
NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA OG GUTULIA 
 
 
Protokoll fra møte 15.06.2018 
 
 

Sted: Johnsgård turiststasjon, Engerdal 
Tid: Kl. 10.00 – 15.00  
 

 
Til stede fra styret: Lars Erik Hyllvang, Inge Even Danielsen, Heidi Lundstedt og Bjørn Salvesen 
 
Forfall: Hans Vintervold, Liv Darell,  Eva Nordfjell 
 
Andre til stede:  Kirsten Thyrum, nasjonalparkforvalter  

 
 
Sak 12/2018: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 
 
Innkallingen til møtet ble enstemmig godkjent.  
 
Sak 13/2018: Valg av to personer til å underskrive protokollen 
 
Inge Even Danielsen og Heidi Lundstedt ble valgt til å underskrive protokollen sammen med 
leder. 
 
Sak 14/2018: Referatsaker 
 
De refererte sakene ble godkjent og tatt til orientering  
 
Sak 15/2018:  Søknad om dispensasjon til Femund Friluft for organisert ferdsel i Femundsmarka 
nasjonalpark 

Forslag til vedtak: 
 
I medhold av naturmangfoldlovens § 48 første ledd, første alternativ, gir Nasjonalparkstyret for 
Femundsmarka og Gutulia dispensasjon til Femund Friluft AS fra verneforskriften for 
Femundsmarka nasjonalpark, § 3 punkt 4.2, til organiserte turer innenfor Femundsmarka 
nasjonalpark 

• Tillatelsen gjelder guidet tur opp til Elgåhogna i perioden 15. juli – 1. september 2018. 
• Tillatelsen gjelder også organisert turer i hht til søknad, i mindre grupper på 2-5 personer med 

overnatting i telt inne i nasjonalparken i perioden 1. juli – 1. september 2018 
• Det skal ikke utøves motorisert ferdsel i forbindelse med gjennomføring av disse turene 
• Det gjøres oppmerksom på at søker må ta hensyn til bestemmelsene i reindriftsloven § 65 og 

66, slik at forstyrrelser av reinen unngås. 
• Dispensasjonen skal medbringes under turen. 

 
 
 



Behandling i møtet: 
 
Inge Even Danielsen foreslo følgende vedtak: 
«Søknaden avslås» 
Opprinnelig forslaget til vedtak fikk 3 stemmer, forslag til vedtak fra Inge Even Danielsen fikk 1 
stemme 
 
Subsidiert foreslo Inge Even Danielsen følgende tillegg til vedtaket, med nytt kulepunkt 4. 
«Tidspunktet for turene avklares med Svahken sijte» 
Opprinnelig forslag til vedtak fikk 3 stemmer, forslag til endring av vedtaket med nytt kulepunkt 4 
fikk 1 stemme. 
 
 
Vedtak: 
 
I medhold av naturmangfoldlovens § 48 første ledd, første alternativ, gir Nasjonalparkstyret for 
Femundsmarka og Gutulia dispensasjon til Femund Friluft AS fra verneforskriften for 
Femundsmarka nasjonalpark, § 3 punkt 4.2, til organiserte turer innenfor Femundsmarka 
nasjonalpark 

• Tillatelsen gjelder guidet tur opp til Elgåhogna i perioden 15. juli – 1. september 2018. 
• Tillatelsen gjelder også organisert turer i hht til søknad, i mindre grupper på 2-5 personer med 

overnatting i telt inne i nasjonalparken i perioden 1. juli – 1. september 2018 
• Det skal ikke utøves motorisert ferdsel i forbindelse med gjennomføring av disse turene 
• Det gjøres oppmerksom på at søker må ta hensyn til bestemmelsene i reindriftsloven § 65 og 

66, slik at forstyrrelser av reinen unngås. 
• Dispensasjonen skal medbringes under turen. 

 
 
 
Sak 16/2018: Dispensasjon for etablering av natur- og kultursti med utgangspunkt Gutulisetra 
og for avvikling av organiserte fagturer for publikum i forbindelse med jubileumsfeiringen 
Gutulia nasjonalpark 50 år 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Med hjemmel i verneforskriften for Gutulia nasjonalpark av 10.9.2004 § 3 punkt 1.3.e gir 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia dispensasjon fra verneforskriftens § 3 punkt 1.1 
for: 

• Oppsetting av 21 poster/skilter som en del av en ny natur- og opplevelsessti på ca. 1,5 km i 
Gutulisetras nærområde, i samsvar med de konkrete planene som er utarbeidet for 
jubileumsarrangementet.  

• Nasjonalparkstyret gir også tillatelse til hensynsfull organisert ferdsel i nasjonalparken i 
forbindelse med de guidede fagturene som er planlagt i juli-august 2018, jf. 
verneforskriftens § 3 punkt 4.2. 

