
NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA 

 

Protokoll fra møte 18. september 2013 

 

Sted: Engerdal kommunehus, Engerdal 

Tid: Kl. 10.00 – 12.45 

 

Til stede fra styret: Mirjam Engelsjord, Lars Erik Hyllvang, Maths Mortensson, Eva Nordfjell og  

   Signy Thorsvoll (vararepresentant for Hans Vintervold) 

Forfall:  Hanne Moe Bjørnbet (vararepresentant Rune Schei ble innkalt, men kunne  

   ikke møte), Hans Vintervold 

 

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

   Gjerlaug (FMHE), seniorrådgiver Ragnar Ødegaard (FMHE). 

 

 

Sak 13/2013:  Godkjenning av innkalling og forslag til saksliste 

Det framkom ingen merknader til møteinnkallingen. Til forslaget til saksliste foreslo sekretariatet 

tilføyd sak 13B/2013 – valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med lederen. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 13B/2013: Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med lederen 

Hyllvang foreslo at Mirjam Engelsjord og Eva Nordfjell ble valgt til å underskrive protokollen. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Mirjam Engelsjord og Eva Nordfjell velges til å underskrive protokollen sammen med lederen. 

 

Sak 14/2013:  Referatsaker 

Fylkesmannen har, som representant for staten som grunneier, gitt jaktlaget i Gutulia lov til å over-

natte på Gutulia under elgjakta i 2013. 

 

Styrets arbeidsutvalg har behandlet to saker: 

Norsk institutt for naturforskning er gitt tillatelse til fangst av småpattedyr i Gutulia nasjonalpark i 

2013 som ledd i et landsomfattende naturovervåkningsprosjekt. 

Forsker Paul Weber er gitt tillatelse til å utføre sedimentgeologiske studier på to lokaliteter ved 

Lille Grøvelsjøen i Femundsmarka nasjonalpark, herunder å grave – og fylle igjen – to håndgravde 

hull på 2x2 meter. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Referatsakene tas til etterretning. 

 

Sak 15/2013:  Søknad fra jaktlaget Femundsmarka nord om tillatelse til motorisert uttrans- 

  port av felt elg 

 

Innstilling 

Med hjemmel i verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark, § 3 punkt 5.3.c, og naturmangfold-

lovens § 48 innvilger Femundsmarka nasjonalparkstyre jaktlaget Femundsmarka nord dispensasjon fra 

verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark, § 3 punkt 5.1, for den aller nødvendigste bruk av 

helikopter for landing/start i forbindelse med uttransport av elg som eventuelt felles i området 



Grøtådalen-Vonsjøene-øvre Røa under jakta høsten 2013. Det gis også tillatelse til den aller nødvendigste 

bruk av motorbåt på Roasten som alternativ til bruk av helikopter, dersom dette viser seg å være mest 

praktisk. I denne vurderingen er det lagt vekt på at terrenget i Grøtådalen–Vonsjøtraktene-øvre Røa er 

spesielt vanskelig slik at elgtrekk ikke er mulig å benytte og at omfanget av motorisert ferdsel vil bli 

svært begrenset og ikke synes å kunne påvirke verneverdiene nevneverdig. Dispensasjonen gis på 

følgende vilkår: 

 

- Dispensasjonen gjelder for jaktlaget Femundsmarka nord under elgjakta i 2013. 

- Motorferdselen innenfor nasjonalparken skal begrenses til det aller nødvendigste. 

- All kjøring skal skje på en hensynsfull måte slik at unødig forstyrrelse av dyrelivet unngås. 

- Det gis tillatelse til inntil to landinger med helikopter i de mest utilgjengelige delene av jaktfeltet, 

alternativt den aller nødvendigste bruk av motorbåt på Roasten. 

- Innen 10. januar 2014 skal nasjonalparkstyret ha mottatt skriftlig rapport om hvorvidt dispensasjonen er 

blitt benyttet, og i tilfelle hvordan uttransporten har foregått. 

