
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Femundsmarka nasjonalparkstyre 
Møtested: Oppdal, Skifer Hotell 
Dato: 14.03.2016 
Tidspunkt: 11:00 – 15:30 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
   
Lars Erik Hyllvang Leder  
Liv Darell Medlem 

 
 

Maths Mortensson Medlem  
Heidi Lundstedt Medlem ( fra kl 13.30)  

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Eva Nordfjell Medlem  
Hans Vintervold Nestleder  

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Jarle Jonassen Eva Nordfjell  
   
Merknader 
Marie Kristine Lorentzen – (deltok uten stemmerett) 
Bjørn Salvesen – (deltok uten stemmerett) 
 
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Kirsten Thyrum Nasjonalparkforvalter  
Henriette Kildahl Nasjonalparkforvalter 
Tom Johansen SNO 
Ragnar Ødegård  FM i Hedmark 
Ole Vangen SNO 

 
 
 
 
 
 



 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
Lars Erik Hyllvang Liv Darell Maths Mortensson 



 

Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

ST Godkjenning av protokoll, møteinnkalling og 
saksliste 

 2003/530 

ST Valg av to til å underskrive protokollen sammen 
med lederen 

 2016/2033 

ST Valg av leder og nestleder i Nasjonalparkstyret 
for Femundsmarka og Gutulia 

 2016/2034 

ST Valg av arbeidsutvalg for nasjonalparkstyret  2016/2035 
ST Møteplan for nasjonalparkstyret  2016/2036 
ST Årsmelding for Nasjonalpakrstyret -2015  2016/2032 
ST Økonomi - tiltaksmidler og driftsmidler for styret i 

2016 
 2016/2037 

ST Utkast til delegasjonsreglement for 
nasjonalparkstyret 

 2016/2031 

ST Femundsmarka nasjonalpark - søknad om 
tillatelse til flere forhold knyttet til verneområdene 
- Engerdal fjellstyre 

 2016/604 

ST Orienteringssaker - møte 14.03.2016  2016/2061 
ST Delegerte saker  2003/530 
DS Femundsmarka nasjonalpark - kjøring inn til 

Røvollen for frakt av materialer - søker DNT 
 2015/397 

DS Femundsmarka nasjonalpark - dispensasjon for 
motorferdsel - transport av ved og materiell - 
Øvre Roasten 

 2016/233 

DS Femundsmarka og Gutulia nasjonalpark - 
dispensasjon fra plan- og bygningsloven for 
fradeling av Revlingkoia - Statskog SF 

 2015/9171 

DS Femundsmarka nasjonalpark og Grøvelsjøen 
naturreservat - søknad om kjøring med snøskuter 
til Rønsjøen - søker Inger Marie Sylen 

 2015/4408 

ST Referat sak  2003/530 
RS Femundsmarka og Gutulia nasjonalpark - søknad 

om dispensasjon for motorferdsel - snøskuter fra 
Sylen til Rønsjøen - Inger Marie Sylen 

 2015/4408 

RS Møte om problemstillinger knyttet til forvaltning av 
Fulufjellet nasjonalpark og deling av stilling av 
forvalter 

 2015/9495 

RS Gutulia nasjonalpark - ansvarsforhold for  2016/442 



seterbygningene - Gutulivollen 
RS Orientering om nasjonalparkforvalters 

ressursbruk i 2016 
 2015/9495 

RS Grøvelsjøen naturreservat - søknad om 
motorisert ferdsel - Inger Marie Sylen 

 2015/4408 

RS Oppnevning av medlemmer til Femundsmarka og 
Gutulia nasjonalparkstyre for perioden 2016 - 
2019 

 2016/1413 

ST Eventuelt  2003/530 
 
 

ST 1/16 Godkjenning av protokoll, møteinnkalling og saksliste 

Saksprotokoll i Femundsmarka nasjonalparkstyre - 14.03.2016  
 
 

Vedtak 
Møteinnkallingen og sakslista ble godkjent uten merknader 
 
 

ST 2/16 Valg av to til å underskrive protokollen sammen med lederen 

Forvalters innstilling 
Det velges to personer til å underskrive protokollen sammen med lederen, disse 
personene er :  
 
 

Saksprotokoll i Femundsmarka nasjonalparkstyre - 14.03.2016  
Behandling i møtet: 
 
Forslag om at Liv Darell og Maths Mortensson underskriver protokollen. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt av nasjonalparkstyret. 

Vedtak 
Protokollen underskrives av Liv Darell og Maths Mortensson 
 
 

ST 3/16 Valg av leder og nestleder i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka 
og Gutulia 

Forvalters innstilling 
Som leder for nasjonalparkstyret velges ….. 
Som nestleder for nasjonalparkstyret velges ….. 



