
 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia 
Møtested: Veksthuset, Røros 
Dato: 25.06.2021 
Tidspunkt: Kl. 09:00-12:00 

 
 
 
Fredag 25. juni 
 
Befaring av nye lokaler for forvaltningsknutepunkt Røros 
 
Orienteringssaker  
 
SNO v/ Erik Ydse – Generell orientering til styret fra SNO. Kl. 09-9.30 
 
Fra nasjonalparkforvalterne 9.30-11.00 
 

• Femundsmarka 50 år – Arrangementer 

• Besøk av Statsråden – Tur i Femundsmarka 

• Innfallsporter – Status 

• Historisk vandrerute 

• Ny bru Gutulia 

• Ny utstilling besøkssenteret 

• Filmer – Sporløs ferdsel, promo og historisk tilbakeblikk 

• Evalueringsrapporten – Hovedtrekkene/tilbakemelding til KLD, arena for å samle 
styrene/styreledere, diskutere og fremme nasjonalparkpolitikk. 

 
Pause 11-11.30 
 
Vedtaksmøte Kl. 11.30 – 12 
 
 
Befaring 24.06 i Synnervika, Langtjønna landskapsvernområde den 24.06 og på 
Røros den 25.06. Se eget vedlegg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

ST 16/2021 Godkjenning av innkalling og protokoll fra 
forrige møte 

  

DS 7/2021 Delegerte saker   

DS 8/2021 Dispensasjon - Femundsmarka NP - 
organiserte turer 2021-2022 - Espen Evensen 
- Nordic Outdoor Experience 

 2021/5170 

DS 9/2021 Dispensasjon - Femundsmarka NP - 
droneflyging - 2021 - MarketMap 

 2021/6235 

ST 17/2021 Gutulia NP - Forvaltningsansvar for bygninger 
ved Gutulisetra 

 2021/4355 

ST 18/2021 Femundsmarka NP - Guidede turer langs 
Røavassdraget - Femundsmarka 50 år 

 2021/6503 

ST 19/2021 Disponering av tildelte tiltaksmidler 2021 - 
revidert budsjett 

 2020/13236 

ST 20/2021 Eventuelt   

 
 

ST 21/2021 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte 

DS 10/2021 Delegerte saker 

DS 11/2021 Dispensasjon - Femundsmarka NP - organiserte turer 2021-2022 - Espen 

Evensen - Nordic Outdoor Experience 

DS 12/2021 Femundsmarka nasjonalpark - gitt tillatelse til droneflyging - 2021 - 

MarketMap 

DS 13/2021 Femundslia LVO - søknad om dispensasjon for kjøring langs vei til Revlingen 

- søker Femund nasjonalparkhotell 

  



Saksfremlegg 

  Arkivsaksnr: 2021/4355 

 Saksbehandler: Sindre Kolstad Valan 

 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia 22/2021 25.06.2021 

 

Gutulia NP - Forvaltningsansvar for bygninger ved Gutulisetra 

Forslag til vedtak: 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia stiller seg positive til å ta over 
ansvaret for forvaltningen av statens bygninger ved Gutulisetra, i Gutulia nasjonalpark. 
En forutsetning er at nasjonalparkstyret årlig får tildelt midler for å holde bygningene i 
god stand og at disse midlene kommer utenfor de andre tiltaksmidlene. 
 
 
 
 
Saksdokumenter (følger saken) 
  
E-post fra Miljødirektoratet v/ Olav Nord-Varhaug (gjengitt i saken, under 
saksopplysninger). 
 
