
NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA OG GUTULIA 
 
 
Protokoll fra møte 06.03.2019 
 
 

Sted: Engerdal kommunehus 
Tid: Kl. 10.00 – 15.00  
 

 
Til stede fra styret: Inge Even Danielsen, Heidi Lundstedt og Lars Erik Hyllvang, Eva Nordfjell, 

Hans Vintervold og Liv Darell 
 
Forfall:  
 
Andre til stede:  Kirsten Thyrum, nasjonalparkforvalter  
 Ragnar Ødegaard, nasjonalparkforvalter 

 
 
Sak 01/2019: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 
 
Innkallingen til møtet ble enstemmig godkjent.  
 
Sak 02/2019: Valg av to personer til å underskrive protokollen 
 
Inge Even Danielsen og Heidi Lundstedt ble valgt til å underskrive protokollen sammen med 
leder. 
 
Sak 03/2019: Referatsaker 
 
De refererte sakene ble godkjent og tatt til orientering  
 
Sak 04/2019:  Årsrapport 2018 – gjennomgang av aktiviteten i nasjonalparkstyret 

Forslag til vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia tar Årsrapporten for 2018 til etterretning. 
 
 
Behandling i møtet: 
 
Enstemmig i tråd med forslag til vedtak 
 
Vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia tar Årsrapporten for 2018 til etterretning. 
 
 
 



 
 
Sak 05/2019: Utkast til besøksstrategi for Femundsmarka – framlegging av dokument med 
forslag til strategi og tiltak 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia tar det framlagte dokumentet til Besøksstrategi 
for Femundsmarka nasjonalpark til etterretning. 
 
Dokumentet kan etter bearbeiding av de innspillene som framkommer i møtet, legges fram for 
Faglig rådgivende utvalg og Administrativt kontaktutvalg for innspill og supplering av 
dokumentet. 
 
Besøksstrategien forutsettes deretter lagt fram for nasjonalparkstyret på deres neste styremøte i 
mai, for godkjenning, før det sendes over til Miljødirektoratet til endelig godkjenning.  
 
 
Behandling i møtet: 
 
Enstemmig i tråd med forslag til vedtak 
 
 
 
Vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia tar det framlagte dokumentet til Besøksstrategi for 
Femundsmarka nasjonalpark til etterretning. 
 
Dokumentet kan etter bearbeiding av de innspillene som framkommer i møtet, legges fram for Faglig 
rådgivende utvalg og Administrativt kontaktutvalg for innspill og supplering av dokumentet. 
 
Besøksstrategien forutsettes deretter lagt fram for nasjonalparkstyret på deres neste styremøte i mai, for 
godkjenning, før det sendes over til Miljødirektoratet til endelig godkjenning.  
 
 
Sak 06/2019: Re-autorisering av besøkssenter for Femundsmarka og Gutulia – forslag til 
søknad om re-autorisasjon, med strategiplan og forslag til ny organisering 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia, slutter seg til at det søkes om re-
autorisasjon for 5 nye år, til besøkssenter nasjonalpark for Femundsmarka og Gutulia 

 
2. Nasjonalparkstyret ser positivt på intensjonen om å bli et samlet besøkssenter med en 

felles ledelse, men med to besøkssteder.  
 

3. Det er stort behov for formidling til de besøkende i Femundsmarka og Gutulia, et 
besøkssenter vil ha en viktig rolle i denne sammenhengen. Nasjonalparkstyret kan slutte 
seg til hovedtrekkene i strategidokumentet, med de kommentarene som framkommer av 
saksframstillingen.  

 



4. Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia, ser behovet for en ny og forenklet 
organisasjonsform for senteret. Etter en samlet vurdering mener nasjonalparkstyret at 
modell … best ivaretar hensynet til en god og helhetlig styring av senteret. 

 
 
 
Behandling i møtet: 
 
Punkt 1. og 2.  i vedtaket ble enstemmig vedtatt av nasjonalparkstyret. 
 
For punkt 3.  i vedtaket ble det av Lars Erik Hyllvang fremmet et tillegg til vedtaket: 
 
«Et pilot/ utviklingsprosjekt som omhandler tema innenfor villmark, landskap, naturens egenverdi 
og biologisk mangfold ville ha styrket berettigelsen til et besøkssenter nasjonalpark» 
 
Enstemmig vedtatt av nasjonalparkstyret  
 
For punkt 4. i vedtaket ble det fremmet 2 ulike alternativ. 
 
