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Eventuelt  forfall  må  meldes  snarest  på  epost  til  sikva@statsforvalteren.no 
Vararepresentanter  møter  etter  nærmere  beskjed.

Mandag  29.11

Møte  i  nasjonalparkstyret  starter  på  Teams  kl  10.00  og  vi  tar  sikte  på  å  avslutte
ca.  12.30-13.

Orienteringssaker  fra  10.00-11.30

  Rapportering  fra  naturoppsynet  sommeren  2021/behov  for  2022  v/Erik  Ydse,
  SNO.  Kl.  10.00  –  10.30
  Orienteringer  fra  forvalterne.  Kl.  10.30-11.30

-  Femundsmarka  50  år  –  Rapport
-  Overføring  av  vänerlaksen
-  Skogbrann.  Status  og  videre  arbeid
-  Forvalterforum  med  Sverige
-  Møte  i  rådgivende  utvalg
-  Hundekjøring  og  reindrift
-  Eventuelt

Pause  fra  11.30-12.00

Vedtaksmøte  fra  12.00-13.00

mailto:sikva@statsforvalteren.no


Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

ST 31/2021 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige 
møte 

  

ST 32/2021 Referatsaker   
RS 3/2021 Femundsmarka NP - fisketillatelse - forskings- og 

utredningsundersøkelser - Femunden - Røros - 
Norsk institutt for naturforskning NINA 

 2021/9600 

DS 16/2021 Delegerte saker   
DS 17/2021 Dispensasjon - Gutulia NP - Felling av villsvin - 

2021 - Jaktlag v/Vetle Engerbakk Moren 
 2021/9400 

DS 18/2021 Dispensasjon - Gutulia NP - Felling av villsvin - 
2021 - Pål Knuts 

 2021/9425 

DS 19/2021 Dispensasjon - Gutulia NP - Felling av villsvin - 
2021 - Jaktlag Gutulia v/ Kenneth Åhrên 

 2021/9307 

DS 20/2021 Dispensasjon - Femundsmarka NP - Bruk av 
elgtrekk/ATV/helikopter for utfrakt av elg - 2021-
2022 - Jaktlag Skjebro/Revsjø 

 2021/9308 

DS 21/2021 Dispensasjon - Femundsmarka NP - Bruk av 
elgtrekk - 2021-2024 - Jaktlag Svartvika/Ljøsnåa 

 2021/9495 

DS 22/2021 Dispensasjon - Femundsmarka NP - Bruk av 
elgtrekk - 2021-2023 - Jaktlag Ljøsnåa/Feragen 

 2021/9914 

DS 23/2021 Dispensasjon - Femundsmarka NP - Bruk av ATV 
m /belter - 2021 - Jaktfelt Mugga/Svartvika 

 2021/9901 

DS 24/2021 Dispensasjon - Femundslia LVO - Motorferdsel 
Elgå til Svukuriset - arealrepresentativ overvåkning 
(ANO) - NINA 

 2021/9392 

DS 25/2021 Dispensasjon - Femundsmarka NP - Flyvning med 
drone - 2021 - NGU 

 2021/9907 

DS 26/2021 Dispensasjon - Gutulia NP - felling av ulv og jerv - 
2021/2022 - Jaktlag v/ Erik Andre Nordgård 

 2021/12044 

ST 33/2021 Femundsmarka NP og Gutulia NP - Aldersmåling 
av trær - 2022-2024 - Nasjonalparkstyret for 
Femundsmarka og Gutulia 

 2021/10406 

ST 34/2021 Femundsmarka NP - Søknad om tilføring av 
gytegrus i Kratltjønnan - Engerdal fjellstyre 

 2021/12165 

ST 35/2021 Tiltaksplan 2022  2021/11969 
ST 36/2021 Driftsmidler for 2022  2021/11268 
ST 37/2021 Møteplan 2022  2021/6162 
ST 38/2021 Eventuelt   
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ST 31/2021 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte

ST 32/2021 Referatsaker

RS 3/2021 Femundsmarka NP - fisketillatelse - forskings- og 
utredningsundersøkelser - Femunden - Røros - Norsk institutt for 
naturforskning NINA

DS 16/2021 Delegerte saker

DS 17/2021 Dispensasjon - Gutulia NP - Felling av villsvin - 2021 - 
Jaktlag v/Vetle Engerbakk Moren

DS 18/2021 Dispensasjon - Gutulia NP - Felling av villsvin - 2021 - Pål 
Knuts

DS 19/2021 Dispensasjon - Gutulia NP - Felling av villsvin - 2021 - 
Jaktlag Gutulia v/ Kenneth Åhrên

DS 20/2021 Dispensasjon - Femundsmarka NP - Bruk av 
elgtrekk/ATV/helikopter for utfrakt av elg - 2021-2022 - Jaktlag 
Skjebro/Revsjø

DS 21/2021 Dispensasjon - Femundsmarka NP - Bruk av elgtrekk - 
2021-2024 - Jaktlag Svartvika/Ljøsnåa

