
NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA OG GUTULIA 
 
 
Protokoll fra møte 05.12.2018 
 
 

Sted: Vertshuset Røros 
Tid: Kl. 10.00 – 15.00  
 

 
Til stede fra styret: Inge Even Danielsen, Heidi Lundstedt og Lars Erik Hyllvang 
 
Forfall: Eva Nordfjell, Hans Vintervold og Liv Darell 
 
Andre til stede:  Kirsten Thyrum, nasjonalparkforvalter  
 Inge Hafstad, fylkesmannen i Trøndelag 
 Tom Johansen, Statens naturoppsyn  

 
 
Sak 28/2018: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 
 
Innkallingen til møtet ble enstemmig godkjent.  
 
Sak 29/2018: Valg av to personer til å underskrive protokollen 
 
Inge Even Danielsen og Heidi Lundstedt ble valgt til å underskrive protokollen sammen med 
leder. 
 
Sak 30/2018: Referatsaker 
 
De refererte sakene ble godkjent og tatt til orientering  
 
Sak 31/2018:  Gutulia nasjonalpark – høring av forslag til forvaltningsplan med besøksstrategi - 
oppsummering av høringsuttalelser 

 

Forslag til vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia konstaterer at flertallet av de som har uttalt seg 
mener at planforslaget m/besøksstrategi er oversiktlig og gjennomarbeidet. Styret har merket seg at 
det ikke har framkommet vesentlige motforestillinger eller forslag til endringer. Nasjonalparkstyret 
slutter seg til forslaget til vurderinger og forslagene til tekstjusteringer/-supplementer, slik det 
framkommer av saksframstillingen.  
 
Dokumentet kan etter bearbeidingen oversendes til Miljødirektoratet for endelig godkjenning.  
 
 



 
 
Behandling i møtet: 
 
Enstemmig i tråd med forslag til vedtak 
 
Vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia konstaterer at flertallet av de som har uttalt seg 
mener at planforslaget m/besøksstrategi er oversiktlig og gjennomarbeidet. Styret har merket seg at 
det ikke har framkommet vesentlige motforestillinger eller forslag til endringer. Nasjonalparkstyret 
slutter seg til forslaget til vurderinger og forslagene til tekstjusteringer/-supplementer, slik det 
framkommer av saksframstillingen.  
 
Dokumentet kan etter bearbeidingen oversendes til Miljødirektoratet for endelig godkjenning.  
 
 
 
 
Sak 32/2018: Søknad fra DNT Oslo og Omegn om løyve til transport av proviant, ved og utstyr 
til Røvollen selvbetjeningshytte 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Med hjemmel i verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark, § 3 punkt 5.3.d, innvilger 
nasjonalparkstyret for Femundsmarka, DNT Oslo og Omegn dispensasjon fra verneforskriftens § 
3 punkt 5.1 for bruk av snøskuter for transport av ved til selvbetjeningshytta Røvollen. 
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår:  
 
 

- Dispensasjonen gjelder for inntil 8 turer med snøskuter i vintersesongen  
- Dispensasjonen gjelder for 4 sesonger dvs tom 30.04.2022 
- Kjøringen utføres av Kåre Tørres som også er leiekjører i kommunen 
- All kjøring skal skje på en hensynsfull måte slik at skader på vegetasjon og unødige 

forstyrrelser av dyrelivet unngås.  
- Det skal føres kjørejournal med opplysninger om kjøringen. Turen skal føres i 

kjørejournalen før transporten begynner.  
- Kjørejournalen skal sendes i utfylt stand til nasjonalparkstyret for Femundsmarka innen 

31. mai det aktuelle år kjøringen finner sted.  
 
Dispensasjonen og kjørejournalen skal medbringes under kjøring  
 
 
 
 
Behandling i møtet: 
 
Enstemmig i tråd med forslag til vedtak 
 
 
 



Vedtak: 
 
Med hjemmel i verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark, § 3 punkt 5.3.d, innvilger 
nasjonalparkstyret for Femundsmarka, DNT Oslo og Omegn dispensasjon fra verneforskriftens § 
3 punkt 5.1 for bruk av snøskuter for transport av ved til selvbetjeningshytta Røvollen. 
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår:  
 
 

- Dispensasjonen gjelder for inntil 8 turer med snøskuter i vintersesongen  
- Dispensasjonen gjelder for 4 sesonger dvs tom 30.04.2022 
- Kjøringen utføres av Kåre Tørres som også er leiekjører i kommunen 
- All kjøring skal skje på en hensynsfull måte slik at skader på vegetasjon og unødige 

forstyrrelser av dyrelivet unngås.  
- Det skal føres kjørejournal med opplysninger om kjøringen. Turen skal føres i 

kjørejournalen før transporten begynner.  
- Kjørejournalen skal sendes i utfylt stand til nasjonalparkstyret for Femundsmarka innen 

31. mai det aktuelle år kjøringen finner sted.  
 

