
NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA 

 

Protokoll fra møte 19. mars 2014 

 

Tid: Kl. 10.30 – 13.45 

 

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

 

Forfall:  Hanne Moe Bjørnbet (forfall meldt så sent at vararepresentant ikke kunne  

   innkalles), Hans Vintervold og Signy Thorsvoll (vararepresentant for Hans  

   Vintervold) 

 

Andre til stede: Seniorrådgiver Jan-Erik Andersen (FMST), Gunveig Eggen (vararepresen- 

tant til styret), seniorrådgiver Hans Chr. Gjerlaug (FMHE), Eskil Herfindal  

(Engerdal kommune, til og med sak 9/2014), nasjonalparkforvalter Henriette  

Bøe Kildahl, rådgiver Erica Neby (FMHE), Ole Opseth (Engerdal fjellstyre,  

til og med sak 9/2014), påtroppende nasjonalparkforvalter Kirsten Thyrum, 

Ole Vangen (Statens naturoppsyn) og seniorrådgiver Ragnar Ødegaard (FMHE) 

 

Sak 2/2014: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkallingen til møtet ble enstemmig godkjent. 

 

Hyllvang foreslo å flytte sak 9/2014 foran sak 4/2014 og å behandle orienteringssak 1/2014 etter 

sak 3/2014 og orienteringssak 3/2014 etter sak 8/2014. Da Statskogs representant meldte forfall, 

ble orienteringssak 2/2014 utsatt. 

 

Sakslista med Hyllvangs endringsforslag ble enstemmig godkjent. 

 

Sak 3/2014: Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med lederen 

Hyllvang foreslo at Engelsjord og Mortensson ble valgt til å underskrive protokollen sammen med 

styrelederen. 

 

Engelsjord og Mortensson ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen sammen med lederen. 

 

Orienteringssak 1/2014: Orientering om Engerdal fjellstyre 

Opseth orienterte kort om Engerdal fjellstyre og dets oppgaver. I den etterfølgende samtalen ble 

behovet for god kommunikasjon mellom de ulike aktørene i Femundsmarka understreket. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Nasjonalparkstyret tar orienteringen til etterretning. Inntil videre sendes kopi av protokollen fra 

styrets møter også til Engerdal fjellstyre. 

 

Presentasjon av nasjonalparkforvaltere 

Henriette Bøe Kildahl, nytilsatt nasjonalparkforvalter for Fulufjellet nasjonalpark og Kirsten 

Thyrum, påtroppende nasjonalparkforvalter for Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker, 

presenterte seg. 



Sak 9/2014: Disposisjon av midler i 2014 

 

Innstilling 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 

 

Behandling i møtet: 

For budsjettåret 2014 er det bevilget kr. 215.000 til drift av nasjonalparkstyret og kr. 40.000 til arbeid 

med forvaltningsplanen. I bestillingsdialogen er det bevilget kr. 400.000 til tiltak i verneområdene. 

Av de 10 prioriterte tiltakene i styrets søknad er det bevilget midler til de 8 høyest prioriterte til-

takene, kr. 120.000 av omsøkte kr. 200.000 til tiltak nr. 9 og ingen midler til tiltaket som var priori-

tert som nr. 10. 

 

Thyrum opplyste at det – antagelig før sommeren 2014 - vil bli adgang til å søke om knutepunkt-

midler til kontorfasiliteter og utstillingstiltak. Erfaringsmessig vil det før sommeren 2014 også bli 

mulig å søke på tildeling av eventuelle restmidler fra 2013. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Nasjonalparkstyret tar tildelingen av midler for 2014 til etterretning. Statens naturoppsyn er ansvarlig 

for oppfølging av tiltakene som er prioritert som nr. 2, 7 og 8. Styret ved nasjonalparkforvalteren er 

ansvarlig for oppfølging av tiltakene nr. 1, 3, 4, 5, og 6, mens Engerdal kommune og Røros kommu-

ne er ansvarlig for oppfølging av tiltak nr. 9. Behandlingen av søknaden fra Fæmund II utsettes til 

neste møte. 