 
 

Saksprotokoll i Femundsmarka nasjonalparkstyre - 14.03.2016  
 
Behandling i møtet 
 
Lars Erik Hyllvang ble foreslått som leder. 
Hans Vintervold ble foreslått som nestleder 
 
Forslagene ble enstemmig vedtatt av styret 

Vedtak 
Som leder for nasjonalparkstyret velges Lars Erik Hyllvang 
Som nestleder for nasjonalparkstyret velges Hans Vintervold 
 
 
 
 

ST 4/16 Valg av arbeidsutvalg for nasjonalparkstyret 

Forvalters innstilling 
Det nedsettes et arbeidsutvalg for Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia. 
 
Som medlemmer i arbeidsutvalget velges styrets leder og nestleder, samt en 
representant fra Sametinget …. 
 
Som varamedlemmer til arbeidsutvalget velges følgende: 
- 
- 
- 
 
 

Saksprotokoll i Femundsmarka nasjonalparkstyre - 14.03.2016  
 
Behandling i møtet 
 
Maths Mortensson ble foreslått som medlem av arbeidsutvalget 
 
Følgende ble foreslått som varamedlemmer til arbeidsutvalget 

• Eva Nordfjell 
• Liv Darell 
• Heidi Lundstedt 

Vedtak 
Det nedsettes et arbeidsutvalg for Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia. 
 
Som medlemmer i arbeidsutvalget velges styrets leder og nestleder, samt en 
representant fra Sametinget, Maths Mortensson. 



 
Som varamedlemmer til arbeidsutvalget velges følgende: 

• Eva Nordfjell 
• Liv Darell 
• Heidi Lundstedt 

 
 
 

ST 5/16 Møteplan for nasjonalparkstyret 

Forvalters innstilling 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
 

Saksprotokoll i Femundsmarka nasjonalparkstyre - 14.03.2016  
 
Behandling i møtet 
 
Følgende datoer ble foreslått for møter i nasjonalparkstyret -2016 
 

• 14. mars 
• 20. juni 
• 5. og 6. september 
• 5. desember 

 
Forslag til datoer ble enstemmig vedtatt av styret 

Vedtak 
Møteplan for nasjonalparkstyret i 2016 

• 14. mars 
• 20. juni 
• 5. og 6. september 
• 5. desember 

 
 
 

ST 6/16 Årsmelding for Nasjonalpakrstyret -2015 

Forvalters innstilling 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia, tar den framlagte Årsrapporten for 
2015 til etterretning.  
 
 

Saksprotokoll i Femundsmarka nasjonalparkstyre - 14.03.2016  
 
Behandling i møtet 



 
Enstemmig i tråd med innstillingen 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia, tar den framlagte Årsrapporten for 
2015 til etterretning.  
 
 
 
 

ST 7/16 Økonomi - tiltaksmidler og driftsmidler for styret i 2016 

Forvalters innstilling 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia tar de tildelte midlene til styret til 
etterretning, og ber om at forvalter med bakgrunn i ønsker og prioriteringer fra styret, 
setter opp et detaljert budsjett for bruk av midlene som er tildelt styret, i samarbeid med 
bla SNO og de berørte kommunene. 
 
Endelig og detaljert budsjett over bruk av tiltaksmidlene kan godkjennes av 
arbeidsutvalget.  
 
 

Saksprotokoll i Femundsmarka nasjonalparkstyre - 14.03.2016  
 
Behandling i møtet 
 
Enstemmig i tråd med innstillingen 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia tar de tildelte midlene til styret til 
etterretning, og ber om at forvalter med bakgrunn i ønsker og prioriteringer fra styret, 
setter opp et detaljert budsjett for bruk av midlene som er tildelt styret, i samarbeid med 
bla SNO og de berørte kommunene. 
 
Endelig og detaljert budsjett over bruk av tiltaksmidlene kan godkjennes av 
arbeidsutvalget.  
 
 
 

ST 8/16 Utkast til delegasjonsreglement for nasjonalparkstyret 

Forvalters innstilling 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vedtar det foreslåtte utkastet til 
delegasjonsreglement for nasjonalparkstyret. 
 
Reglementet gjelder fra den dagen saken vedtas i styret. Reglementet forutsettes 
revidert i forbindelse med opprettelsen av et nytt nasjonalparkstyre om 4 år.  
 



 

Saksprotokoll i Femundsmarka nasjonalparkstyre - 14.03.2016  
 
Behandling i møtet 
 
Enstemmig i tråd med innstillingen 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vedtar det foreslåtte utkastet til 
delegasjonsreglement for nasjonalparkstyret. 
 
Reglementet gjelder fra den dagen saken vedtas i styret. Reglementet forutsettes 
revidert i forbindelse med opprettelsen av et nytt nasjonalparkstyre om 4 år.  
 
