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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  
Ved Villreinsenteret på Hjerkinn – tirsdag 21. mai   
 
 
 
 
Foreløpig Sakliste: 
 
Sak 10/2019: Godkjenning av innkalling og sakliste. 
Sak 11/2019: Valg av to personer til å underskrive protokollen 
Sak 12/2019: Referatsaker. 
Sak 13/2019: Kontorplassering for nasjonalparkforvaltere på Røros – forslag om ny 
gjennomgang ved Fylkesmannen i Trøndelag  
Sak 14/2019: Besøksstrategi for Femundsmarka – forslag til strategi og tiltak 
Sak 15/2019: Motorisert transport i forbindelse med utleie av husvære i Femundsmarka 
nasjonalpark på Hedmarkssiden 
Sak 16/2019: Langtjønna landskapsvernområde – søknad om oppsetting av ny hytte ved 

Nordvika, søker Helene og Jan Schjølberg 
Sak 17/2019: Femundsmarka nasjonalpark – søknad om guida turer innenfor 

nasjonalparken, søker Røros guide  
Sak 18/2019: Eventuelt 
 
 
Orienteringssaker 
  

• Supplerende vern forslag til aktuelle områder 
• Re-autorisering nasjonalparksenter Femundsmarka og Gutulia – avklaring etter møte 

med Miljødirektoratet 
• Besøk fra Fylkesmannen i Trøndelag 
• Sommersesongen i Gutulia nasjonalpark 
• Tilrettelegging i Synnervika - Femund 
• Nytt fra leder  

 
 
Kopi av denne innkallingen med saksdokumenter sendes styrets varamedlemmer til orien-
tering. Varamedlemmene innkalles ikke til møtet, men vil få nærmere beskjed dersom noen 
av medlemmene melder forfall. 
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NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA OG GUTULIA 
 
Møtedato: 21. mai 2019 
 
Sak 12/2019  - Referatsaker 
 
 

• 2019/37664–  Femundsmarka nasjonalpark - søknad om dispensasjon for 
motorferdsel snøscooter - Muggsjølia - Britt Sødal Svendsen (Innvilget 2 turer) 
 

• 2019/35374–  Femundsmarka nasjonalpark - søknad om dispensasjon for 
motorferdsel snøscooter – transport av ved til Nedre Roasten (Innvilget 2 turer) 

 
• 2019/1601 – Femundsmarka nasjonalpark – søknad fra Arne Jørgen Melien om 

dispensasjon for transport av ved til buer – (innvilget 2 turer) 
 

• 2019/35374 –  Femundsmarka nasjonalpark - søknad om dispensasjon for 
motorferdsel - transport av materialer til bru ved  Roasten – DNT Oslo og Omegn 
(innvilget 1 tur) 
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NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA OG GUTULIA 
 
 
Møtedato: 21.05.2019 
 
 
Sak 13/19: Kontorplassering for nasjonalparkforvaltere på Røros – forslag om ny 
lokalisering for ansatte hos Fylkesmannen i Trøndelag 
 
Saksdokumenter:  Lokaler på Røros, brev fra Fylkesmannen i Trøndelag, 30.4.2019 
 
 
Saksopplysninger 
 
Fylkesmannen i Trøndelag er i oppstart med å innhente tilbud på felles kontorlokaler for 
nasjonalparkforvalterne og Reindriftsavdelingen på Røros, og har i den anledning sendt et 
brev til nasjonalparkstyrene for både Forollhogna og Femundsmarka for å orientere om 
saken. 
Det vil i løpet av kort tid gå ut en annonse i Arbeidets Rett om behovet for kontorlokaler.   
 
Reindriftsavdelingen med 4 (5) ansatte har lokaler på Øra og Klima- og miljøavdelingen med 
3 nasjonalparkforvaltere har kontorplass på Doktortjønna, og en samlokalisering vil bidra til 
både å styrke fagmiljøet og gi mer kostnadseffektive løsninger. 
 
