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Møtested:  Valdalsfjellet - Grøvelsjøen - Sylen
28.-29.06.2022

            
  

         
    

      

    
     
          
  

     
 
     
   

     

            
 

        
    

      

    
     
          
  

     
 
     
   

     

Velkommen  til  befaring  og  møte  i  nasjonalparkstyret  den  28-29.  juni.  Vi  møtes  på
Valdalsfjellet  kl.11.30.
Eventuelt  forfall  meldes  på  tlf.  92  24  35  95/e-post: sikva@statsforvalteren.no 
Vararepresentanter  møter  etter  nærmere  beskjed.

Se  eget  program  for  de  to  dagene med befaring.

Tirsdag  28.  juni  kl.  13.30-17
  Orientering  fra  reiselivet  i  Sverige/Grövelsjön
  Ny  utstilling  og  planer  videre  for  Besøkssenteret  v/  May  Britt
  Vedtaksmøte  m/orienteringssaker:

-  Regionsamling  m/  forvaltere  og  SNO
-  Reindriftkonferansen
-  Besøk  fra  Ånderdalen  og  Stabbursdalen
-  Befaring  kulturminner  Røavassdraget
- Overtredelsesgebyr
-  Status  på  tiltak  og  prosjekter

mailto:sikva@statsforvalteren.no
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Delegerte  saker
Delegert forvalter - Femundsmarka nasjonalpark -
innvilget dispensasjon for frakt av materialer til ny 
bru ved Starrhåen - Kåre Tørres

Delegert forvalter - Femundsmarka   og  Gutulia  
nasjonalpark  -  justering  av tillatelse  til  å  etablere  
trelavvo  ved  Svukuriset turisthytte
Delegert forvalter - Femundsmarka  nasjonalpark  -  
dispensasjon  for motorferdsel  -  transport  av  ved  og
materialer  -  Berit Gjellan
Delegert forvalter - Femundslia  LVO  -  
Dispensasjon  -  Biltransport  til Svukuriset  -  2022  -  
DNT  Oslo  og  omegn
Delegert  forvalter  -  Femundsmarka  nasjonalpark  -
dispensasjon  -  lavtflyvning  med  helikopter  -
Statsforvalteren  i  Trøndelag  v/reindriftsavdelingen

ST  25/2022  Tiltaksmidler  -  forslag  til  revidert  fordeling  for  2022
ST  26/2022  Eventuelt

m/belter  -  2022-2025  -  Jaktlag  Svartvika/Mugga  B

ST  24/2022  Langtjønna  LVO,  Femundsmarka  NP  -  organisert
ferdsel  til  fots  -  sommer  -  2022-2024  -  Olivia  Milan

DS 11/2022

DS  9/2022
DS 10/2022

DS 12/2022

DS 13/2022

DS 14/2022

ST  23/2022    Femundsmarka  NP  -  Uttransport  av  felt  elg  -  ATV
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ST 21/2022 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte
ST 22/2022 Referatsaker
RS 4/2022 Delegering av myndighet etter naturmangfoldloven til Statsforvaltere og
nasjonalpark- og verneområdestyrer - Stans, retting og tvangsmulkt

DS 9/2022 Delegerte saker

DS 10/2022 Femundsmarka nasjonalpark - innvilget dispensasjon for frakt av 
materialer til bru ved Starrhåen - søker Kåre Tørres

DS 11/2022 Femundsmarka og Gutulia nasjonalpark - justering av tillatelse til å 
etablere trelavvo ved Svukuriset turisthytte

DS 12/2022 Femundsmarka nasjonalpark - dispensasjon for motorferdsel -
transport av ved og materialer - Berit Gjellan

DS 13/2022 Femundslia LVO - Dispensasjon - Biltransport til Svukuriset - 2022 -
DNT Oslo og omegn

DS 14/2022 Delegert vedtak - Femundsmarka nasjonalpark - dispensasjon -
lavtflyvning med helikopter - Statsforvalteren i Trøndelag v/reindriftsavdelingen



