
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia 
Møtested: Teams, Digitalt 
Dato: 05.03.2021 
Tidspunkt: 10:00 – 14:00 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Kari Anita Furunes Medlem FKTL 
Eva Nordfjell Medlem SAMETINGET 
Line Storsnes Nestleder ENGERDAL 
Olav Røssum Medlem IFK 
Inge Even Danielsen Medlem SAMETINGET 
Christian Elgaaen Leder RØROS 

 
Følgende andre møtte: 
Navn Møtte for  
Erik Ydse 
John Halvarsson 
Ida Brennodden 

SNO 
Besøkssenter nasjonalpark 
Besøkssenter nasjonalpark 

 
Deltok på orienteringen 
Deltok på orienteringen 

 

Kirsten Thyrum       Nasjonalparkforvalter 
 

Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteprotokollen, er i samsvar med det 
som ble vedtatt på møtet. 
 
 
______________________  _______________________ 
Christian Elgaaen, leder  Eva Nordfjell, medlem 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Sindre Valan Nasjonalparkforvalter 

Orienteringer: 
 

 Roald Evensen orienterte om moskusen i Femundsmarka.  
 Forvalterne orientere om supplerende vern, forskriftsendringer for organisert ferdsel og 

sykling, evaluering av forvaltningsordning, 50-års jubileet, brosjyre og innfallsporter. 
 
 



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

ST 1/2021 Godkjenning av innkalling og protokoll fra 
forrige møte 

  

ST 2/2021 Referatsaker   
RS 1/2021 Avgjørelse i klagesak angående dispensasjon 

for organiserte turer - Lars Monsen Femund 
Lodge - Klagen tas ikke til følge. 

 2020/8684 

RS 2/2021 Femundsmarka NP - stadfesting av 
gjerdeanlegg på Risåsen - Svahken sijte 

 2021/2319 

DS 1/2021 Delegerte saker   
DS 2/2021 Dispensasjon - Femundsmarka NP - 

Motorisert ferdsel - Muggsjølia - Britt Sødal 
Svendsen 

 2021/1066 

DS 3/2021 Dispensasjon - Femundsmarka NP - transport 
av ved og materialer til hytte ved Rundhåen i 
Grøtådalen og kjøring på bomveg til 
Svukuriset - Jo Ivar Løvseth 

 2018/9552 

ST 3/2021 Årsrapport 2020 - Fremlegging for 
godkjenning 

 2021/2446 

ST 4/2021 Langtjønna LVO - Søknad om legging av 
gangbaner - DNT Oslo og omegn 

 2021/1067 

ST 5/2021 Femundsmarka NP - Søknad om transport av 
materialer for vedlikehold av hytte i Sylen - 
Jon Arne Arnseth 

 2021/1686 

ST 6/2021 Femundsmarka NP - Endelig godkjenning av 
besøksstrategien 

 2020/9927 

ST 7/2021 Disponering av tiltaksmidler for 2021  2020/13236 
ST 8/2021 Eventuelt   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ST 1/2021 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 05.03.2021  
 
Forslag til vedtak 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia godkjenner møteinnkalling og sakliste 
til møtet 05. mars 2021. 
Nasjonalparkstyret velger ….. som sammen med leder skal godkjenne og 
underskrive protokollen for dette møtet 
 
Behandling 
 
Eva Nordfjell ble foreslått til å godkjenne og underskrive protokoll med leder. 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (6-0). 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia godkjenner møteinnkalling og sakliste 
til møtet 05. mars 2021. 
Nasjonalparkstyret velger Eva Nordfjell som sammen med leder skal godkjenne og 
underskrive protokollen for dette møtet 
 
 
 

ST 2/2021 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 05.03.2021  
 
 
 



RS 1/2021 Avgjørelse i klagesak angående dispensasjon for organiserte turer - 
Lars Monsen Femund Lodge - Klagen tas ikke til følge. 

RS 2/2021 Femundsmarka NP - stadfesting av gjerdeanlegg på Risåsen - Svahken 
sijte 

DS 1/2021 Delegerte saker 

DS 2/2021 Dispensasjon - Femundsmarka NP - Motorisert ferdsel - Muggsjølia - 
Britt Sødal Svendsen 

DS 3/2021 Dispensasjon - Femundsmarka NP - transport av ved og materialer til 
hytte ved Rundhåen i Grøtådalen og kjøring på bomveg til Svukuriset - Jo Ivar 
Løvseth 

 

ST 3/2021 Årsrapport 2020 - Fremlegging for godkjenning 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 05.03.2021  
 

Forslag til vedtak: 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia tar Årsrapporten for 2020 til 
etterretning. 
 
 
Behandling 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (6-0) 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia tar Årsrapporten for 2020 til 
etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ST 4/2021 Langtjønna LVO - Søknad om legging av gangbaner - DNT 
Oslo og omegn 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 05.03.2021  

Forslag til vedtak: 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir tillatelse til DNT Oslo og Omegn 
for legging av gangbaner langs Historisk vandrerute i Langtjønna 
landskapsvernområde. 
 
Vilkår: 
 

 Tillatelsen gjelder de fire nevnte punktene i søknaden. 
 Det skal brukes malmfuru eller annet lignende ikke-impregnert/behandlet 

trevirke. 
 Gangbanene må legges slik at det ikke leder eller demmer opp sigevann og 

forårsaker drenering av myr. 
 Materiale o.l. som skulle bli til overs etter arbeidet er gjennomført, skal tas med 

ut av verneområdet. 
 
Tillatelsen gis med forbehold om grunneiers tillatelse. Statskog er grunneier og i dette 
tilfellet kontaktes Geir Wagnild (gwa@statskog.no).  
 