Fylkesmannen er bundet av statlige instrukser som innebærer at statlig sivil sektor skal ut i 
markedet og innhente tilbud på lokaler. Begge dagens kontorsteder har kontrakter som kan 
sies opp med 6 måneders varsel. Det tas sikte på å få gjennomført prosessen i løpet av 
2019. 
 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna behandlet denne saken i sitt møte den 10. mai, og fattet 
følgende vedtak. 
 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna ser at en samlokalisering for nasjonalparkforvalterne og 
Reindriftsavdelingen vil kunne bidra til et større fagmiljø og en mer effektiv ressursbruk, og 
ser dette som en positiv utvikling av knutepunktet på Røros. 
 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna ber om at Fylkesmannen i Trøndelag ikke låser en mulig 
fremtidig samlokalisering med andre naturlige samarbeidspartnere. Verdensarvrådet og 
Rørosmuseet jobber med en realisering av et verdensarvsenter, og nasjonalparkstyret mener 
at en må se på muligheten for en samling av våre forvaltere og sentere i et fremtidig 
knutepunkt. Dette vil være i tråd med de statlige rammene som er lagt for samlokalisering av 
senterfunksjoner og forvaltningsknutepunkt. 
 
Punktet om kobling mot verdensarvsenter kom inn etter et innspill i løpet av 
møtebehandlingen.  
 
Forslag til vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia ser at en samlokalisering for 
nasjonalparkforvalterne og reindriftsavdelingen vil kunne bidra til et større fagmiljø og en mer 
effektiv ressursbruk, og ser dette som en positiv utvikling av knutepunktet på Røros. 
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NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA OG GUTULIA 
 
Møtedato: 21.05.2019 
 
 
Sak 14/2019: Besøksstrategi for Femundsmarka – forslag til strategi og tiltak 
 
 
Dokumenter i saken 
 
Utkast til besøksstrategi for Femundsmarka nasjonalpark (vedlagt) 
Prosjektplan besøksstrategi Femundsmarka og Gutulia  
 
Saksopplysninger   
 
Utkast til besøksstrategi for Femundsmarka ble behandlet av nasjonalparkstyret i deres møte 
den 6. mars. Det kom ulike innspill til dokumentet for å presisere strategien og målene.  
 
De ulike innspillene ble tatt inn i dokumentet som deretter ble lagt fram i møte med Faglig 
rådgivende utvalg og Administrativt kontaktutvalg. Det ble gjennomført et heldagsmøte den 
26. mars der besøksstrategien var tema. Følgende representanter/ organisasjoner deltok i 
dette møtet; Engerdal fjellstyre, Svahken sijte, DNT Oslo og Omegn, A/S Fæmund II, 
Destinasjon Femund- Engerdal, en representant for veiløse bosettinger, Elgå Vel, Røros 
jeger- og fiskeforening, Røros museums- og historielag, Fylkesmannen i Trøndelag ved 
reindriftsavdelingen, Rørosmuseet, Besøkssenter nasjonalpark Femundsmarka, Engerdal 
kommune, Femundløpet, Statens naturoppsyn, Verdensarvkoordinator, Fylkesmannen i 
Innlandet.   
  
Det var i hovedsak tilslutning til forslag om mål og strategi i besøksstrategien. Tiltaksdelen 
ble gjennomgått nokså grundig og det ble gjennomført gruppearbeid slik at alle skulle få 
mulighet til å komme med innspill til tiltakene. Med vekt på forslag til tiltak som burde tas ut, 
eventuelle nye tiltak som burde tas inn, og synspunkter på hvilke tiltak som bør prioriteres 
spesielt.  
 
Besøksstrategien og tiltaksdelen er nå justert, merknader og innspill som har kommet i løpet 
av prosessen er innarbeidet i dokumentet. Besøksstrategien skal bearbeides videre med 
hensyn til lay out og illustrasjoner. Vi anser likevel at dokumentet nå er såpass godt 
gjennomarbeidet at det kan sendes over til Miljødirektoratet for faglig godkjenning. Etter 
faglig godkjenning vil det bli gjennomført en omfattende høring, der alle berørte og involverte 
parter vil få mulighet til å komme med innspill til besøksstrategien. I oversendelsesbrevet vil 
vi også foreslå/ tilby at nasjonalparkforvalterne kan delta på møter med ulike organisasjoner, 
dersom dette er ønskelig som en del av høringsprosessen.   
 