DS 22/2021 Dispensasjon - Femundsmarka NP - Bruk av elgtrekk - 
2021-2023 - Jaktlag Ljøsnåa/Feragen

DS 23/2021 Dispensasjon - Femundsmarka NP - Bruk av ATV m /belter - 
2021 - Jaktfelt Mugga/Svartvika



DS 24/2021 Dispensasjon - Femundslia LVO - Motorferdsel Elgå til 
Svukuriset - arealrepresentativ overvåkning ( ANO ) - NINA

DS 25/2021 Dispensasjon - Femundsmarka NP - Flyvning med drone - 
2021 - NGU

DS 26/2021 Dispensasjon - Gutulia NP - felling av ulv og jerv - 2021/2022 
- Jaktlag v/ Erik Andre Nordgård



 
 
  

 

Saksfremlegg 

  Arkivsaksnr: 2021/10406 

 Saksbehandler: Sindre Kolstad Valan 

 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia 33/2021 29.11.2021 

 
Femundsmarka NP og Gutulia NP - Aldersmåling av trær - 2022-
2024 - Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia 

Forslag til vedtak: 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir tillatelse til nasjonalparkforvaltningen for 
aldersmåling av trær i Femundsmarka NP og Gutulia NP. Dispensasjon for § 3 pkt. 2.1 i 
verneforskriften for Femundsmarka og verneforskriften for Gutulia gis med hjemmel i 
naturmangfoldloven § 48. 
 
Vilkår: 

 Tillatelsen gjelder for periodene 1. mai – 31. oktober i 2022-2024. 
 Det skal ikke samles inn flere prøver enn det som er nødvendig for å gjennomføre 

prosjektet, og det skal vises aktsomhet ved prøvetakingen. 
 Trær på/i nærheten av reiraktivitet skal unngås. 
 Rapport forelegges nasjonalparkstyret når prosjektet er avsluttet. 
 Tillatelsen skal medbringes og kunne framvises ved eventuell kontroll. 

 
Nasjonalparkstyret vil minne om at denne tillatelsen kun gjelder for verneforskriftene. Det må 
også innhentes tillatelse fra grunneier. 
 
 
 
 
Saksopplysninger 
 
Bakgrunn 

Nasjonalparkforvaltningen ønsker å gjennomføre aldersmålinger av trær i verneområdene vi 
forvalter, men først og fremst i Femundsmarka NP og Gutulia NP. Formålet med 
prøvetakingene er å innhente kunnskap om maksimalalder og aldersfordeling i ulike deler av 
de to nasjonalparkene. Bakgrunnen for søknaden er at nasjonalparkforvalter og naturoppsyn 
har diskutert aktuelle behov for mer kunnskap. Hensikten er å øke kunnskapsgrunnlaget om 
verneområdene generelt og som hjelp i en langsiktig forvaltning. Prøvetakingen på furu vil bli 
gjennomført med et 5 mm tilvekstbor. Prøven vil bli lagt tilbake i hullet. I noen tilfeller ligger 
årringene svært tett og det kan bli aktuelt å ta med prøven inn på lab for nærmere 
undersøkelse. Prøvetakingen på senkegrupper av gran vil bli gjennomført ved C14 datering. 
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I de to nasjonalparkene foreligger det veldig lite data på alder på trær. Den gamle barskogen 
og gamle enkeltstående bartrær er en del av verneformålet i begge verneområdene, og 
viktige biotoper/habitater for verneverdige arter, som for eksempel ulvelav. Alderen på den 
gamle barskogen kan også fortelle oss om vegetasjonsutvikling og klima i fortida og kaste lys 
over mulig utvikling framover. Aktuelt tidsrom for prøvetaking vil være i barmarkssesongen 
(mai-oktober) fra 2022 til og med 2024. Hver prøvetaking vil bli koordinatfestet på kart og 
fotografert. En kort rapport vil bli utarbeidet. 

 
Hjemmelsgrunnlag – verneforskriften og naturmangfoldloven (NML) 
 
Aldersmåling av trær med tilvekstbor ansees ikke som søknadspliktig i Langtjønna LVO og 
Femundslia LVO. Likevel skal all ferdsel skje hensynsfullt og varsomt slik at det ikke skjer 
skade på landskap, naturmiljø eller kulturmiljø jf. § 3 pkt. 4.1. 
 
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. 

 
Allmennheten 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 
nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. 
 
§ 3 pkt. 2.1 All vegetasjon er vernet mot skade og ødeleggelse av enhver art. Dette gjelder 
også døde trær. Planting, såing, gjødsling og innføring av nye plantearter er forbudt. 
 
Gutulia nasjonalpark 
 
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. 

 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne nyttes til reindrift. 
 
§ 3 pkt. 2.1 Vegetasjon herunder døde busker og trær skal vernes mot all skade og 
ødelegging. Planting, såing, gjødsling og innføring av nye plantearter er forbudt. 
 
