra Ninni SolstrømogRolf Larsson om tillatelse til bruk

av snøskuterfor transport til Rønsjøen(avslaghenvisestil å benyttefastboende)
� SakAU 05/2015: Søknadfra Martin Westlin om tillatelse til bruk av snøskuterfor

transport til Rønsjøen(avslaghenvisestil å benyttefastboendefor transport)
� SakAU 06/2015: Søknadfra DNT om dispensasjonfor transport til Røvollen

(innvilgetdispensasjonfor 8 turer i 4 år)
� SakAU 07/2015: Søknadfra Magne Ødegårdom dispensasjonfor transport av ved

til hytte vedØvre Roasten(innvilget1 tur for 2015)
� SakAU 08/2015: Søknadfra Christer Abris om tillatelse til bruk av snøskuterfor

transport til Rønsjøen(avslaghenvisestil å benyttefastboendefor transport)
� Utredning om forenkling av norsk utmarksforvaltning – høringsuttalelseoversendt

Kommunal- ogmoderniseringsdepartementet
� D-sak01/2015:Femundsmarkanasjonalpark - avslagpå søknadom bruk av

snøscootertil Rønsjøen- Göran Johansson
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� Referat fra møteden16.02.2105angåendefordeling av forvalter -ressursermellom
Femundsmarka/ Gutulia ogFulufjellet
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NASJONALPARKSTYRET FOR
FEMUNDSMARKA OG GUTULIA

Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2015/1580-0

Saksbehandler: Kirsten Thyrum

Dato: 19.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Femundsmarka nasjonalparkstyre 3/15 16.03.2015

Orienteringssaker for nasjonalparkst yret

Forvalters innstilling

Orientering om Engerdal nasjonalparkkommune, v/ Kathrine Kleven
Midler gjennom bestillingsdialogen – oversikt for 2015
Søknad om midler til verdiskaping i verneområder
Søknad om knutepunktmidler
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NASJONALPARKSTYRET FOR
FEMUNDSMARKA OG GUTULIA

Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2015/1574-0

Saksbehandler: Kirsten Thyrum

Dato: 19.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Femundsmarka nasjonalparkstyre 4/15 16.03.2015

Delegering av myndighet fra nasjonalparksty ret til
nasjonalparkforvalter

Forvalters innstilling

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia, delegerer myndighet til
nasjonalparkforvalter, for å avgjøre kurante ferdselsaker, herunder motorferdselsaker, i
første rekke saker i henhold til forskrift om verneplan for Femundsmarka § 3, punkt 5.3,
der forvaltningsplanen angir hvordan sakene skal behandles.
Delegasjonen omfatter ikke adgangen til å treffe vedtak etter naturmangfoldloven § 48.

Saksopply sninger

Dokumenter i saken
� Brev fra Miljøverndepartementet datert 17.12.2012

Søknaden er vurdert i henhold til:
� Naturmangfoldloven av 19. juni 2009.
� Verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark av 9. juli 1971, sist endret 21.

februar 2003.
� Forvaltningsplan for Femundsmarka nasjonalpark, Femundslia og Langtjønna

landskapsvernområder.

I brev fra Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) datert 17.12.2012
har departementet foretatt noen endringer i vedtektene for nasjonalparkstyrene.
Departementet viser til at flere nasjonalpark-/verneområde-styrer har ønsket adgang til
å delegere myndighet til nasjonalpark-/verneområdeforvalteren. Dette gjelder spesielt
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saker knyttet til motorferdsel og annen ferdsel, hvor det er et stort antall saker, og hvor
det regelmessig behandles tillatelser etter verneforskriftens spesifiserte
dispensasjonsbestemmelser. Departementet ser at det kan være hensiktsmessig at
styrene gis adgang til å delegere myndighet til forvalter på dette saksfeltet, da det her
er tale om et stort antall saker. Departementet har på bakgrunn av dette foretatt en
endring i pkt. 6 i vedtektene for nasjonalpark-/verneområdestyrene.

