
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia 
Møtested: Digitalt/Teams 
Dato: 29.11.2021 
Tidspunkt: 10:00-12:00 

 
 
 
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 Valan Nasjonalparkforvalter 

 
 
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.)  Olav Røssum, medlem (sign.) 
 

Merknader
Statens  naturoppsyn  v/  Erik  Ydse  orienterte  om  oppsynets  arbeid  i  2021  og  behov  for  2022 
Orienteringer  fra  forvalterne:
-  Femundsmarka  50  år.  Rapport  er  delt  med  styret.
-  Overføring  av  vänerlaksen.  Notat  til  utredningen  er  sendt  inn  til  Statsforvalteren.
-  Forvalterforum  med  Sverige.
-  Møte  i  rådgivende  utvalg.  25  fremmøtte.  Tar  sikte  på  to  møter  i  2022.
-  Hundekjøring  og  reindrift.  Hvilke  tiltak  kan  vi  gjennomføre  for  å  bedre  situasjonen?
-  Prosjekt  på  rydding  av  gamle  gjerder  og  anlegg  fra  reindrift.  Samarbeid  med  Reindriftsforv.
-  Ny  rødliste  for  arter  2021.  Hva  kan  forvaltningen  gjøre  for  å  snu  utviklingen?

Christian Elgaaen var ikke med på møtet mellom 10.30-11.15



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

ST 31/2021 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige 
møte 

  

ST 32/2021 Referatsaker   
RS 3/2021 Femundsmarka NP - fisketillatelse - forskings- og 

utredningsundersøkelser - Femunden - Røros - 
Norsk institutt for naturforskning NINA 

 2021/9600 

DS 16/2021 Delegerte saker   
DS 17/2021 Dispensasjon - Gutulia NP - Felling av villsvin - 

2021 - Jaktlag v/Vetle Engerbakk Moren 
 2021/9400 

DS 18/2021 Dispensasjon - Gutulia NP - Felling av villsvin - 
2021 - Pål Knuts 

 2021/9425 

DS 19/2021 Dispensasjon - Gutulia NP - Felling av villsvin - 
2021 - Jaktlag Gutulia v/ Kenneth Åhrên 

 2021/9307 

DS 20/2021 Dispensasjon - Femundsmarka NP - Bruk av 
elgtrekk/ATV/helikopter for utfrakt av elg - 2021-
2022 - Jaktlag Skjebro/Revsjø 

 2021/9308 

DS 21/2021 Dispensasjon - Femundsmarka NP - Bruk av 
elgtrekk - 2021-2024 - Jaktlag Svartvika/Ljøsnåa 

 2021/9495 

DS 22/2021 Dispensasjon - Femundsmarka NP - Bruk av 
elgtrekk - 2021-2023 - Jaktlag Ljøsnåa/Feragen 

 2021/9914 

DS 23/2021 Dispensasjon - Femundsmarka NP - Bruk av ATV 
m /belter - 2021 - Jaktfelt Mugga/Svartvika 

 2021/9901 

DS 24/2021 Dispensasjon - Femundslia LVO - Motorferdsel Elgå 
til Svukuriset - arealrepresentativ overvåkning 
(ANO) - NINA 

 2021/9392 

DS 25/2021 Dispensasjon - Femundsmarka NP - Flyvning med 
drone - 2021 - NGU 

 2021/9907 

DS 26/2021 Dispensasjon - Gutulia NP - felling av ulv og jerv - 
2021/2022 - Jaktlag v/ Erik Andre Nordgård 

 2021/12044 

ST 33/2021 Femundsmarka NP og Gutulia NP - Aldersmåling 
av trær - 2022-2024 - Nasjonalparkstyret for 
Femundsmarka og Gutulia 

 2021/10406 

ST 34/2021 Femundsmarka NP - Søknad om tilføring av 
gytegrus i Kratltjønnan - Engerdal fjellstyre 

 2021/12165 

ST 35/2021 Tiltaksplan 2022  2021/11969 
ST 36/2021 Driftsmidler for 2022  2021/11268 
ST 37/2021 Møteplan 2022  2021/6162 
ST 38/2021 Eventuelt   
 
 



ST 31/2021 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 29.11.2021  
 
Forslag til vedtak 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia godkjenner møteinnkalling og sakliste 
til møtet 29. november 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 29. november 2021. 
Nasjonalparkstyret velger Olav Røssum som sammen med leder skal godkjenne og 
underskrive protokollen for dette møtet. 
 
