
NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA OG GUTULIA 

 

Protokoll fra møte 19. september 2014 

 

Sted: Doktortjønna, Røros 

Tid: Kl. 10.00 – 16.00  

 

Til stede fra styret: Lars Erik Hyllvang, Hans Vintervoll, Rune Skei, Unni Fjellheim, Inge Even 

Danielsen og Mirjam Engelsjord (deltok via telefon) 

 

Forfall: Hanne Moe Bjørnbet, Maths Mortensson og Eva Nordfjell   

 

Andre til stede:  Kirsten Thyrum, nasjonalparkforvalter, Geir Wagnild, Statskog, Tom 

Johansen, SNO, Ole Vangen, SNO, Marit Eggen, nasjonalparksenteret  

 

 

Sak 18/2014: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkallingen til møtet ble enstemmig godkjent. Hans Vintervold og Unni Fjellheim ble valgt til å 

underskrive protokollen. 

 

Sak 19/2014: Referatsaker 

Protokoll fra forrige møte ble godkjent.  

AU sak 01/14 ble tatt til etterretning 

 

Sak 20/2014: Søknad om bruk av elgtrekk for jakt i Gutulia, v/ Stein Arne Brendryen 

 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i verneforskriften for Gutulia nasjonalpark av 10. september 2004, § 3 punkt 5.3.b 

gis det dispensasjon for at eventuelle felte elger innenfor Gutulia nasjonalpark kan transporteres ut 

ved hjelp av elgtrekk.  

 

Det angis følgende vilkår for dispensasjonen 

 

• Dispensasjonen gjelder for Stein Arne Brendryen og hans jaktlag, i tråd med tildelingen av 

elgjakt i dette området 

• Dispensasjonen gjelder for fire sesonger, i tråd med perioden for tildelt elgjakt til det 

aktuelle jaktlaget, dvs tom 31.12. 2018 

• Kjøringen må begrenses til det aller nødvendigste og at det legges betydelig vekt på å 

unngå skader på terreng og vegetasjon. 

• Nasjonalparkstyret skal innen 10. januar det påfølgende år, motta en skriftlig rapport om 

hvorvidt dispensasjonen er benyttet, og i tilfelle hvordan uttransporten har foregått  

 

Behandling i møtet: 

 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 



Vedtak: 

 

Med hjemmel i verneforskriften for Gutulia nasjonalpark av 10. september 2004, § 3 punkt 5.3.b 

gis det dispensasjon for at eventuelle felte elger innenfor Gutulia nasjonalpark kan transporteres ut 

ved hjelp av elgtrekk.  

 

Det angis følgende vilkår for dispensasjonen 

 

• Dispensasjonen gjelder for Stein Arne Brendryen og hans jaktlag, i tråd med tildelingen av 

elgjakt i dette området 

• Dispensasjonen gjelder for fire sesonger, i tråd med perioden for tildelt elgjakt til det 

aktuelle jaktlaget, dvs tom 31.12. 2018 

• Kjøringen må begrenses til det aller nødvendigste og at det legges betydelig vekt på å 

unngå skader på terreng og vegetasjon. 

• Nasjonalparkstyret skal innen 10. januar det påfølgende år, motta en skriftlig rapport om 

hvorvidt dispensasjonen er benyttet, og i tilfelle hvordan uttransporten har foregått  

 

Sak 21/2014: Søknad fra NRK om tillatelse til bruk av helikopter for filming i Femundsmarka 

nasjonalpark – utsetting av gjennomføringen 

 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, gir nasjonalparkstyret dispensasjon fra 

verneforskriftens § 3 punkt 5.1, for flygning lavere enn 300 meter over bakken i forbindelse med 

filming i nasjonalparken 

 

• Dispensasjonen gjelder for NRK, for filming i området 

• Flygningen skal begrenses til et nødvendig minimum 

• Tidspunktet for filmingen blir 1 – 2 dager i oktober måned 

• Det skal føres kjørejournal som viser hvilke datoer det ble kjørt i nasjonalparken 

• Dispensasjonen skal medbringes under flygning 

 