Nytt tillegg i vedtektenes punkt 6.
Styret kan gi forvalteren myndighet til å treffe vedtak i alle saker som gjelder søknad
om tillatelse etter verneforskriftenes spesifiserte dispensasjonsbestemmelser om
ferdsel.
Det er ikke anledning til å delegere adgangen til å treffe vedtak etter
naturmangfoldloven § 48.
Forvalterens vedtak skal treffes i tråd med naturmangfoldloven, verneforskriftene og
eventuell forvaltningsplan. Der det ikke foreligger godkjent forvaltningsplan skal styret
vurdere om det skal gis særskilte retningslinjer for behandlingen av denne typen saker.

Adgangen til delegering innebærer at forvalter kan gis myndighet til å behandle alle
typer søknader om ferdsel etter verneforskriftens spesifiserte tillatelsesbestemmelser.
Dette inkluderer eksempelvis bla. motorferdsel både på snødekt mark og barmark,
organisert ferdsel, og ferdsel med hest, sykkel eller hundespann.
Gjennom arbeidet med forvaltningsplanen fastsettes rammene for hvordan slike saker
skal håndteres. Omfanget av ferdsel må ikke være i strid med verneformålet,
naturmangfoldlovens bestemmelser og de bevaringsmålene som er satt i
forvaltningsplanen. Departementet presiserer at delegeringen ikke gjelder søknader om
ferdsel som må behandles etter naturmangfoldlovens § 48

Vurdering

Gjennom verneforskriftene og vedtatt forvaltningsplanen for Femundsmarka,
Femundslia og Langtjønna landskapsvernområder er det angitt hvordan
dispensasjonssøknader om motorisert ferdsel skal håndteres.

Ved delegasjon av myndighet til forvalter, i tidligere nevnte saker, vil søkerne kunne få
en raskere behandling og tilbakemelding på sine søknader. Avgjørelser fattet i henhold
til delegert myndighet vil bli referert for nasjonalparkstyret. For landskapsvernområdene
er det lov om motorferdsel i utmark som regulerer den motoriserte ferdselen.

Det anbefales å åpne for mulige delegasjoner som vedtektene nå gir.

Side 8



NASJONALPARKSTYRET FOR
FEMUNDSMARKA OG GUTULIA

Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2015/46-0

Saksbehandler: Kirsten Thyrum

Dato: 19.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Femundsmarka nasjonalparkstyre 5/15 16.03.2015

Høring - forslag til nye vedtekter for nasjonalparksty ret og ny
stillingsinnstruks for forvalter

Forvalters innstilling

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia ser positivt på de foreslåtte
justeringene av vedtektene for verneområdestyrene. Da dette på en bedre måte
klargjør nasjonalparkstyrets oppgaver og handlingsrom.

Når det gjelder forslaget til ny stillingsinstruks for forvalter, er dette også i hovedsak
positivt slik det foreslås. Men oppgaver knyttet til informasjonsarbeid bør tas inn i
arbeidsinstruksen slik det forelå i tidligere utgave. Det samme gjelder oppgaver knyttet
til merking av verneområder, dette har fram til nå vært oppgaver som har ligget inn
under Fylkesmannens arbeidsoppgaver, og ses i sammenheng med ansvaret for
opprettelse av nye verneområder. Ansvaret for merking av verneområder bør derfor
fortsatt ligge hos Fylkesmannen.

For øvrig gis det tilslutning til merknadene som framkommer av saksframstillingen.

Saksopply sninger

I brev av 18.12.2014 ber Miljødirektoratet om tilbakemeldinger på utkast til nye
vedtekter for styrene og ny stillingsinstruks for forvalter.

Bakgrunnen for å gjøre endringer i vedtekter og stillingsinstruks var å tydeliggjøre
forholdet mellom verneområdestyrene, forvalteren og fylkesmannen. Vedtektene skulle
også tydeliggjøre ansvaret til de samisk oppnevnte representantene, og styrets rolle i
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forbindelse med verdiskapning knyttet til verneområdene. Det ble også bedt om at det
ble tydeliggjort at valgperioden for de samisk oppnevnte representantene skal følge
Sametingets valgperiode. Videre ble direktoratet også bedt om å vurdere om det kan
være aktuelt å åpne for at styrene kan delegere ytterligere oppgaver til
forvalter, samt at stillingsinstruksen for forvalter ble revidert for å tydeliggjøre
forvalterens plikter som følge av styrets instruksjonsmyndighet og styringsrett.