Forslag til vedtak: 
  
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia godkjenner innholdet i den framlagte 
Besøksstrategien for Femundsmarka. Dokumentet oversendes til MiIjødirektoratet for faglig 
godkjenning, det legges deretter opp til en høringsrunde blant alle berørte parter, med en 
god høringsfrist.  
 
Besøksstrategien vil legges fram for nasjonalparkstyret til endelig godkjenning etter at 
høringsrunden er gjennomført.  
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NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA OG GUTULIA 
 
Møtedato: 20. mai 2019 
 
 
Sak 15 /2019: Motorisert transport i forbindelse med utleie av husvære i 
Femundsmarka nasjonalpark på Hedmarkssiden 
 
Dokumenter i saken 

• Forvaltningsplan for Femundsmarka nasjonalpark 
• Brev av 11. mars 2013 fra Fylkesmannen i Hedmark til eierne av utleiehusvære 
• Miljødirektoratets brev av 7. november 2013 med avgjørelse av klagesak 

 
 
Saksframstilling 
 
Problemstilling/utgangspunkt 
I protokollen fra møtet i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka/Gutulia den 6. mars 2019 står 
det blant annet under sak 09/2019 (Eventuelt) følgende: 
 
«Lars Erik Hyllvang ønsker at det fra administrasjonens side jobbes fram et forslag til endring 
av forvaltningsplanen, slik at det kan åpnes for at fastboende som driver med utleie av buer i 
marka kan få tillatelse til motorisert ferdsel for transport av passasjerer og bagasje, uten at 
det må sendes søknad om dispensasjon til dette formålet». 
 
Problemstillingen ble også behandlet på møtet i nasjonalparkstyret den 5. desember 2016. 
Av vedtaket framgår det at nasjonalparkstyret ønsket en mer forutsigbar ordning for den 
motoriserte transporten som utføres av faste bosatte inn til utleiebuene i Femundsmarka, for 
å sikre framtidig fast bosetting i området. 
 
Rammer for den aktuelle motorferdselen 
I verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark, § 3 punkt 5.3.e, heter det at forvaltnings-
myndigheten kan gi tillatelse til «bruk av beltekjøretøy på vinterføre for transport i forbindelse 
med utleie av nærmere angitte husvære, i tråd med forvaltningsplanen». Med bakgrunn i 
kongelig resolusjon av 21. februar 2003 skal denne bestemmelsen tolkes slik at «transport i 
forbindelse med utleie» også vil gjelde adgang til å gi tillatelse til transport av personer til 
utleiebuene. Kongelig resolusjon av 1974 som også hjemlet adgang for 
forvaltningsmyndigheten til å gi tillatelse til persontransport er ikke opphevet. 
 
I nasjonalparker er det en overordnet målsetting om å begrense motorisert ferdsel til det 
strengt nødvendige av nyttetransport. Motorisert transport av personer/besøkende til 
nasjonalparken er i utgangspunktet i konflikt med denne målsettingen. En slik adgang er en 
spesialbestemmelse for Femundsmarka nasjonalpark. Bakgrunnen for ordningen er den 
næringsmessige betydningen salg av «pakker» som inkluderer leie og transport har for 
marginale gardsbruk/bosettinger i Femundtraktene. 
 
