
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia 
Møtested: Teams, Digitalt 
Dato: 26.04.2021 
Tidspunkt: 10:00 – 12.30 

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

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Sindre Kolstad Valan 
Kirsten Thyrum 

Nasjonalparkforvalter 
Nasjonalparkforvalter 

 

 

Andre møtte 
Navn Funksjon  
Ragnar Vik 
John Halvarsson 
Ida Brennodden 
Martin Røsand 
Inge Hafstad 

Styreleder INAF 
Besøkssenter nasjonalpark 
Besøkssenter nasjonalpark 
SNO 
Statsforvalteren i Innlandet 

 



 
 
 
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  Olav Røssum 
Styreleder  Medlem 
 

Orienteringer 
 

 Ragnar Vik orienterte om INAF og Besøkssenter nasjonalpark. Om ansettelsene, 
pågående prosjekter og om en pågående endring av vedtektene til styret. I tillegg fortalte 
han i korte trekk historien til vernet av Femundsmarka. 

 Nasjonalparkforvaltere orienterte om: 
- Grøvelsjøen. Om verneverdiene, utfordringer, endring av verneform og forvaltningsplan. 
- Anmeldelser. Sak om hogst og bygging av bru – vedtatt forelegg på 10 000kr. Sak mot 
folkehøgskole ble henlagt. 
- 50 års jubileum. Gjennomgang av programmet. 
- Temasamling Reindrift. Forvaltere har hatt møte med Svahken sijte om prosjekter 
knyttet til informasjon og formidling. 
- Nye nettsider for nasjonalparkstyret. Blir publisert den 10. mai. 
- Styremøtet med befaring den 24-25. juni legges til Røros, Langen og Langtjønna. 

 



 

Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold  Arkiv- 
saksnr 

ST 9/2021 Godkjenning av innkalling og protokoll fra 
forrige møte 

  

ST 10/2021 Referatsaker   
DS 4/2021 Delegerte saker   
DS 5/2021 Avslag - Femundsmarka NP - søknad om 

dispensasjon motorferdsel snøscooter - 
transport av funksjonshemmet - 2021 

 2021/2803 

DS 6/2021 Avslag - Femundsmarka NP - søknad om 
dispensasjon til filming med drone - Øystein 
Ulvestad 

 2021/3986 

ST 11/2021 Søknad - Femundslia LVO - Gjennomføring av 
ruteanalyser og uttak av plantemateriale - 2021 
- NINA 

 2021/4097 

ST 12/2021 Femundsmarka NP - Oppsetting av skilter i 
Heggrøsta - Nasjonalparkstyret for 
Femundsmarka og Gutulia 

 2021/3730 

ST 13/2021 Gutulia NP - Forvaltningsansvar for bygninger 
ved Gutulisetra 

 2021/4355 

ST 14/2021 Femundsmarka NP - søknad om oppsetting av 
gåetie / gamme på Risåsen - Jon Anders 
Mortensson - Svahken sijte 

 2021/3242 

ST 15/2021 Eventuelt   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ST 9/2021 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 26.04.2021  
 
Forslag til vedtak 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia godkjenner møteinnkalling og sakliste 
til møtet 26. april 2021. 
Nasjonalparkstyret velger ….. som sammen med leder skal godkjenne og 
underskrive protokollen for dette møtet 
 
Behandling 
Olav Røssum ble foreslått til å godkjenne og underskrive protokoll med leder. 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (6-0). 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia godkjenner møteinnkalling og sakliste 
til møtet 26. april 2021. 
Nasjonalparkstyret velger Olav Røssum som sammen med leder skal godkjenne og 
underskrive protokollen for dette møtet 
 
 

DS 4/2021 Delegerte saker 

DS 5/2021 Avslag - Femundsmarka NP - søknad om dispensasjon motorferdsel snøscooter 
- transport av funksjonshemmet - 2021 

DS 6/2021 Avslag - Femundsmarka NP - søknad om dispensasjon til filming med drone - 
Øystein Ulvestad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ST 11/2021 Søknad - Femundslia LVO - Gjennomføring av ruteanalyser og 
uttak av plantemateriale - 2021 - NINA 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 26.04.2021  
 

Forslag til vedtak: 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir med hjemmel i 
naturmangfoldloven § 48, dispensasjon til NINA for merking av analyseruter og 
innsamling av små mengder plantematerialer i forbindelse med 
overvåkningsprogrammet arealrepresentativ overvåkning (ANO). 
 
Vilkår: 

 Tillatelsen gjelder for perioden 1. august 2021 til og med 1. november 2025. 
 Tillatelsen gjelder nedsetting av 36 aluminiumsrør på 18 punkter i henhold til kart i 

søknaden. Etter endt dispensasjonsperiode skal rørene fjernes. 
 Det skal kun tas planter som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. 
 Relevante arter skal registreres i Artsobservasjoner/Artskart og slik bli tilgjengelig for 

forvaltningen og allmennheten. 
 