Verneområdestyret bes om å gi tilbakemelding på om utkast til vedtekter og
stillingsinstruks er tydelige og dekker de forhold som styrene og forvalter berøres av i
forvaltningen. Videre åpnes det for innspill om flere oppgaver som med fordel kan
delegeres til forvalter.

Frist for merknader og innspill er 15. mars 2015

Vurdering av foreslåtte endringer i verneområdesty rets vedtekte r

Forvalters vurderinger står i kursiv

1. Styrets myndighet i pkt 2 utvides til å opptre som en juridisk person med myndighet
til å inngå avtaler og påta seg forpliktelser innenfor de økonomiske rammene styret
disponerer.

Dette vurderes å være en positiv forenkling i forhold til dagens situasjon hvor alle slike
avtaler må underskrives av Fylkesmannen.

2. Pkt 6 om sekretariatet avklarer forvalterens rolle og funksjon i forhold til styret, og
hvilke lovverk som skal forvaltes. Det er lagt større vekt på helhetlig forvaltning på tvers
av administrative grenser. Pkt 6 omhandler også styrets mulighet til å delegere
myndighet til forvalter vedrørende dispensasjonsbestemmelser om ferdsel og
motorferdsel.

Aktuelle områder for delegering kan være mindre bagatellmessige tiltak, som for
eksempel fasadeendring og mindre byggearbeid som rivning og gjenoppbygging av
uthus.

3. I pkt 6 er det tydeliggjort at styret disponerer forvalters arbeidstid, men at overtid må
avtales særskilt med fylkesmannen, eventuelt dekkes med midler som styret selv
disponerer.

Dette sikrer styrene kontroll over forvalters kapasitet (tid), og sikrer at forvalter bruker
hele sin tid til oppgaver innenfor verneområdene og ikke blir tildelt andre
arbeidsoppgaver hos fylkesmannen.

4. Pkt 7 omfatter møtene i styret. Her er krav til antall styremøter økt fra 2 til minst 4
møter i året.

Dette er en positiv endring som gir brukerne forutsigbarhet for sakshandlingstid ved
søknader.

5. Pkt 8 omhandler styrets oppgaver og her er det en del nye momenter. Ansvar for
helhetlig forvaltning og internasjonale forpliktelser er tatt inn i innledningen. Videre skal
forvaltningsplanen inneholde en flerårig tiltaksplan og en besøksstrategi. Aktuelle tiltak
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skal være i tråd med styringsdokumenter som forvaltningsplan, tiltaksplan og
besøksstrategi. Styret kan som forvaltningsmyndighet legge til rette for verdiskapning
innenfor verneområdene i tråd med vernets bestemmelser, men skal ikke opptre som
næringsaktør. Styret har hovedansvar for informasjonstiltakene, og dette skal være i
samsvar med Miljødirektoratets merkevarestrategi.

En klargjøring av styrets oppgaver til å omfatte oppgaver knyttet til besøksstrategi og
verdiskaping oppfattes som positivt i forhold til styrets engasjement i arbeidet. Dette
forutsetter imidlertid mer ressurser til utviklingsarbeid, skjøtsel og tilrettelegging i
verneområdene. Samt en styrking av mulighetene for å følge den naturfaglige
utviklingen i verneområdene med hensyn til påvirkninger som berører verneformålet.

Videre er styrets ansvar ved brudd på verneforskriftene beskrevet i pkt 8.6. blitt mer
presis i forhold til eksisterende vedtekter. Plikt til å orientere om vedtak og registrering
av vedtak etter verneforskriftene i miljøvedtaksregisteret er tatt inn.

Positivt med tydeliggjøring av ansvar og oppgaver, samt at registrering i
miljøvedtaksregisteret sikrer at interesseorganisasjoner og allmenheten har tilgang til
vedtak.

6. Klagemyndigheten er nå foreslått flyttet fra Klima- og miljødepartementet til
Miljødirektoratet, det samme gjelder punktene om instruksjon, tilbakekalling av delegert
myndighet og omgjøring av vedtektene.

Det vurderes å være en positiv forandring med tanke på raskere behandlingstid i
klagebehandlinger.

