
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Femundsmarka nasjonalparkstyre 
Møtested: Sverige, Knappgården 
Dato: 24.06.2015 
Tidspunkt: 16:00 - 18:00 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Lars Erik Hyllvang Leder  

Hans Vintervold Nestleder  

Mirjam Engelsjord Medlem  

Maths Mortensson Medlem  

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Hanne Moe Bjørnbet MEDL  

Eva Nordfjell MEDL  

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

   

 

Merknader 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

  

Kirsten Thyrum nasjonalparkforvalter 

Jan- Erik Andersen fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

Gunnveig Eggen varamedlem til styret for Lars Erik Hyllvang 

Kathrine Kleven Engerdal kommune 

 

Underskrift: 

 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 

samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 



 

Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

ST 11/15 Godkjenning av protokoll, møteinnkalling og 
saksliste 

 2003/530 

ST 12/15 Referat sak  2003/530 

RS 1/15 Femundsmarka og Gutulia nasjonalpark - 
møteinnkallinger 2015 

 2015/4639 

RS 2/15 Femundslia landskapsvernområde - søknad om 
tillatelse til å benytte veien inn til Svukuriset - Carl 
Knoff 

 2015/2440 

RS 3/15 Femundsmarka nasjonalpark - søknad om 
dispensasjon for motorferdsel - frakt av ved og 
vedlikeholdsmidler - Jo Ivar Løvseth 

 2015/2616 

RS 4/15 Femundsmarka nasjonalpark - søknad om 
dispensasjon for motorferdsel - frakt av materialer 
til gjeterbu - Revlingsjøan - Lars Ivar Danielsen 

 2015/2615 

RS 5/15 Femundsmarka nasjonalpark - søknad om 
tillatelse til dispensasjon for bruk av snøscooter til 
Røvollen 

 2015/2345 

RS 6/15 Underskrevet avtale mellom Martin Røsand og 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia 

 2015/3639 

ST 13/15 Kartlegging av henlagte båter i Femundsmarka 
nasjonalpark 

 2015/4751 

ST 14/15 Gjennomføring av brukerundersøkelse i 
Femundsmarka og Gutulia sommeren 2015 

 2015/4747 

ST 15/15 Oversikt over økonomien pr juni 2015 - tildelte 
tiltaksmidler til nasjonalparkstyret 

 2015/4744 

ST 16/15 Femundsmarka nasjonalpark - søknad om 
dispensasjon for utsetting av befruktet røyerogn i 
Kratltjernene - søker Engerdal fjellstyre 

 2015/4614 

ST 17/15 Gutulia nasjonalpark - forvaltningsplanarbeid 
2015 

 2015/4742 

ST 18/15 Eventuelt  2003/530 

 
 
 
 



ST 11/15 Godkjenning av protokoll, møteinnkalling og saksliste 

Saksprotokoll i Femundsmarka nasjonalparkstyre - 24.06.2015  

 
 

Vedtak 

Møteinnkalling og protokoll fra forrige møte er godkjent 
 
 

ST 12/15 Referat sak 

Saksprotokoll i Femundsmarka nasjonalparkstyre - 24.06.2015  

 
 

Vedtak 

Referatsakene tas til etterretning 
 
 



RS 1/15 Femundsmarka og Gutulia nasjonalpark - møteinnkallinger 2015 

RS 2/15 Femundslia landskapsvernområde - søknad om tillatelse til å benytte veien inn til 

Svukuriset - Carl Knoff 

RS 3/15 Femundsmarka nasjonalpark - søknad om dispensasjon for motorferdsel - frakt 

av ved og vedlikeholdsmidler - Jo Ivar Løvseth 

RS 4/15 Femundsmarka nasjonalpark - søknad om dispensasjon for motorferdsel - frakt 

av materialer til gjeterbu - Revlingsjøan - Lars Ivar Danielsen 

RS 5/15 Femundsmarka nasjonalpark - søknad om tillatelse til dispensasjon for bruk av 

snøscooter til Røvollen 

RS 6/15 Underskrevet avtale mellom Martin Røsand og Nasjonalparkstyret for 

Femundsmarka og Gutulia 

 

 

 

 

 

ST 13/15 Kartlegging av henlagte båter i Femundsmarka nasjonalpark 

Forvalters innstilling 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia ønsker at det gjennomføres en 
registering av båter og båtvrak i Femundsmarka nasjonalpark. Registeringen 
gjennomføres i regi av naturoppsynet i området, på oppdrag fra nasjonalaprkstyret, og 
det tas sikte på at en slik registering kan være gjennomført i løpet av tre 
sommersesonger. 
 