 
 
  

 

Saksfremlegg 

  Arkivsaksnr: 2022/5802 

 Saksbehandler: Sindre Kolstad Valan 

 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia 23/2022 28.06.2022 

 
Femundsmarka NP - Uttransport av felt elg – ATV m/belter - 2022-
2025 - Jaktlag Svartvika/Mugga B 

Forslag til vedtak: 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon til jaktlag Svartvika/Mugga 
B v/ jaktleder Håkon Fredriksen for bruk av ATV m/belter til utfrakting av felt elg. 
Dispensasjon for bruk av ATV m/ belter gis med hjemmel i §48 i naturmangfoldloven. 
 
Vilkår: 

 Dispensasjonen gjelder for perioden 07.10-20.10 i 2022-2025. Den er kun for frakt av 
elg, og ikke transport av personell eller utstyr. Antall turer er begrenset til 1 tur pr. 
felte elg, pr. år. 

 Det skal ikke kjøres i bløtt terreng med dårlig bæreevne, heller ikke i bratte skråninger 
med ustabil grunn. 

 Det skal kun kjøres i ganghastighet eller lavere. 
 Motorferdselen innenfor nasjonalparken skal begrenses til det aller nødvendigste. All 

kjøring skal skje på en hensynsfull måte slik at unødig forstyrrelse av dyrelivet 
unngås. 

 Det gis ikke tillatelse å rydde trasé eller lignende i forbindelse med transport. 
 Tillatelsen skal medbringes og kunne fremvises under kjøring. 
 Rapport med oversikt over antall turer og trasè/GPS-spor skal sendes 

nasjonalparkstyret innen 31. desember hvert år. 
 
Nasjonalparkstyret gjør oppmerksom på at denne dispensasjonen bare gjelder i forhold til 
verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark. Det må også innhentes tillatelse fra Røros 
kommune for kjøring i Langtjønna landskapsvernområde. 
 
 
 
Saksdokumenter (følger saken) 
 
Søknad – Uttransport av felt elg – 2022-2025 – Jaktlag Mugga/Svartvika B av 02.06.2022. 
 
 
 
 
Bakgrunn 
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Håkon Fredriksen søkte i første runde om å få bruke beltegående elgtrekk for utfrakting av 
felt elg. Søker ønsket i etterkant å endre søknaden til å gjelde ATV m/belter. Dette gjelder for 
jaktfeltet Mugga/Svartvika B i Langtjønna landskapsvernområde og Femundsmarka 
nasjonalpark (figur 1). Det søkes om dispensasjon for 4 år. Jakttid for feltet er fra 07.10-
20.10. 
 

 
Figur 1. Oversikt over jaktfeltet Mugga/Svartvika. 
 
 
Hjemmelsgrunnlag – verneforskriften og naturmangfoldloven (NML) 
 
I Langtjønna landskapsvernområde gjelder motorferdsellovens bestemmelser. Der er 
utkjøring av felt elg hjemlet direkte i loven og trenger derfor ikke omsøkes. Denne 
dispensasjon gjelder derfor for 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. 

 
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. 
 
I verneforskriftens § 3 pkt. 5.1 står det at «motorisert ferdsel til lands og til vanns, herunder 
bruk av luftfartøy lavere enn 300 meter over bakken, er forbudt.» Forvaltningsmyndigheten 
kan gi tillatelse til: 
b) Uttransport av felt elg ved bruk av beltegående elgtrekk. 
 
Det finnes ikke en spesifikk hjemmel til bruk av ATV m/belter. Dette tiltaket må derfor 
vurderes etter naturmangfoldloven § 48 hvor forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et 
vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke 
verneverdiene nevneverdig 
De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12, jf. § 7 skal inngå i vurderingene 
av saken. 
Vurderinger 
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§ 8. Kunnskapsgrunnlaget 
 
Med bakgrunn i sammenstillings- og registreringsmaterialet som ble utarbeidet i 
forbindelse med forvaltningsplan, mener forvaltningsmyndigheten å ha tilstrekkelig kunnskap 
om dette området og konsekvensene av den omsøkte motorferdselen slik at det ikke er 
nødvendig å innhente ny kunnskap om dette. Naturmangfoldlovens § 9 om føre-varprinsippet 
tillegges derfor liten vekt i denne saken. 
 