Vurdering av forslag til endringer i stillingsinstruks for forvalter

Stillingsinstruksen beskriver nærmere forvalters oppgaver, og skal være i tråd med
vedtektene.
Faglig god kontakt med Fylkesmannen og Miljødirektoratet er vektlagt for å sikre
kunnskapsbasert forvaltning. Videre er god kontakt med grunneiere og andre aktører
med interesser i verneområdene vektlagt, og da gjennom bruk av det rådgivende
utvalget. På samme måte bør kontakt på tvers av kommune og fylkesgrenser ivaretas
gjennom det administrative kontaktutvalget.

Forvalters vurderinger står i kursiv

1. Forvaltningsressursene knyttes sterkere til verneområdestyret, tidligere beskrivelser
om at ledig kapasitet kan benyttes til andre oppgaver hos fylkesmannen er tatt ut.

Dette er positive endringer for verneområdestyrene som har muligheten til å benytte
forvalters tid og kapasitet i sin helhet innenfor verneområdene som styret forvalter.

2. Arbeidet med førstegangsmerking av verneområdene er flyttet fra Fylkesmannen til
forvalter.

Standardisert merking av verneområder, er noe som bør gjennomføres samtidig med at
nye verneområder opprettes. Fylkesmannen har ansvaret for oppretting av nye
verneområder, og merking av verneområder bør gjøres som en del arbeidet med
etablering av nye verneområder. Det forutsettes også egnet kompetanse i forhold til
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gjennomføring av merking, samt god kart og geodatakompetanse. Arbeidsoppgavene
knyttet til førstegangsmerking av verneområdene bør derfor fortsatt tilligge
fylkesmannen. Men det forutsettes at arbeidet utføres i nært samarbeid med den lokale
forvaltningen, i den grad det må gjennomføres justeringer og lokale tilpasninger ved
grensemerkingen.

3. Punktene om at forvalter sammen med styret skal vurdere behovet for
informasjonstiltak og bidra til å holde rettighetshavere informert om forvaltningen er
fjernet.

Informasjonsarbeid og kontakt med brukergruppene vurderes å være en viktig del av
forvalters arbeid. Dersom dette ikke fanges opp på annet vis gjennom forvalter og
verneområdestyrets arbeid med merkevarestrategi og besøksforvaltning, må det tas inn
som et punkt i instruksen.
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NASJONALPARKSTYRET FOR
FEMUNDSMARKA OG GUTULIA

Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2015/1577-0

Saksbehandler: Kirsten Thyrum

Dato: 19.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Femundsmarka nasjonalparkstyre 6/15 16.03.2015

Oppnevning av faglig rådgivende utvalg og administrativt
kontaktutvalg

Forvalters innstilling

Det oppnevnes et faglig rådgivende utvalg med følgende sammensetning:

Engerdal Fjellstyre v/ daglig leder (Ole Opseth)
Svahken Sijte v/leder ( Jon Anders Mortensson)
Fæmund Sijte v/ leder (Unni Fjellheim)
Statskog
DNT v/ driftsansvarlig i Oslo og Omegn
A/S Fæmund II
INAF- Stiftelsen Informasjonssenter for Femundsmarka nasjonalpark, v/leder (Ragnar
Vik)
Destinasjon Femund Engerdal v/ daglig leder (Mia Faldmo)
Representant for veiløse bosetninger v/ (Svein Bjarne Waldal)
Elgå Vel v/ leder (Vigdis Hugubakken)
Naturvernforbundet i Rørosregionen
Røros jeger- og fiskeforening
Røros museums- og historielag

Det oppnevnes et administrativt kontaktutvalg i henhold til saksframstillingen.
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Saksopply sninger

Dokumenter i saken
� Brev av 22.05.2013 fra Miljøverndepartementet, om delegering av myndighet til

nasjonalparkstyret
� Brev av 15.02.2013 fra Miljøverndepartementet, om oppnevning av medlemmer

til nasjonalparkstyret
� Vedtekter for nasjonalparkstyret

Oppnevning av faglig rådgivende utvalg

I henhold til vedtektene for nasjonalparkstyret skal det i følge punkt 9 etableres et faglig
rådgivende utvalg.

