
NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA OG GUTULIA 

 

 

Protokoll fra møte 09.03.2017 

 

 

Sted: Femundshytten 

Tid: Kl. 10.30 – 15.30  

 

Til stede fra styret: Lars Erik Hyllvang, Liv Darell, Maths Mortensson, Eva Nordfjell og Heidi 

Lundstedt 

 

Forfall: Hans Vintervoll   

 

Andre til stede:  Kirsten Thyrum nasjonalparkforvalter  

Tommy Berntsson orienterte ved starten av møtet 

 

Sak 01/2017: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

 

Innkallingen til møtet ble enstemmig godkjent.  

 

Sak 02/2017: Valg av to personer til å underskrive protokollen 

 

Eva Nordfjell og Heidi Lundstedt ble valgt til å underskrive protokollen sammen med leder. 

 

Sak 03/2017: Referatsaker 

 

De refererte sakene ble godkjent og tatt til orientering 

 

Sak 04/2017: Årsrapport 

 

Forslag til vedtak: 

 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia tar Årsrapporten for 2016 til etterretning 

 

Behandling i møtet: 

 

Enstemmig i tråd med forslag til vedtak 

 

Vedtak: 

 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia tar Årsrapporten for 2016 til etterretning 

 



 

 

Sak 05/2017: Disponering av  tiltaksmidler for 2017 
 

Forslag til vedtak: 

 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vil disponere de tildelte tiltaksmidlene for 2017 

i tråd med forslag i saksutredningen. 

 

 

Behandling i møtet: 

Enstemmig i tråd med forslag til vedtak 

 

Vedtak: 

 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vil disponere de tildelte tiltaksmidlene for 2017 

i tråd med forslag i saksutredningen. 

 

 

 

Sak 06/2017: Forskriftsendring – sykling og ridning i nasjonalparken samt organisert ferdsel 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia ønsker ikke å åpne for mer sykling i 

Femundsmarka nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde, Langtjønna 

landskapsvernområde og Gutulia nasjonalpark enn det forvaltningsplanen åpner for i dag.  Dette 

begrunnes med sårbarhet for ferdsel i de aktuelle områdene, i henhold til det som framkommer av 

saksframstillingen.  

 

Det foreslås videre mindre justeringer av ordlyden i verneforskriften i forhold til organisert ferdsel 

og bruk av droner i tråd med saksutredningen.  

 

Behandling i møtet: 

 

Styret ønsket primært å utsette saken da det er et mangelfullt kunnskapsgrunnlag i forhold til å 

behandle denne saken, som burde vært sett i sammenheng med besøksstrategien. Men valgte å 

realitetsbehandle saken pga korte tidsfrister for dette arbeidet.  

 

Nasjonalparkforvalter fremmet følgende forslag til endring av vedtak: 

 

Formuleringen i første setning av vedtaket enders til også å omfatte organisert riding i 

nasjonalparken.  

 

 

Lars Erik Hyllvang fremmet følgende forslag til vedtak: 

 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia er godt i gang med å innhente et solid 

kunnskapsgrunnlag for å lage besøksstrategi for verneområdene vi har ansvar for.  Vi kunne 

derfor tenkt oss å vente med å avklare vår mening om sykling, ridning og annen organisert ferdsel, 

til dette arbeidet er ferdig, slik at vi på et mer kunnskapsbasert grunnlag kunne avgi uttalelse. 

På bakgrunn av dette har Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia likevel behandlet 

saken med følgende innspill: 



 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia ønsker foreløpig ikke å åpne for mer sykling i 

Femundsmarka nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde, Langtjønna 

landskapsvernområde og Gutulia nasjonalpark enn det forvaltningsplanen åpner for i dag.  Dette 

begrunnes med sårbarhet for ferdsel i de aktuelle områdene, i henhold til det som framkommer av 

saksframstillingen.  

 

Nasjonalparkstyret er i utgangspunktet positive til likebehandling av kommersiell og ikke-

kommersiell organisert ferdsel. Nasjonalparkstyret ønsker at en framtidig åpning for økt ferdsel 

og flere ferdselstyper må gjøres ved at trafikken styres etter bestemte tilrettelagte veier og stier i, 

utenfor og i randsonen av verneområdene. Dette gjelder også hundekjøring. Verneområdene er i 

reinbeiteområder, noe som stiller større krav til styring. 

 

Verneforskriften åpner for motorisert ferdsel inn til utleiebuer som fastboende i området har hevd 

på og rett til, og dette anses som positivt. Dette er ferdsel som er akseptert og ønsket av alle 

aktører i og rundt verneområdene, inkl. reindriften. Nasjonalparkstyret ønsker at disse får en 

permanent og forutsigbar tillatelse, slik de tidligere hadde gjennom kongelig resolusjon. 

