
NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA OG GUTULIA 

 

 

Protokoll fra møte 24.08.2017 

 

 

Sted: Bryggeloftet, Elgå den 24.08  

Tid: Kl. 09.00 – 14.00  

 

 

Til stede fra styret: Lars Erik Hyllvang, Hans Vintervoll, Liv Darell, Maths Mortensson, og Heidi 

Lundstedt 

 

Forfall: Eva Nordfjell  

 

Andre til stede:  Kirsten Thyrum, nasjonalparkforvalter  

Ragnar Ødegaard, nasjonalparkforvalter 

Marit Østby Nilsen (holdt innlegg fra kl 11.00- 12.00) 

 

 

Sak 18/2017: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

 

Innkallingen til møtet ble enstemmig godkjent.  

 

Sak 19/2017: Valg av to personer til å underskrive protokollen 

 

Hans Vintervoll og Maths Mortensson ble valgt til å underskrive protokollen sammen med leder. 

 

Sak 20/2017: Referatsaker 

 

De refererte sakene ble godkjent og tatt til orientering  

 

Sak 21/2017: Klage på vedtak av 02.06.2017 – angående dispensasjon til Femund Friluft for 

organisert ferdsel i Femundsmarka nasjonalpark,  

Forslag til vedtak: 

 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia tar til etterretning klagen fra Svahken sijte 

angående dispensasjon til organiserte turer innenfor Femundsmarka nasjonalpark. Det framgår også 

av klagen fra Svahken sijte at det finnes hjemmel innenfor reindriftslovgivningen som gir mulighet til 

å regulere ferdsel i avgrensede områder, dersom dette har negative konsekvenser for reindriftas 

aktivitet. Dette vil kunne praktiseres uavhengig av om aktiviteten skjer innenfor eller utenfor et 

verneområde.  

 

Nasjonalparkstyret vil jobbe videre for å få til en forvaltning i nasjonalparken som gjør at ulike 

brukerinteresser blir ivaretatt. Arbeidet med besøksforvaltning vil være et verktøy som kan bidra til 

dette. Her vil ulike interesser bli belyst i arbeidet med å få til en best mulig besøksforvaltning i 

verneområdet 

 



Behandling i møtet: 

 

Enstemmig i tråd med forslag til vedtak 

 

Vedtak: 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia tar til etterretning klagen fra Svahken sijte 

angående dispensasjon til organiserte turer innenfor Femundsmarka nasjonalpark. Det framgår også 

av klagen fra Svahken sijte at det finnes hjemmel innenfor reindriftslovgivningen som gir mulighet til 

å regulere ferdsel i avgrensede områder, dersom dette har negative konsekvenser for reindriftas 

aktivitet. Dette vil kunne praktiseres uavhengig av om aktiviteten skjer innenfor eller utenfor et 

verneområde.  

 

Nasjonalparkstyret vil jobbe videre for å få til en forvaltning i nasjonalparken som gjør at ulike 

brukerinteresser blir ivaretatt. Arbeidet med besøksforvaltning vil være et verktøy som kan bidra til 

dette. Her vil ulike interesser bli belyst i arbeidet med å få til en best mulig besøksforvaltning i 

verneområdet 

 

 

Sak 22/2017: Gutulia nasjonalpark – søknad om dispensasjon for fangst av småpattedyr i       

2017 -2021 – Norsk institutt for naturforskning 

 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 innvilger Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og 

Gutulia søknaden av 13.juli 2017 fra Norsk institutt for naturforskning og gir dispensasjon fra 

verneforskriften for Gutulia nasjonalpark, § 3 punkt 3.1, for gjennomføring av fangst av 

smågnagere og spissmus i august-september 2017 -2021 etter de planer og forutsetninger som 

framgår av søknaden. I denne vurderingen er det lagt vekt på at tiltaket er en del av et større 

vitenskapelig arbeid for overvåking av naturtilstanden i Norge. Gjennomføring av tiltaket vil øke 

kunnskapen om naturforholdene og utviklingen av disse i både Gutulia nasjonalpark og landet for 

øvrig. Dispensasjonen gjelder for inntil 400 felledøgn i august/september. Det forutsettes at NINA 

har gyldig dispensasjon for fangst av vilt for vitenskapelige formål, jfr. viltlovens § 26, punkt 4. 