Styret skal oppnevne et faglig rådgivende utvalg. Utvalget skal bestå av representanter
for de ulike interessene i området, som bla grunneiere, andre særlig berørte offentlige
organer som for eksempel fjellstyrer, næringsliv, frivillige organisasjoner, bla natur- og
miljøorganisasjoner og lignende.
Nasjonalparkstyret bør ha minst et årlig dialogmøte med faglig rådgivende utvalg.

Slik det er formulert i vedtektene er dette et utvalg som skal oppnevnes for alle styrene.
Utvalget skal blant annet ivareta alle de ulike interessene som berøres av
nasjonalparken og tilhørende verneområder. Et slikt organ bør involveres ved
behandling av store og vesentlige saker som berører verneområdene, eksempelvis ved
utarbeiding av forvaltningsplaner og tiltaksplaner etc. faglig rådgivende utvalg kan også
være en høringsinstans i forhold til omfattende og prinsipielle saker som kan berøre
verneområdene. Medlemmene i utvalget kan også gi innspill til styrets arbeid i forhold
til ivaretakelse av ulike interesser. Det vil i praksis også fungere som et dialogforum i
forhold til de ulike interessene i området.

Det bør være minimum et årlig dialogmøte med faglig rådgivende utvalg.

Etter en runde med Engerdal og Røros kommuner kan følgende organisasjoner være
aktuelle for deltagelse i et faglig rådgivende utvalg:

Engerdal Fjellstyre v/ daglig leder (Ole Opseth)
Svahken Sijte v/leder ( Jon Anders Mortensson)
Fæmund Sijte v/ leder (Unni Fjellheim)
Statskog
DNT v/ driftsansvarlig i Oslo og Omegn
A/S Fæmund II
Destinasjon Femund Engerdal v/ daglig leder (Mia Faldmo)
INAF- Stiftelsen Informasjonssenter for Femundsmarka nasjonalpark, v/leder (Ragnar
Vik)
Representant for veiløse bosetninger v/ (Svein Bjarne Waldal)
Elgå Vel v/ leder (Vigdis Hugubakken)
Naturvernforbundet i Rørosregionen
Røros jeger- og fiskeforening
Røros museums- og historielag
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Oppnevning av et administrativt kontaktutvalg

I henhold til vedtektene punkt 10, bør det oppnevnes et administrativt kontaktutvalg.

For å sikre at forvaltningen av verneområdene blir godt integrert i den kommunale
forvaltningen, bør styret oppnevne et administrativt kontaktutvalg bestående av
representanter fra administrativt nivå i de ulike kommunene.

Dette organet er et «bør» organ, og må dermed ikke opprettes, det kan imidlertid være
nyttig for forvaltningen å ha et administrativt organ som kan komme med innspill til
forvaltningen, og være gjensidig orientert om forhold som berører forvaltningen av
verneområdene. Det kan imidlertid være utfordrende å finne en sammensetning som
gjør at det føles relevant for alle å delta.

Følgende organer/personer kan være aktuelle i administrativt kontaktutvalg:
� Miljø- utmarksansvarlig i Engerdal kommune
� Miljø – utmarksansvarlig i Røros kommune
� Hedmark fylkeskommune, kulturminneavdelingen
� Sør- Trøndelag fylkeskommune, kulturminneavdelingen
� Reindriftsadministrasjonen
� Statskog – forvaltningsansvarlig
� I tillegg bør SNO ansvarlige i området inviteres til møtet, sammen med

representant for Femundsmarka nasjonalparksenter
� Koordinator for arbeidet med nasjonalparkkommune Engerdal – (inviteres ved

behov, dersom det er aktuelle saker)
� Ansvarlig for utviklingsarbeid/ reiseliv i Røros kommune - (inviteres ved behov,

dersom det er aktuelle saker)

Representanter fra de berørte fylkesmennene bør også inviteres til møtene med
administrativt kontaktutvalg.

