
NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA OG GUTULIA 
 
 
Protokoll fra møte 09.03.2018 
 
 

Sted: Doktortjønna, Røros 
Tid: Kl. 10.00 – 15.00  
 

 
Til stede fra styret: Lars Erik Hyllvang, Hans Vintervold, Liv Darell, Inge Even Danielsen, Heidi 

Lundstedt og Eva Nordfjell 
 
Forfall:   
 
Andre til stede:  Kirsten Thyrum, nasjonalparkforvalter  

Ragnar Ødegaard, nasjonalparkforvalter 
Tom Johansen, SNO (fra kl 13.00) 
Linda Ramberg (fra kl 13.00 – 13.45) 
Nina Eide ( via skype fra 14.00 – 15.00) 
 

 
Sak 01/2018: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 
 
Innkallingen til møtet ble enstemmig godkjent.  
 
Sak 02/2018: Valg av to personer til å underskrive protokollen 
 
Eva Nordfjell og Heidi Lundstedt ble valgt til å underskrive protokollen sammen med leder. 
 
Sak 03/2018: Referatsaker 
 
De refererte sakene ble godkjent og tatt til orientering  
 
Sak 04/2018:  Årsrapport for 2017 – framlegging for godkjenning 

Forslag til vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia tar Årsrapporten for 2017 til etterretning. 
 
Behandling i møtet: 
 
Enstemmig i tråd med forslag til vedtak 
 
Vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia tar Årsrapporten for 2017 til etterretning. 
 
 



Sak 05/2018: Disponering av  tiltaksmidler for 2018 
 
Forslag til vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vil disponere de tildelte tiltaksmidlene for 2018 
i tråd med tiltaksplan som tidligere er vedtatt av nasjonalparkstyret. 
 
 
Behandling i møtet: 
 
Enstemmig i tråd med forslag til vedtak 
 
 
Vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vil disponere de tildelte tiltaksmidlene for 2018 i 
tråd med tiltaksplan som tidligere er vedtatt av nasjonalparkstyret. 
 
 
Sak 06/2018: Langtjønna LVO - søknad om riving av garasje og oppbygging av ny – søker Rolf 
Feragen 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret gir dispensasjon til Rolf Feragen for oppføring av ny garasje på 
setereiendommen Øya 132/ 417 innenfor Langtjønna landskapsvernområde. Dispensasjonen gis i 
henhold til vernebestemmelsene for Langtjønna landskapsvernområde av 21.02.2003, i henhold til 
§ 3 pkt 1.3 b) 
 
Det forutsettes at arbeidet gjennomføres i tråd med opplysningene i søknaden. 
  
 
Behandling i møtet: 
 
Enstemmig i tråd med forslag til vedtak 
 
Vedtak:   
 
Nasjonalparkstyret gir dispensasjon til Rolf Feragen for oppføring av ny garasje på 
setereiendommen Øya 132/ 417 innenfor Langtjønna landskapsvernområde. Dispensasjonen gis i 
henhold til vernebestemmelsene for Langtjønna landskapsvernområde av 21.02.2003, i henhold til 
§ 3 pkt 1.3 b) 
 
Det forutsettes at arbeidet gjennomføres i tråd med opplysningene i søknaden. 
  
 
 
Sak 07/2018: Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker - søknad om dispensasjon fra lov 
om minste flyhøyde over verneområder – søker Norges geologiske undersøkelse  
 
 
 
 



 
Forslag til vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir Norges Geologiske undersøkelser 
dispensasjon i henhold til naturmangfoldloven § 48, fra verneforskriften i Femundsmarka 
nasjonalpark § 3 punkt 5.1, og Gutulia Nasjonalpark § 3 punkt 5.1. Det gis dispensasjon for 
lavtflyging der formålet er geofysiske målinger slik det er beskrevet i søknaden.  
 
Vilkår for vektaket er følgende: 
 

• Dispensasjonen gjelder for geofysisk kartlegging som skal gjennomføres i 2018 
• Det bør unngås å gjennomføre flygninger i perioden 1. april til 1. juli i forbindelse med 

hekke- og yngleperioden i dette sårbare fjellområdet 
• De aktuelle verneområdene er populære for friluftsliv og det bør derfor ikke flys i helger 

og i fellesferien.  
• Reindrifta i området skal også varsles i forkant av den aktuelle flygningen. 

 
 
Behandling i møtet: 
 
Inge Even Danielsen foreslo at andre kulepunkt i vilkårene endres til: 
 

• Det bør unngås å gjennomføre flygninger i perioden 1. april til 15. juli i forbindelse med 
hekke- og yngleperioden, samt kalving og pregningsperiode for reindrifta, i dette sårbare 
fjellområdet 

 
Forslag til vedtak med endring av vilkårene slik som foreslått av Inge Even Danielen ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir Norges Geologiske undersøkelser 
dispensasjon i henhold til naturmangfoldloven § 48, fra verneforskriften i Femundsmarka 
nasjonalpark § 3 punkt 5.1, og Gutulia Nasjonalpark § 3 punkt 5.1. Det gis dispensasjon for 
lavtflyging der formålet er geofysiske målinger slik det er beskrevet i søknaden.  
 