 
Behandling 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (6-0). 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir tillatelse til DNT Oslo og Omegn 
for legging av gangbaner langs Historisk vandrerute i Langtjønna 
landskapsvernområde. 
 
Vilkår: 
 

 Tillatelsen gjelder de fire nevnte punktene i søknaden. 
 Det skal brukes malmfuru eller annet lignende ikke-impregnert/behandlet 

trevirke. 
 Gangbanene må legges slik at det ikke leder eller demmer opp sigevann og 

forårsaker drenering av myr. 
 Materiale o.l. som skulle bli til overs etter arbeidet er gjennomført, skal tas med 

ut av verneområdet. 
 
Tillatelsen gis med forbehold om grunneiers tillatelse. Statskog er grunneier og i dette 
tilfellet kontaktes Geir Wagnild (gwa@statskog.no) 
 
 

mailto:gwa@statskog.no
mailto:gwa@statskog.no


ST 5/2021 Femundsmarka NP - Søknad om transport av materialer for 
vedlikehold av hytte i Sylen - Jon Arne Arnseth 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 05.03.2021  

Forslag til vedtak: 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon til Jon Arne Arnseth 
fra § 3 punkt 5.1 i verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark og § 4 punkt 3 i 
verneforskriften for Grøvelsjøen naturreservat for bruk av snøscooter til transport av 
materialer til hytte ved Sylen. 
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 Dispensasjonen gjelder for inntil 4 turer t.o.m 30.04.2021. 
 Ferdselen må foregå hensynsfullt og varsomt slik at det ikke skjer skade på 

naturmiljø eller kulturminner. Dyrelivet må ikke forstyrres. 
 Det forutsettes at det ved gjennomføringen av transporten tas særlig hensyn til 

reindriften, slik at risiko for forstyrrelser unngås. 
 Det skal benyttes eksisterende trasé fra Svukuriset, fram til Rønsjøen og videre 

ned til Sylen, så langt dette er mulig. 
 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, senest innen 31. mai 2021, 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 og 
vises på forlangelse fra oppsyn. 
 

Det forutsettes at grunneier gir tillatelse til den aktuelle kjøringen. Samt nødvendige 
dispensasjoner etter annet lovverk. 

Forslag til vedtak:  

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon til Jon Arne Arnseth 
fra § 3 punkt 5.2 i verneforskriften for Femundslia landskapsvernområde, for kjøring på 
vei til Svukuriset i forbindelse med transport av materialer til hytte ved Sylen. 
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 Dispensasjonen gjelder for inntil 4 turer t.o.m 30.04.2021. 
 
Veien til Svukuriset er en privat vei, og kjøringen må avklares med Olav Riseth som er 
eier av veien. 
 
 
 
Behandling 
 
Begge forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (6-0). 
 



Vedtak 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon til Jon Arne 
Arnseth fra § 3 punkt 5.1 i verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark og § 4 
punkt 3 i verneforskriften for Grøvelsjøen naturreservat for bruk av snøscooter til 
transport av materialer til hytte ved Sylen. 
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 Dispensasjonen gjelder for inntil 4 turer t.o.m 30.04.2021. 
 Ferdselen må foregå hensynsfullt og varsomt slik at det ikke skjer skade på 

naturmiljø eller kulturminner. Dyrelivet må ikke forstyrres. 
 Det forutsettes at det ved gjennomføringen av transporten tas særlig hensyn til 

reindriften, slik at risiko for forstyrrelser unngås. 
 Det skal benyttes eksisterende trasé fra Svukuriset, fram til Rønsjøen og videre 

ned til Sylen, så langt dette er mulig. 
 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, senest innen 31. mai 2021, 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 og 
vises på forlangelse fra oppsyn. 

 
Det forutsettes at grunneier gir tillatelse til den aktuelle kjøringen. Samt nødvendige 
dispensasjoner etter annet lovverk. 
 
Vedtak 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon til Jon Arne 
Arnseth fra § 3 punkt 5.2 i verneforskriften for Femundslia landskapsvernområde, for 
kjøring på vei til Svukuriset i forbindelse med transport av materialer til hytte ved 
Sylen. 
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 Dispensasjonen gjelder for inntil 4 turer t.o.m 30.04.2021. 
 
Veien til Svukuriset er en privat bomvei, og kjøringen må avklares med Oddbjørn 
Riseth som er eier av veien. Tlf. 959 74 104. 
 
 
 
 
 
 
 



ST 6/2021 Femundsmarka NP - Endelig godkjenning av 
besøksstrategien 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 05.03.2021  

Forslag til vedtak: 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia tar høringsinnspillene til orientering 
og vil med dette oversende besøksstrategien for Femundsmarka til endelig 
godkjenning. Besøksstrategien sendes over til Miljødirektoratet. 
 
 
Behandling 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (6-0). 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia tar høringsinnspillene til orientering 
og vil med dette oversende besøksstrategien for Femundsmarka til endelig 
godkjenning. Besøksstrategien sendes over til Miljødirektoratet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ST 7/2021 Disponering av tiltaksmidler for 2021 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 05.03.2021  

Forslag til vedtak: 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vil disponere de tildelte tiltaksmidlene 
for 2021 i tråd med forslag i saksutredningen. 
 
 
Behandling 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (6-0). 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vil disponere de tildelte 
tiltaksmidlene for 2021 i tråd med forslag i saksutredningen. 
 
 
 
 
 
 

ST 8/2021 Eventuelt 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 05.03.2021  
 
 Kort orientering om Norges nasjonalparkkommuner