 

Sak 4/2014: Søknad fra Anders Nyström om tillatelse til bruk av snøskuter for transport 

  av bagasje og utstyr til hytte som leies ved Rønsjøen i vintersesongen 2013/2014 

 

Innstilling 

Med hjemmel i verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark § 3, punkt 5.3.d, innvilger 

nasjonalparkstyret søknaden fra Anders Nyström om tillatelse til bruk av snøskuter for transport 

av bagasje og utstyr til hytte som leies ved Rønsjøen i vintersesongen 2013/2014. Følgende vilkår 

er knyttet til dispensasjonen: 

- Dispensasjonen gjelder for Anders Nyström for snøskutertransport av bagasje og utstyr til hytte 

ved Rønsjøen som leies av Kjell Ryvang. 

- Dispensasjonen gjelder for inntil 1 tur (tur og retur) fra 30. mars til 30. april 2014 når du 

overnatter i hytte ved Rønsjøen som leies av Kjell Ryvang. 

- Denne tillatelsen er ikke gyldig med mindre det foreligger leiebevis fra utleiere i Sylen som 

tidfester utleien og bekrefter at leieforholdet gjelder hytte ved Rønsjøen. 

- Kjøringen kan bare utføres på frossen og godt snødekt mark. 

- Kjøringen skal foregå i Sylens faste trasé frem til Rønsjøen. 

- Det skal føres kjørejournal som viser datoer og strekninger for kjøringen. Denne skal fylles ut 

før kjøringen finner sted. Kjørejournalen skal sendes arbeidsutvalget ved Fylkesmannen innen 

31. mai 2014. 

- Dispensasjonen, leiebeviset og kjørejournalen skal medbringes under kjøring. 

 

Behandling i møtet: 

Det framkom ikke alternative forslag i møtet. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Med hjemmel i verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark § 3, punkt 5.3.d, innvilger 

nasjonalparkstyret søknaden fra Anders Nyström om tillatelse til bruk av snøskuter for transport 



av bagasje og utstyr til hytte som leies ved Rønsjøen i vintersesongen 2013/2014. Følgende vilkår 

er knyttet til dispensasjonen: 

- Dispensasjonen gjelder for Anders Nyström for snøskutertransport av bagasje og utstyr til hytte 

ved Rønsjøen som leies av Kjell Ryvang. 

- Dispensasjonen gjelder for inntil 1 tur (tur og retur) fra 30. mars til 30. april 2014 når du 

overnatter i hytte ved Rønsjøen som leies av Kjell Ryvang. 

- Denne tillatelsen er ikke gyldig med mindre det foreligger leiebevis fra utleiere i Sylen som 

tidfester utleien og bekrefter at leieforholdet gjelder hytte ved Rønsjøen. 

- Kjøringen kan bare utføres på frossen og godt snødekt mark. 

- Kjøringen skal foregå i Sylens faste trasé frem til Rønsjøen. 

- Det skal føres kjørejournal som viser datoer og strekninger for kjøringen. Denne skal fylles ut 

før kjøringen finner sted. Kjørejournalen skal sendes arbeidsutvalget ved Fylkesmannen innen 

31. mai 2014. 

- Dispensasjonen, leiebeviset og kjørejournalen skal medbringes under kjøring. 

 

Sak 5/2014: Søknad fra Kjell Änges og Ove Hedlund om tillatelse til bruk av snøskuter for  

  transport av bagasje og utstyr til hytte som leies ved Rønsjøen i vintersesongen  

  2013/2014 

 

Innstilling 

Med hjemmel i verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark § 3, punkt 5.3.d, innvilger 

nasjonalparkstyret søknaden fra Kjell Änges og Ove Hedlund om tillatelse til bruk av snøskuter 

for transport av bagasje og utstyr til hytte som leies ved Rønsjøen i vintersesongen 2013/2014. 