Aktuelle oppgaver for administrativt kontaktutvalg kan være:
� Gjennomgang av forvaltningsplanen – føringer for saksbehandling i området
� Innspill til tiltaksplan og bestillingsdialogen
� Retningslinjer for saksbehandling i saker som skal behandles etter flere lovverk

innenfor verneområdene, eksempelvis plan- og bygningslov og motorferdsellov,
kulturminnelov etc i tillegg til verneforskriften

� Gjennomgang av mulige samarbeidsprosjekt som berører verneområdene
� Aktuelle informasjonstiltak
� Gjennomføring av tilretteleggingstiltak i områdene og randsone til verneområdet
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NASJONALPARKSTYRET FOR
FEMUNDSMARKA OG GUTULIA

Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2014/7978-0

Saksbehandler: Kirsten Thyrum

Dato: 19.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Femundsmarka nasjonalparkstyre 7/15 16.03.2015

Søknad fra NINA om å gjennomføre terrestrisk naturovervåking i
Gutulia nasjonalpark

Forvalters innstilling

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, gir nasjonalparkstyret dispensasjon fra
verneforskriften for Gutulia nasjonalpark § 3 punkt 3.1, for gjennomføring av fangst av
smågnagere og fugler i henhold til søknaden. Det forutsettes at NINA har gyldig
dispensasjon for fangst av vilt for vitenskapelige formål jf viltlovens § 26, punkt 4.

Saksopply sninger

Søker : Norsk institutt for naturforskning, v/ John Atle Kålås

Dokumenter i saken
Søknad av 04.02.2015.

Søknaden er vurdert i henhold til:
Naturmangfoldloven av 19. juni 2009.
Verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark av 9. juli 1971, sist endret 21. februar
2003.
Forskrift om vern av Gutulia nasjonalpark av 10. september 2004

Søknaden
Det søkes om tillatelse til å utføre bestandsregisteringer i Gutulia nasjonalpark, dette
omfatter i hovedsak følgende standardundersøkelser.

� Spurvefugltakseringer utføres i mai – juni
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� Lirypetakseringer utføres i august.
� Smågnagerfangster utføres i august – september

Program for terrestrsik naturovervåking (TOV) inngår som del av nasjonal overvåking
av biologisk mangfold, i 7 områder. Registeringene har blitt gjennomført siden 1993.

Verneforskrift og verneformål

Søknaden behandles i henhold til verneforskriften for Gutulia nasjonalpark.

Formålet med opprettelsen av Gutulia nasjonalpark er:

� å bevare i det vesentlige urørt skog-, myr- og fjellområde,
� å bevare det naturlige biologiske mangfoldet med et egenartet plante- og dyreliv
� å verne om kulturminner

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og
næringsutnyttelse. Området skal kunne nyttes til reindrift.

Ifølge verneforskriftens §3, punkt 2.1 - skal vegetasjonen herunder døde busker og
trær vernes mot all skade og ødelegging.

Naturmangfoldlovens § 48 åpner imidlertid for at forvaltningsmyndigheten kan gjøre
unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke
kan påvirke verneverdiene, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet vil vesentlige
samfunnsinteresser gjør det nødvendig.

Miljøverndepartementet har 27. mai 2013 delegert myndigheten etter verneforskriften
for Femundsmarka og Gutulia nasjonalpark til nasjonalparkstyret for Femundsmarka
nasjonalpark i medhold av naturmangfoldlovens §62, jf. §77.

Vurde ring

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. Kunnskap om bestandsutvikling av det biologiske mangfoldet som denne
undersøkelsen omfatter, kan bidra til å bedre kunnskapsgrunnlaget.
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. Det omsøkte
tiltaket er begrenset i omfang og skal utføres uten bruk av motorisert utstyr. Det antas
derfor at en slik kartlegging ikke vil ha alvorlige konsekvenser for økosystemet.

Siden formålet med denne studien er å kartlegge fauna innenfor samme lokalitet fra år
til år, så vil det ikke være aktuelt med en alternativ plassering jf. naturmangfoldlovens §
12. Naturmangfold-lovens § 11 vurderes ikke som relevant i denne sammenhengen.