Bestemmelsen i §3 pkt 5.3, bokstav e) ønskes  flyttet til §3 pkt 5.2. 

Det foreslås videre mindre justeringer av ordlyden i verneforskriften i forhold til organisert ferdsel 

og bruk av droner i tråd med saksutredningen.  

 

Opprinnelig forslag til vedtak ble vedtatt med 3 stemmer, nytt forslag til vedtak fra Lars Erik 

Hyllvang fikk 2 stemmer.  

 

Vedtak:   

 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia ønsker ikke å åpne for mer sykling og 

organisert ridning i Femundsmarka nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde, Langtjønna 

landskapsvernområde og Gutulia nasjonalpark enn det forvaltningsplanen åpner for i dag.  Dette 

begrunnes med sårbarhet for ferdsel i de aktuelle områdene, i henhold til det som framkommer av 

saksframstillingen.  

 

Det foreslås videre mindre justeringer av ordlyden i verneforskriften i forhold til organisert ferdsel 

og bruk av droner i tråd med saksutredningen.  

 

 

Sak 07/2017: Endringer av delegeringsreglementet 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia tar inn de foreslåtte endringene i sitt 

delegeringsreglement, slik at reglementet er i samsvar med de oppgavene som nå tillegger styret 

 

Behandling i møtet: 

 

Enstemmig i tråd med forslag til vedtak 

 

Vedtak: 

 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia tar inn de foreslåtte endringene i sitt 

delegeringsreglement, slik at reglementet er i samsvar med de oppgavene som nå tillegger styret 

 

 



Sak 08/2017: Forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark – endret framdriftsplan 

 

Forslag til vedtak: 

 

Nasjonalparkstyret vedtar forslag til endret framdriftsplan for arbeidet med en forvaltningsplan for 

Gutulia nasjonalpark som innebærer at et forslag til forvaltningsplan oversendes Miljødirektoratet 

for faglig gjennomgang i begynnelsen av april 2017. 

 

Behandling i møtet: 

 

Enstemmig i tråd med forslag til vedtak 

 

Vedtak: 

 

Nasjonalparkstyret vedtar forslag til endret framdriftsplan for arbeidet med en forvaltningsplan for 

Gutulia nasjonalpark som innebærer at et forslag til forvaltningsplan oversendes Miljødirektoratet 

for faglig gjennomgang i begynnelsen av april 2017. 

 

 

Sak 09/2017: Eventuelt 

 

Det ble orientert om bygdemøtet i Elgå, angående arbeidet med besøksstrategi og framtidig drift 

av Nasjonalparksenteret. På bygdemøtet framkom det at det var stor interesse for videre 

tilrettelegging i området, og alle ønsket en mer opplysende og ryddig informasjon for besøkende 

til Elgå og Femundsmarkaområdet. Det var også sterkt ønsket at Nasjonalparksenteret skal bestå  

som et betjent senter for framtiden og det kan gjerne flyttes nærmere brygga, sik at besøkende kan 

finne fram. Det var imidlertid noe ulikt syn på hva som vil være den beste plasseringen.  

 

Leder orienterte om et møte med Miljødirektoratet den 1.mars angående videre drift av 

nasjonalparksentret for Femundsmarka, ordningen med et INAF styre og egne styrer for senteret 

på Doktortjønna og for Elgå nasjonalparksenter. Det var ingen motforestillinger mot å jobbe fram 

mot at Nasjonalparkstyret kan overta den samordnende rollen som INAF styret innehar i dag. Det 

kan bidra til å forenkle ansvar og roller i forhold til informasjonsarbeidet i området.  Det er heller 

ikke utelukket at det vil være mulig å dele forvalterstillingen som nå er koblet sammen,  i forhold 

til Fulufjellet og Gutulia/ Femundsmarka. Dette må imidlertid løftes fram for de berørte 

fylkesmennene og den som innehar stillingen i dag.  

 

Gutulia nasjonalpark er 50 år i 2018, det bør bli en markering av denne begivenheten og gjerne i 

samarbeid med Engerdal kommune, innenfor det arbeidet som gjøres som Nasjonalparkkommune. 

 

Videre arbeid med besøksstrategi: oppstart av arbeidet kartlegging av reiseliv i området. Det har 

kommet et forslag til opplegg fra konsulentfirmaet Rådhuset Vingelen. Styret mente imidlertid at 

tidsbruk og kostnader var lagt nokså høyt i dette tilbudet og flere aktuelle tilbydere bør kontaktes.  

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

                 Eva Nordfjell                   Heidi Lundstedt  Lars Erik Hyllvang 