 
 



DS 16/2021 Delegerte saker 

DS 17/2021 Dispensasjon - Gutulia NP - Felling av villsvin - 2021 - Jaktlag v/Vetle 
Engerbakk Moren 

DS 18/2021 Dispensasjon - Gutulia NP - Felling av villsvin - 2021 - Pål Knuts 

DS 19/2021 Dispensasjon - Gutulia NP - Felling av villsvin - 2021 - Jaktlag Gutulia v/ 
Kenneth Åhrên 

DS 20/2021 Dispensasjon - Femundsmarka NP - Bruk av elgtrekk/ATV/helikopter for 
utfrakt av elg - 2021-2022 - Jaktlag Skjebro/Revsjø 

DS 21/2021 Dispensasjon - Femundsmarka NP - Bruk av elgtrekk - 2021-2024 - Jaktlag 
Svartvika/Ljøsnåa 

DS 22/2021 Dispensasjon - Femundsmarka NP - Bruk av elgtrekk - 2021-2023 - Jaktlag 
Ljøsnåa/Feragen 

DS 23/2021 Dispensasjon - Femundsmarka NP - Bruk av ATV m /belter - 2021 - Jaktfelt 
Mugga/Svartvika 

DS 24/2021 Dispensasjon - Femundslia LVO - Motorferdsel Elgå til Svukuriset - 
arealrepresentativ overvåkning ( ANO ) - NINA 

DS 25/2021 Dispensasjon - Femundsmarka NP - Flyvning med drone - 2021 - NGU 

DS 26/2021 Dispensasjon - Gutulia NP - felling av ulv og jerv - 2021/2022 - Jaktlag v/ Erik 
Andre Nordgård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
       

          

   

          
                

           
   

 
 

            
                

        
        
        
          

 
             

     
 
 
 

 
 

       
 

 
          

                
           

   
 

 
            
                

        
        
        
          

 
             

     
 
 
 

ST  33/2021  Femundsmarka  NP  og  Gutulia  NP  -  Aldersmåling  av  trær  -  2022-
2024  -  Nasjonalparkstyret  for  Femundsmarka  og  Gutulia

Saksprotokoll  i  Nasjonalparkstyret  for  Femundsmarka  og  Gutulia  -  29.11.2021 

Forslag  til  vedtak:

Nasjonalparkstyret  for  Femundsmarka  og  Gutulia  gir  tillatelse  til  nasjonalparkforvaltningen  for 
aldersmåling  av  trær  i  Femundsmarka  NP  og  Gutulia  NP.  Dispensasjon  for  §  3  pkt.  2.1  i 
verneforskriften  for  Femundsmarka  og  verneforskriften  for  Gutulia  gis  med  hjemmel  i 
naturmangfoldloven  §  48.

Vilkår:
  Tillatelsen  gjelder  for  periodene  1.  mai  –  31.  oktober  i  2022-2024.
  Det  skal  ikke  samles  inn  flere  prøver  enn  det  som  er  nødvendig  for  å  gjennomføre
  prosjektet,  og  det  skal  vises  aktsomhet  ved  prøvetakingen.
  Trær  på/i  nærheten  av  reiraktivitet  skal  unngås.
  Rapport  forelegges  nasjonalparkstyret  når  prosjektet  er  avsluttet.
  Tillatelsen  skal  medbringes  og  kunne  framvises  ved  eventuell  kontroll.

Nasjonalparkstyret  vil  minne  om  at  denne  tillatelsen  kun  gjelder  for  verneforskriftene.  Det  må 
også  innhentes  tillatelse  fra  grunneier.

Behandling

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

Vedtak
Nasjonalparkstyret  for  Femundsmarka  og  Gutulia  gir  tillatelse  til  nasjonalparkforvaltningen  for 
aldersmåling  av  trær  i  Femundsmarka  NP  og  Gutulia  NP.  Dispensasjon  for  §  3  pkt.  2.1  i 
verneforskriften  for  Femundsmarka  og  verneforskriften  for  Gutulia  gis  med  hjemmel  i 
naturmangfoldloven  §  48.