 

Saksprotokoll i Femundsmarka nasjonalparkstyre - 24.06.2015  

 
 

Vedtak 

Enstemmig i henhold til innstillingen 
 
 



ST 14/15 Gjennomføring av brukerundersøkelse i Femundsmarka og Gutulia 

sommeren 2015 

Forvalters innstilling 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir sin tilslutning til at det 
gjennomføres en brukerundersøkelse basert på en metodikk med utsetting av 
selvregisteringskasser ved innfallsporter i Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker, 
samt Langtjønna og Femundslia landskapsvernomårder. Det forutsettes at arbeidet 
gjennomføres innenfor rammen av kr 100 000,- til dette arbeidet.   
 
 

Saksprotokoll i Femundsmarka nasjonalparkstyre - 24.06.2015  

 
 

Vedtak 

Enstemmig i henhold til innstillingen 
 
 

ST 15/15 Oversikt over økonomien pr juni 2015 - tildelte tiltaksmidler til 

nasjonalparkstyret 

Forvalters innstilling 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia tar til etterretning den framlagte 
oversikten over bruk og planlagt bruk av tiltaksmidlene som er tildelt nasjonalparkstyret, 
pr juni 2015.  
 
 

Saksprotokoll i Femundsmarka nasjonalparkstyre - 24.06.2015  

 
 

Vedtak 

Enstemmig i henhold til innstillingen 
 
 

ST 16/15 Femundsmarka nasjonalpark - søknad om dispensasjon for 

utsetting av befruktet røyerogn i Kratltjernene - søker Engerdal fjellstyre 

Forvalters innstilling 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon til Engerdal fjellstyre  
fra verneforskrifta for Femundsmarka nasjonalpark, § 3 pkt. 3.3, til utsetting av befruktet 
røyerogn i vannene Øvre Kratltjønna, Stortjønna, Grunnkratlan, Djuptjønna, 
Langtjønna, Titjønna og Vonsjøtjønna i Engerdal statsallmenning. Dispensasjonen gis 
på følgende vilkår: 



1. Tillatelsen gjelder for fem år, til og med 2019. 
2. Tillatelsen skal følge Hedmark fylkeskommune sine vilkår i brev datert 

21.05.2015. 
 
 
 

Saksprotokoll i Femundsmarka nasjonalparkstyre - 24.06.2015  

 
 

Vedtak 

Enstemmig vedtatt med følgende tillegg: 
 
Det forutsettes at Engerdal fjellstyre har gjort nødvendige fiskerifaglige undersøkelser i 
området. Videre ønsker nasjonalparkstyret å holdes orientert om utviklingen av 
fiskebestanden i området, gjennom orientering fra fjellstyret om framdrift og 
gjennomføring av tiltaket.  
 
 
 

ST 17/15 Gutulia nasjonalpark - forvaltningsplanarbeid 2015 

Forvalters innstilling 

Vedlagt prosjektplan for forvaltningsplanen for Gutulia nasjonalpark godkjennes. 
 
 
 

Saksprotokoll i Femundsmarka nasjonalparkstyre - 24.06.2015  

 
 

Vedtak 

Enstemmig i henhold til innstillingen 
 
 

ST 18/15 Eventuelt 

Saksprotokoll i Femundsmarka nasjonalparkstyre - 24.06.2015  

 
 

Vedtak 

Følgende avklaringer ble gjort under eventuelt saken: 
 

 Arbeidsutvalget gis fullmakt til å følge opp avklaringer i forhold til framtidig 
organisering av forvaltningsknutepunktet på Drevsjø 



 Det avklares muligheten av å kjøpe inn iPad til de av styremedlemmene som 
ikke disponerer slike 

 Det utformes et brev til Klima-og Miljødepartementet angående ressurstilgangen 
til nasjonalparkstyrene 

 
 

 