 

Behandling i møtet: 

Det framkom ikke alternative forslag i møtet. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark, § 3 punkt 5.3.c, og naturmangfold-

lovens § 48 innvilger Femundsmarka nasjonalparkstyre jaktlaget Femundsmarka nord dispensasjon fra 

verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark, § 3 punkt 5.1, for den aller nødvendigste bruk av 

helikopter for landing/ start i forbindelse med uttransport av elg som eventuelt felles i området 

Grøtådalen-Vonsjøene-øvre Røa under jakta høsten 2013. Det gis også tillatelse til den aller nødvendigste 

bruk av motorbåt på Roasten som alternativ til bruk av helikopter, dersom dette viser seg å være mest 

praktisk. I denne vurderingen er det lagt vekt på at terrenget i Grøtådalen–Vonsjøtraktene-øvre Røa er 

spesielt vanskelig slik at elgtrekk ikke er mulig å benytte og at omfanget av motorisert ferdsel vil bli 

svært begrenset og ikke synes å kunne påvirke verneverdiene nevneverdig. Dispensasjonen gis på 

følgende vilkår: 

 

- Dispensasjonen gjelder for jaktlaget Femundsmarka nord under elgjakta i 2013. 

- Motorferdselen innenfor nasjonalparken skal begrenses til det aller nødvendigste. 

- All kjøring skal skje på en hensynsfull måte slik at unødig forstyrrelse av dyrelivet unngås. 

- Det gis tillatelse til inntil to landinger med helikopter i de mest utilgjengelige delene av jaktfeltet, 

alternativt den aller nødvendigste bruk av motorbåt på Roasten. 

- Innen 10. januar 2014 skal nasjonalparkstyret ha mottatt skriftlig rapport om hvorvidt dispensasjonen er 

blitt benyttet, og i tilfelle hvordan uttransporten har foregått. 

 

Sak 16/2013: Søknad fra Destinasjon Femund Engerdal AS om tillatelse til oppføring av ute- 

  do og platting i Gutulia nasjonalpark 

 

Innstilling: 

Med hjemmel i verneforskriften for Gutulia nasjonalpark av 10. september 2004 § 3 punkt 1.3.c 

imøtekommer Femundsmarka nasjonalparkstyre søknaden fra Destinasjon Femund Engerdal AS og 

innvilger dispensasjon fra verneforskriften for Gutulia nasjonalpark, § 3 punkt 1.1, for oppføring av utedo 

etter de planer og forutsetninger som går fram av søknaden av 14. juni 2013. I denne vurderingen er det 

lagt vekt på at det planlagte byggetiltaket omfatter et relativt beskjedent tiltak innenfor et tilrettelagt 

bygningsmiljø og besøksområde, og at tiltaket ikke anses å være i strid med verneformålet eller å ville 

påvirke verneverdiene nevneverdig. Nasjonalparkstyret forutsetter at området ryddes for avfall og 



materialrester når arbeidene er avsluttet. Den nøyaktige plasseringen av utedoen skal skje i samråd med 

Statens naturoppsyn Femund som ansvarlig for prosjektet «Åpen seter». 

 

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 imøtekommer Femundsmarka nasjonalparkstyre søknaden fra 

Destinasjon Femund Engerdal AS og innvilger dispensasjon fra verneforskriften for Gutulia nasjonalpark, 

§ 3 punkt 1.1, for oppføring av en platting på inntil 20 m2 etter de planer og forutsetninger som går fram 

av søknaden av 14. juni 2013. I denne vurderingen er det lagt vekt på at det planlagte byggetiltaket er et 

relativt beskjedent tiltak innenfor et tilrettelagt bygningsmiljø og besøksområde, og at tiltaket ikke anses å 

være i strid med verneformålet eller å ville påvirke verneverdiene nevneverdig. Nasjonalparkstyret for-

utsetter at området ryddes for avfall og materialrester når arbeidene er avsluttet. Den nøyaktige utformin-

gen av plattingen skal skje i samråd med Statens naturoppsyn Femund som ansvarlig for prosjektet «Åpen 

seter». 