Dispensasjonen gjelder ikke for persontransport, men personer kan sitte på når det transporteres 

brensel, materialer, utstyr og proviant dersom dette ikke medfører ekstra kjøring. Følgende vilkår 

er knyttet til dispensasjonen: 

 

- Dispensasjonen gjelder for Kjell Änges og Ove Hedlund for snøskutertransport av bagasje og 

utstyr til hytte ved Rønsjøen som leies av Anne Lise Sylen. 

- Dispensasjonen gjelder for inntil 4 turer (tur og retur) fra dags dato til 30. april 2014 når dere 

overnatter i hytte ved Rønsjøen som leies av Anne Lise Sylen. 

- Denne tillatelsen er ikke gyldig med mindre det foreligger leiebevis fra utleiere i Sylen som 

tidfester utleien og bekrefter at leieforholdet gjelder hytte ved Rønsjøen. 

- Kjøringen kan bare utføres på frossen og godt snødekt mark. 

- Kjøringen skal foregå i Sylens faste trasé frem til Rønsjøen. 

- Det skal føres kjørejournal som viser datoer og strekninger for kjøringen. Denne skal fylles ut 

før kjøringen finner sted. Kjørejournalen skal sendes arbeidsutvalget ved Fylkesmannen innen 

31. mai 2014. 

- Dispensasjonen, leiebeviset og kjørejournalen skal medbringes under kjøring. 

 

Behandling i møtet: 

Det framkom ikke alternative forslag i møtet. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Med hjemmel i verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark § 3, punkt 5.3.d, innvilger 

nasjonalparkstyret søknaden fra Kjell Änges og Ove Hedlund om tillatelse til bruk av snøskuter 

for transport av bagasje og utstyr til hytte som leies ved Rønsjøen i vintersesongen 2013/2014. 

Dispensasjonen gjelder ikke for persontransport, men personer kan sitte på når det transporteres 

brensel, materialer, utstyr og proviant dersom dette ikke medfører ekstra kjøring. Følgende vilkår 

er knyttet til dispensasjonen: 

 

- Dispensasjonen gjelder for Kjell Änges og Ove Hedlund for snøskutertransport av bagasje og 

utstyr til hytte ved Rønsjøen som leies av Anne Lise Sylen. 



- Dispensasjonen gjelder for inntil 4 turer (tur og retur) fra dags dato til 30. april 2014 når dere 

overnatter i hytte ved Rønsjøen som leies av Anne Lise Sylen. 

- Denne tillatelsen er ikke gyldig med mindre det foreligger leiebevis fra utleiere i Sylen som 

tidfester utleien og bekrefter at leieforholdet gjelder hytte ved Rønsjøen. 

- Kjøringen kan bare utføres på frossen og godt snødekt mark. 

- Kjøringen skal foregå i Sylens faste trasé frem til Rønsjøen. 

- Det skal føres kjørejournal som viser datoer og strekninger for kjøringen. Denne skal fylles ut 

før kjøringen finner sted. Kjørejournalen skal sendes arbeidsutvalget ved Fylkesmannen innen 

31. mai 2014. 

- Dispensasjonen, leiebeviset og kjørejournalen skal medbringes under kjøring. 

 

Sak 6/2014: Søknad fra Kartverket om tillatelse til bruk av snøskuter for befaring og  

  transport av ryddeutstyr m.v. i forbindelse med hovedoppgang av riksgrensa  

  mellom Norge og Sverige  

 

Innstilling 

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, innvilger nasjonalparkstyret søknaden fra Kartverket 

om tillatelse til bruk av snøskuter for befaring og materialtransport inn til riksgrensa mellom 

Norge og Sverige i løpet av våren 2014. Følgende vilkår er knyttet til dispensasjonen: 

 

- Dispensasjonen gjelder for Kartverket, med eventuelle underleverandører, for bruk av snøskuter 

i forbindelse med befaring og materialtransport inn til riksgrensa mellom Norge og Sverige. 

