
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia 
Møtested: Veksthuset, Røros 
Dato: 25.06.2021 
Tidspunkt: 09:00 – 12:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Kari Anita Furunes Medlem FKTL 
Line Storsnes Nestleder ENGERDAL 
Inge Even Danielsen Medlem SAMETINGET 
Christian Elgaaen Leder RØROS 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Eva Nordfjell MEDL SAMETINGET 
Olav Røssum MEDL IFK 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Marie Kristine Lorentzen Eva Nordfjell SAMETINGET 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Sindre Valan 
Kirsten Thyrum 

Nasjonalparkforvalter 
Nasjonalparkforvalter 

 
Orienteringer 
Statens naturoppsyn v/ Erik Ydse orienterte om SNOs arbeid i Femundsmarka. 
Nasjonalparkforvalterne orienterte om: 

 Femundsmarka 50 år 
 Besøk av statsråden – 16. juli. Tur til Svukuriset – Stor-Svuku. 
 Ny bru i Gutulia 
 Ny utstilling på besøkssenteret – Forvalterne er med i arbeidsgruppa. 
 Åpning av Historisk vandrerute. 
 Produksjon av filmer. Sporløs ferdsel – Promo – Historisk tilbakeblikk. 
 Evalueringsrapporten – Hovedfunn fra rapporten. Drøftet mulighet for et 

forum blant styrer. 
 
 

 
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. 
 
______________________  _______________________ 
Christian Elgaaen, leder (sign.)  Line Storsnes, nestleder (sign.) 
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ST 21/2021 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 25.06.2021  
 

Forslag til vedtak 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia godkjenner møteinnkalling og sakliste 
til møtet 25. juni 2021. Nasjonalparkstyret velger ….. som sammen med leder skal godkjenne 
og underskrive protokollen for dette møtet 

 
Behandling 

Line Storsnes ble foreslått til å godkjenne og underskrive protokoll med leder. 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (5-0). 
 
Vedtak 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia godkjenner møteinnkalling og sakliste 
til møtet 26. juni 2021. 
Nasjonalparkstyret velger Line Storsnes som sammen med leder skal godkjenne og 
underskrive protokollen for dette møtet. 
 
 



DS 10/2021 Delegerte saker 

DS 11/2021 Dispensasjon - Femundsmarka NP - organiserte turer 2021-2022 - 
Espen Evensen - Nordic Outdoor Experience 

DS 12/2021 Femundsmarka nasjonalpark - gitt tillatelse til droneflyging - 2021 - 
MarketMap 

DS 13/2021 Femundslia LVO - søknad om dispensasjon for kjøring langs vei til 
Revlingen - søker Femund nasjonalparkhotell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ST 22/2021 Gutulia NP - Forvaltningsansvar for bygninger ved 
Gutulisetra 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 25.06.2021  

Forslag til vedtak: 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia stiller seg positive til å ta over ansvaret for 
forvaltningen av statens bygninger ved Gutulisetra, i Gutulia nasjonalpark. En forutsetning er at 
nasjonalparkstyret årlig får tildelt midler for å holde bygningene i god stand og at disse midlene 
kommer utenfor de andre tiltaksmidlene. 
 
 

Behandling 

Line Storsnes foreslo å endre siste setning i vedtaket «…og at disse midlene kommer utenfor 
de andre tiltaksmidlene» til «…og at disse midlene øremerkes til Gutulisetrene». 

Forslag til vedtak med endringsforslag ble enstemmig vedtatt (5-0). 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia stiller seg positive til å ta over 
ansvaret for forvaltningen av statens bygninger ved Gutulisetra, i Gutulia nasjonalpark. 
En forutsetning er at nasjonalparkstyret årlig får tildelt midler for å holde bygningene i 
god stand og at disse midlene øremerkes til Gutulisetrene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ST 23/2021 Femundsmarka NP - Guidede turer langs Røavassdraget - 
Femundsmarka 50 år 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 25.06.2021  

Forslag til vedtak: 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon for guidede turer i henhold til 
§ 3 punkt 4.2 i vernebestemmelsene for Femundsmarka nasjonalpark. Dispensasjonen gjelder 
for 10. juli og 07. august 2021. 
 
Vilkår: 

 Tillatelsen gjelder langs Røavassdraget mellom Røsanden og Nedre Roasten 
 Ferdselen må foregå hensynsfullt og varsomt slik at det ikke skjer skade på naturmiljø 

eller kulturminner. Dyrelivet må ikke forstyrres. 
 Det forutsettes at det ved gjennomføringen av turene tas særlig hensyn til reindriften slik 

at risiko for forstyrrelser unngås. 
 Tillatelsen må medbringes og kunne fremvises under turene 

 
 
 
Behandling 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (5-0). 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon for guidede turer i 
henhold til § 3 punkt 4.2 i vernebestemmelsene for Femundsmarka nasjonalpark. 
Dispensasjonen gjelder for 10. juli og 07. august 2021. 
 
Vilkår: 
 

 Tillatelsen gjelder langs Røavassdraget mellom Røsanden og Nedre Roasten 
 Ferdselen må foregå hensynsfullt og varsomt slik at det ikke skjer skade på naturmiljø 

eller kulturminner. Dyrelivet må ikke forstyrres. 
 Det forutsettes at det ved gjennomføringen av turene tas særlig hensyn til reindriften slik 

at risiko for forstyrrelser unngås. 
 Tillatelsen må medbringes og kunne fremvises under turene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ST 24/2021 Disponering av tildelte tiltaksmidler 2021 - revidert 
budsjett 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 25.06.2021  

Forslag til vedtak: 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vedtar revidert budsjett for bruk av 
tiltaksmidlene tildelt over 1420.31 2021 i tråd med forslag i saksutredningen. 
 
 
Behandling 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (5-0). 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vedtar revidert budsjett for bruk av 
tiltaksmidlene tildelt over 1420.31 2021 i tråd med forslag i saksutredningen. 
 
 

ST 25/2021 Eventuelt 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 25.06.2021  
 
Ingen saker. 
 
 