Gardsbruk/bosettinger. Antall buer. Kjøreomfang. 
De aktuelle husværene brukes vinterstid i hovedsak i forbindelse med isfiske. Sesongen 
varer fra slutten av januar og ut sesongen, dvs. til og med april. Bruksfrekvensen varierer en 
del mellom husværene. Ordningen gjelder følgende gardsbruk/bosettinger (antall 
utleiehusvære i parentes): Svukuriset nordre (3), Haugen (3), Røsten (1), Ryvang (2), Sylset 
(2), Jonasvollen (1), Femundshytten (4). De 16 husværene ligger spredt over en stor del av 
Hedmarks del av nasjonalparken. Kjøringen til dem foregår langs faste traseer og skjer i 
hvert fall på ettervinteren forholdsvis hyppig. 
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Historikk. Dagens ordning/vilkår 
Problemstillinger knyttet til utleiehusværene har vært et sentralt tema både i 
verneplanprosessen som resulterte i vedtaket i 2003 om utvidet nasjonalpark, i ny 
verneforskrift og i arbeidet med en forvaltningsplan for nasjonalparken som ble endelig 
godkjent i 2014. Ved brev av 11. mars 2013 ga Fylkesmannen i Hedmark eierne av 
utleiehusværene dispensasjon for bruk av snøskuter for transport til husværene. 
Dispensasjonen ble gjort gjeldende for inntil 10 år og for inntil 25 turer pr. sesong. En 
forutsetning for dispensasjonene var at det var fast bosetting på brukene. Vilkårene om 
begrensning i antall turer og føring av kjørebok ble påklaget. I sin avgjørelse av klagesaken 
ved brev av 7. november 2013 presiserer Miljødirektoratet at den aktuelle bestemmelsen i 
verneforskriften er å forstå slik at det også kan gis tillatelse til transport av personer til 
utleiehusværene. Klagen fra oppsitterne vedrørende antall turer og føring av kjørejournal ble 
ikke tatt til følge. 
 
 
Vurdering 
 
Alternativer 
I teorien kan tenkes 3 alternative løsninger for å komme ovennevnte ønske i møte: 
 

1. Endring av verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark slik at bestemmelsenes 
§ 3 punkt 5.2 tilføyes et punkt som hjemler adgang til motorisert transport til 
utleiehusværene uten forutgående søknad, dvs. at ferdselen inngår i kjøreformålene 
som det er generelt unntak for fra hovedbestemmelsen om motorferdselforbud (punkt 
5.1). 

 
Kommentar: Endring av verneforskrifter skal i utgangspunktet også skje ved behandling av 
Kongen i statsråd. Såkalte «mindre vesentlige endringer» er imidlertid Miljødirektoratet 
delegert myndighet til å vedta. En flytting av dette kjøreformålet til en mer liberal plassering i 
restriksjonshierarkiet i verneforskriften vil trolig bli betraktet som en endring av nasjonal 
nasjonalparkpolitikk på dette feltet. Det betyr at en endring krever et regjeringsvedtak på lik 
linje med førstegangsvedtak av grenser og verneforskrift. Sannsynligheten for å få 
gjennomslag for en slik forskriftsendring er sannsynligvis liten. 
 

2. Dispensasjonene som gis gjøres «evigvarende», dvs. at det i vilkårene ikke føres opp 
noen tidsavgrensning for tillatelsene. 

 
Kommentar: En slik praksis vil bryte med forvaltningspraksis når det gjelder behandling av 
dispensasjonssaker i verneområder. Overordnede føringer er at dispensasjoner kan 
vurderes å gjøres flerårige, men at de ikke skal gjøres gjeldende for «evig tid». Det er stor 
sannsynlighet for at innvilgede tillatelser til kjøring, uten at det knyttes tidsavgrensning i 
vilkårene, vil bli påklaget av Fylkesmannen/Miljødirektoratet. 
 

3. Fortsette nåværende praksis, dvs. innvilge dispensasjoner som gjøres gjeldende 
mange år, men at en ved revisjon av forvaltningsplanen påpeker enda sterkere at 
tillatelser til slik kjøring kan påregnes gitt dersom visse vilkår er oppfylt, eksempelvis 
kravet om fast bosetting. 

 
Kommentar: Med den forhistorien denne problemstillingen har hatt er det lite sannsynlig at 
forvaltningsmyndigheten vil stramme inn på eksisterende ordning med 10 års gyldighet av 
dispensasjonene. Praksisen vil heller ikke kreve formelle endringsprosesser i forhold til 
verneforskriften eller justering av forvaltningsplanen. Tiårsperioder vurderes å gi rimelig grad 
av forutsigbarhet med hensyn til hva en kan forvente å få tillatelse til. 
 