- Dispensasjonen gjelder fra dags dato til 30. april 2014. Kjøringen i nasjonalparken skal 

begrenses til et nødvendig minimum. 

- Kjøringen kan bare utføres på frossen og godt snødekt mark. 

- Kjøringen skal så langt det er mulig foregå i etablerte traséer. 

- Dispensasjonen skal medbringes under kjøring. 

 

Behandling i møtet: 

Nordfjell foreslo at det i tillegg til de foreslåtte vilkårene ble satt som vilkår for dispensasjonen at 

Elgå reinbeitedistrikt og Riast/Hylling reinbeitedistrikt blir varslet om dato for kjøringen og antall 

skutere som skal brukes ved befaringen. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, innvilger nasjonalparkstyret søknaden fra Kartverket 

om tillatelse til bruk av snøskuter for befaring og materialtransport inn til riksgrensa mellom 

Norge og Sverige i løpet av våren 2014. Følgende vilkår er knyttet til dispensasjonen: 

 

- Dispensasjonen gjelder for Kartverket, med eventuelle underleverandører, for bruk av snøskuter 

i forbindelse med befaring og materialtransport inn til riksgrensa mellom Norge og Sverige. 

- Dispensasjonen gjelder fra dags dato til 30. april 2014. Kjøringen i nasjonalparken skal 

begrenses til et nødvendig minimum. 

- Kjøringen kan bare utføres på frossen og godt snødekt mark. 

- Kjøringen skal så langt det er mulig foregå i etablerte traséer. 

- Dispensasjonen skal medbringes under kjøring. 

- Elgå reinbeitedistrikt og Riast/Hylling reinbeitedistrikt skal på forhånd varsles om dato for 

kjøringen og antall skutere som skal brukes ved befaringen. 

 

 

 

 

 



Sak 7/2014: Søknad om tillatelse til å gjennomføre forbygning mot dyrket mark i  

  Langtjønna landskapsvernområde 

 

Innstilling 

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, gir nasjonalparkstyret for Femundsmarka Rolf L. 

Feragen dispensasjon fra verneforskriftens § 3 punkt 1.1 for forbygning mot dyrkamark på Øya på 

følgende vilkår: 

 

1. Forbygningsarbeidet må gjøres på strekning som vist på kart vedlagt søknaden. 

2. Forbygningens lengde må ikke overstige 25 meter. 

3. Det må benyttes naturstein med form, farge og størrelse som passer inn i landskapet til  

    forbygningen. 

4. Det tillates ikke å ta masse eller stein i landskapsvernområdet. 

5. Arbeidet må utføres skånsomt i forhold til naturmiljøet og kulturlandskapet. 

6. Det må etableres en kantvegetasjon på/ved forbygningen, slik at denne i vesentlig grad skjules. 

 

Behandling i møtet 

Det framkom ikke alternative forslag i møtet. 

 

Vedtak 

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, gir nasjonalparkstyret for Femundsmarka Rolf L. 

Feragen dispensasjon fra verneforskriftens § 3 punkt 1.1 for forbygning mot dyrkamark på Øya på 

følgende vilkår: 

 

1. Forbygningsarbeidet må gjøres på strekning som vist på kart vedlagt søknaden. 

2. Forbygningens lengde må ikke overstige 25 meter. 

3. Det må benyttes naturstein med form, farge og størrelse som passer inn i landskapet til  

    forbygningen. 