Modell 4 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia, ser behovet for en ny og forenklet 
organisasjonsform for senteret. Etter en samlet vurdering mener nasjonalparkstyret at modell 4 
«Stiftelsen INAF opprettholdes, men restruktureres slik at stiftelsen også blir ansvarlig for drift» 
best ivaretar hensynet til en god og helhetlig styring av senteret. 
 
Modell 5 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia, ser behovet for en ny og forenklet 
organisasjonsform for senteret. Etter en samlet vurdering mener nasjonalparkstyret at modell  5 
«MIST Rørosmuseet overtar autorisasjonen og drifter etter samme modell som 
Verdensarvsenteret» best ivaretar hensynet til en god og helhetlig styring av senteret. 
 
Det var to stemmer for alternativet med modell 4 og fire stemmer for modell 5. 
 
 
Vedtak: 
 

1. Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia, slutter seg til at det søkes om re-
autorisasjon for 5 nye år, til besøkssenter nasjonalpark for Femundsmarka og Gutulia 

 
2. Nasjonalparkstyret ser positivt på intensjonen om å bli et samlet besøkssenter med en 

felles ledelse, men med to besøkssteder.  
 

3. Det er stort behov for formidling til de besøkende i Femundsmarka og Gutulia, et 
besøkssenter vil ha en viktig rolle i denne sammenhengen. Nasjonalparkstyret kan slutte 
seg til hovedtrekkene i strategidokumentet, med de kommentarene som framkommer av 
saksframstillingen. Et pilot/ utviklingsprosjekt som omhandler tema innenfor villmark, 
landskap, naturens egenverdi og biologisk mangfold ville ha styrket berettigelsen til et 
besøkssenter nasjonalpark. 

 
4. Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia, ser behovet for en ny og forenklet 

organisasjonsform for senteret. Etter en samlet vurdering mener nasjonalparkstyret at 
modell, der 5 MIST Rørosmuseet overtar autorisasjonen og drifter etter samme modell 
som Verdensarvsenteret, best ivaretar hensynet til en god og helhetlig styring av senteret. 

 



 
 
Sak 07/2019: Økonomi for nasjonalparkstyret - 2019 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
De økonomiske tildelingene til nasjonalparkstyret tas til orientering, og driften må tilpasses de 
tildelte midlene i henhold til vurdering i saksutredningen. 
 
 
Behandling i møtet: 
 
Enstemmig i tråd med forslag til vedtak 
 
Vedtak: 
 
De økonomiske tildelingene til nasjonalparkstyret tas til orientering, og driften må tilpasses de 
tildelte midlene i henhold til vurdering i saksutredningen. 
 
 
Sak 08/2019: Opplegg for befaring og møter for Nasjonalparkstyret i 2019 
 
Forslag til vedtak: 
 
Legges fram uten forslag til vedtak 
 
Behandling i møtet: 
 
De ulike alternativene ble diskutert 
 
 
Vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret ønsker at det legges til rette for en befaring med innlagt møte den 20. og 21. 
mai, til Lom og Hjerkinn, for at nasjonalparkstyret skal bli kjent med hvordan forvaltningen 
legges opp i dette området, og se eksempler på tilrettelegging gjennomført i regi av pilotene for 
besøksstrategi.  
 
Sak 09/2019: Eventuelt 
 
Lars Erik Hyllvang ønsker at det fra administrasjonenes side jobbes fram et forslag til endring av 
forvaltningsplanen, slik at det kan åpnes for at fastboende som driver med utleie av buer i marka 
kan få tillatelse til motorisert ferdsel for transport av passasjerer og bagasje, slik at det gis varig 
dispensasjon så lenge det er fast bosetting på brukene som livnærer seg av denne transporten. 
 
Sametinget har seminar om tema besøksstrategi og samiske interesser i Kirkenes den 20. – 21. 
mai. Representanten Inge Even Danielsen vil delta på dette, Eva Nordfjell vurderer deltagelse. 
Nasjonalparkforvalter Kirsten Thyrum vil også delta.  
 
Det ble orientert om planene for å etablere en «historisk vandrerute» i området Langtjønna/ 
Femundsmarka. Styret var positive til at det jobbes videre med disse planene. 
 



Nasjonalparkstyret var også positive til de framlagte planene for tilrettelegging i Synnervika og 
slutter seg til at dette blir et prioritert prosjekt for 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
                 Inge Even Danielsen                    Heidi Lundstedt  Lars Erik Hyllvang 