Saksopplysninger 
 
I møte den 26.04.21 behandlet Nasjonalparkstyret en forespørsel om å overta 
forvaltningsansvar for bygninger i Gutulia. Følgende vedtak ble fattet: 
1. Nasjonalparkstyret ber om en grundigere dialog med Miljødirektoratet og 
Statsforvalteren om saken. 
2. Dersom øremerkede midler skulle frafalle vil nasjonalparkstyret gi 
forvaltningsansvaret tilbake til Statsforvalteren i Innlandet. 
Nasjonalparkforvalterne kalte inn til et møte med Miljødirektoratet og Statsforvalteren i 
Innlandet, for å orientere om styrets vedtak og behov for nærmere avklaringer. 
Miljødirektoratet har nå kommet med flere avklaringer rundt forvaltningsansvaret: 
E-post fra Miljødirektoratet v/ Olav Nord-Varhaug av 11.05.21. «Det vises til 
nasjonalparkstyrets vedtak 26. april d.å. samt møte med Statsforvalteren i Innlandet 
ved Vebjørn Knarrum og Steinar Fossum og nasjonalparkforvalterne Kirsten Thyrum og 
Sindre Kolstad Valan 7. d.m. Gutulisetra består av et intakt og vel skjøttet kulturmiljø og 
ønskes videreført som dette. Anlegget eies av Staten og forvaltes av Miljødirektoratet. 
Statsforvalteren i Innlandet har fram til nå hatt den praktiske oppfølgingen av anlegget. 
For andre eiendommer Miljødirektoratet forvalter og/eller eier i nasjonalparker har det 
etter hvert utviklet seg en praksis hvor styrene overtar dette ansvaret på vegne av 
staten (v/oss), både for framtidig vedlikehold og eventuell utleie som ikke svekker 
kvalitetene i anlegget. Nasjonalparkstyret for Femundsmarka/Gutulia har nylig fått en 
forvalter lokalisert på Drevsjø. Vi ønsker derfor at nasjonalparkstyret skal overta 
oppfølgingen av Gutulisetra på vegne av staten. Miljødirektoratet bevilger hvert år 
midler til vedlikehold slik at anlegget kan opprettholdes i god stand. Direktoratet vil 



også i framtiden finansiere nødvendig vedlikehold slik at anlegget fortsatt skal kunne 
holdes i god stand og at kvalitetene ikke svekkes. Dette er midler som vil tilføres styret 
og komme i tillegg til og uten at det går utover andre tiltaksmidler og andre tildelinger til 
styret. Vi håper at denne avklaringen er tilstrekkelig til at styret velger å ta ansvaret for 
å følge opp et av de flotteste anleggene vi har i våre nasjonalparker». 
 
Vurderinger 
 
Nasjonalparkforvalter på Drevsjø har fram til nå forvaltet bygningene på Gutulisetra på 
vegne av Statsforvalteren i Innlandet. Herunder planlegging/gjennomføring av 
vedlikehold, kontakt med entreprenører og utlån/leie av bygningene. En av 
forutsetningene for at nasjonalparkstyret ble tildelt en nasjonalparkforvalter i 100 % 
stilling på Drevsjø, var at denne personen skulle ha ansvaret for den daglige «driften» 
av bygningene på Gutulisetra. Siden forvalter til nå har hatt de samme 
arbeidsoppgavene for Statsforvalteren i Innlandet, vil ikke en endring i 
forvaltningsansvar til nasjonalparkstyret utgjøre noen forskjell i arbeidsmengde for 
forvalter. 
 
Nasjonalparkstyret er forvaltningsmyndighet for Gutulia nasjonalpark. Derfor er det 
også naturlig at styret overtar oppfølging/ansvar for bygningene på Gutulisetra, som 
ligger i nasjonalparken. 
 
For bygninger som Miljødirektoratet forvalter i nasjonalparker har det etter hvert utviklet 
seg en praksis hvor styrene overtar dette ansvaret på vegne av staten. 
 
Årlig blir det søkt og tildelt midler for ca. 50 000 til 300 000 for bygningene på 
Gutulisetra. En forutsetning for at nasjonalparkstyret skal ta over oppfølgingen av disse 
bygningene, er at styret årlig får tildelt midler for å holde bygningene i god stand og at 
disse midlene kommer utenfor de andre tiltaksmidlene. Denne avklaringen kom tydelig 
fram i møtet med Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Innlandet den 07.05, og i e-post 
fra Miljødirektoratet den 11.05. Direktoratet vil også i framtiden finansiere nødvendig 
vedlikehold slik at anlegget fortsatt skal kunne holdes i god stand. Dette er midler som 
vil tilføres styret og komme i tillegg til ordinære tiltaksmidler og andre tildelinger til 
styret. 
 