 

Behandling i møtet: 

 

Inge Even Danielsen fremmet følgende tillegg til innstillingen: 

Reindrifta ved Riast/ Hylling og Elgå reinbeitedistrikt varsles i forkant av flygningen 

 

Innstillingen med forslag til tillegg ble enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak:  

 

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, gir nasjonalparkstyret dispensasjon fra 

verneforskriftens § 3 punkt 5.1, for flygning lavere enn 300 meter over bakken i forbindelse med 

filming i nasjonalparken 

 

• Dispensasjonen gjelder for NRK, for filming i området 

• Flygningen skal begrenses til et nødvendig minimum 

• Tidspunktet for filmingen blir 1 – 2 dager i oktober måned 

• Reindrifta ved Riast/ Hylling og Elgå reinbeitedistrikt varsles i forkant av flygningen 

• Det skal føres kjørejournal som viser hvilke datoer det ble kjørt i nasjonalparken 

Dispensasjonen skal medbringes under flygning 



 

Sak 22/2014: Oppgaver for nasjonalparkstyret – et strategisk notat 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken legges fram uten innstilling 

 

Behandling i møtet: 

Leder Lars Erik Hyllvang foreslo at saken utsettes til neste møte for nasjonalparkstyret.  

 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes til neste møte for nasjonalparkstyret 

 

Sak 23/2014: Oppnevning av faglig rådgivende utvalg og administrativt kontaktutvalg 

 

Forslag til vedtak: 

 

• Saken legges fram for styret uten forslag til vedtak  

 

 

Behandling i møtet: 

 

Leder Lars Erik Hyllvang foreslo at saken utsettes til neste møte i nasjonalparkstyret 

 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes til neste møte i nasjonalparkstyret 

 

Eventuelt 

 

• Styret tok til etterretning orientering fra Statskog, SNO og nasjonalparksenteret, og ser 

viktigheten og nødvendigheten av å fortsatt opprettholde et godt og nært samarbeid med 

disse aktørene 

• En økonomisk oversikt ble framlagt; nasjonalparkstyret tar gjennomgangen av den 

økonomiske situasjonen til etterretning, og forutsetter at gjenstående tiltak blir 

gjennomført i tråd med forutsetningene i bestillingsdialogen. Det vil gjenstå 20 000 til 

merking av stier løyper som kan disponeres til andre formål. Ubenyttede midler til drift av 

styret kan disponeres til; gjennomføring av studietur for styret i oktober. Eventuelle 

udisponerte midler ut over dette, kan benyttes til bistand til etablering av hjemmeside, 

innkjøp av bilder til ny hjemmeside og forvaltningsplanen for Femundsmarka. Samt 

deltagelse på styrets studietur, og nødvendige reiser for nasjonalparkforvalter. Midlene 

forutsettes disponert i samråd med leder av nasjonalparkstyret. 

• Det er ønskelig at det arbeides videre med den planlagte studieturen til Sverige, som 

fastsettes til 20. og 21. oktober 

• Styreleder orienterte om situasjonen i forhold til nasjonalparkforvalteren som er etablert på 

Drevsjø, og som er forutsatt å skulle bidra inn i arbeidet med forvaltningen av 

Femundsmarka og Gutulia. I forbindelse med det planlagte møtet mellom 



nasjonalparkstyrene for Fulufjellet og Femundsmarka, samt berørte fylkesmenn og 

Miljødirektoratet uttalte styret følgende: 

«Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia ser med bekymring på forslaget om å 

flytte nasjonalparkforvalter og forvaltningsknutepunkt som er etablert på Drevsjø til 

Trysil. Nasjonalparkstyret gir lederen mandat til å jobbe for å beholde kontorplassering og 

forvaltningsknutepunkt på Drevsjø, i forbindelse med det planlagte møtet mellom 

nasjonalparkstyrene, fylkesmennene og Miljødirektoratet. « 

 

 

 

 

 

 

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

vedtatt i møtet. 

 

 

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

                 Hans Vintervoll                   Unni Fjellheim  Lars Erik Hyllvang 