 

 

Behandling i møtet: 

 

Enstemmig i tråd med forslag til vedtak 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 innvilger Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og 

Gutulia søknaden av 13.juli 2017 fra Norsk institutt for naturforskning og gir dispensasjon fra 

verneforskriften for Gutulia nasjonalpark, § 3 punkt 3.1, for gjennomføring av fangst av 

smågnagere og spissmus i august-september 2017 -2021 etter de planer og forutsetninger som 

framgår av søknaden. I denne vurderingen er det lagt vekt på at tiltaket er en del av et større 

vitenskapelig arbeid for overvåking av naturtilstanden i Norge. Gjennomføring av tiltaket vil øke 

kunnskapen om naturforholdene og utviklingen av disse i både Gutulia nasjonalpark og landet for 

øvrig. Dispensasjonen gjelder for inntil 400 felledøgn i august/september. Det forutsettes at NINA 

har gyldig dispensasjon for fangst av vilt for vitenskapelige formål, jfr. viltlovens § 26, punkt 4. 

 

 

 

 



Sak 23/2017: Søknad fra Johnny Eriksson – søknad om dispensasjon for sykling i 

Femundsmarka nasjonalpark  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark av 21. februar 2003, § 3 punkt 

4.3 avslår Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia søknaden fra Johnny Erikssen om å 

sykle innenfor Femundsmarka nasjonalpark langs turstien fra Grøvelsjøen til Sylen.  

 

 

Behandling i møtet: 

 

Enstemmig i tråd med forslag til vedtak 

 

Vedtak:   

 

Med hjemmel i verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark av 21. februar 2003, § 3 punkt 

4.3 avslår Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia søknaden fra Johnny Erikssen om å 

sykle innenfor Femundsmarka nasjonalpark langs turstien fra Grøvelsjøen til Sylen.  

 

 

Sak 24/2017: Forslag til forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark – Miljødirektoratets 

foreløpige vurdering – videre framdrift 

 

Forslag til vedtak: 

Nasjonalparkstyret tar Miljødirektoratets foreløpige kommentarer til forslaget til forvaltningsplan 

for Gutulia nasjonalpark til etterretning. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å gjennomgå det reviderte 

plandokumentet for eventuelle kommentarer og forslag til justeringer/suppleringer før det 

oversendes Miljødirektoratet for endelig faglig gjennomgang. 

 

Behandling i møtet: 

Enstemmig i tråd med forslag til vedtak 

 

Vedtak: 

 

Nasjonalparkstyret tar Miljødirektoratets foreløpige kommentarer til forslaget til forvaltningsplan 

for Gutulia nasjonalpark til etterretning. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å gjennomgå det reviderte 

plandokumentet for eventuelle kommentarer og forslag til justeringer/suppleringer før det 

oversendes Miljødirektoratet for endelig faglig gjennomgang. 

 

 

Sak 25/2017: Eventuelt 

 

Marit Østby Nilsen presenterte sårbarhetsanslysen angående reindrifta. De ble bedt om å forsøke å 

konkretisere arealmessige utfordringer, i den grad dette kan kartefestes. 

Det ble orientert om at fylkesmannen i Sør-Trøndelag, reindriftsavdelingen har startet en prosess i 

forhold til opprydding av gjerdemateriell og stolper etc innenfor nasjonalparken.  

 

Det var en kort orientering om status for prosjektene i Gutulia, det jobbes med å ferdigstille 

innfallsport og natur/ opplevelsessti i forbindelse med markering av 50 års jubileum for 

opprettelse av nasjonalparken. 

 



Leder orienterte om at det er inngått en avtale med Rådhuset Vingelen angående utredning av om 

muligheter for videre drifta av et nasjonalparksenter i Elgå. 

 

Konferansen for landets nasjonalparkkommuer- og landsbyer vil bli avholdt i Engedal den 12. – 

13. juni 2018, ved Galten gård. 

 

Engerdal kommune har etablert en intern komite for å jobbe med markering av 50 års jubileum for 

Gutulia nasjonalpark, det foreslås en markering den 11. -12. august, der innholdet blir en 

minikonsert og et vandreteater, med Maja Mortensson, Sigrid Stubsveen og Anders Lillebo.  

 

 

 

 

 

 

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

                 Hans Vintervoll                    Maths Mortensson  Lars Erik Hyllvang 