Naturmangfoldloven 
 
Slik prøvetaking står ikke nevnt i verneforskriftene, så i likhet med andre typer undersøkelser 
og forskning, så behandles søknaden etter de generelle dispensasjonsbestemmelsene jf. 
naturmangfoldlovens (nml) § 48. § 48 åpner opp for at forvaltningsmyndigheten kan gjøre 
unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan 
påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til 
vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. Denne saken er vurdert etter 
naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper i §§ 8- 12 (kunnskapsgrunnlag, føre-var 
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prinsippet, samlet belastning på økosystemet, kostnader ved miljøforringelse bæres av 
tiltakshaver samt miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder), jamfør § 7. 
 
 
Vurderinger 
 
Naturmangfoldloven 
 
§ 8 - Kunnskapsgrunnlaget  
 
Prøvetaking av bartrær med tilvekstbor er et lite, forbigående inngrep som er velprøvd og i 
vanlig bruk, og som normalt ikke skader treet alvorlig eller gir andre virkninger på 
verneverdier eller økosystemet forøvrig. Men da inngrepet i alle fall teoretisk kan påvirke 
trærne, og da det her er snakk om systematisk prøvetaking med mange gjentak i områdene 
med gamle og verneverdige trær, så velger vi å se på dette som søknadspliktig. 
 
§ 9 - Føre-var-prinsippet 
 
Kunnskapen om området og om tiltaket er god, jf. nml 8, slik at man her ikke trenger å bruke 
føre-var-prinsippet, jf. nml § 9 
 
§10 - Økosystemtilnærming og samlet belastning  
 
Aldersmåling og prøvetaking av trær er et beskjedent inngrep og vil foregå i en begrenset 
tidsperiode. Det foreligger ingen andre dispensasjoner for dette formålet. Det er derfor ikke 
sannsynlig at den samlede påvirkningen på verneverdiene skulle bli av negativ betydning, jf. 
nml § 10. Nasjonalparkstyret mener at tiltaket derfor ikke strider imot verneformålet, men 
tvert i mot vil kunne gi oss svært verdifull kunnskap for den langsiktige forvaltningen av 
verneverdiene i verneområdene. 
 
§ 11 - Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og § 12 - Miljøforsvarlige 
teknikker og driftsmetoder  
 
I dette tilfellet brukes et prøvebor med diameter på 5 mm og så tynne sårkanaler tettes 
naturlig av treet selv. Små trebiter tas ut fra jorda til C14 datering. § 11 er i denne 
sammenhengen ikke relevant. Utstyr og metodikk som brukes er godt innarbeidet som 
metode i skogbruket og brukes rutinemessig uten negativ påvirkninger på miljøet, jf. nml § 
12.
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Saksfremlegg 

  Arkivsaksnr: 2021/12165 

 Saksbehandler: Sindre Kolstad Valan 

 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia 34/2021 29.11.2021 

 
Femundsmarka NP - Søknad om tilføring av gytegrus i Kratltjønnan 
- Engerdal fjellstyre 

Forslag til vedtak: 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon til Engerdal fjellstyre for 
tilførsel av gytegrus som et restaureringstiltak i Kratltjønnan og til transport av gytegrus med 
snøscooter. Dispensasjon gis for verneforskriftens § 3 pkt. 1.1 og § 3 pkt. 5.1, med hjemmel i 
naturmangfoldloven § 48. 
 
Vilkår: 
 
Tilførsel av gytegrus 

 Tillatelsen gjelder for Titjønna, Djuptjønna og Grunnkratlan i perioden 2022 til og med 
2024. 

 Det skal ikke graves eller hentes masser i verneområdet. 
 Tiltaket skal gjennomføres så skånsomt som mulig og ta hensyn til naturverdiene. 
 Tillatelsen må medbringes og kunne fremvises under arbeidet. 
 Nasjonalparkstyret skal gis en tilbakemelding om virkningene av tiltaket etter utført 

arbeid. 
 
Motorferdsel 

 Tillatelsen gjelder for inntil 6 turer pr. år. Gjennomføres innen 30. april. 
 Transporten skal gjennomføres så skånsomt som mulig og ta hensyn til 

naturverdiene. 
 Det forutsettes at det ved gjennomføringen av transporten tas særlig hensyn til 

reindriften, slik at risiko for forstyrrelser unngås. 
 Det skal føres kjørebok som viser dato og strekning for kjøring. Føring av kjørebok 

kan gjøres på to ulike måter: 1) Utfylling av kjørebok som sendes til 
Nasjonalparkstyret etter at kjøringen er utført, eller 2) utfylling i mobilappen Ferdast 
(www.ferdast.no), hvor det legges inn dispensasjon og opplysninger om kjøring m.m. 
ved start og slutt av kjøringen. Ved bruk av Ferdast trengs ikke en innsending av 
rapport. Kjørebok og tillatelse, eller utfylt Ferdast, skal medbringes under transporten. 
 

Det forutsettes at grunneier gir tillatelse til det aktuelle tiltaket. Samt nødvendige 
dispensasjoner etter annet lovverk. 
 