 



7 
 

Konklusjon 
Naturmangfoldloven og verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark definerer rammene 
for forvaltningsplanen for nasjonalparken og tilgrensende landskapsvernområder. Dette betyr 
blant annet forvaltningsmessige retningslinjer som nedfelles i forvaltningsplanen må ligge 
innenfor dette rammeverket, med andre ord, forvaltningsplanen kan ikke signalisere åpning 
for tiltak/aktiviteter som ikke har juridisk hjemmel i nml/verneforskrift. Mulige veier videre: 
 

• Innarbeide et generelt unntak fra motorferdselsforbudet i verneforskriftens § 3 punkt 
5.2 som vil kreve en saksbehandlingsprosess tilsvarende vesentlige 
forskriftsendringer for verneområder, altså mer enn en endring av forvaltningsplanens 
retningslinjer og formuleringer. 

 
• Utarbeide tekstendringsforslag for forvaltningsplanens kapittel 4.7 der det anføres at 

verneforskriftens § 3 punkt 5.3.e vil bli praktisert slik at dispensasjoner innvilges for 
«all framtid», forutsatt at det er fast bosetting på de aktuelle eiendommene. En slik 
endring vil sannsynligvis kreve en høringsprosess og endelig godkjenning av 
Miljødirektoratet. 

 
• Lage tekstendringsforslag til forvaltningsplanens kapittel 4.7 der det presiseres enda 

sterkere at det kan forventes å få prolongert tidligere gitte flerårige dispensasjoner, 
eksempelvis 10-årsperioder. Det forutsettes også her at det er fast bosetting på de 
respektive eiendommene/brukene. 

 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram for styret uten forslag til vedtak 
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NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA OG GUTULIA 
 
Møtedato: 21.05.2019 
 
 
Sak 16/19: Langtjønna landskapsvernområde – søknad om oppsetting av ny hytte ved 
Nordvika, søker Helene og Jan Schjølberg 
 
Dokumenter i saken 
 
Søknad fra Helene og Jan Schjølberg av 26. april. 2019 
 
 
Saksopplysninger 
 
Søknad fra Helene og Jan Schjølberg inneholder følgende: 
 
Vi har vært i kontakt med Bygge og Bo avdelingen i Røros kommune 19.03.2019 vedrørende 
avklaring om å bebygge Nordvika 21. gnr/bnr 132/1022. Astrid Øren v/ Bygge og Bo 
avdelingen anbefalte oss å ta kontakt med Hans Iver Kojedal, da han hadde kontor sammen 
med landbruk på Os. I vår tlf samtale med han ble vi anbefalt å kontakte Kirsten Thyrom, 
derav denne henvendelse vedrørende søknad til fylkesmannen i SørTrøndelag. 
 
Historikk: 
Anna og Ingolf Vanvik kjøpte Nordvika gård gnr/ bnr 132/476 i 1963, og eide den i mange år. 
Stedet ble brukt som en familieplass hvor barn og barnebarn brukte eiendommen flittig til alle 
årstider. Meningen med Nordvika var at Anna og Ingolf hadde tenkt å drive Nordvika som et 
bevertningssted når de ble pensjonister. Dessverre døde Ingolf Vanvik i 1970 bare 60 år 
gammel. 
Nordvika gård ble solgt til datteren og svigersønnen Helene og Jan Schjølberg i 1989. Noen 
år etter overtagelsen ble gården overdratt som en odelseiendom til Kjell Vanvik ( bror til 
Helene Schjølberg ). 
 
Tomten: 
Nordvika 21 er en tomt som ble utskilt 16.12.1987 fra hovedeiendom Nordvika gård fra 
daværende eier Anna Vanvik til kjøper Jan Schjølberg . Tomten ligger ca 350 meter sør for 
bebyggelsen i Norvika. 
På bakgrunn av at Nordvika gård ble overdratt til Kjell Vanvik og det var stort ønske om 
fortsatt å benytte området ble det søkt om oppføring av hytte på tomten hvor det ble gitt 
byggetillatelse 01.07. 92. I løpet av de neste årene ble eier av tomten Jan Schjølberg meget 
syk, og det var da ingen mulighet for å gjennomføre byggingen. Dessverre utløp fristen for 
tiltaket og det ble søkt om fornyelse av byggetillatelsen hvor det 18.06.2001 ble gitt avslag. 
 