 

Behandling i møtet: 

Det framkom ikke alternative forslag i møtet. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i verneforskriften for Gutulia nasjonalpark av 10. september 2004 § 3 punkt 1.3.c 

imøtekommer Femundsmarka nasjonalparkstyre søknaden fra Destinasjon Femund Engerdal AS og 

innvilger dispensasjon fra verneforskriften for Gutulia nasjonalpark, § 3 punkt 1.1, for oppføring av utedo 

etter de planer og forutsetninger som går fram av søknaden av 14. juni 2013. I denne vurderingen er det 

lagt vekt på at det planlagte byggetiltaket omfatter et relativt beskjedent tiltak innenfor et tilrettelagt 

bygningsmiljø og besøksområde, og at tiltaket ikke anses å være i strid med verneformålet eller å ville 

påvirke verneverdiene nevneverdig. Nasjonalparkstyret forutsetter at området ryddes for avfall og 

materialrester når arbeidene er avsluttet. Den nøyaktige plasseringen av utedoen skal skje i samråd med 

Statens naturoppsyn Femund som ansvarlig for prosjektet «Åpen seter». 

 

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 imøtekommer Femundsmarka nasjonalparkstyre søknaden fra 

Destinasjon Femund Engerdal AS og innvilger dispensasjon fra verneforskriften for Gutulia nasjonalpark, 

§ 3 punkt 1.1, for oppføring av en platting på inntil 20 m2 etter de planer og forutsetninger som går fram 

av søknaden av 14. juni 2013. I denne vurderingen er det lagt vekt på at det planlagte byggetiltaket er et 

relativt beskjedent tiltak innenfor et tilrettelagt bygningsmiljø og besøksområde, og at tiltaket ikke anses å 

være i strid med verneformålet eller å ville påvirke verneverdiene nevneverdig. Nasjonalparkstyret for-

utsetter at området ryddes for avfall og materialrester når arbeidene er avsluttet. Den nøyaktige utformin-

gen av plattingen skal skje i samråd med Statens naturoppsyn Femund som ansvarlig for prosjektet «Åpen 

seter». 

 

Sak 17/2013: Utkast til forvaltningsplan for Femundsmarka nasjonalpark med tilliggende  

  landskapsvernområder 

 

Innstilling: 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka tar til etterretning 

- at merknadene til Maths Mortensson er tatt til følge, 

- at Miljøverndepartementets bestemmelser om bruken av veien til Svukuriset opprettholdes og 

- at omtalen i forvaltningsplanen av motorisert ferdsel til utleiehyttene blir i samsvar med resultatet av 

den pågående klagebehandlingen. 

 

Utkastet til forvaltningsplan bes sendt til Miljødirektoratet for godkjenning så snart som mulig. 

 



Behandling i møtet: 

Hyllvang fremmet følgende forslag som alternativ til innstillingens første avsnitt: 

 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka er fornøyd med at merknadene til Maths Mortensson er tatt til 

følge. 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka mener at det i forvaltningsplanen skal legges opp til livsvarig 

dispensasjon som følger gårdene for bruk av snøskuter i forbindelse med utleie, slik Kongelig resolusjon 

av 22. november 1974 bestemte. 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka mener at overnattingsgjester/leietakere hos den faste bosettingen 

ved Svukuriset selv må kunne kjøre fram til gården. Det vises spesielt til at dersom eier selv skal forestå 

denne transporten innebærer det betydelig mer kjøring på veien inn til Svukuriset. 

 

Nordfjell fremmet følgende forslag: 

I forslaget til forvaltningsplan for Femundsmarka nasjonalpark og Femundslia og Langtjønna landskaps-

vernområder strykes den siste setningen i andre avsnitt på side 36. 

 

Nordfjell fremmet følgende forslag: 

I forslaget til forvaltningsplan for Femundsmarka nasjonalpark og Femundslia og Langtjønna landskaps-

vernområder strykes det første avsnittet under forvaltningsmål på side 36 og erstattes med følgende: 

Femundsmarka nasjonalpark skal kunne nyttes til reindrift. Ivaretagelse av naturgrunnlaget innenfor 

nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Retten til å utøve reindrift reguleres av 

reindriftsloven. I Femundsmarka nasjonalpark skal det kunne drives reindrift i samsvar med reindrifts-

loven, alders tids bruk og sedvane innenfor rammene som settes av verneforskriften. De overordnede 

målsettingene om å bevare landskapet urørt og mest mulig fritt for tekniske inngrep er ikke til hinder for 

utøvelsen av slik reindrift. 