Saksopplysninger 
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Bakgrunn  

Søknad fra Engerdal fjellstyre v/ Tore Stengrundet: 
 
«Engerdal fjellstyre søkte i 2015 om tillatelse til planting av røyerogn i Kratltjønnan i 
Femundsmarka nasjonalpark. Bakgrunnen var at den stedegne røyebestanden ble utradert 
av forsuring i tiårene før kalking kom i gang på 90-tallet. Dette prosjektet har hittil ført til noen 
tusen klekte rognkorn. Rogna blir plantet i lukkede plastbeholdere fylt med ren grus, noe som 
gir gunstige forhold både med tanke på predasjon og oksygenforhold. Dersom den klekte 
yngelen har overlevd til voksen fisk, vil det i løpet av de nærmeste to-tre årene kunne komme 
tilbake kjønnsmoden fisk for gyting på plassene hvor rogna ble plantet. Et problem i slike 
sammenhenger, med langt fravær av gyting, er sedimentering og økt algepåvekst, med 
medfølgende oksygenmangel for rogna. Årlig aktivitet av gytefisk holder substratet rent og 
velegnet for gyting, mens opphold kan gi forhold som gjør klekking av rogn umulig. Det er 
grunn til å tro at disse problemene vil kunne være til hinder for vellykket gyting i Kratljønnan, 
og Engerdal fjellstyre ønsker derfor tillatelse til å gjennomføre restaurering av gyteplasser i 
form av tilføring av gytegrus. I første omgang er totalt tre plasser i Titjønna, Djuptjønna og 
Grunnkratlan aktuelle. Avhengig av hvordan en lykkes, kan det bli hensiktsmessig med flere 
lokaliteter etter hvert. Grusen er tenkt utkjørt med snøskuter og hentet fra renvaskede 
strender langs Femund, noe som gir velegnet naturgrus mest mulig likt det en finner i 
Femundsmarka. Det kan nevnes at slike tiltak tidligere er gjennomført med gode resultater 
blant annet i Bjornesfjorden i Hardangervidda nasjonalpark» 
 
Hjemmelsgrunnlag – verneforskriften og naturmangfoldloven (NML) 
 
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. 

 
Allmennheten 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 
nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. 
 
Det kan være ønske om og behov for å kunne gjøre enkle tiltak for å bedre fisket i noen vann 
og vassdrag i nasjonalparken. I forvaltningsplanen for Femundsmarka med tilgrensede 
områder står at «Det ikke vil bli gitt tillatelser til «tyngre» fiskekultiveringstiltak som krever 
tekniske inngrep, eksempelvis oppdemminger, utgravinger og andre former for 
biotopforbedrende tiltak. Gjennomføring av slike tiltak vil stride mot det overordnede formålet 
om å bevare landskapet og økosystemene i mest mulig naturlig og urørt tilstand og også 
komme i konflikt med verneforskriftens generelle forbud mot gjennomføring av nye tekniske 
inngrep av permanent karakter (§ 3 punkt 1.1)». 
 
I § 3 pkt. 1.1 står det at området er vernet mot inngrep av enhver art, herunder…påfylling av 
masse. Verneforskriften åpner ikke opp for at det kan gis dispensasjon for tilførsel av 
gytegrus. Tiltaket vurderes derfor etter den generelle dispensasjonshjemmelen, § 48 i 
naturmangfoldloven, som sier at det kan gis tillatelse dersom tiltaket ikke er i strid med 
verneformålet og ikke vil påvirke verneverdiene nevneverdig. Den generelle 
dispensasjonshjemmelen skal være en sikkerhetsventil for tiltak som ikke kunne forutses 
eller spesielle/særskilte tilfeller som ikke ble vurdert på vernetidspunktet. Verneforskriften må 
ikke uthules gjennom omfattende dispensasjonspraksis. 
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Det følger av naturmangfoldloven § 7 at saken skal vurderes i henhold til prinsippene i lovens 
§§ 8- 12 angående kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre-var-prinsippet (§ 9), samlet belastning 
på økosystemet (§ 10), kostnader ved miljøforringelse (§ 11) og miljøforsvarlige 
driftsmetoder (§ 12). 
 
