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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  
På Røros Hotel, torsdag 5. og fredag den 6. desember  
 
 
Torsdag 5. desember 

• 17.30 Oppmøte på Røros Hotell – samling i Kongestua – underholdning ved Peder 
Angell, og ulike bidrag med bilder og orientering fra Femundsmarka og Gutulia 

• 19.30 Festmiddag i restauranten 
 
Fredag 6. desember kl 9.00 -14.00 
 
Sakliste: 
 
Sak 27/2019: Godkjenning av innkalling og sakliste. 
Sak 28/2019: Valg av to personer til å underskrive protokollen 
Sak 29/2019: Referatsaker. 
Sak 30/2019: Tiltaksplan -  prioritering av midler til tiltak i 2020 
Sak 31/2019: Budsjett for drift av nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 2020 
Sak 32/2018: Statens naturoppsyn – rapport fra aktiviteten for 2019 og innspill 2020 
Sak 33/2018: Søknad fra Xreid – tillatelse til å gjennomføre ultraløp sommeren 2020 
Sak 34/2018: Møteplan for nasjonalparkstyret i 2020 
Sak 35/2018: Eventuelt 
 
 
  
 
Saker til orientering og diskusjon: 
 

• Gjennomførte tiltak for 2019, ved nasjonalparkforvalter 

• Rapport fra Statens naturoppsyn, oppgaver i 2019, ved Tom Johansen SNO 

• Re-autorisasjon av Besøkssenter nasjonalpark - Femundsmarka og Gutulia  

• Ny stilling til forvaltning av Femundsmarka og Gutulia 

• Oppnevning av nytt styre 

• Evaluering av arbeidet i nasjonalparkstyret – innspill fra deltagerne  

• Opplæring for nytt styre – innspill til opplegget  

• Sametinget – fokus på formidling av samisk bruk av verneområder 

• 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: 6.desember 2019 
 
Sak 29/2019  - Referatsaker 
 
 

• 2019/9552 – Femundsmarka NP – søknad om dispensasjon for motorisert ferdsel i til 
bu ved Rønsjøen- søker Inger M Sylen – Innvilget 

 

• 2019/17413 – Femundsmarka NP – søknad om dispensasjon for kjøring til bu ved 
Roasten – Magne Ødegaard - innvilget 

 

• 2019/4168 – Henvendelse fra Sametinget om  natursentra i samisk område 
 

• 2019/4168 – Brev fra MiIjødirektoratet om utforming av dispensasjoner i 
verneområder 
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NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA OG GUTULIA 
 
Møtedato: 06.12.2019 
 
 
Sak 30/19: Tiltaksplan for Femundsmarka og Gutulia 2020 
 
 
Dokumenter i saken 

• Vedlagt tiltaksplan for 2020 i henhold til mal fra Miljødirektoratet 
 
 
Vurdering 
 
Vedlagt følger utkast til tiltaksplan for Femundsmarka og Gutulia. Tiltaksplanen er utarbeidet 
i samarbeid med bla SNO og Engerdal fjellstyre.. Den er revidert for 2020 og har et 4 års 
perspektiv.  Frist for å søke driftsmidler og tiltaksmidler fra Miljødirektoratet er 15 januar 
2020. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Utkast til tiltaksplan tas til etterretning, med de føringene for prioritering av tiltakene som 
framkom i møtet. Nasjonalparkforvalter delegeres myndighet til å utarbeide prosjektsøknader 
for de aktuelle tiltakene i henhold til styrets prioriteringer, samt utfylling av eget skjema for 
anmodning om bistand fra Statens naturoppsyn, innen fristen 15. januar 2020.  
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NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA OG GUTULIA 
 
Møtedato: 06.12.2019 
 
 
Sak 31/19: Budsjett for drift av nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia 2020 
 
 
 
Saksframstilling:  
 
Nasjonalparkstyret kan søke om midler til drift av styret og utarbeiding av forvaltningsplaner 
og for arbeid med besøksstrategi.  
 
Det søkes om midler til drift av styret i tråd med tidligere år. Det har vært et mindre forbruk for 
drift av styret i 2019, dette skyldes at det ikke har vært gjennomført lengre befaringer, men et 
2 dagers møte i 2019. Det vil imidlertid være behov for flere samlinger i 2020, for deltagelse 
på opplæringsopplegg, nasjonalparkkonferanse og bli-kjent turer i området. 
 
Forvaltningsplanen for Gutulia er for det meste gjennomført, men det gjenstår en siste runde 
med godkjenning og sluttføring. Det vil være behov for å sluttføre rapporten med layout i 
henhold til Miljødirektoratets maler og ev trykk i et begrenset opplag. 
 
Det gjenstår en høring og endelig godkjenning av besøksstrategien for Femundsmarka. Det 
er et mål å sluttføre besøksstrategien i løpet av 2020.  
 
 
Samlet søknad om midler til drift for nasjonalparkstyret 
 

          

Kap/post Prosj.   Beløpet gjelder Budsjett-
forslag 

1420.21 M1804 D: Driftsutgifter styre 
og utvalg 

 Gjennomføring av møter og 
befaringer for 
nasjonalparkstyret. Samt møter i 
Faglig rådgivende utvalg 

 400 000 

1420.21 M1827 Forvaltningsplan   Til sluttarbeid og ev trykking av 
forvaltningsplan for Gutulia 

 50 000 

1420.21 M1827 Besøksstrategi  Sluttføring av besøksstrategi for 
Femundsmarka 

 60 000 

SUM       510 000      

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia foreslår at det søkes Miljødirektoratet om til 
sammen 510 000 for 2020 til drift av nasjonalparkstyret og til arbeid med forvaltningsplaner 
og besøksstrategi.  
 