 

Voteringene ga slikt resultat: 

Første setning i Hyllvangs forslag ble enstemmig vedtatt, ingen stemmer ble avgitt for innstillingens 

første strekpunkt. 

Andre setning i Hyllvangs forslag ble enstemmig vedtatt, ingen stemmer ble avgitt for innstillingens 

tredje strekpunkt. 

Tredje setning i Hyllvangs forslag ble enstemmig vedtatt, ingen stemmer ble avgitt for innstillingens 

andre strekpunkt. 

Innstillingens annet avsnitt ble enstemmig vedtatt. 

 

Nordfjells første forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Nordfjells annet forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka er fornøyd med at merknadene til Maths Mortensson er tatt til 

følge. Nasjonalparkstyret for Femundsmarka mener at det i forvaltningsplanen skal legges opp til 

livsvarig dispensasjon som følger gårdene for bruk av snøskuter i forbindelse med utleie, slik Kongelig 

resolusjon av 22. november 1974 bestemte. Nasjonalparkstyret for Femundsmarka mener at over-

nattingsgjester/leietakere hos den faste bosettingen ved Svukuriset selv må kunne kjøre fram til gården. 

Det vises spesielt til at dersom eier selv skal forestå denne transporten innebærer det betydelig mer 

kjøring på veien inn til Svukuriset. 

 



I forslaget til forvaltningsplan for Femundsmarka nasjonalpark og Femundslia og Langtjønna landskaps-

vernområder strykes den siste setningen i andre avsnitt på side 36. 

 

I forslaget til forvaltningsplan for Femundsmarka nasjonalpark og Femundslia og Langtjønna landskaps-

vernområder strykes det første avsnittet under forvaltningsmål på side 36 og erstattes med følgende: 

Femundsmarka nasjonalpark skal kunne nyttes til reindrift. Ivaretagelse av naturgrunnlaget innenfor 

nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Retten til å utøve reindrift reguleres av 

reindriftsloven. I Femundsmarka nasjonalpark skal det kunne drives reindrift i samsvar med reindrifts-

loven, alders tids bruk og sedvane innenfor rammene som settes av verneforskriften. De overordnede 

målsettingene m å bevare landskapet urørt og mest mulig fritt for tekniske inngrep er ikke til hinder for 

utøvelsen av slik reindrift. 

 

Utkastet til forvaltningsplan bes sendt til Miljødirektoratet for godkjenning så snart som mulig. 

 

Mortensson og Nordfjell ba om følgende protokolltilførsel: 

1. Forvaltningsmål for reindrifta s 36 

    Hele grønne kapittelet s 36 bør skrives om med de endringer som omtales under: 

 «Femundsmarka nasjonalpark skal kunne nyttes til reindrift og reindrifta er underlagt de  

 bestemmelser som gjelder for reindriftsloven, gjeldende bruksregler og distriktsplaner.» 

2. Motorferdsel i forbindelse med reindriften 

    Forslag: siste setning 2. kapittel s. 36 tas ut. «Denne motorferdselen kan komme i konflikt med  

    naturvern- og friluftsinteressene. S 46. Siste kapittel om barmarkskjøring tas ut, og erstattes med:  

    Reindriftens motorferdsel reguleres etter reindriftslovens § 23. 

3. Oppsetting av gjerder og gjeterbuer i forb. med reindrifta 

    Forslag: Ta ut 3 siste setninger s 36, fra «tillatelse til … tom plassering og utforming» Kapittelet  

    erstattes med: «Reindriften skal kunne drives i samsvar med reindriftsloven og retten til å sette  

    opp gjerder og andre anlegg, reguleres av reindriftsloven § 24. 

4. Reindrift og hundekjøring 

    Slik det har utartet seg med hundekjøring i Femundsmarka Nasjonalpark, har dette blitt til vesent- 

    lig ulempe for reindrifta. Derfor må dette reguleres. Forslag å ta inn på s 57: Den som ferdes i  

    områder hvor rein beiter, plikter å vise hensyn og opptre med varsomhet slik at reinen ikke uroes,  

    jfr. Reindriftslovens § 65. Egne traseer for kjøring med hundespann opprettes i samråd med rein- 

    driften. Kjøring med hundespann utenfor disse tillates ikke. 