I årene som har gått er det i flere år betalt eiendomsskatt på tomten i håp om at tomten en 
gang kan bebygges og at barn og barnebarn kan få oppleve Nordvika. 
I vår samtale med Kojedal kom det fram at siden tomten fra før var fradelt og var en privat 
eiendom som det tidligere var gitt byggetillatelse på hadde vi kanskje en mulighet for å få satt 
opp en hytte. 
 
Vi ber nå om en uttalelse fra Fylkesmannen i Sør Trøndelag i forbindelse om å få bebygge 
tomten. 
Vi håper på et positivt svar og ber om snarlig tilbakemelding med ønske om en fin dag. 
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Vurdering 
 
Formålet med opprettelsen av Langtjønna LVO: 

• Formålet med opprettelsen av Langtjønna landskapsvernområde er å ta vare på et 
særegent natur- og kulturlandskap i tilknytning til Femundsmarka nasjonalpark, med 
kulturlandskapselementer blant annet knyttet til fløtningsanlegget mellom Femund og 
Feragen.  

 
• Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøvelse av tradisjonelt 

og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Området skal kunne nyttes 
til reindrift. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig 
for samisk kultur og næringsutnyttelse 

 
Relevante bestemmelser i forskrift om verneplan for Femundsmarka, vern av Langtjønna 
landskapsvernområde, fastsatt ved kgl.res. 21. februar 2003, §3 punkt 1.1. 
«Området er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art 
eller karakter.» 
 
Med de unntak som følger av forskriftens punkt 1.2 og 1.3, er det forbud mot inngrep som 
oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, vegbygging, vassdragsreguleringer, 
oppdemninger, oppdyrking av nye arealer, inngjerding av utmarksarealer, drenering og 
annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, framføring av 
luftledninger, bergverksdrift og annen form for grave-, sprengnings- eller borearbeider 
 
Forvaltningsplanen for Langtjønna LVO omhandler nye bygnigner 
 
I henhold til forvaltningsplanen for Langtjønna LVO så kan det gis tillatelse til oppføring av 
nye bygninger knyttet til jordbruksvirksomhet på Øya, Ljøsnavollen, Nordvika og Svartvika.  
Den omsøkte bygningen er imidlertid et fritidshus, og kommer derfor ikke innenfor disse 
bestemmelsene.  
 
Det er også angitt følgende i forvaltningsplanen: 
 
Ovennevnte forskriftspunkt er ikke ment å omfatte oppføring av nye fritidsboliger på de 
nevnte eiendommene. Verneforskriften gir ikke åpning for å tillate oppføring av slike 
husvære. 
 
Verneforskriften og forvaltningsplanen er klare og entydige i forhold til at det ikke skal bygges 
nye fritidseiendommer innenfor dette verneområdet. De nødvendige avklaringer og 
vurderinger i forhold til dette er tilstrekkelig utredet i forvaltningsplanen og det er derfor ingen 
grunn til å gjøre en realitetsvurdering av dette tiltaket.  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vil med dette gi avslag til Helene og Jan 
Schølberg for bygging av ny hytte innenfor Langtjønna landskapsvernområde, med hjemmel 
i forskrift om verneplan for Femundsmarka, vern av Langtjønna landskapsvernområde, 
fastsatt ved kgl.res. 21. februar 2003, §3 punkt 1.1. «Området er vernet mot inngrep som 
vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter».  
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NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA OG GUTULIA 
 
Møtedato: 21.05.2019 
 
 
Sak 17/19: Femundsmarka nasjonalpark – søknad om guida turer innenfor 
nasjonalparken – søker Røros guide 
 
Dokumenter i saken 
 
Søknad fra Røros guide av 24.april. 2019 
 
 
Saksopplysninger 
 
Røros guide er et nystartet enkeltmannsforetak som vil arrangere guidede turer til fots og på 
sykkel i og rundt Rørosområdet. De fleste turene er utenfor nasjonalparken, der de kommer 
inn på verneområder eller nasjonalparker er de i dialog med Geir Wagnild i Statsskog og 
Hans Iver Kojedal i Røros Kommune. Begge stiller seg positive til dette. Alle turene vil være 
for små grupper fra 2-8 personer.  
 