 
 
Behandling 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (6-0). 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir med hjemmel i 
naturmangfoldloven § 48, dispensasjon til NINA for merking av analyseruter og 
innsamling av små mengder plantematerialer i forbindelse med 
overvåkningsprogrammet arealrepresentativ overvåkning (ANO). 
 
Vilkår: 

 Tillatelsen gjelder for perioden 1. august 2021 til og med 1. november 2025. 
 Tillatelsen gjelder nedsetting av 36 aluminiumsrør på 18 punkter i henhold til kart 

i søknaden. Etter endt dispensasjonsperiode skal rørene fjernes. 
 Det skal kun tas planter som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. 
 Relevante arter skal registreres i Artsobservasjoner/Artskart og slik bli 

tilgjengelig for forvaltningen og allmennheten. 
 
 
 
 



ST 12/2021 Femundsmarka NP - Oppsetting av skilter i Heggrøsta - 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 26.04.2021  

Forslag til vedtak: 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir tillatelse til at det settes opp 4 
informasjonsskilter og 1 klopp/liten bru ved Heggrøsta i henhold til § 3 pkt. 1.3 bokstav f 
i verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark av 13.05.2003. 
 
 
Behandling 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (6-0). 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir tillatelse til at det settes opp 4 
informasjonsskilter og 1 klopp/liten bru ved Heggrøsta i henhold til § 3 pkt. 1.3 bokstav f 
i verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark av 13.05.2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ST 13/2021 Gutulia NP - Forvaltningsansvar for bygninger ved Gutulisetra 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 26.04.2021  

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 får tildelt de midlene som Statsforvalteren i 
Innlandet har vært tildelt. 
 
 
Behandling 
 
Nasjonalparkstyret ønsker en nærmere utredning av roller og avklaringer mtp. tildeling 
av midler som følger ved ansvaret med bygningene. 
 
Christian Elgaaen foreslo følgende endring i vedtaket «Nasjonalparkstyret ber om en 
grundigere dialog med Miljødirektoratet og Statsforvalteren om saken».  
 
Kari Anita Furunes foreslo følgende tillegg til Elgaaen sitt forslag «Dersom øremerkede 
midler skulle frafalle vil nasjonalparkstyret gi forvaltningsansvaret tilbake til 
Statsforvalteren i Innlandet». 
 
Endringsforslag med tillegg ble enstemmig vedtatt (6-0). 

Vedtak 
1. Nasjonalparkstyret ber om en grundigere dialog med Miljødirektoratet og 
Statsforvalteren om saken. 
2. Dersom øremerkede midler skulle frafalle vil nasjonalparkstyret gi 
forvaltningsansvaret tilbake til Statsforvalteren i Innlandet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ST 14/2021 Femundsmarka NP - søknad om oppsetting av gåetie / gamme på 
Risåsen - Jon Anders Mortensson - Svahken sijte 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 26.04.2021  

Forslag til vedtak: 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon til Svahken sijte fra 
§ 3 punkt 1.1 i verneforskriften for Femundslia landskapsvernområde. Det gis 
dispensasjon for oppsetting av en lavvo/ gamme i nærheten av gjerdeanlegget på 
Risåsen, i henhold til naturmangfoldlovens § 48. Det forutsettes at tiltaket utføres med 
minimalt med grunnarbeid og med minst mulig påvirkning på landskapet. 
 
Vilkår: 

 Det forutsettes at Statskog/ Engerdal fjellstyre som grunneier godkjenner det 
omsøkte bygget. 

 Det forutsettes at bygget godkjennes som et nødvendig bygg for reindrifta i 
henhold til reindriftslovgivningen. 

 
Behandling 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (6-0). 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon til Svahken sijte fra 
§ 3 punkt 1.1 i verneforskriften for Femundslia landskapsvernområde. Det gis 
dispensasjon for oppsetting av en lavvo/ gamme i nærheten av gjerdeanlegget på 
Risåsen, i henhold til naturmangfoldlovens § 48. Det forutsettes at tiltaket utføres med 
minimalt med grunnarbeid og med minst mulig påvirkning på landskapet. 
 
Vilkår: 

 Det forutsettes at Statskog/ Engerdal fjellstyre som grunneier godkjenner det 
omsøkte bygget. 

 Det forutsettes at bygget godkjennes som et nødvendig bygg for reindrifta i 
henhold til reindriftslovgivningen. 

 
 

ST 15/2021 Eventuelt 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 26.04.2021  