 
 
 
Behandling i møtet: 
 
Enstemmig i tråd med forslag til vedtak 
 
 



Vedtak: 
 
Med hjemmel i verneforskriften for Gutulia nasjonalpark av 10.9.2004 § 3 punkt 1.3.e gir 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia dispensasjon fra verneforskriftens § 3 punkt 1.1 
for: 

• Oppsetting av 21 poster/skilter som en del av en ny natur- og opplevelsessti på ca. 1,5 km i 
Gutulisetras nærområde, i samsvar med de konkrete planene som er utarbeidet for 
jubileumsarrangementet.  

• Nasjonalparkstyret gir også tillatelse til hensynsfull organisert ferdsel i nasjonalparken i 
forbindelse med de guidede fagturene som er planlagt i juli-august 2018, jf. verneforskriftens 
§ 3 punkt 4.2. 

 
 
 
Sak 17/2018: Søknad fra AS Fæmund om tilskudd til utbedring av Revlingen brygge 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vil med dette bevilge kr 15 000,- til AS 
Fæmund, for reparasjon av Revlingen brygge 
 
Behandling i møtet: 
 
Enstemmig i tråd med forslag til vedtak 
 
Vedtak:   
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vil med dette bevilge kr 15 000,- til AS 
Fæmund, for reparasjon av Revlingen brygge 
 
 
Sak 18/2018:  Femundsmarka nasjonalpark – søknad om dispensasjon for kjøring inn til 
Rundhåen i Grøtådalen – søker Jo Ivar Løvseth 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia, gir dispensasjon til Jo Ivar Løvseth, i henhold 
til vernebestemmelsene for Femundsmarka nasjonalpark av 21.02.2003,  
§ 3 pkt 5.3 d), for transport med snøskuter inn til Rundhåen i Grøtådalen. 
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 
 

• Dispensasjonen gjelder for inntil 2 turer i løpet av sesongen 
• Dispensasjonen gjelder for fire sesonger, dvs tom 30.04.2022 
• All kjøring skal skje på en hensynsfull måte slik at skader på vegetasjon og unødvendige 

forstyrrelser av dyrelivet unngås. 
• Dispensasjonen skal medbringes under kjøring og 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 og Gutulia 
innen 31. mai for den aktuelle sesongen. 
 



Behandling i møtet: 
 
Enstemmig i tråd med forslag til vedtak 
 
 
Vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia, gir dispensasjon til Jo Ivar Løvseth, i henhold 
til vernebestemmelsene for Femundsmarka nasjonalpark av 21.02.2003,  
§ 3 pkt 5.3 d), for transport med snøskuter inn til Rundhåen i Grøtådalen. 
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 
 

• Dispensasjonen gjelder for inntil 2 turer i løpet av sesongen 
• Dispensasjonen gjelder for fire sesonger, dvs tom 30.04.2022 
• All kjøring skal skje på en hensynsfull måte slik at skader på vegetasjon og unødvendige 

forstyrrelser av dyrelivet unngås. 
• Dispensasjonen skal medbringes under kjøring og 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 og Gutulia 
innen 31. mai for den aktuelle sesongen. 
 
 
 
 
Sak 19/2018: : Søknad fra INAF om midler til konsulentbistand i forbindelse med 
reautorisasjon av Besøkssenter nasjonalpark Femundsmarka 
 
Forslag til vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vil med dette støtte søknaden fra INAF og bidra 
med kr 30 000,- til den aktuelle utredningen for å forberede grunnen for en ny 
autorisasjonssøknad for Besøkssenter Femundsmarka og Gutulia. Midlene til utredningen bevilges 
innenfor driftsstøtten til nasjonalparkstyret. 
 
Behandling i møtet: 
 
Enstemmig i tråd med forslag til vedtak 
 
 
Vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vil med dette støtte søknaden fra INAF og bidra 
med kr 30 000,- til den aktuelle utredningen for å forberede grunnen for en ny 
autorisasjonssøknad for Besøkssenter Femundsmarka og Gutulia. Midlene til utredningen bevilges 
innenfor driftsstøtten til nasjonalparkstyret. 
 
 
Sak 20/2018: 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.  



Det ble en diskusjon i forhold til utredning om nasjonlaparksenter for Femundsmarka og Gutulia, 
det er viktig at det jobbes for å få til et velfungerende nasjonalprksenter som også er relevant i 
forhold til nasjonalparkforvaltningens informasjonsbehov, og relevant for publikum. 
 
Neste møte i styret var fastsatt til den 5. og 6. september. Det tas sikte på å få til et kombinert 
opplegg med møte og befaring innenfor en dag, slik at dette møtet blir den 5. september.  
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
                 Inge Even Danielsen                    Heidi Lundstedt  Lars Erik Hyllvang 