Vurderinger 
 
§ 8 - Kunnskapsgrunnlaget  
 
I forbindelse med forvaltningsplanarbeidet og andre aktuelle kartlegginger av biologisk 
mangfold i området, vurderes kunnskapsgrunnlaget som godt. Flere lignende tiltak i andre 
fjellområder har vært vellykket og styret vurderer å ha kunnskap om konsekvensen av det 
omsøkte tiltaket. Bakgrunnen for det omsøkte tiltaket er at den stedegne røyebestanden ble 
utradert av forsuring i tiårene før kalking kom i gang på 90-tallet. Sur nedbør er en 
konsekvens av forurensning i lufta, som kommer ned på jorda sammen med nedbøren. I 
fravær av gytefisk har gyteforholdene blitt dårlig. Mangel på gytegrus er ofte forhold som gjør 
at gyte- og oppvekststeder ikke fungerer optimalt. Oksygeninnholdet i gytegroper har stor 
påvirkning på overlevelse, vekst og utvikling hos eggene til laksefisk, men i mange vassdrag 
reduseres tilgjengeligheten til oksygen på grunn av for høy tilførsel av næringsstoffer til 
vannet og nedslamming av gytegrusen. Utlegging av gytegrus kan ha en langvarig positiv 
effekt på oksygeninnholdet i vannbunnen. Fisk som produseres lokalt i naturen er bedre enn 
settefisk. Settefisk er en midlertidig nødløsning som ikke er bærekraftig. Vannforskriften (EUs 
rammedirektiv for vann) sier at alle vannressurser (i prinsippet) skal føres tilbake til sin 
naturlige tilstand. 
 
I vurderingen av om det i aktuelle tilfelle bør gis tillatelse, vektlegges det at tiltaket er en 
restaurering av gyteforhold hos stedegen fiskebestand. I lys av at vi er inne i FNs tiår for 
naturrestaurering anses dette som et viktig tiltak i arbeidet med å restaurere skadet og 
ødelagt natur. Tilførsel av ny grus og forbedring av oppvekstforhold kan derfor sees som en 
gunstig restaurering av opprinnelig biotop. Inngrepet anses å være av begrenset omfang og 
det vurderes til lav/ingen risiko for at disse tiltakene vil medføre en belastning for 
verneverdiene i nasjonalparken. 
 
§ 9 - Føre-var-prinsippet 
 
Nasjonalparkstyret legger til grunn at det foreligger nødvendig informasjon om naturverdiene 
og tiltaket, og føre-var-prinsippet tillegges liten vekt i denne saken, jf. naturmangfoldlovens § 
9. 
 
§10 - Økosystemtilnærming og samlet belastning  
 
Det gis ikke tillatelser til «tyngre» fiskekultiveringstiltak som krever tekniske inngrep. Styret 
vurderer ikke dette tiltaket som et tyngre inngrep, men et tiltak av begrenset omfang. Tiltaket 
vil bedre de naturgitte forholdene i et forsøk på å tilbakeføre gytegrusen til lik en opprinnelig 
tilstand. 
 
Det er viktig at ferdselen i området ikke foregår for tett opp mot våren og hekkeperioden for 
fugl i området. Ferdsel i forbindelse med tilførselen av gytegrus vil foregå mens det enda er 
is på vannene og det vurderes at tiltaket derfor ikke vil påvirke andre arter av særlig negativ 
grad. Motorisert ferdsel i forbindelse med tiltaket kan virke forstyrrende på dyrelivet og 
reindriften i området. All ferdsel skal skje hensynsfullt og varsomt slik at det ikke skjer skade 
på naturmiljø. Det forutsettes at det ved gjennomføringen av transporten tas særlig hensyn til 
reindriften, slik at risiko for forstyrrelser unngås. 
 
Nasjonalparken er ikke utsatt for annen vesentlig negativ eller lignende påvirkning. 
Tiltaket anses å være av begrenset karakter. Prinsippet om økosystemtilnærming og samlet 
belastning, jf. nml § 10, ansees med det som ivaretatt. 

9



 
§ 11 - Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver   
 
Etter naturmangfoldlovens § 11 skal eventuelle kostnader ved miljøforringelse bæres av 
tiltakshaver. Vi anser at denne paragrafen er lite aktuell i denne saken. 
 
§ 12 - Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  
 
Naturmangfoldloven § 12 sier at eventuelle tiltak skal utføres slik at en unngår eller 
begrenser skadevirkninger på naturmangfoldet. Det planlagte tiltaket skal gjennomføres i 
løpet av et kort tidsrom og bør derfor ikke føre til store forstyrrelser for dyrelivet. En 
tilbakeføring til opprinnelig tilstand kan føre til at et årlig behov for motorisert ferdsel ifm. 
settefisk ikke vil bli nødvendig. 
 
 
Etter vår vurdering vil tiltaket ikke være i strid med verneformålet eller påvirke verneverdiene 
nevneverdig. 
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Saksfremlegg 

  Arkivsaksnr: 2021/11969 

 Saksbehandler: Sindre Kolstad Valan 

 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia 35/2021 29.11.2021 

 
Tiltaksplan 2022 

Forslag til vedtak: 
Utkast til tiltaksplan tas til etterretning, med de føringene for prioritering av tiltakene 
som framkom i møtet. Nasjonalparkforvalterne delegeres myndighet til å utarbeide 
prosjektsøknader for de aktuelle tiltakene i henhold til styrets prioriteringer, innen 
fristen 10. januar 2022. 
 
 
 
 
Saksdokumenter (følger saken) 
  
Vedlagt tiltaksplan for 2022 i henhold til mal fra Miljødirektoratet. 
 
