
NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA OG GUTULIA 

 

Protokoll fra møte 20. juni 2016 

 

Sted: Skrivargarden, Drevsjø 

Tid: Kl. 10.00 – 15.00  

 

Til stede fra styret: Lars Erik Hyllvang, Liv Darell, Heidi Lundstedt,  Maths Mortensson og Eva 

Nordfjell  

 

Forfall: Hans Vintervoll,   

 

Andre til stede:  Kirsten Thyrum, nasjonalparkforvalter, Ole Vangen, SNO,  under 

orienteringssakene deltok i tillegg Jan Aage Røtnes, Odd Sletten, Dag 

Rønning, Knut Simensen, Ragnar Vik, Marit Nyhuus.   

 

 

Sak 14/2016: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkallingen til møtet ble enstemmig godkjent.  

 

Sak 15/2016: Referatsaker 

Referatsakene ble tatt til etterretning 

 

Sak 16/2016: Valg av to personer til å underskrive protokollen 

Eva Nordfjell og Heidi Lundstedt ble valgt til å underskrive protokollen sammen med leder.  

 

Sak 17/2016: Prosjektplan for besøksstrategi – til godkjenning 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vedtar det framlagte utkastet til prosjektplan for 

besøksstrategi for området 

 

 

 

Behandling i møtet: 

 

Enstemmig i tråd med forslag til vedtak 

 

 

Vedtak:  

 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vedtar det framlagte utkastet til prosjektplan for 

besøksstrategi for området 

 

 

 

 

 



Sak 18/2016: Brukerinteresser reindrift – kunnskapsgrunnlag besøksstrategi 
 

Forslag til vedtak: 

 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vi sette av kr 30 000,- til bearbeiding av 

arealbrukskartene for reindrifta, slik at de kan benyttes inn i det videre arbeidet med 

besøksstrategi for området.  Det legges opp til at ………………(fagmiljø) engasjeres til dette 

arbeidet.  

 

 

Behandling i møtet: 

 

Eva Nordfjell la fram følgende forslag til vedtak i saken: 

 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vil sette av kr 30 000 til innhenting av 

nødvendig informasjon til en faglig reindriftsrapport for bruken av verneområdene. Dette arbeidet 

gjøres i samarbeid med distriktene, fylkesmannens reindriftsavdeling og nasjonalparkforvalter. 

Distriktene kommer med innspill på aktuell samarbeidende utredningsbedrift.  

 

Forslag til vedtak fra Eva Nordfjell ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vil sette av kr 30 000 til innhenting av 

nødvendig informasjon til en faglig reindriftsrapport for bruken av verneområdene. Dette arbeidet 

gjøres i samarbeid med distriktene, fylkesmannens reindriftsavdeling og nasjonalparkforvalter. 

Distriktene kommer med innspill på aktuell samarbeidende utredningsbedrift 

 

Sak 19/2016: Nasjonalparkstyret som egen juridisk enhet 
 

Forslag til vedtak: 

 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia ønsker ikke pr i dag å gå videre med opplegg 

for å bli registrert i Brønnøysundregistrene som en selvstendig juridisk enhet. Da det pr nå er flere 

juridiske og økonomiske konsekvenser av dette som bør avklares nærmere før styret ser seg tjent 

med å gå videre med dette.  

 

 

Behandling i møtet: 

 

Enstemmig i tråd med forslag til vedtak 

 

Vedtak: 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia ønsker ikke pr i dag å gå videre med opplegg 

for å bli registrert i Brønnøysundregistrene som en selvstendig juridisk enhet. Da det pr nå er flere 

juridiske og økonomiske konsekvenser av dette som bør avklares nærmere før styret ser seg tjent 

med å gå videre med dette.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 20/2016 - Eventuelt 

 

Framtidig drift av båten Fæmund II 

Videre drift av Fæmund II båten og tilhørende kollektive løsninger med buss til båten, er viktig 

for besøkende til Femundsmarka og omkringliggende områder. Jan Aage Røtnes gjorde rede for 

utfordringer knyttet til drift av båten for framtiden. Styret ønsker å støtte opp under drift av båten 

for framtida, og det ble oppfordret til at representanten fra Sør- Trøndelag fylkeskommune og 

Røros kommune, tar opp spørsmålet om busstilbud fra Røros til Synnervika, slik at busstilbudet 

samsvar med sesongen for drift av båten. Nasjonalparkstyret vil videre være positive til å støtte en 

søknad om støtte til reparasjon av brygga ved Røosen, i tråd med tidligere opplegg. Styret kan 

også bidra med informasjonsmateriell om verneområdene i Buvika dersom det er ønskelig med 

nasjonalparkinformasjon her. 

 

Nasjonalparksentrene for Røros og Elgå 

Det ble redegjort for dagens drift av de to nasjonalparksentrene, og utfordringer knyttet til lave 

besøkstall og til dels manglende og lite oppdaterte utstillinger ved sentrene. Samt signaler om at 

det har blitt fremmet ønske fra Miljødirektoratet om at der er ønskelig at det utredes om Elgå 

sentret kan fungere innenfor rammene av et informasjonspunkt. Nasjonalparkstyret signaliserte at 

de er svært opptatt av at nasjonalparksentrene skal ha en viktig rolle i forbindelse med 

informasjon og formidling av verneverdiene og besøkspotensialet til Femundsmarka og Gutulia.  

Styrene for nasjonalparksentrene og administrasjonen av sentrene ble sterkt oppfordret til å trekke 

inn nasjonalparkstyret i framtidige diskusjoner om sentrenes funksjon og innhold. Det ble også 

foreslått at leder og forvalter ble invitert til å delta på møtet med Miljødirektoratet, angående 

framtiden til Røros- og Elgåsenteret.  

 

Revisjon av verneforskriften og Nasjonalparkkommuner 

Styreleder orienterte om arbeidet med nasjonalparkkommunene og hvordan de ser for seg sitt 

framtidige arbeid. Det ble også orientert om at dersom det blir endring av verneforskriftene så må 

også forvaltningsplanen revideres. 

 

Styremøte og befaring 5. - 6. september 

Styreleder har fått en møtekollisjon den 6. september og foreslo derfor å endre dato for befaring 

og møter til søndag 4. september og mandag 5. september. Det ble tilslutning til dette forslaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                 Eva Nordfjell                   Heidi Lundstedt  Lars Erik Hyllvang 