 
 
 

ST 9/16 Femundsmarka nasjonalpark - søknad om tillatelse til flere forhold 
knyttet til verneområdene - Engerdal fjellstyre 

Forvalters innstilling 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon fra verneforskriftens 
§ 3, pkt. 3.3, til utsetting av ørret og røye, til Engerdal fjellstyre som omsøkt.  
Vilkår for tillatelsen:  
- tillatelsen gjelder for fem år, til og med 2020.  
- det skal benyttes stedegen fisk fra eget settefiskanlegg der genmaterialet er hentet fra 
Femund (Elgåelva for ørret og Femund for røye). 
- Tillatelsen skal følge Hedmark fylkeskommune sine vilkår i henhold til deres 
behandling av søknaden om utsetting av fisk i området.  
 
Når det gjelder de andre forholdene som tas opp i brevet fra Engerdal fjellstyre, så 
vises det til vurderingene i selve saksutredningen.  
 
 

Saksprotokoll i Femundsmarka nasjonalparkstyre - 14.03.2016  
Behandling i møtet 
 
Lars Erik Hyllvang foreslo følgende tillegg til vilkår  

• Det skal ikke settes ut fisk i naturlig fisketomme vann 
• Det forutsettes av utsetting ikke skjer i vann der reproduksjonen er 

tilfredsstillende 
• Det bør tilstrebes en mest mulig naturlig fiskebestand i vann og vassdrag 

innenfor nasjonalparken 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon fra verneforskriftens 
§ 3, pkt. 3.3, til utsetting av ørret og røye, til Engerdal fjellstyre som omsøkt.  



Vilkår for tillatelsen:  
- tillatelsen gjelder for fem år, til og med 2020.  

• det skal benyttes stedegen fisk fra eget settefiskanlegg der genmaterialet er 
hentet fra Femund (Elgåelva for ørret og Femund for røye)  

• Det skal ikke settes ut fisk i naturlig fisketomme vann 
• Det forutsettes av utsetting ikke skjer i vann der reproduksjonen er 

tilfredsstillende 
• Det bør tilstrebes en mest mulig naturlig fiskebestand i vann og vassdrag 

innenfor nasjonalparken 
- Tillatelsen skal følge Hedmark fylkeskommune sine vilkår i henhold til deres 
behandling av søknaden om utsetting av fisk i området.  
 
Når det gjelder de andre forholdene som tas opp i brevet fra Engerdal fjellstyre, så 
vises det til vurderingene i selve saksutredningen.  
 
 
 
 

ST 10/16 Orienteringssaker - møte 14.03.2016 

Forvalters innstilling 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia tar de framlagte orienteringssakene 
til etterretning 
 
 

Saksprotokoll i Femundsmarka nasjonalparkstyre - 14.03.2016  
 
 

Vedtak 
Orienteringene ble tatt til etterretning av styret 
 
 

ST 11/16 Delegerte saker 

Saksprotokoll i Femundsmarka nasjonalparkstyre - 14.03.2016  
 
 
 
 
 



DS 1/16 Femundsmarka nasjonalpark - kjøring inn til Røvollen for frakt av 
materialer - søker DNT 

DS 2/16 Femundsmarka nasjonalpark - dispensasjon for motorferdsel - 
transport av ved og materiell - Øvre Roasten 

DS 3/16 Femundsmarka og Gutulia nasjonalpark - dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven for fradeling av Revlingkoia - Statskog SF 

DS 4/16 Femundsmarka nasjonalpark og Grøvelsjøen naturreservat - søknad 
om kjøring med snøskuter til Rønsjøen - søker Inger Marie Sylen 

ST 12/16 Referat sak 

Saksprotokoll i Femundsmarka nasjonalparkstyre - 14.03.2016  
 
 
 
 

RS 1/16 Femundsmarka og Gutulia nasjonalpark - søknad om dispensasjon for 
motorferdsel - snøskuter fra Sylen til Rønsjøen - Inger Marie Sylen 

RS 2/16 Møte om problemstillinger knyttet til forvaltning av Fulufjellet nasjonalpark og 
deling av stilling av forvalter 

RS 3/16 Gutulia nasjonalpark - ansvarsforhold for seterbygningene - Gutulivollen 

RS 4/16 Orientering om nasjonalparkforvalters ressursbruk i 2016 

RS 5/16 Grøvelsjøen naturreservat - søknad om motorisert ferdsel - Inger Marie Sylen 

RS 6/16 Oppnevning av medlemmer til Femundsmarka og Gutulia nasjonalparkstyre for 
perioden 2016 - 2019 

ST 13/16 Eventuelt 

Saksprotokoll i Femundsmarka nasjonalparkstyre - 14.03.2016  
 
 

Vedtak 

Det var ingen saker under eventuelt 
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