§ 10. Økosystemtilnærming og samlet belastning 
 
I henhold til naturmangfoldlovens § 10 skal en påvirkning av et økosystem vurderes ut fra 
den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Motorferdsel kan gi 
forstyrrelse på dyrelivet, samt medføre skade på vegetasjonen. Motorferdsel og den støy 
dette medfører, kan også være forstyrrende på friluftslivet. I utgangspunktet er det ønskelig 
at jakt kan foregå uten hjelp av motoriserte hjelpemidler. Det er imidlertid et mål i 
viltforvaltningen at elgbestanden i området skal beskattes av hensynet til beitegrunnlaget. 
For å få til en effektiv utøvelse av jakta, er forvaltningsmyndigheten innstilt på å gi tillatelse til 
bruk av beltegående kjøretøy i nasjonalparken. Det er en forutsetning at disse kjøretøyene er 
lette og beltegående og at slik kjøring begrenses mest mulig. Videre skal kjøretraséene 
legges opp slik at en i størst mulig grad unngår slitasje på vegetasjon. Særlig våte og bratte 
partier med ustabil grunn må unngås. Risikoen for vesentlige kjøreskader vurderes som liten 
på grunn av få antall turer og at ATV m/belter er et relativt skånsomt transportmiddel dersom 
det tas tilbørlig hensyn ved transportene. 
 
Nasjonalparkstyret vurderer ikke at den aktuelle saken sammen med de øvrige 
dispensasjoner som er gitt i dette området samlet sett vil føre til en uheldig belastning.  
Motorisert ferdsel i forbindelse med transport av felt elg er liten i nasjonalparken. Det felles 
relativt få elger. Dette, sammen med at de gjerne felles på forskjellig sted fra år til år, gjør at 
en ikke vil få mange turer med ATV langs de samme traseene. Slitasjen fra denne 
transporten blir derfor spredt og beskjeden, og faren for varige kjørespor anses som liten. 
Den samlede motorferdselen i nasjonalparken er også relativt lik i omfang fra år til år. 
 
§ 11. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 
 
Om det skulle bli vesentlige kjøreskader, gjøres det oppmerksom på at tiltakshaver kan bli 
påkrevd å reparere disse på egen bekostning. 
 
§ 12. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
 
Elgtrekk anses å være blant de mest skånsomme kjøretøyene som kan benyttes til 
uttransport av felt elg pga lite marktrykk og lav hastighet. For bruk av ATV m/belter er det 
viktig at hastigheten er i ganghastighet eller lavere. 
 
Begrenset kjøring med ATV med belter gjennom området vil etter nasjonalparkstyrets 
vurdering ikke medføre en så stor belastning at kjøringen vil stride mot verneformålet eller 
påvirke verneverdiene nevneverdig, jf. naturmangfoldlovens § 48. Med vilkårene som er satt 
vil terrengslitasjen bli minimal og omsøkt kjøring vil ikke være en trussel mot verneformålet 
eller til skade for verneverdiene i nasjonalparken. Bruk av beltegående ATV vurderes ikke å 
medføre merkbart større terrengbelastning enn elgtrekk under forutsetning av at det kun 
kjøres i ganghastighet eller lavere. Det er også et lite omfang av denne typen motorferdsel i 
nasjonalparken. Nasjonalparkstyret mener at vilkåra, jf. naturmangfoldloven § 48, er oppfylt 
for å kunne gi dispensasjon.
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Søknad  om  bruk  av  ATV m/belter  for  uttransportering  av  felt  elg  på 
Svartvika  Mugga  Svartvika  på  Røros,  (Statskog).