Vilkår:
  Tillatelsen  gjelder  for  periodene  1.  mai  –  31.  oktober  i  2022-2024.
  Det  skal  ikke  samles  inn  flere  prøver  enn  det  som  er  nødvendig  for  å  gjennomføre
  prosjektet,  og  det  skal  vises  aktsomhet  ved  prøvetakingen.
  Trær  på/i  nærheten  av  reiraktivitet  skal  unngås.
  Rapport  forelegges  nasjonalparkstyret  når  prosjektet  er  avsluttet.
  Tillatelsen  skal  medbringes  og  kunne  framvises  ved  eventuell  kontroll.

Nasjonalparkstyret  vil  minne  om  at  denne  tillatelsen  kun  gjelder  for  verneforskriftene.  Det  må 
også  innhentes  tillatelse  fra  grunneier.



ST 34/2021 Femundsmarka NP - Søknad om tilføring av gytegrus i 
Kratltjønnan - Engerdal fjellstyre 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 29.11.2021  
 
Forslag til vedtak 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon til Engerdal fjellstyre for 
tilførsel av gytegrus som et restaureringstiltak i Kratltjønnan og til transport av gytegrus med 
snøscooter. Dispensasjon gis for verneforskriftens § 3 pkt. 1.1 og § 3 pkt. 5.1, med hjemmel i 
naturmangfoldloven § 48. 
 
Vilkår: 
 
Tilførsel av gytegrus 

 Tillatelsen gjelder for Titjønna, Djuptjønna og Grunnkratlan i perioden 2022 til og med 
2024. 

 Det skal ikke graves eller hentes masser i verneområdet. 
 Tiltaket skal gjennomføres så skånsomt som mulig og ta hensyn til naturverdiene. 
 Tillatelsen må medbringes og kunne fremvises under arbeidet. 
 Nasjonalparkstyret skal gis en tilbakemelding om virkningene av tiltaket etter utført 

arbeid. 
 
Motorferdsel 

 Tillatelsen gjelder for inntil 6 turer pr. år. Gjennomføres innen 30. april. 
 Transporten skal gjennomføres så skånsomt som mulig og ta hensyn til naturverdiene. 
 Det forutsettes at det ved gjennomføringen av transporten tas særlig hensyn til 

reindriften, slik at risiko for forstyrrelser unngås. 
 Det skal føres kjørebok som viser dato og strekning for kjøring. Føring av kjørebok kan 

gjøres på to ulike måter: 1) Utfylling av kjørebok som sendes til Nasjonalparkstyret etter 
at kjøringen er utført, eller 2) utfylling i mobilappen Ferdast (www.ferdast.no), hvor det 
legges inn dispensasjon og opplysninger om kjøring m.m. ved start og slutt av 
kjøringen. Ved bruk av Ferdast trengs ikke en innsending av rapport. Kjørebok og 
tillatelse, eller utfylt Ferdast, skal medbringes under transporten. 
 

Det forutsettes at grunneier gir tillatelse til det aktuelle tiltaket. Samt nødvendige 
dispensasjoner etter annet lovverk. 
 
Behandling 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (6-0). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedtak 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon til Engerdal fjellstyre for 
tilførsel av gytegrus som et restaureringstiltak i Kratltjønnan og til transport av gytegrus med 
snøscooter. Dispensasjon gis for verneforskriftens § 3 pkt. 1.1 og § 3 pkt. 5.1, med hjemmel i 
naturmangfoldloven § 48. 
 
Vilkår: 
 
Tilførsel av gytegrus 

 Tillatelsen gjelder for Titjønna, Djuptjønna og Grunnkratlan i perioden 2022 til og med 
2024. 

 Det skal ikke graves eller hentes masser i verneområdet. 
 Tiltaket skal gjennomføres så skånsomt som mulig og ta hensyn til naturverdiene. 
 Tillatelsen må medbringes og kunne fremvises under arbeidet. 
 Nasjonalparkstyret skal gis en tilbakemelding om virkningene av tiltaket etter utført 

arbeid. 
 