Side 17



De aktuelle undersøkelsene gjennomføres av lokalt oppsyn og en slik kartlegging vil gi
nyttig informasjon om tilstanden for deler av faunaen i området

I følge rundskriv av november 2001 (revidert 2010) om forvaltning av verneforskrifter,
kan det bare dispenseres etter naturmangfoldlovens § 48 i de tilfeller der tiltaket vil ha
begrenset virkning for verneverdiene. Det er ikke forventet at det aktuelle tiltaket strider
mot verneformålets formål, og dermed ikke vil påvirke verneverdiene nevneverdig.
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NASJONALPARKSTYRET FOR
FEMUNDSMARKA OG GUTULIA

Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2015/821-0

Saksbehandler: Kirsten Thyrum

Dato: 19.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Femundsmarka nasjonalparkstyre 8/15 16.03.2015

Søknad fra Arne Jørgen Melien om dispensasjon for bruk av
snøskuter til Nordre og søndre Håbua

Forvalters innstilling

Med hjemmel i verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark, § 3 punkt 5.3.d,
innvilger nasjonalparkstyret for Femundsmarka dispensasjon til Arne Jørgen Melien,
fra verneforskriftens § 3 punkt 5.1 for bruk av snøskuter for transport av ved og
vedlikehold av buene ved Nordre og søndre Håbu, samt Halvorstjønnbua.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

- Dispensasjonen gjelder for inntil 2 turer i løpet av sesongen.
- Dispensasjonen gjelder for fire sesonger, dvs tom 31.05.2018
- All kjøring skal skje på en hensynsfull måte slik at skader på vegetasjon og unødige
forstyrrelser av dyrelivet unngås.
- 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 innen 31. mai for den aktuelle sesongen.
- Dispensasjonen og kjørejournalen skal medbringes under kjøring.

Saksopply sninger

Søker : Arne Jørgen Melien, Røros

Dokumenter i saken
� Søknad av 22.01.2015 fra Arne Jørgen Melien
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Søknaden er vurdert i henhold til:
Naturmangfoldloven av 19. juni 2009.
Verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark av 9. juli 1971, sist endret 21. februar
2003.

Søknaden

Det søkes om transport av ved og vedlikehold av Nordre og Søndre Håbua, samt
Halvorstjønnbua i Femundsmarka nasjonalpark. Disse buene ligger under Ljøsnåvollen
seter, som søker eier og driver. Det opplyses om at Nordre og Søndre Håbu er buer
som står åpen for allmenheten og blir en del bruk. Det påregnes derfor et visst behov
for ved samt noe vedlikehold og utkjøring av noe søppel. Dette gjøres med praktisk
med snøskuter.

Det er behov for inntil 2 turer pr år, og det søkes om en flerårig tillatelse for 4 år.

Verneforskrift og verneformål

Søknaden behandles i henhold til verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark.

Formålet med opprettelsen av Femundsmarka nasjonalpark er:
- å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt skog- og

fjellområde,
- å bevare landskapsformer med blant annet det særpregede dødislandskapet

med blokkmark, morenerygger, sjøer og vannsystemer,
- å bevare det naturlige biologiske mangfoldet med et egenartet plante- og dyreliv.

Allmenheten skal gis anledning til naturopplevelse 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 nasjonal-parken er viktig for samisk kultur og
næringsutnyttelse.

I henhold til vernebestemmelsen §3 punkt 5.3 d) kan forvaltningsmyndigheten gi
tillatelse til nødvendig transport av ved, materialer, utstyr m.m til setrer, buer og hytter
vinterstid.

Vurdering

I naturmangfoldlovens § 8 heter det blant annet at offentlige beslutninger som berører
naturmang-foldet 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 er utarbeidet i forbindelse med verneplan- og
forvaltningsplanprosessen for Femundsmarka å ha tilstrekkelig kunnskap om dette
området og konsekvensene av den omsøkte kjøringen 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. De siste årene
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har det vært et betydelig antall søknader om dispensasjon for snøskuterkjøring i dette
området. Sekretariatet mener at denne saken, sammen med de øvrige
dispensasjonssøknader som ventes i dette området, samlet sett kan føre til en uheldig
belastning. Dette vil kunne komme i konflikt med økologiske verdier knyttet til
Femundsmarka nasjonalpark og verdiene området har for naturopplevelse, jf. også
formålsparagrafen. Det er en overordnet målsetting å begrense omfanget av
motorferdselen i utmark til det nødvendigste av nyttetransport.