Vi  er  et  lag  på  8  personer  som  har  fått  tildelt  elgjakt  på  overnevnte  terreng  i  perioden  07.10.22  tom 
20.10.22  i  fire  sesonger  fra  2022  tom  2025.  Vi  vil  hovedsakelig  kunne  jakte  ei  uke  sammenhengende
på  høsten.  Vi  kan  søke  Statskog  for  tilleggsperiode  dersom  kvote  ikke  er  fylt  og  dette  passer  for 
innbygdslaget  som  har  første  periode,  (25  sept.  tom  05  okt).

Siden  deler  av  terrenget  er  i  nasjonalparken  søker  vi  om  to  turer  med  ATV m/belter  for utfrakting  
av  to  ungdyr,  (1,5  års  dyr),  i  jaktperioden.  Vi  har  reservert  Hestbetåshytta  som  ligger  i terrenget.  Vi  
sender  også  søknad  til  Røros  kommune  om  frakt  av  proviant  og  utstyr  til  hytta  som ligger  utenfor  
nasjonalparken.

Mvh

Håkon  Fredriksen

Jaktleder

Tlf:  46887792

E-post:  hakofred@gmail.com

Adresse:  Polarisvegen  23,  2165  Hvam

mailto:hakofred@gmail.com


 
 
  

 

Saksfremlegg 

  Arkivsaksnr: 2022/6327 

 Saksbehandler: Sindre Kolstad Valan 

 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia 24/2022 28.06.2022 

 
Langtjønna LVO, Femundsmarka NP - organisert ferdsel til fots - 
sommer - 2022-2024 - Olivia Milan 

Forslag til vedtak: 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon til Olivia Milan for guidede 
turer i henhold til § 3 punkt 4.2 i vernebestemmelsene for Femundsmarka nasjonalpark av 
21.02.2003. Dispensasjonen gjelder fra 1. juli-1. september i perioden 2022-2024. I 
Langtjønna landskapsvernområde er ferdsel til fots tillat jf. naturmangfoldloven § 36. 
 
Vilkår: 

 Dispensasjonen gjelder for angitt trasé (se kart nedenfor) og for inntill 7 personer. 
 Opplegget forutsettes å være i tråd med det som er angitt i søknaden og med fokus 

på sporløs ferdsel. 
 Ferdselen må foregå hensynsfullt og varsomt slik at det ikke skjer skade på naturmiljø 

eller kulturminner. Dyrelivet må ikke forstyrres. 
 Det skal rapporteres etter hver sesong. Denne må inneholde informasjon om 

omfanget/antall turer, hvor mange deltakere det har vært og hvilke områder/traseer 
som er benyttet. Frist for innlevering er 1. desember. 

 Brudd på vernebestemmelse, retningslinjene i forvaltningsplan og vilkårene i dette 
vedtaket vil kunne medføre at tillatelsen trekkes med umiddelbar virkning. 

 Tillatelsen må medbringes og kunne fremvises under turene. 
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Trasé som skal benyttes for guidede turer i perioden 1. juli-1. september fra 2022-2024. 
 
 
 
Saksdokumenter (følger saken) 
Søknad – organisert ferdsel til fots – sommer – 2022-2024 – Olivia Milan av 20.06.2022. 
 
Bakgrunn 

Olivia Milan søker om å kunne gjennomføre guidede turer. Det er to aktuelle traseer som 
berører Langtjønna landskapsvernområde og Femundsmarka nasjonalpark. Milan er 
sertifisert naturguide fra Sveits. Hovedformålet med turene er gi de besøkende gode 
naturopplevelser, i tillegg til formidling av en rekke tema om naturmangfoldet i området. 
Søknaden gjelder ferdsel til fots i perioden 1. juli-1. september i 2022-2024, for et følge på 
inntill 7 personer. Det søkes om to ulike traseer.  
 

 En trasè på 16 km, der store deler går i Langtjønna LVO, langs DNT-stien.  
 