 
Vurderinger 
 
Vedlagt følger utkast til tiltaksplan for Femundsmarka og Gutulia. Tiltaksplanen er utarbeidet 
i samarbeid med bla. SNO og andre relevante aktører. Den er revidert for 2022 og har et 4 
års perspektiv. Frist for å søke Miljødirektoratet om tiltaksmidler i henhold til 
planen er 10. januar 2022.
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Verneområdenavn + 

naturbase-id

Tiltakskategori             Kort beskrivelse av tiltak Prio Finansiering Samarbeids-

aktører

Hvem 

gjennomfører 

tiltaket?

Gjennomførings-

periode                

(2016-2019) 

Intervall 

(eventuel

t)

 Kostnad-

overslag ex 

mva (kr) 

Merknad/kommentar

Gutulia VV00000604 Informasjon

Åpen seter i Gutulia, tiltaket 

innebærer informasjon til besøkende 

og ettersyn med bygninger og 

setervoll. 1

Bestillings- 

dialog (BD)

NP styret, SNO 

og private

NP styret i 

samarbeid med 

SNO/ 

tjenestekjøp 2022-2025 årlig            90 000 

Viktig tiltak som fremmer 

friluftsliv, informasjon om 

verneverdiene og tilsyn med 

seterbygningene som eies av 

Staten.

Femundsmarka 

/Langtjønna  

VV00001998 

VV00001443 Tilrettelegging

Tilsyn og oppfølging av åpne buer, 

inkl vedkjøring til de mest besøkte 

buene innenfor verneområdet og 3 

tilrettelagte leirplasser. 2

BD og 

Statskog

Statskog, 

Statens 

naturoppsyn/ 

NP styret SNO/ Statskog 2022-2025 årlig            70 000 

Viktig tiltak for å bevare 

vegetasjon og gamle og 

døde trær som er en viktig 

del av verneformålet.

Femundsmarka/ 

Langtjønna 

VV00001998 

VV00001443 Tilrettelegging Ferdigstille innfallsport Synnervika. 3

BD og 

Statskog Statskog

NP-

styret/Statskog 2022 2022          120 000 

Behov for å hindre ulovlig 

parkering, enkel 

tilrettelegging med 

vedforsyning og noe mer 

skilting.

Gutulia VV00000604 Tilrettelegging Ferdigstille innfallsport Gutulisjøen. 4 BD

NP-

styretFjellstyret

/ SNO

NP 

styret/tjenestek

jøp 2022 2022            70 000 

Mindre arbeid gjenstår på 

"Stallen". Fornye gamle og 

utdaterte Grenselandet-

tavler. Forsterking av de to 

bålplassene og vedskur for å 

hindre skade på trær.

Femundsmarka NP 

VV00001443 Informasjon

Informasjon og kanalisering av 

ferdsel på Valdalsfjellet. 5 BD

NP-

styret/Svahken 

sijte/DNT

NP-

styret/tjenestek

jøp 2022-2023

2022-

2023          150 000 

Valdalsfjellet er et område 

med en rekke utfordringer 

knyttet til mye ferdsel fra 

Sverige og sårbarhet for 

reindrift. Sentralt punkt for 

informasjon. Samarbeid med 

den sørsamiske bosettingen i 

området.

TILTAKSPLAN FOR Femundsmarka og Gutulia 2022-2025 Sist endret: 22.11.2021
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Femundsmarka NP 

VV00001443 Tilrettelegging

Stilrettelegging Valdalsfjellet-

Grøvelsjøen-Sylen. 6 BD

NP-

styret/Fjellstyr

e/SNO/DNT

NP-

styret/SNO/tjen

estekjøp/DNT 2022-2025 årlig            60 000 

Stitilrettelegging ved 

Valdalsfjellet-Grøvelsjøen-

Sylen. Det er gjennomført en 

sårbarhetsvurdering. Mange 

utfordringer knyttet til 

slitasje på vegetasjon i 

område.

Femundsmarka 

VV00001443 Gutulia 

VV00000604 

Langtjønna 

VV00001998 

Femundslia 

VV00001942

Kartlegging og 

overvåking

Kartlegge aktuelle områder for 

naturvårdsbränning 7 BD

NP-

styret/SNO/Sve

nske fagmiljø

NP-

styret/tjenestek

jøp 2022 2022          100 000 

Skogbrann er en viktig 

økologisk prosess og 

vesentlig for å ivareta 

verneformålet i våre 

verneområder. Prosjekt på 

naturvårdsbränning. Fase 1: 

Kartlegge og planlegge 

områder hvor det kan 

gjennomføres kontrollerte 

branner som et 

skjøtselstiltak. Dialog med 

svenske fagmiljø. Aktuelt 

med tjenestekjøp av 

Engerdal fjellstyre og svensk 

entreprenør.

