
NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA 

 

Protokoll fra møte 13. november 2013 

 

Sted: Bergstadens hotell, Røros 

Tid: Kl. 10.00 – 14.00 

 

Til stede fra styret: Hanne Moe Bjørnbet, Mirjam Engelsjord, Lars Erik Hyllvang, Maths  

   Mortensson og Hans Vintervold (ikke sak 25/2013 og sak 26/2013) 

Forfall:  Eva Nordfjell 

 

Andre til stede: Seniorrådgiver Jan-Erik Andersen (FMST), seniorrådgiver Hans Chr.  

   Gjerlaug (FMHE), Tom Johansen (SNO-Røros), Ole Vangen (SNO- 

   Drevsjø), seniorrådgiver Ragnar Ødegaard (FMHE) 

 

 

Sak 21/2013:  Godkjenning av innkalling og forslag til saksliste 

Det framkom ingen merknader til møteinnkallingen eller til forslaget til saksliste. 

 

Sak 22/2013: Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med lederen 

Hyllvang foreslo at Maths Mortensson og Hans Vintervold ble valgt til å underskrive protokollen. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Maths Mortensson og Hans Vintervold velges til å underskrive protokollen sammen med lederen. 

 

Sak 23/2013:  Referatsaker 

Brev av 14. oktober 2013 fra Miljøverndepartementet med godkjenning av nasjonalparksenteret 

for Femundsmarka på Røros som forvaltningsknutepunkt for Femundsmarka nasjonalpark, 

Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde ble 

referert. 

 

Det ble orientert om at søknadsfristen for stillingen som nasjonalparkforvalter for Femundsmarka, 

som er lyst ut av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, er gått ut. Søknadsfristen for stillingen som 

nasjonalparkforvalter for Fulufjellet, som er lyst ut av Fylkesmannen i Hedmark med kontorsted 

Drevsjø, er 5. desember 2013. Tilsettingsprosessene følger fylkesmannsembetenes prosedyrer, 

men styrelederne vil bli trukket inn i prosessene. Miljøverndepartementet har lagt til grunn at 

nasjonalparkforvalteren for Fulufjellet også skal ha oppgaver knyttet til forvaltningen av 

Femundsmarka nasjonalpark og Gutulia nasjonalpark og at de to styrene finner fram til en 

hensiktsmessig fordeling av forvalterens tidsbruk mellom de ulike verneområdene. Styrelederen 

ble gitt fullmakt til å ta kontakt med styrelederen i nasjonalparkstyret for Fulufjellet for å avklare 

dette. 

 

Det ble orientert kort om den nye regjeringens foreslåtte endringer i statsbudsjettet for 2014 sam-

menlignet med Prop. 1 S (2013-2014) for poster som gjelder nasjonalparkforvaltning. 

 



Det ble orientert om at Fylkesmannen i Hedmark i brev av 28. oktober 2013 har oversendt 

utkastet til forvaltningsplan for Femundsmarka til Miljødirektoratet for godkjenning. Det er to 

uavklarte forhold i utkastet. Forholdene for samisk reindrift i nasjonalparken må løses ved 

konsultasjon mellom Sametinget og nasjonale miljøvernmyndigheter idet det vil være lite 

hensiktsmessig å finne regionale løsninger på dette. Retningslinjene for motorisert ferdsel til 

hytter og buer blir avklart ved Miljødirektoratets behandling av 7 klagesaker som nå er til 

behandling. Styret ga uttrykk for at kopi av Fylkesmannens brev med oversendelse av klage-

sakene til Miljødirektoratet burde vært gjort kjent for styrets medlemmer. Styrelederen ber 

Miljødirektoratet om et møte sammen med et par andre styremedlemmer før forvaltningsplanen 

godkjennes. 

 

Det ble orientert om at en anmeldelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag av ulovlig oppføring av 

et båthus ved Roasten i Femundsmarka nasjonalpark i august 2013 ble henlagt av politiet på grunn 

av kapasitetsproblemer, og at dette nå tas opp med Økokrim. 

 

Sak 24/2013:  Bestilling av midler til gjennomføring av tiltak i 2014 

 

Innstilling: 

Saken fremmes uten innstilling. 

 

Behandling i møtet: 

Ole Vangen gjennomgikk årsrapporten fra Statens naturoppsyn for 2013 for Femundsmarka og  

Gutulia nasjonalparker. Ulike informasjons- og skjøtselstiltak som kan være aktuelle i nasjonal- 

parkene og landskapsvernområdene ble drøftet. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Sekretariatet bes om å bestille følgende på de ulike skjemaene for bestillingsdialogen 2014: 

 

A: Oppsyn i alle 4 verneområdene med minst samme omfang som i 2013. 