Ifølge naturmangfoldlovens § 11 skal tiltakshaveren dekke kostnadene ved å hindre
eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er
urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. Søker ønsker å benytte leiekjører til det
aktuelle formålet, og dette vil da være med å begrense den aktuelle kjøringen til et
nødvendig minimum.
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NASJONALPARKSTYRET FOR
FEMUNDSMARKA OG GUTULIA

Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2015/1415-0

Saksbehandler: Kirsten Thyrum

Dato: 18.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Femundsmarka nasjonalparkstyre 9/15 16.03.2015

Søknad fra DNT om tilby gg på Røvollen og innkjøring av materialer

Forvalters innstilling

1. Nasjonalparkstyret gir dispensasjon til DNT Oslo og omegn, i henhold til
vernebestemmelsene for Femundsmarka nasjonalpark av 21.02.2003, § 3 pkt
1.3 c). For ombygging av stallen til å inneholde et hunderom og ny dør i
fasaden, samt et mindre tilbygg på hovedhytta for overdekning av
inngangspartiet. Det forutsettes at størrelse, utforming og plassering utføres i
samsvar med søknaden.

2. Nasjonalparkstyret gir dispensasjon til DNT Oslo og omegn, i henhold til
vernebestemmelsene for Femundsmarka nasjonalpark av 21.02.2003, § 3 pkt
5.3 d). For transport av materialer og utstyr i forbindelse med
ombyggingsarbeidene. Det kan gjennomføres inntil 4 turer med snøskuter i
perioden 7. – 30. april. Transporten skal foregå etter samme trase som øvrig
transport for drift av hytta. Det føres kjørebok for den aktuelle kjøringen. Denne
medbringes under kjøringen og oversendes nasjonalparkstyret innen 31.05.
2015.

Saksopply sninger

Søker : DNT Oslo og omegn, v / bygningsansvarlig Thomas With

Dokumenter i saken
� Søknad av 03.02.2015 fra DNT
� Byggeløyve fra Røros kommune av 22.05.2014
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� Tegninger av stallen og hovedhytta – før og etter tilbygg

Søknaden er vurdert i henhold til:
Naturmangfoldloven av 19. juni 2009.
Verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark av 21.02.2003
Forvaltningsplan for Femundsmarka nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde
og Langtjønna landskapsvernområde.

Søknaden

Det søkes om tillatelse til en mindre ombygging av stallen for å etablere et hunderom
ved den selvbetjente DNT hytta på Røvollen. Stallen er sikringsbu og innredet med
overnattingsplasser. Det blir aktuelt med en ny dør på bygget i forbindelse med dette
tiltaket.

På hovedhytta søkes det om en overdekning av inngangspartiet, da det i dag er
problemer med en del fukt og søle i perioder med dårlig vær. Det planlagte tilbygget er
på ca 2x3 meter.

I tillegg søkes det om dispensasjon for kjøring med snøskuter, 4 turer for 2 skutere i
tidsrommet 7. – 30. april, i forbindelse med transport av materialer og til
byggearbeidene. Ansatt hyttetilsyn Kåre Tørres vil stå for skutertransporten sammen
med medhjelper fra Bygdeservice

Verneforskrift og verneformål

Søknaden behandles i henhold til verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark.

Vernebestemmelsene har følgende formuleringer angående tilbygg:

§ 3 pkt 1.3 d) Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til mindre tilbygg til eksisterende
bygninger.

I forvaltningsplanen er det følgende formuleringer angående tilbygg:

� Byggetiltaket skal ikke være knyttet til bekvemmelighetshensyn, men forankret i
konkret behov.

� Tilbygget må være vesentlig mindre enn eksisterende grunnflate, maksimum
30%

� Funksjonen til bygningen skal ikke endres

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

Side 23



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
Den omsøkte hytta ligger sentralt i Femundsmarka nasjonalpark, og benyttes mye av
besøkende til området. 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.

§ 10. Økosystemtilnærming og samlet belastning
Det blir ikke noen økning i antall sengeplasser ved denne utbyggingen, og egne
overnattingsplasser for hunder vil oppleves positivt for besøkende med allergiplager
etc, dette er derfor noe som vil bli standard ved de fleste turisthyttene. Tilbygget på
hovedhytta er også svært begrenset og vil ikke endre formål og bruk av hytta. 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 tilbygget vil innvirke nevneverdig på
hverken formålet med vernet eller påvirke verneverdiene nevneverdig. Den aktuelle
kjøringen vil også finne sted etter at reindrifta har flyttet sine dyr ut av Femundsmarka
området.
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