 En trasè på 33 km, som går via Muggsjølia – Gråvola – Nedre Røa i Femundsmarka 
NP. Traseen følger mye brukte stier og store deler går langs merkede DNT-stier. 

 
Vedlagt følger søknad og kart over traseene. 
 
Hjemmelsgrunnlag – verneforskriften og naturmangfoldloven (NML) 
 
Verneforskrift for Langtjønna landskapsvernområde 
 
I Langtjønna landskapsvernområde er ferdsel til fots tillat og kan ikke forbys med hjemmel i 
naturmangfoldloven/verneforskriften, jf. naturmangfoldloven § 36. 
 
Verneforskrift for Femundsmarka nasjonalpark 
 
«Formålet med opprettelsen av Femundsmarka nasjonalpark er: 

 å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentligste urørt fjell- og skogområde 
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 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. 
 
I verneforskriftens §3 pkt. 4.2 står det at «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. 
 
Naturmangfoldloven 
 
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. 
 
Vurderinger 
 
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). 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
 
Turene berører Langtjønna landskapsvernområde og Femundsmarka nasjonalpark, og 
innebærer tradisjonell turvirksomhet. I Langtjønna landskapsvernområde er ferdsel til fots 
tillatt, herunder også organisert ferdsel til fots. Nasjonalparkstyret har en generelt god 
kunnskap om områdene fra naturfaglige registrering- og sammenstillingsmateriale som er 
utarbeidet i forbindelse med verneplanprosesser, forvaltningsplanprosesser og andre 
kunnskapsinnhentinger i Femundsmarka. Store deler av nasjonalparken er vurdert som 
sårbare områder jf. kartlegginger av biologisk mangfold og reindrift. De indre områdene av 
Femundsmarka: Grøtådalen-Vonsjøan-Styggsjøan-Skedbro-Muggsjølia ligger innenfor det 
som i forvaltningsplanen kap 2.2.5 – kart 4 er angitt som viktige arealer for rødlistede, sjeldne 
og forstyrrelsesfølsomme fugle- og pattedyrarter. Nasjonalparkstyret har tilstrekkelig 
kunnskap om 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 
 
De foreslåtte guidede turene vil være i områder 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. Den aktuelle traseen i 
Femundsmarka NP følger mye brukte stier og store deler går langs godt merket DNT-sti 
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mellom Muggsjølia – Gråvola – Nedre Røa. Traseen berører ikke de mest sårbare hekke- og 
yngleområdene lenger inn i nasjonalparken. Perioden det søkes om tillatelse for er utenfor 
den sårbare perioden for dyrelivet. Femundsmarka er et viktig område for sørsamisk reindrift, 
men den omsøkte aktiviteten berører ikke reindriften i den omsøkte perioden. 
 
Det søkes for et turfølge på inntill 7 personer, noe som er godt innenfor nasjonalparkstyrets 
gjeldende praksis. 
 
Det er positivt at søker ønsker å ha fokus på naturformidling og hensyn til natur- og dyreliv i 
sitt turopplegg. Det er også positivt med en guide som kan veilede og informere de som er 
med på turopplegget. Nasjonalparkstyret har gode erfaringer fra organiserte turer med guide. 
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. 
 
 
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og § 12 Miljøforsvarlige 
teknikker og driftsmetoder, ansees ikke som relevant i denne sammenheng.
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Søknad om dispensasjon 
for Guidede turer 

Femundsmarka nasjonalpark 

Olivia Milan Eywas Trails 

Rivvangen 9 

2510 Tylldalen 

41258508 

oliviamilan@gmail.com 
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GUIDE 

Jeg heter Olivia Milan, og er sertifisert naturguide (internasjonale naturguide forbundet: UIMLA). 
Utdanningen ble fullført i Sveits i 2013 og jeg har jobbet som guide i Sveits mellom 2013 og 2018 og i 
Norge, særlig Innlandet, siden 2018. Jeg er interessert i dyr, planter og prosesser i natur. Å ta vare på 
naturressursene og miljøet er viktig for meg, og ønsker å dele kunnskapene med gjestene mine.  