4. Det tillates ikke å ta masse eller stein i landskapsvernområdet. 

5. Arbeidet må utføres skånsomt i forhold til naturmiljøet og kulturlandskapet. 

6. Det må etableres en kantvegetasjon på/ved forbygningen, slik at denne i vesentlig grad skjules. 

 

Sak 8/2014: Søknad om tillatelse til å oppføre båthus ved Roasten i Femundsmarka  

  nasjonalpark 

 

Innstilling 

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, gir nasjonalparkstyret for Femundsmarka Riast/Hylling 

reinbeitedistrikt dispensasjon fra verneforskriftens § 3 punkt 1.1 for oppføring av båthus ved Roasten 

i tilknytning til eksisterende gjeterbu og uthus. Båthuset må være lite og enkelt og kan ha tak av 

metallplater. Båthuset må ikke være større enn at det gir skjul til båt med størrelse ca. 14 fot, med 

tilhørende utstyr som kreves til båten.  

 

Videre gis Riast/Hylling reinbeitedistrikt dispensasjon fra verneforskriftens § 3 punkt 2.1 for å ta 4 

furutrær i nærområdet til båthustomta til bruk i båthuset.   

 

Båthuset må ferdigstilles i løpet av 2014. 

 



Behandling i møtet 

Det ble reist spørsmål om Eva Nordfjells habilitet i saken. Nordfjell fratrådte under behandlingen 

av habilitetsspørsmålet. Med 2 mot 1 stemme ble hun kjent inhabil med hjemmel i forvaltnings-

lovens § 6, 1. ledd bokstav a. 

 

Nordfjell fratrådte møtet. 

 

Mortensson la fram følgende forslag: 

Femundsmarka nasjonalparkstyre tar ikke opp denne saken til behandling. Saken ligger innenfor 

konsultasjon mellom Sametinget og Miljødirektoratet og er av prinsipiell karakter. 

 

Ved avstemning ble det avgitt 2 stemmer for innstillingen og 1 stemme for Mortenssons forslag. 

 

Vedtak 

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, gir nasjonalparkstyret for Femundsmarka Riast/Hylling 

reinbeitedistrikt dispensasjon fra verneforskriftens § 3 punkt 1.1 for oppføring av båthus ved Roasten 

i tilknytning til eksisterende gjeterbu og uthus. Båthuset må være lite og enkelt og kan ha tak av 

metallplater. Båthuset må ikke være større enn at det gir skjul til båt med størrelse ca. 14 fot, med 

tilhørende utstyr som kreves til båten.  

 

Videre gis Riast/Hylling reinbeitedistrikt dispensasjon fra verneforskriftens § 3 punkt 2.1 for å ta 4 

furutrær i nærområdet til båthustomta til bruk i båthuset.   

 

Båthuset må ferdigstilles i løpet av 2014. 

 

 

Nordfjell tiltrådte møtet igjen. 

 

 

Orienteringssak 3/2014: Orientering om oppført lavvo ved Vesle Grøvelsjøen 

Ragnar Ødegaard orienterte kort om en lavvo som er oppført ved Vesle Grøvelsjøen uten at det er 

søkt om tillatelse etter planloven fra Engerdal kommune eller om dispensasjon fra verneforskrif-

ten for nasjonalparken fra Fylkesmannen eller nasjonalparkstyret. 

 

Vedtak (enstemmig): 

I samråd med Engerdal kommune avklarer sekretariatet hvem som er tiltakshaver for oppføringen 

og innhenter Elgå reinbeitedistrikts vurdering av behovet for lavvoen i reindriftsnæringen. Saken 

legges deretter fram for styret til behandling. 

 

Sak 10/2014: Møteplan for 2014 

 

Innstilling 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 

 

 

 



Behandling i møtet 

Det ble opplyst at Miljødirektoratet ønsker et møte med nasjonalparkstyret for å orientere om 

arbeidet med godkjenning av forvaltningsplanen for nasjonalparken før planen godkjennes. 

Engelsjord opplyste at det er tatt kontakt med Ola Elvestuen med sikte på et besøk av ham i 

slutten av juni 2014. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Nasjonalparkstyret holder møte med Miljødirektoratet i Trondheim onsdag 23. april 2014 etter 

lunsj. Det holdes ordinære styremøter fredag 20. juni 2014 på Drevsjø, fredag 5. september 2014 

på Røros og onsdag 12. november 2014 uten fastsatt møtested. Engelsjord avklarer nærmere tids-

punkt for et møte med Ola Elvestuen i slutten av juni. 

