
NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA OG GUTULIA 

 

 

Protokoll fra møte 05.12 2016 

 

 

Sted: Erzscheidergården, Røros 

Tid: Kl. 10.00 – 15.00  

 

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

Nordfjell  

 

Forfall: Heidi Lundstedt   

 

Andre til stede:  Kirsten Thyrum og Ragnar Ødegaard, nasjonalparkforvaltere  

Tom Johansen, SNO og Knut Simensen, Rørosmuseet  

 

Sak 28/2016: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

Innkallingen til møtet ble enstemmig godkjent.  

 

Sak 29/2016: Referatsaker 

De refererte sakene ble godkjent og tatt til orientering 

 

Sak 30/2016: Valg av to personer til å underskrive protokollen 

 

Ingen personer ble valgt til å underskrive protokoll, det foreslås derfor at dette legges til 

medlemmene av arbeidsutvalget. 

 

Sak 31/2016: Disponering av  tiltaksmidler for 2016 
 

Forslag til vedtak: 

 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia tar disponering av tiltaksmidlene for 2016 til 

etterretning, og anser tiltak og gjennomførte prosjekt for å være i tråd med vedtatte forslag til 

disponering av tiltaksmidlene 

 

Behandling i møtet: 

Enstemmig i tråd med forslag til vedtak 

 

Vedtak: 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia tar disponering av tiltaksmidlene for 2016 til 

etterretning, og anser tiltak og gjennomførte prosjekt for å være i tråd med vedtatte forslag til 

disponering av tiltaksmidlene 

 



 

 

Sak 32/2016: Søknad om midler for 2017 – prioritering i henhold til tiltaksplan 
 

Forslag til vedtak: 

 

Utkast til tiltaksplan tas til etterretning, med de føringene for prioritering av tiltakene som 

framkom i møtet. Nasjonalparkforvalter delegeres myndighet til å utarbeide prosjektsøknader for 

de aktuelle tiltakene i henhold til styrets prioriteringer, samt utfylling av eget skjema for 

anmodning om bistand fra Statens naturoppsyn, innen fristen 9. januar 2017.  

 

 

Behandling i møtet: 

Enstemmig i tråd med forslag til vedtak 

 

Vedtak: 

 

Utkast til tiltaksplan tas til etterretning, med de føringene for prioritering av tiltakene som 

framkom i møtet. Nasjonalparkforvalter delegeres myndighet til å utarbeide prosjektsøknader for 

de aktuelle tiltakene i henhold til styrets prioriteringer, samt utfylling av eget skjema for 

anmodning om bistand fra Statens naturoppsyn, innen fristen 9. januar 2017.  

 

 

 

 

Sak 33/2016: Motorisert transport i forbindelse med utleie av husvære i Femundsmarka 

nasjonalpark på Hedmarkssiden 

 

   

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken ble lagt fram uten forslag til vedtak 

 

Behandling i møtet: 

 

Lars Erik Hyllvang fremmet følgende forslag til vedtak: 

 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia ønsker en mer forutsigbar ordning for den 

motoriserte transporten som utføres av faste bosatte inn til utleiebuene i Femundsmarka, for å 

sikre framtidig fast bosetting i området. Medlemmene i styret vil derfor ta et politisk initiativ 

overfor sentrale myndigheter for en dialog om saken.  

 

Forslaget fra Lars Erik Hyllvang ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia ønsker en mer forutsigbar ordning for den 

motoriserte transporten som utføres av faste bosatte inn til utleiebuene i Femundsmarka, for å 

sikre framtidig fast bosetting i området. Medlemmene i styret vil derfor ta et politisk initiativ 

overfor sentrale myndigheter for en dialog om saken. 

 

 

 



Sak 34/2016: Møteplan for 2017 

 

 

 

Vedtak: 

 

Møteplan 2017: 

 

 9. mars – Møte - Engerdal kommunehus 

 21. juni – Møte og befaring - Langen gjestegård 

 22-24. august – 2 dagers befaring og møte (sted avklares nærmere i forhold til aktualitet) 

 8. desember – Møte – Røros 

 

 

 

Sak 35/2016:  Eventuelt 

  

Det ble orientert om videre arbeid med forvaltningsplanen for Gutulia, styret ønsket en oppdatert 

framdriftsplan for dette arbeidet til neste møte. 

 

Leder orienterte om møter angående drift av nasjonalparksentret for Femundsmarka, med INAF 

styret og styret for Elgå nasjonalparksenter. Det vil bli jobbet videre med innhold og skilting/ 

markedsføring av nasjonalparksentrene med tanke på videre autorisasjon fra 2018. 

Nasjonalparkstyret og nasjonalparkforvalter vil bli invitert til å delta i dette arbeidet.  

 

Orienteringene om gjennomførte tiltak og skjøtselstiltak i området ble tatt til etterretning. Det 

samme ble orienteringen om arbeidet med besøksstrategi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                 Maths Mortensson                   Hans Vintervold  Lars Erik Hyllvang 