Røros Guide søker med dette om tillatelse til å ha guidede turer i Femundsmarka 
Nasjonalpark. Det er en bestemt tur som ønskes å få tillatelse til, beskrivelse av turen er som 
følger: 
 
 Femundbåten tas om morgenen til Røa, der de går på sti opp langs Røavassdraget med 
mål om Røvollen, og med rast der. De vil deretter gå ned igjen til båten på ettermiddagen og 
tilbake til Røros. Dette tilbudet skal kun gis til små grupper (2-8 personer) og er kun 
dagsturer. Markedet for dette er utlendinger med lite eller ingen kunnskap om bruk av marka, 
men som ønsker å oppleve noe eksotisk og annerledes når de er på ferie i Norge. Hotellene 
på Røros, og Destinasjon Røros får ofte henvendelser om Femundsmarka, de fleste ender 
opp med å ta båten rundt på Femunden. Mange har ønske om å gå i marka, men vil ha med 
seg trygge guider. 
 
Søker opplyser om at det vil være mange fordeler med bruk av guide, man føler seg trygg, 
man lærer seg om søppelhåndtering, og ikke minst om bestemmelser for bålbruk i 
Nasjonalparken. Guiden vil også påse at man tar hensyn om man eventuelt møter på 
tamrein og ha respekt for dyrene i den forbindelse.  
 
Guiden vil være søker, Nils Henning Øglænd. Han opplyser om at han ferdes mye i skog og 
mark hele året, er forholdsvis kjent i det omtalte området og føler seg trygg på å gi turistene 
en god opplevelse, og ikke minst å ta vare på marka med tanke på forsøpling mm. Søker vil i 
disse dager ta DNTs guidekurs, og vil også bruke kunnskapen der som guide. 
 
Det søkes om dispensasjon for guiding i Nasjonalparken for en 4 års periode. 
 
 
Vurdering 
 
 
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 
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• Å bevar det biologiske mangfoldet med et egenartet plante- og dyreliv.  
 
Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelser gjennom utøving av tradisjonelt og 
enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Kulturminner i nasjonalparken skal 
sikres mot skade. Området skal kunne nyttes til reindrift.  
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse.  
 
 §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 vil være i regi av et kommersielt selskap og kommer derfor ikke inn 
under unntaksbestemmelsene. De foreslåtte guidaturene vil være i et område der det ellers 
er mye ferdsel i den aktuelle perioden. Vi kan ikke se at dette vil utgjøre en trussel for 
naturverdiene i det aktuelle området. Tvert imot kan den kunnskapsformidlingen som det 
legge opp til være positivt i forhold til å bygge kunnskap hos brukerne i området.  
 
Det ble i 2017 gitt dispensasjon til Engerdal fjellstyre for å gjennomføre organiserte turer i det 
samme området. I fjellstyrets opplegg ville det også være aktuelt med overnatting og 
leirslaging.  
 
Når det gjelder forholdet til organisert ferdsel innenfor nasjonalparker, så er det slik at 
nasjonalparker som er opprettet i senere tid, eksempelvis Langsua nasjonalpark har en 
annen ordlyd i forhold til punktet om organisert ferdsel. Dette vil være standard i «nye maler 
for nasjonalparker», og ved aktuelle vedtektsendringer for Femundsmarka som kan bli 
aktuelt i framtiden, så er det grunn til å tro at forskriften blir endret med tilsvarende ordlyd.  
Den nye malen/ ordlyden innebærer at organiserte/kommersielle turer til fots vil være tillatt 
for organiserte grupper. (Ikke bare avgrenset til turistforeninger, skoler og barnehager, 
ideelle lag og foreninger). Den omsøkte ruta vil også følge merkede turstier i et allerede mye 
brukt turområde.  
 
Forslag til vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vil med dette gi dispensasjon til Røros 
guide i henhold til § 3punkt 4.2, for guidede turer i løpet av sommersesongen. Opplegget 
forutsettes å være i tråd med det som er angitt i søknaden, og det er ønskelig med en 
rapportering etter sesongen. Dispensasjonen gis for en fire-års periode og er gyldig fram til 
01.10.2022. 
 
 