Dispensasjonen og kjørejournalen skal medbringes under kjøring  
 
 
Sak 33/2018: Tiltaksplan for Femundsmarka og Gutulia 2019 
 
 
 
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 10. januar 2019.  
  
 
Behandling i møtet: 
 
Enstemmig i tråd med forslag til vedtak 
 
 
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 10. januar 2019.  



  
 
Sak 34/2018: Forenkling av nasjonalparkforvaltningen – forslag om etablering av en pilot 
for Femundsmarka og Gutulia – ny behandling 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vil foreslå at leder og sekretær for 
nasjonalparkstyret tar kontakt med Miljødirektoratet for å drøfte muligheten av å jobbe videre 
med mål om å etablere en pilot for forenkling av nasjonalparkforvaltningen. Det vil kreve 
medvirkning fra statlige myndigheter for å få til en slik pilot, og det kan være ulike måter å 
gjennomføre dette på. Nasjonalparkstyret vil ta saken opp til ny drøfting dersom det kan være 
interesse fra sentrale myndigheter for å starte opp et slikt forsøk på forenkling i 
nasjonalparkforvaltningen.  
 
Behandling i møtet: 
 
Enstemmig i tråd med forslag til vedtak 
 
 
Vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vil foreslå at leder og sekretær for 
nasjonalparkstyret tar kontakt med Miljødirektoratet for å drøfte muligheten av å jobbe videre 
med mål om å etablere en pilot for forenkling av nasjonalparkforvaltningen. Det vil kreve 
medvirkning fra statlige myndigheter for å få til en slik pilot, og det kan være ulike måter å 
gjennomføre dette på. Nasjonalparkstyret vil ta saken opp til ny drøfting dersom det kan være 
interesse fra sentrale myndigheter for å starte opp et slikt forsøk på forenkling i 
nasjonalparkforvaltningen.  
 
 
Sak 35/2018: Rapport fra gjennomføring av markering Gutulia 50 år 
 
Forslag til vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia tar den framlagte rapporten om 
jubileumsmarkeringen til orientering og vil slutte seg til at markeringen har vært gjennomført i 
tråd med intensjonene. Den økonomiske gjennomgangen viser også at arrangementet har blitt 
gjennomført innenfor de økonomiske rammene som har vært tilgjengelig.  
 
 
 
Behandling i møtet: 
 
Enstemmig i tråd med forslag til vedtak 
 
 
Vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia tar den framlagte rapporten om 
jubileumsmarkeringen til orientering og vil slutte seg til at markeringen har vært gjennomført i 



tråd med intensjonene. Den økonomiske gjennomgangen viser også at arrangementet har blitt 
gjennomført innenfor de økonomiske rammene som har vært tilgjengelig.  
 
 
 
Sak 36/2018: Budsjett for drift av nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia 2019 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia foreslår at det søkes Miljødirektoratet om til 
sammen 570 000 for 2019 til drift av nasjonalparkstyret og til arbeid med forvaltningsplaner og 
besøksstrategi.  
 
Behandling i møtet: 
 
Enstemmig i tråd med forslag til vedtak 
 
 
Vedtak:  
 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia foreslår at det søkes Miljødirektoratet om til 
sammen 570 000 for 2019 til drift av nasjonalparkstyret og til arbeid med forvaltningsplaner og 
besøksstrategi.  
 
Sak 37/2018: Møteplan for nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia 2019 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram uten innstilling  
 
 
Behandling i møtet: 
 
Deltagerne fra styret diskuterte seg fram til følgende forslag til møteplan: 
 

• 6. mars 
• Møte og ev befaring 2 dager i perioden 20 – 22. mai 
• 23. – 24. september  
• 6. desember 

 
 
Vedtak: 
 
Følgende datoer foreslås som møtedatoer for styret i 2019 
 

• 6. mars 
• Møte og ev befaring 2 dager i perioden 20 – 22. mai 
• 23. – 24. september  
• 6. desember 

 



 
 
Sak 38/2018: Eventuelt 
 
Nasjonalparkstyret tok til etterretning innspillene fra Inge Hafstad om planer for supplerende 
vern. Nasjonalparkstyret er positive til dette arbeidet og vil gjerne bidra med innspill underveis i 
prosessen. 
 
Nasjonalparkstyret tok også orienteringen fra SNO ved Tom Johansen til etterretning og synes det 
er positivt å få tilbakemelding om det som skjer av oppsyn og aktivitet i verneområdene.  
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
                 Inge Even Danielsen                    Heidi Lundstedt  Lars Erik Hyllvang 