Motorferdsel 

 Tillatelsen gjelder for inntil 6 turer pr. år. Gjennomføres innen 30. april. 
 Transporten skal gjennomføres så skånsomt som mulig og ta hensyn til naturverdiene. 
 Det forutsettes at det ved gjennomføringen av transporten tas særlig hensyn til 

reindriften, slik at risiko for forstyrrelser unngås. 
 Det skal føres kjørebok som viser dato og strekning for kjøring. Føring av kjørebok kan 

gjøres på to ulike måter: 1) Utfylling av kjørebok som sendes til Nasjonalparkstyret etter 
at kjøringen er utført, eller 2) utfylling i mobilappen Ferdast (www.ferdast.no), hvor det 
legges inn dispensasjon og opplysninger om kjøring m.m. ved start og slutt av 
kjøringen. Ved bruk av Ferdast trengs ikke en innsending av rapport. Kjørebok og 
tillatelse, eller utfylt Ferdast, skal medbringes under transporten. 
 

Det forutsettes at grunneier gir tillatelse til det aktuelle tiltaket. Samt nødvendige 
dispensasjoner etter annet lovverk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

          

   

             
          

           
    

 
 

 
 

       

 
             

          
           

    
 
 

     

          

   

           
       

 
 

 
 

       

 
           

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST  35/2021  Tiltaksplan  2022

Saksprotokoll  i  Nasjonalparkstyret  for  Femundsmarka  og  Gutulia  -  29.11.2021 

Forslag  til  vedtak:

Utkast  til  tiltaksplan  tas  til  etterretning,  med  de  føringene  for  prioritering  av  tiltakene som 
framkom  i  møtet.  Nasjonalparkforvalterne  delegeres  myndighet  til  å  utarbeide 
prosjektsøknader  for  de  aktuelle  tiltakene  i  henhold  til  styrets  prioriteringer,  innen fristen  10.
januar  2022.

Behandling

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

Vedtak
Utkast  til  tiltaksplan  tas  til  etterretning,  med  de  føringene  for  prioritering  av  tiltakene
som  framkom  i  møtet.  Nasjonalparkforvalterne  delegeres  myndighet  til  å  utarbeide 
prosjektsøknader  for  de  aktuelle  tiltakene  i  henhold  til  styrets  prioriteringer,  innen
fristen  10.  januar  2022.

ST  36/2021  Driftsmidler  for  2022

Saksprotokoll  i  Nasjonalparkstyret  for  Femundsmarka  og  Gutulia  -  29.11.2021 

Forslag  til  vedtak:

Budsjett  for  driftsmidler  tas  til  etterretning.  Nasjonalparkforvalterne  delegeres  myndighet  til  å
utarbeide  søknad  innen  fristen  10.  januar  2022.

Behandling

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

Vedtak
Budsjett  for  driftsmidler  tas  til  etterretning.  Nasjonalparkforvalterne  delegeres  myndighet  til  å
utarbeide  søknad  innen  fristen  10.  januar  2022.



    

          

   

          
 
 

 
 

             
             

         
 

                
   

 
            

 
          

 
         

 
  

Fredag 11. februar Styremøte 

Fredag 29. april Styremøte 

Tirsdag-onsdag 28-29. juni Styremøte med befaring 

Torsdag-fredag 1-2. september Styremøte med befaring 

Fredag 25. november Styremøte 

 
 
 

ST 38/2021 Eventuelt 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 29.11.2021  

Ingen saker.

ST  37/2021  Møteplan  2022

Saksprotokoll  i  Nasjonalparkstyret  for  Femundsmarka  og  Gutulia  -  29.11.2021 

Forslag  til  vedtak:

Nasjonalparkstyret  for  Femundsmarka  og  Gutulia  godkjenner  den  framlagte  møteplanen.

Behandling

Forvalter  orienterte  om  at  det  kan  bli  aktuelt  med  nasjonalparkkonferanse  den  27-28.  april.
Styremøte  tenkt  29.  april  kan  gjøres  i  forlengelse  av  konferansen.  Denne  møtedatoen  holdes
derfor  åpen,  men  29.  april  blir  stående  på  møteplanen.

Line  Storsnes  foreslo  å  flytte  møtedatoer  på  juni,  fra  27-28.  juni  til  28-29.  juni,  grunnet  konflikt
med  andre  møter.

Forslag  til  vedtak  med  endringsforslag  fra  Line  Storsnes  ble  enstemmig  vedtatt  (6-0).

Vedtak
Nasjonalparkstyret  for  Femundsmarka  og  Gutulia  godkjenner  den  framlagte  møteplanen.

Møteplan  i  2022  for  Nasjonalparkstyret  for  Femundsmarka  og  Gutulia:

Når  Hva