 

FORMÅL MED TUREN 

Mange tror at man må reise til amazonas for å oppleve naturmangfold men jeg ønsker å vise gjestene at 
Femundsmarka har et rikt og viktig naturmangfold.  

I løpet av turen vil jeg gjerne introdusere gjestene mine for følgende tema: 

 Dyr / planter / sopp og andre organismer som er spesialisert på å leve akkurat i det økosystemet, 
og å forklare at naturmangfold består av økosystem. Å ta være på naturmangfoldet ved å tegne 
en kart som representerer alle aktørene i miljøet.  

 Å vise samspillet mellom arter og miljø. Viktigheten av liggende død ved og hvordan kan 
verneverdiene ivaretas 

 Å vise de ulike landskapsformer med blant annet gammel furu skog og dødislandskap med 
blokkmark, morenerygger og vassdrag.  

 Å øke kundenes bevissthet om de biologiske, landskapsmessige og geologiske verdier og de 
økologiske prosesser som skal tas vare på. 

 Å øke kundenes bevissthet om å bevare det naturlige biologiske mangfoldet med et egenartet 
plante- og dyreliv og slitasje pga menneskeaktivitet.  

 Å forklare / vise de interessante og viktige kulturminnene i Femundsmarka, blant annet 
fangstgroper og spor etter gammel tømmerdrifts.  

 

INFO OM TURENE 

TIDSPERIODE FOR TURENE 

ANTALL DELTAGERE 

Gjestene mine er ofte familie som ønsker seg en privat tur i Norge. Antall deltagere blir aldri mer en 7 
mennesker. I år er det ofte bare 3-4 gjester per uke/tur 
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Fra 1. July til 1. september 2022

Sommer 2023 og 2024

Det blir maks enn tur per uke og 6 ganger i løpet av sommeren



2 

 

TRASÉ / OMRÅDET  

Jeg ønsker å søke dispensasjon for å guide turene i to forskjellige områder slik at det blir mulig å velge 
i forhold til gjestenes vilje, utholdenhet og vær.  

 

TUR RUNDT LANGTJØNNA  

Gåtur:16km / 1 dag 

Overnatting (Bare hvis gjestene ikke kan gå 16km i en dag): Furubakken Statskogsbua 

Jeg regner med at de fleste gjestene mine vil ønske å gå på den turen.  
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MUGGSJØLIA TUR 

Gåtur: 33km / 2- 3 dager  

Overnatting: Muggsjølia Statskogsbua, og i følge gjestene og vær kunne vi har overnattet i Røvollen 
DNT eller Røosbua Statskogsbua 

Jeg har sannsynligvis bare 2 grupper som kan tilpasses til denne turen i sommeren. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia 25/2022 28.06.2022 

 
Tiltaksmidler - forslag til revidert fordeling for 2022 

Forslag til vedtak: 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia godkjenner justering av budsjett for 
tiltaksmidlene for 2022, i tråd med det som framkommer av saksframstillingen.  
 
 
 
Saksopplysninger 
 
Arbeidsutvalget har tidligere behandlet sak om fordeling av tiltaksmidler til ulike prosjekt.  
 
Det er behov for noen mindre justeringer på noen av prosjektene, for å komme i mål innenfor 
tildelte rammer. De fleste prosjektene er igangsatt. Det er ikke disponert mye midler pr juni 
2022, da mye av faktureringen gjøres etter at prosjektene er gjennomført. Men det er en 
målsetting at alle midlene blir disponert innenfor budsjettåret 2022.  
 