 

Sak 18/2013: Restaurering av tømmerrennene med dam i Langtjønnvassdraget i Langtjønna  

  landskapsvernområde 

 

Innstilling 

Med bakgrunn i at fløtningsanlegget mellom Femund og Feragen er særskilt nevnt i formålet med opp-

rettelsen av Langtjønna landskapsvernområde, ser Nasjonalparkstyret for Femundsmarka at de har et 

delansvar for å bidra til at fløtningsanlegget har den tilstanden som er ønskelig. Da fløtningsanlegget først 

og fremst er et kulturminne, mener nasjonalparkstyret at hovedansvaret for vedlikehold av anlegget ligger 

hos kulturminnemyndighetene. 

 

Nasjonalparkstyret ber om at sekretariatet tar initiativ til en prosess som kan få satt i gang et konkret 

prosjekt knyttet til restaurering av fløtningsanlegget. 

 

Behandling i møtet: 



Engelsjord fremmet forslag om følgende tillegg i innstillingens andre setning: … at hovedansvaret for 

vedlikehold av anlegget og finansiering av dette ligger hos kulturminnemyndighetene. 

 

Engelsjords tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Med bakgrunn i at fløtningsanlegget mellom Femund og Feragen er særskilt nevnt i formålet med opp-

rettelsen av Langtjønna landskapsvernområde, ser Nasjonalparkstyret for Femundsmarka at de har et 

delansvar for å bidra til at fløtningsanlegget har den tilstanden som er ønskelig. Da fløtningsanlegget først 

og fremst er et kulturminne, mener nasjonalparkstyret at hovedansvaret for vedlikehold av anlegget og 

finansiering av dette ligger hos kulturminnemyndighetene. 

 

Nasjonalparkstyret ber om at sekretariatet tar initiativ til en prosess som kan få satt i gang et konkret 

prosjekt knyttet til restaurering av fløtningsanlegget. 

 

Sak 19/2013: Disposisjon av midler i 2013 

 

Innstilling 

I påvente av søknad fra Røros kommune fremmes det ikke noe forslag til vedtak. 

 

Behandling i møtet: 

Hyllvang og Mortensson ba om å få sin habilitet i denne saken vurdert. Engelsjord ble enstemmig 

valgt som settestyreleder i saken. Hyllvang og Mortensson fratrådte møtet. 

 

Styret besto etter dette av tre medlemmer, og var beslutningsdyktig. 

 

Mortensson ble enstemmig kjent inhabil da han har undertegnet en av de aktuelle søknadene, jf. 

forvaltningslovens § 6 første ledd bokstav a. Hyllvang ble enstemmig kjent habil da det ikke 

foreligger slike særegne forhold som går fram av forvaltningslovens § 6 annet ledd. 

 

Hyllvang tiltrådte møtet igjen og overtok møteledelsen. 

 

Etter diskusjon ble det fattet følgende 

 

Vedtak (enstemmig): 

Ifølge reindriftsloven er det reindriftsutøvernes eget ansvar å fjerne reingjerder som ikke lenger er i  

bruk. Nasjonalparkstyret innvilger likevel – som et unntak - Svahken sitje/Elgå reinbeitedistrikt  

kr. 16.000 til nedriving/opprydding av to gamle reingjerder sørøst for Store Lifjellet og på Svukutoppen. 

Arbeidet må være påbegynt før 15. november 2013 og avsluttet innen 31. januar 2014. 

 

Søknaden fra Destinasjon Femund Engerdal AS på vegne av Engerdal kommune om kr. 100.000 til  

skilting ved fem innfartsveier og ved Elgå brygge av Engerdal kommune som nasjonalparkkommune  

innvilges. Øvrige kostnader ved tiltaket og vedlikehold av skiltingen er nasjonalparkstyret uvedkom- 

mende. Arbeidet må være påbegynt før 15. november 2013 og avsluttet innen 15. november 2014. 

 

 

Mortensson tiltrådte møtet igjen. 

 

 



Sak 20/2013: Eventuelt 

 

Ingen saker ble tatt opp under dette punktet. 

 

 

 

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

vedtatt i møtet. 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

            Mirjam Engelsjord                   Lars Erik Hyllvang                         Eva Nordfjell                            