 

Sak 12/2014: Søknad fra Lars-Erik Nilsson om tillatelse til bruk av snøskuter for transport 

  av bagasje og utstyr til hytte som leies ved Rønsjøen i vintersesongen 2013/2014 

 

Innstilling 

Med hjemmel i verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark § 3, punkt 5.3.d, innvilger 

nasjonalparkstyret søknaden fra Lars-Erik Nilsson om tillatelse til bruk av snøskuter for transport 

av bagasje og utstyr til hytte som leies ved Rønsjøen i vintersesongen 2013/2014. Følgende vilkår 

er knyttet til dispensasjonen: 

- Dispensasjonen gjelder for Lars-Erik Nilsson for snøskutertransport av bagasje og utstyr til hytte 

ved Rønsjøen som leies av Anne Lisa Sylen. 

- Dispensasjonen gjelder for inntil 1 tur (tur og retur) fra 22. mars til 29. april 2014 når du 

overnatter i hytte ved Rønsjøen som leies av Anne Lise Sylen. 

- Denne tillatelsen er ikke gyldig med mindre det foreligger leiebevis fra utleiere i Sylen som 

tidfester utleien og bekrefter at leieforholdet gjelder hytte ved Rønsjøen. 

- Kjøringen kan bare utføres på frossen og godt snødekt mark. 

- Kjøringen skal foregå i Sylens faste trasé frem til Rønsjøen. 

- Det skal føres kjørejournal som viser datoer og strekninger for kjøringen. Denne skal fylles ut 

før kjøringen finner sted. Kjørejournalen skal sendes arbeidsutvalget ved Fylkesmannen innen 

31. mai 2014. 

- Dispensasjonen, leiebeviset og kjørejournalen skal medbringes under kjøring. 

 

Behandling i møtet: 

Det framkom ikke alternative forslag i møtet. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark § 3, punkt 5.3.d, innvilger 

nasjonalparkstyret søknaden fra Lars-Erik Nilsson om tillatelse til bruk av snøskuter for transport 

av bagasje og utstyr til hytte som leies ved Rønsjøen i vintersesongen 2013/2014. Følgende vilkår 

er knyttet til dispensasjonen: 

- Dispensasjonen gjelder for Lars-Erik Nilsson for snøskutertransport av bagasje og utstyr til hytte 

ved Rønsjøen som leies av Anne Lisa Sylen. 

- Dispensasjonen gjelder for inntil 1 tur (tur og retur) fra 22. mars til 29. april 2014 når du 

overnatter i hytte ved Rønsjøen som leies av Anne Lise Sylen. 

- Denne tillatelsen er ikke gyldig med mindre det foreligger leiebevis fra utleiere i Sylen som 

tidfester utleien og bekrefter at leieforholdet gjelder hytte ved Rønsjøen. 

- Kjøringen kan bare utføres på frossen og godt snødekt mark. 

- Kjøringen skal foregå i Sylens faste trasé frem til Rønsjøen. 



- Det skal føres kjørejournal som viser datoer og strekninger for kjøringen. Denne skal fylles ut 

før kjøringen finner sted. Kjørejournalen skal sendes arbeidsutvalget ved Fylkesmannen innen 

31. mai 2014. 

- Dispensasjonen, leiebeviset og kjørejournalen skal medbringes under kjøring. 

 

Sak 11/2014: Eventuelt 

Gjerlaug opplyste at Fylkesmannen i Hedmark etter utsendelse av godkjent protokoll fra møtet 

overlater sekretariatsansvaret for nasjonalparkstyret til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Hyllvang 

takket Fylkesmannen i Hedmark for vel utført arbeid. 

 

 

 

 

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                Maths Mortensson 