  



Saksfremlegg 

  Arkivsaksnr: 2021/6503 

 Saksbehandler: Sindre Kolstad Valan 

 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia 23/2021 25.06.2021 

 

Femundsmarka NP - Guidede turer langs Røavassdraget - 
Femundsmarka 50 år 

Forslag til vedtak: 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon for guidede turer i 
henhold til § 3 punkt 4.2 i vernebestemmelsene for Femundsmarka nasjonalpark. 
Dispensasjonen gjelder for 10. juli og 07. august 2021. 
 
Vilkår: 

• Tillatelsen gjelder langs Røavassdraget mellom Røsanden og Nedre Roasten 

• Ferdselen må foregå hensynsfullt og varsomt slik at det ikke skjer skade på naturmiljø 
eller kulturminner. Dyrelivet må ikke forstyrres. 

• Det forutsettes at det ved gjennomføringen av turene tas særlig hensyn til reindriften slik 
at risiko for forstyrrelser unngås. 

• Tillatelsen må medbringes og kunne fremvises under turene 

 
 
 
 
 
Bakgrunn 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia ønsker å arrangere to guidede turer 
den 10. juli og 07. august 2021, i Femundsmarka nasjonalpark. Turene arrangeres i 
forbindelse med at Femundsmarka er 50 år i 2021. De to turene vil ha et identisk 
opplegg. Start ved brygga til Fæmund II ved Røsanden, videre opp langs DNT-stien til 
Heggrøsta. Turen tilbake vil følge nordsiden av vassdraget. Temaet for turene er om 
historien, samt om naturen i området. Det vil være et innlegg med demonstrasjon om 
sporløs ferdsel. Guider vil være Tom Johansen fra SNO, Tore Stengrundet fra Engerdal 
fjellstyre, samt nasjonalparkforvalterne. Det er satt et maks antall på 20 deltakere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lovhjemmel 
 



Verneforskrift for Femundsmarka nasjonalpark 
 
«Formålet med opprettelsen av Femundsmarka nasjonalpark er: 

• å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentligste urørt fjell- og skogområde. 

• å bevare landskapsformer med blant annet det særpregede dødislandskapet med 
blokkmark, morenerygger, sjøer og vannsystemer 

• å bevare 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. 
 
§3 pkt. 4.2 Ferdsel 
 
«Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for tradisjonell turvirksomhet til fots i 
regi av turistforeninger, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger. Annen organisert 
ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av 
forvaltningsmyndigheten, jf forvaltningsplanen». Den foreslåtte aktiviteten kommer ikke 
inn under unntaksbestemmelsene. 
 
Vurderinger 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 

 
Turene berører Femundsmarka nasjonalpark. Området berører den nordlige delen av 
Femundsmarka nasjonalpark, og innebærer tradisjonell turvirksomhet. Nasjonalparkstyret har 
en god bakgrunn i naturfaglig registrering og sammenstillingsmateriale som er utarbeidet i 
forbindelse med verneplan- og forvaltningsplanprosessen for Femundsmarka. 
Nasjonalparkstyret har tilstrekkelig kunnskap om dette området og konsekvensene av det 
omsøkte tiltaket. Ferdsel til fots i samsvar med friluftslovens regler er tillatt, jf. 
naturmangfoldloven § 35. Slik ferdsel kan bare begrenses eller forbys i avgrensede områder i 
nasjonalparker, og bare dersom det er nødvendig for å bevare planter eller dyr, kulturminner 
eller geologiske forekomster. 

 
§ 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 

 
De foreslåtte guidede turene vil være i et område der det ellers er mye ferdsel i den aktuelle 
perioden. Områdene må kunne sies å være preget av denne ferdselen og det finnes spor 
etter markslitasje. Det søkes om et få antall turer med små grupper. Belastningen ved disse 
turene kan derfor ikke sies å gi en urimelig stor belastning. Det er positivt med en guide som 
kan veilede og informere de som er med på turopplegget. Opplegget er i regi av 
nasjonalparkstyret med erfarne guider fra SNO, fjellstyre og nasjonalparkforvalterne. 
 
Perioden det søkes om tillatelse for er utenfor den mest sårbare perioden for dyrelivet. Med det 
antallet turer og størrelsen på gruppa kan vi ikke se at dette vil utgjøre en trussel for 
naturverdiene i det aktuelle området. Tvert imot kan den kunnskapsformidlingen som det 
legges opp til ved bruk av guide, være positivt med tanke på å bygge kunnskap og gode 
holdninger hos brukerne i området. 