Femundsmarka 

VV00001443 Gutulia 

VV00000604 

Langtjønna 

VV00001998 

Femundslia 

VV00001942

Kartlegging og 

overvåking

Kartlegge samiske kulturminner i 

verneområdene. 8 BD

NP-

styret/Sametin

get/fylkeskom

mune

NP-

styret/Tjeneste

kjøp 2022-2025 årlig          125 000 

Stort behov for å øke 

kunnskapsgrunnlaget, 

utrede sårbarhet og 

potensiale for formidling av 

samiske kulturminner i 

verneområdene. Forprosjekt 

i 2022, start av 

hovedprosjekt i 2023.
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Femundsmarka 

VV00001443 Gutulia 

VV00000604 

Langtjønna 

VV00001998 

Femundslia 

VV00001942

Kartlegging og 

overvåking

Kartlegging og datering av utvalgte 

senkegrupper av gran. 8 BD NP-styret

NP-

styret/tjenestek

jøp 2022 2022            25 000 

Kartlegging og datering av 

senkegrupper av gran i 

verneområdene, langs ulike 

høydegradienter og geografi. 

Resultatene vil kunne gi en 

oversikt over alderen og 

spredningen av gran i 

verneområdene. Aktuelt å 

gjøre et arbeid på dette i 

samarbeid med tilgrensede 

verneområder i nord.

Femundsmarka NP 

VV00001443 

Kartlegging og 

overvåking Kartlegging av lappspove. 9 BD NP-styret

SNO/tjenestekj

øp 2022 2022            35 000 

Kartlegging av bestand og 

status for hekking av 

lappspove (Limosa 

lapponica) i Femundsmarka 

NP. En østlig art tilknyttet 

taigaen. Viktig å skaffe 

kunnskap om status og 

sårbarhet for ferdsel.

Gutulia VV00000604 Vedlikehold Bygninger Gutulisetra. 10

Bestillings- 

dialog (BD)

NP styret og 

private Tjenestekjøp 2022-2025 årlig          200 000 

Restaurering og vedlikehold 

av bygninger i Gutulia. 

Bygninger eid av staten. 

Eksakt behov får vi 

oversendt av Sømåen 

Tradisjonshåndverk i god tid 

før søknadsfrist
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Femundsmarka/ 

Langtjønna 

VV00001998 

VV00001443 Informasjon

Fornying av info på Grenselandet-

tavler 11 BD NP styret

NP-

styret/SNO/tjen

estekjøp 2022 2022          120 000 

Utskifitng av gammel og 

utdatert informasjon. Fokus 

på Informasjon om 

verneverdier og 

ferdselsregler. Nye 

informasjonstavler i hht nye 

maler, men gjenbruk av 

skiltstativ. Gjennomføres 

som "pilot" ved Røsanden, 

Røvollen og Feragsdammen

Femundslia 

VV00001942 Informasjon

Informasjon om verneformål ved 

Svukuriset og Haugen. Nye 

informasjonstavler i hht nye maler, 

med informasjon spesifikt rettet mot 

samisk bosetting ved Svukuriset, og 

om bosetting ved Haugen 12 BD

NP styret/ 

Besøkssenter/ 

Svahken

Forvaltnings-

myndighet 2022 2022          120 000 

Samarbeid med Svahken 

sijte om informasjon på 

Svukuriset, her treffer man 

mye folk, og stort behov for 

å oppgradere 

informasjonen. Det samiske 

perspektivet må også 

innarbeides. På Haugen blir 

det samarbeid med eier i 

forhold til  formidling av 

historien på stedet. 

Femundsmarka/ 

Langtjønna 

VV00001998 

VV00001443 Informasjon

Leirplasser - tilrettelegging og 

fjerning av søppel. 13 BD

SNO/NP 

styret/Statskog

Forvaltnings-

myndighet / 

SNO/Statskog 2022-2025 årlig            70 000 

Det har vært gjennomført 

rydding av leirplasser etter 

konkrete planer i 3 sesonger. 

Øvre del av Røavassdraget 

gjenstår. Enkel forsterking av 

leirplasser ved Feragshåen, 

Muggosen og Røsanden.
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Gutulia VV00000604 Tilrettelegging Stitilrettelegging i Gutulia. 14 BD

NP styret, SNO 

/tjenestekjøp

SNO/tjenestekj

øp            60 000 

Mye slitasje.Behov for å 

forsterke stier i Gutulia. 

Skifte ut klopper langs natur- 

og opplevelsesstien.

Femundsmarka NP 

VV00001443 Skjøtsel av vegetasjon

Skjøtselstiltak i Heggrøsta og 

Muggsjølia. 15 BD  SNO/ NP styret SNO 2022 2022            35 000 

Behov for fjerning av kratt 

og bjørkeoppslag. Fjerning 

av fremmed treslag som 

skyter opp etter uttak for 20 

år siden.

Femundsmarka NP 

VV00001443 Skjøtsel av vegetasjon Skjøtselstiltak i  Muggsjølia. 16 BD  SNO/ NP styret SNO 2022 2022            35 000 

Behov for fjerning av kratt 

og bjørkeoppslag. Hindre 

gjengroing av beitevoll.

Femundsmarka NP 

VV00001443 Restaurering

Fjerne kunstige barrierer for naturlig 

fiskevandring langs Røavassdraget. 17 BD

NP-

styret/Fjellstyr

et/ SNO SNO/fjellstyre 2022 2022            60 000 

Fjerne kunstige barrierer for 

fisk langs Røavassdraget. 