Vilkår for vektaket er følgende: 
 

• Dispensasjonen gjelder for geofysisk kartlegging som skal gjennomføres i 2018 
• Det bør unngås å gjennomføre flygninger i perioden 1. april til 15. juli i forbindelse med 

hekke- og yngleperioden, samt kalving og pregningsperiode for reindrifta, i dette sårbare 
fjellområdet 

• De aktuelle verneområdene er populære for friluftsliv og det bør derfor ikke flys i helger 
og i fellesferien.  
 

Reindrifta i området skal også varsles i forkant av den aktuelle flygningen 
 
 
 
 
 
 



Sak 08/2018: : Femundsmarka nasjonalpark - søknad om bruk av drone for filming – søker 
Jørgen Hjelmsøy 
 
Forslag til vedtak: 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. verneforskriftene for Femundsmarka nasjonalpark § 
3. punkt 5.1, har Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia fattet følgende vedtak: 
 
Søknaden fra Jørgen Hjelmsøy om bruk av drone for filming i Femundsmarka nasjonalpark  
avslås i henhold til begrunnelsen i saksframstillingen. 
 
 
Behandling i møtet: 
 
Enstemmig i tråd med forslag til vedtak 
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. verneforskriftene for Femundsmarka nasjonalpark § 
3. punkt 5.1, har Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia fattet følgende vedtak: 
 
Søknaden fra Jørgen Hjelmsøy om bruk av drone for filming i Femundsmarka nasjonalpark  
avslås i henhold til begrunnelsen i saksframstillingen 
 
 
 
Sak 09/2018: Besøkssenter Femundsmarka Elgå – vedlikehold og utvikling 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

• Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia tar rapporten fra Rådhuset Vingelen til 
etterretning. 

• Besøkssenteret i Elgå bør opprettholdes og videreutvikles som et bemannet senter slik at 
det oppfyller Miljødirektoratets krav til re-autorisasjon. 

• Rollen til stiftelsen INAF bør overtas av Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia. 
Dette vil bidra til å sikre en mer helhetlig og mindre fragmentert forvaltning av 
verneområdene. 

• Gjennom besøksstrategiarbeidet følge opp dialogen med lokale aktører innenfor reiseliv og 
turisme i Elgå med sikte på tettere og forpliktende samarbeid med et oppgradert 
besøkssenter for Femundsmarka nasjonalpark når det gjelder informasjon og tilbud til 
besøkende. 

 
 
Behandling i møtet: 
 
Lars Erik Hyllvang fremmet følgende forslag til vedtak: 
 

• Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia tar rapporten fra Rådhuset Vingelen til 
etterretning. 

• Nasjonalparkstyret ser viktigheten av at, Besøkssenter for Femundsmarka avdeling Elgå 
og Doktortjønna re-autoriseres, og behovet for en nye måte å organisere senteret på. 



• Nasjonalparkstyret ønsker å lære mer om hvordan besøkssentrene i Norge organiseres og 
driftes før styret tar stilling til egen rolle i dette. 

• Nasjonalparkstyret er positive til invitasjonen fra INAF om et felles møte, og temaet tas 
opp til ny behandling etter dette. 

 
Forslag til nytt vedtak fra Lars Erik Hyllvang ble enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
 
 

• Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia tar rapporten fra Rådhuset Vingelen til 
etterretning. 

• Nasjonalparkstyret ser viktigheten av at, Besøkssenter for Femundsmarka avdeling Elgå 
og Doktortjønna re-autoriseres, og behovet for en nye måte å organisere senteret på. 

• Nasjonalparkstyret ønsker å lære mer om hvordan besøkssentrene i Norge organiseres og 
driftes, før styret tar stilling til egen rolle i dette. 

• Nasjonalparkstyret er positive til invitasjonen fra INAF om et felles møte, og temaet tas 
opp til ny behandling etter dette. 

 
 
Sak 10/2018:  Arbeidsutvalget – valg av nytt medlem 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak 
 
Behandling i møtet: 
 
Lars Erik Hyllvang foreslo følgende: 
 
Eva Nordfjell velges som nytt medlem av arbeidsutvalget, i stedet for Maths Mortensson. 
Inge Even Danielsen går inn som varamedlem i arbeidsutvalget 
 
Enstemmig i tråd med Lars Erik Hyllvang sitt forslag til vedtak 
 
Vedtak: 
 
Eva Nordfjell velges som nytt medlem av arbeidsutvalget, i stedet for Maths Mortensson. 
Inge Even Danielsen går inn som varamedlem i arbeidsutvalget 
 
 
Sak 11/2018: Eventuelt 
 
 
Planene for 50 års markeringen i Gutulia ble støttet av styret, og medlemmene setter av den 25. 
august som aktuelle dato for deltagelse ved jubileumsmarkeringen.  
 
Gjennomgangen av sårbarhetsanalysen fra NINA, ble godt tatt imot av styret. Det vil jobbes 
videre for å få bedre oversikt over besøkende i området, særlig på vinterstid.  
 
 



 
 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
                 Eva Nordfjell                    Heidi Lundstedt  Lars Erik Hyllvang 