 

Femundsmarka er et viktig beiteområde for tamrein. Turene er av et begrenset omfang både i 
tid og antall deltakere som antas vil påvirke reindrifta og andre brukere av området i beskjeden 
grad. Saken er etter vår vurdering ikke av en slik karakter og omfang at det er hensiktsmessig 
å involvere andre brukere og rettighetshavere før vedtaket blir fattet. 

 
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og § 12 Miljøforsvarlige 
teknikker og driftsmetoder ansees ikke som relevant i denne sammenheng. 
  



Saksfremlegg 

  Arkivsaksnr: 2020/13236 

 Saksbehandler: Kirsten Thyrum 

 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia 24/2021 25.06.2021 

 

Disponering av tildelte tiltaksmidler 2021 - revidert budsjett 

Forslag til vedtak: 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vedtar revidert budsjett for bruk av 
tiltaksmidlene tildelt over 1420.31 2021 i tråd med forslag i saksutredningen. 
 
 
 
 
Saksdokumenter 
Tildeling i ESS fra Miljødirektoratet  
Søknad fra nasjonalparkstyret om midler til tilretteleggingstiltak 
 
Saksopplysninger 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia ble for 2021 tildelt 700 000,- i 
tiltaksmidler over post 1420.31. justert ned fra opprinnelig tildeling på 800 000,- I 
forbindelse med supplerende tildelingsbrev fra Klima- og miljødepartementet har 
nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia mottatt tilsagn om ytterligere 
200 000,- til ulike tiltak i 2021, og ny bru over Gutua er forutsatt å kunne prioriteres 
innenfor disse rammene.  
 
Tabellen viser forslag til revidert budsjett:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tiltak  Omsøkt Vedtatt 
fordeling 

Revidert 
juni   

Merknad 

Åpen seter i Gutulia ‐
seterhus og publikum 

80 000 80 000 80 000 Gjennomføres 
som tidligere år 

Tilsyn og oppføling av 
åpne buer ‐ vedkjøring 

70 000 30 000 15 000 Innkjøp av ved- 
ikke utkjøring 

Ny bru i Gutulia - over 
Gutua  
 

226 000 
 

10 000 100 000 Økning i tilskudd 
fra Miljø-
direktoratet. 
Brua er ferdig. 

Etablering av innfallsport 
Elgå 
 

770 000 350 000 430 000 Prosjektet 
forsøkes 
gjennomført – 
med noen 
justeringer 

Etablering av innfallsport 
Synnervika 
 

405 000 
 

250 000 200 000 Prosjekt 
gjennomføres i 
tråd med nye 
forutsetninger 

Innfallsporter: sluttføring 
/ frakt skilttavler samt 
nye benker  

 0 30 000 Frakt og nye 
benker kommer 
i tillegg for 
begge 
innfallsportene 

Leirplasser ‐ fjerning av 
bålringer og søppel 

40 000 0 0 Forutsettes 
gjennomført 
som del av 
bestillingsdialog/   
SNO 

Fullføre skigard 
Gutulisetra 

30 000 30 000 25 000 Her gjenstår 
bare sluttføring 
– materialer er 
innkjøpt 

Skjøtselstiltak og 
informasjon i Heggrøsta 

35 000 20 000 15 000 Prosjektet er 
startet opp, bør 
fullføres. Ny 
benk og trykking 
av skilt 

Ferdigstilling av 
innfallsporten v Gutulia 
 

25 000 10 000 0 Noe mindre 
arbeid gjenstår 
her, ikke rom for 
dette i 2021 

Informasjon om vernet 
ved Svukuriset og 
Haugen 

120 000 0 0 Utsettes til 2022 

Uforutsette utgifter  20 000 5000 Reduseres 

TOTALT 1801 000 800 000 900 000  

 
 
 
 
Driftsmidlene for 2021 er tildelt som følger: 



 

Formål  Beløp 

Drift styret 400 000 

Nettside Gutulia  75 000 

Forvaltningsplan Grøvelsjøen 100 000 

Femtiårs-jubileum Femundsmarka 100 000 

Totalt 675 000 

 
 
 

ST 25/2021 Eventuelt 

 