Gamle rester etter fløting 

hindrer naturlig 

fiskevandring. Dialog med 

kulturminnemyndighet

Gutulia VV00000604 Skjøtsel av vegetasjon Skjøtsel av beitevoll og slåttemark. 18

Bestillings- 

dialog (BD)

NP styret og 

private Tjenestekjøp 2022-2024 årlig            30 000 

Skjøtsel av beitevoll og 

slåttemark. For å begrense 

gjengroing på setervollen og 

ivareta beitemarksplantene.

     1 575 000 

  



 
 
  

 

Saksfremlegg 

  Arkivsaksnr: 2021/11268 

 Saksbehandler: Sindre Kolstad Valan 

 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia 36/2021 29.11.2021 

 
Driftsmidler for 2022 

Forslag til vedtak: 
Budsjett for driftsmidler tas til etterretning. Nasjonalparkforvalterne delegeres myndighet til å 
utarbeide søknad innen fristen 10. januar 2022. 
 
 
 
 
 
Saksdokumenter (følger saken) 
 
Forslag til budsjett for drift av nasjonalparkstyret i 2022 av 27.10.2021 
 
 
Vurderinger 
 
Vedlagt følger utkast til budsjett for nasjonalparkstyret. Budsjettet er utarbeidet etter plan for 
møter i styret, AU, rådgivende utvalg og ulike samlinger. Frist for å søke Miljødirektoratet om 
driftsmidler i henhold til budsjettet er 10. januar 2022.
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Dagsmøte Møte i februar, april og november

Kolonne1 Ant pers Ant møter Forberedelse Timer Satser Sum

Leder/forberedelse 1 3 2 463 2778

Leder/møte 1 3 6 612 11016

Medl. Normal takst 5 3 2 6 463 55560

Medl. m/tapt arb.fortj. 4 3 pr dag 2032 24384

93738

Todagersmøte Møte med befaring i juni og september

Kolonne1 Ant pers Ant møter Forberedelse Timer Satser Sum

Leder 1 2 12 612 14688

Leder forberedelse 1 2 2 463 1852

Medl. Normal takst 5 2 2 12 463 64820

Medl. m/tapt arb.fortj. 4 4 pr dag 2032 32512

113872

AU-møter Planlagt 3 møter i AU. Januar, juni, oktober

Kolonne1 Ant pers Ant møter Forberedelse Timer Satser Sum

Leder 1 3 1 1 612 3672

Medlemmer 2 3 1 1 463 5556

9228

Rådgivende utvalg og adm.kont.utvalg Planlagt 2 møter i rådgivende utvalg. 

Kolonne1 Ant pers Ant møter Forberedelse Timer Satser Sum

Leder 1 2 0 5 612 6120

Medlemmer 5 2 0 5 463 23150

29270

Styreledersamling Innlandet Samling for styreledere i Innlandet

Kolonne1 Ant pers Ant møter Forberedelse Timer Satser Sum Styremedlemmer deltar.

Leder 1 1 6 612 3672

3672

Opplæring av nye Sametingsrepresentanter Et tilbud for alle medlemmer av styret

Kolonne1 Ant pers Ant møter Forberedelse Timer Satser Sum

Leder 1 1 0 6 612 3672

Medlemmer 5 1 0 6 463 13890

17562

TOTALT 267342 * 1,141= kr 305 037

Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Kolonne6 Kolonne7

Kost og losji Dagsmøter NP Kr pr møte: 8000 24000

Kost og losji Todagersmøte NP Kr pr møte: 30000 60 000

Kost og losji Rådgivende utvalg Kr pr møte: 25000 50000

Reise NP-styremøter Kr pr reise: 900 45000

Reise AU-møter Kr pr reise: - 0

Reise Rådgivende utvalg Kr pr reise: 700 14700

Reise Styreledersamling Innlandet Kr pr reise: 900 900

Reise Opplæring av nye Sametingsrep. Kr pr reise: 900 5400

TOTAL NP/AU kr 505 037
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Saksfremlegg 

  Arkivsaksnr: 2021/6162 

 Saksbehandler: Sindre Kolstad Valan 

 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia 37/2021 29.11.2021 

 
Møteplan 2022 - Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia 

Forslag til vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia godkjenner den framlagte møteplanen.  
 
 
 
I 2021 ble det avholdt fem møter i nasjonalparkstyret. Dette er forslag til møteplan i 2022 for 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia: 
 
Når Hva 

Fredag 11. februar Styremøte 

Fredag 29. april Styremøte 

Mandag-tirsdag 27-28. juni Styremøte med befaring 

Torsdag-fredag 1-2. september Styremøte med befaring 

Fredag 25. november Styremøte 

 
 
Vurderinger 
 
Møteplanen er et forslag som må vurderes av styremedlemmene. Det legges opp til to 
styremøter med befaring.
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