Statsforvalteren og Miljødirektoratet har kommet med oppfordring til styrene om at 
tiltaksmidler bør disponeres, ev avgis ved budsjettjustering så raskt som mulig, for eventuelt 
å komme andre tiltak/ områder til gode. Det ser ikke ut til å bli ubrukte midler innenfor vårt 
område.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiltak Tildelt  Merknad  Justering  Ny 

tildeling  
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Åpen seter Gutulia 90 000 Avtale om vertskap er 
inngått med May Britt 
Trydal og med 
Besøkssentert i Elgå 

0 90 000 

Ferdigstille innfallsport 
Synnervika 

120 000 Avtale med Feste as i 
forhold til å ferdigstille 
anlegget og regulere 
ferdsel og parkering 
ved gapahuk, samt 
skilt på brygge.  

+ 20 000 140 000 

Ferdigstille innfallsport 
Gutulisjøen 

70 000 Nytt vedskjul, med 
betalingsordning. Ny 
bålpanne.– nye tavler 
og bladderbok ++ til 
Stallen er på plass. 
Samarbeidsprosjekt 
med Taiga 

-20 000 50 000 

Informasjonspunkt 
Valdalsfjellet  

60 000 Foreløpig ikke 
igangsatt, litt usikkert 
hva det er mulig å få 
til her. Avtale med 
Taiga for å se 
nærmere på 
muligheter. 

0 60 000 

Informasjonspunkt 
Svukuriset og Haugen 

120 000 Samarbeid med DNT, 
vertskap og Svahken. 
Informasjon inne med 
nye kart, bilder og 
historisk info, samt 
bruk av nye bilder fra 
drift.  

0 120 000 

Skjøtsel Heggrøsta 0   0 
Skjøtsel Muggsjølia 0   0 
Tilsyn og oppfølging av 
åpne buer – Vedkjøring 

50 000 Vedkjøring 
gjennomført som 
tidligere år. Bla kjøp 
av tjenester fra Arne 
Langen i forhold til 
utkjøring av ved. 
Samt kjøp av ved 
tjenester fra Statskog.  

+10 000   60 000 

Planlegging av 
naturvernbrenning og 
skjøtsel 

100 000 Kurs planlagt til den 
6.-7. sept på Røros 
med bistand fra 
Kyllesjøskog 
(Sverige). Deltagelse 
fra SNO, Mdir, 
Statsforvaltere, 
brannvesen +++  
Samt utarbeiding av 3 
skjøtselsplaner for 
brenning. 

+ 10 000 110 000 

Stiforstering Valdalsfjellet  -
Sylen  

0   0 
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Fjerne kunstige barrierer 
for fiskevandring – 
Røavassdraget 

20 000 Aktuelt å fjerne en 
innretning i nedre del 
av Røavassdraget i 
samarbied med 
Engerdal fjellstyre. 
Befaring med 
Innlandet 
fylkeskommune utsatt 
pga stort arbeidspress 
i FK. 

-10 000 10 000 

Leirplasser – tilrettelegging 
fjerning av bålringer og 
søppel 

50 000 Nye faste benker v/ 3 
leirplasser, nye 
sagkrakker og giliotin. 
Nytt vedskjul i 
Synnervika, med 
betalingsordning 

-10 000 40 000 

Fornying av Grenselandet 
tavler 

100 000 Vil beholde 
skilttavlene, men 
aktuelt å fornye 
plakatene – 
pilotprosjekt i 
samarbeid Hyper og 
Mdir 

+20 000 120 000 

Skjøtsel av beitevoll Gutulia 0   0 
Stiforsterking Gutulia 30 000 Innkjøp av materialer i 

høst, utkjørøing til 
vinteren.  

-20 000 10 000 

Stiforstering Muggsjølia 40 000 Befaring 4.7 med 
Statskog og DNT. 
Ferdigstilling sommer 
2022.  

0 40 000 

Restaurering og 
vedklikehold av Gutulisetra 

220 000 Lillebovollen 
restaureres i 
september. 
Nedpåvollen, her er 
nye utebenker på 
plass, gjennomført 
innsetting av nye 
vinduer og takrenne, 
tjæring av tak (juni 
2022).  

0 220 000 

Uforutsette utgifter  50 000 Noe usikkerhet på 
flere av prosjektene 

 50 000 

TOTALT 1120 
000 

  1120 000 
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