 

C: Det bestilles midler til: 

   1. Åpen seter i Gutulia – kr. 80.000 

   2. Åpne buer/vedkjøring i Femundsmarka/Langtjønna – kr. 40.000 

   3. Oppføring av handicaptoalett i Gutulia – kr. 50.000 

   4. Drift av nettstedet Gränslandet – kr. 25.000 

   5. Ferdigstilling av skigard i Gutulia – kr. 10.000 

   6. Slått av vollen i Gutulia – kr. 10.000 

   7. Sluttføring av restaureringen av bygningene i Gutulia – kr. 300.000 

   8. Tilrettelegging av innfallsport ved Feragsdammen – kr. 30.000 

   9. Klopping i Langtjønna – kr. 10.000 

 10. Merking av stier/løyper inn mot Femundsmarka – kr. 200.000 

 11. Naturveileder i Femundsmarka i samme omfang som i 2013 – sum avklares av SNO 

 12. Tilskudd til prosess om restaurering av tømmerrenna i Langtjønna – kr. 20.000 

 

Midler til sluttføring av restaureringen av bygningene i Gutulia (punkt 7) søkes sikret fra budsjet-

tet for 2013. Et eventuelt tilskudd til prosessen om restaurering av tømmerrenna i Langtjønna 



punkt 12) avklares etter et møte med alle interessenter. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å 

godkjenne den endelige bestillingen i et møte i begynnelsen av januar 2014 som alle 

styremedlemmer orienteres om. 

 

Sak 26/2013:  Behandling av søknader om motorisert ferdsel i Femundsmarka nasjonalpark  

  i vintersesongen 2013/14 – eventuell delegering av myndighet til sekretariatet 

 

Innstilling: 

Med hjemmel i vedtektene for styret, punkt 6, delegerer nasjonalparkstyret til sekretariatet 

myndigheten til å avgjøre saker i henhold til verneforskriftens § 3 punktene 5.3.d og 5.3.e for 

vintersesongen 2013/14. Ved behandling av slike saker skal følgende legges til grunn: 

 

For eiere av private hytter kan det gis dispensasjon for inntil 2 turer for transport med snøskuter 

av ved, materialer, utstyr m.v. til de respektive hyttene. Denne transporten kan utføres av eierne 

selv. 

 

For utleiere av hytter ved Rønsjøen og som er bosatt i Sylen eller stedfortreder som representerer 

bruket og som er tilknyttet næringsvirksomheten kan det gis dispensasjon for inntil 30 turer med 

snøskuter for å frakte ved, utstyr, vedlikeholdsmaterialer, proviant og bagasje m.v. til disse 

hyttene. Personer kan følge med transporten dersom dette ikke medfører økt kjørebehov. Det gis 

ikke dispensasjon for leietagere av hyttene ved Rønsjøen for selv å kjøre til disse hyttene. For 

kjøring til hyttene ved Rønsjøen skal traséen på sørvestsida av Sylvola brukes. 

 

For all kjøring skal det føres kjørebok. 

 

Behandling i møtet: 

Lars Erik Hyllvang foreslo at myndigheten til å avgjøre saker i henhold til verneforskriftens § 3 

punktene 5.3.d og 5.3.e for vintersesongen 2013/14 ble delegert til arbeidsutvalget, ikke til 

sekretariatet, uten føringer for behandlingen av sakene. Hanne Moe Bjørnbet foreslo at hoved-

linjene i innstillingen skal følges ved behandling av disse sakene. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Med hjemmel i vedtektene for styret, punkt 6, delegerer nasjonalparkstyret til arbeidsutvalget 

myndigheten til å avgjøre saker i henhold til verneforskriftens § 3 punktene 5.3.d og 5.3.e for 

vintersesongen 2013/14. Hovedlinjene i innstillingen skal ligge til grunn for arbeidsutvalgets 

vedtak med mulighet for å gjøre unntak i spesielle tilfeller. 

 

Sak 27/2013:  Disposisjon av midler i 2013 – søknad fra Røros kommune 

 

Innstilling: 

Søknaden fra Røros kommune om midler til prosjektet «Turløypemerking i Røros kommune» 

avslås. 

 

Behandling i møtet: 

På vegne av Røros kommune trakk Hans Vintervold søknaden. 

 



Sak 25/2013: Eventuelt 

Neste møte i nasjonalparkstyret fastsettes til onsdag 19. mars 2014 på Drevsjø med tirsdag 18. mars 

2014 som reservedato. 

 

 

 

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at innholdet i denne protokollen er i samsvar med det som ble 

vedtatt i møtet. 

 

 

 

 

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

 

            Lars Erik Hyllvang                   Maths Mortensson                       Hans Vintervold 


