
NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA OG GUTULIA 
 
 
Protokoll fra møte 05.12 – 06. 12.2019 
 
 

Sted: Røros Hotell 
Møtet startet den 05.12.19 med felles samling fra kl 17.30 – 19.30  
Tid: Møte 6. desember Kl. 09.00 – 14.30   
 

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

Vintervold  
 
Forfall: Eva Nordfjell, Liv Darell 
 
Andre til stede:  Kirsten Thyrum, nasjonalparkforvalter  
 Tom Johansen, SNO 
 Ole Vangen, SNO 
 Ragnar Ødegaard, nasjonalparkforvalter 
 
  

 
 
Sak 27/2019: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 
 
Innkallingen til møtet ble enstemmig godkjent.  
 
Sak 28/2019: Valg av to personer til å underskrive protokollen 
 
Hans Vintervold og Heidi Lundstedt ble valgt til å underskrive protokollen sammen med leder. 
 
Sak 29/2019: Referatsaker 
 
De refererte sakene ble godkjent og tatt til orientering  
 
Sak 30/2019:  Tiltaksplan -  prioritering av midler til tiltak i 2020 

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 i januar 2020.  
 
 
 
 



Behandling i møtet: 
 
Enstemmig i tråd med til 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 i januar 2020.  
 
 
 
 
Sak 31/2019: Budsjett for drift av nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia 2020 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia foreslår at det søkes Miljødirektoratet om til 
sammen 510 000 for 2020 til drift av nasjonalparkstyret og til arbeid med forvaltningsplaner og 
besøksstrategi 
 
Behandling i møtet: 
 
Enstemmig å tråd med innstillingen 
 
Vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia foreslår at det søkes Miljødirektoratet om til 
sammen 510 000 for 2020 til drift av nasjonalparkstyret og til arbeid med forvaltningsplaner og 
besøksstrategi 
 
 
Sak 32/2019: Statens naturoppsyn – rapport fra aktiviteten for 2019 og innspill 2020 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram for styret uten forslag til vedtak 
 
 
Behandling i møtet: 
 
Rapporten ble lagt fram av Tom Johansen fra SNO i møtet. 
 
Vedtak: 
 
Årsrapport fra SNO for 2019 tas til etterretning 
 
 
 
 
 
 



Sak 33/2019: Søknad fra Xreid – tillatelse til å gjennomføre ultraløp sommeren 2020 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir med hjemmel i til § 3 punkt 4.2 i 
verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark dispensasjon for å arrangere Xreid 2020 
 
Tillatelsen gjelder med følgende vilkår: 
 

• Arrangement planlagt i perioden 26. – 28. juni 2020 
• Deltagere og tilskuere skal gjøres kjent med at deler av arrangementet skjer i et 

verneområde, og at det skal tas særlige hensyn til naturmiljøet 
• Nasjonalparkforvaltningen kan i forkant av løpet foreslå endringer av traseen for å unngå 

konflikt i forhold til naturmangfold dersom det framkommer kunnskap om dette opp mot 
arrangementstidspunktet 

• Det skal ikke settes opp reklame innenfor verneområdet, eventuell midlertidig merking må 
fjernes så snart arrangementet har funnet sted. 

• Den aktuelle tillatelsen gjelder i henhold til naturmangfoldloven. Det gjøres oppmerksom 
på at søker må ta hensyn til bestemmelsene i reindriftsloven § 65 og 66. Dette gjøres ved å 
forhøre seg med reindrifta i forkant av at arrangementet gjennomføres, slik at forstyrrelser 
av reinen unngås. 

• Støy skal holdes på et lavt nivå 
• Gjennomføringa av løpet skal skje i samsvar med søknaden med krav til deltagerne om 

utstyr for å klare seg i fjellet og med opplegg for fjerning av søppel 
 
 
Behandling i møtet: 
 
Lars Erik Hyllvang foreslo et nytt kulepunkt 2 i vilkårene 
 
«Med bakgrunn i naturmangfoldloven § 14 gis det ikke tillatelse til strekningen Elgå – Elgåhogna 
– Svukuriset. Det anbefales å benytte opparbeidet DNT sti i stedet» 
 
Inge Even Danielsen foreslo følgende vedtak i saken: 
 
«Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia avslår søknaden med bakgrunn i de negative 
effektene gjennomføringen av arrangementet vil ha for naturmangfoldet i Femundsmarka 
nasjonalpark» 
 
I første omgang ble forslag fra Inge E Danielsen satt opp mot forslag til vedtak 
Forslag til vedtak ble vedtatt med 3 mot 1 stemme 
 
Forslag fra Lars Erik Hyllvang om nytt kulepunkt 2 ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir med hjemmel i til § 3 punkt 4.2 i 
verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark dispensasjon for å arrangere Xreid 2020 
 
Tillatelsen gjelder med følgende vilkår: 
 



• Arrangement planlagt i perioden 26. – 28. juni 2020 
• Med bakgrunn i naturmangfoldloven § 14 gis det ikke tillatelse til strekningen Elgå – 

Elgåhogna – Svukuriset. Det anbefales å benytte opparbeidet DNT sti i stedet 
• Deltagere og tilskuere skal gjøres kjent med at deler av arrangementet skjer i et 

verneområde, og at det skal tas særlige hensyn til naturmiljøet 
• Nasjonalparkforvaltningen kan i forkant av løpet foreslå endringer av traseen for å unngå 

konflikt i forhold til naturmangfold dersom det framkommer kunnskap om dette opp mot 
arrangementstidspunktet 

• Det skal ikke settes opp reklame innenfor verneområdet, eventuell midlertidig merking må 
fjernes så snart arrangementet har funnet sted. 

• Den aktuelle tillatelsen gjelder i henhold til naturmangfoldloven. Det gjøres oppmerksom 
på at søker må ta hensyn til bestemmelsene i reindriftsloven § 65 og 66. Dette gjøres ved å 
forhøre seg med reindrifta i forkant av at arrangementet gjennomføres, slik at forstyrrelser 
av reinen unngås. 

• Støy skal holdes på et lavt nivå 
• Gjennomføringa av løpet skal skje i samsvar med søknaden med krav til deltagerne om 

utstyr for å klare seg i fjellet og med opplegg for fjerning av søppel 
 
 
 
 
 
Sak 34/2019: Møteplan for nasjonalparkstyret i 2020 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram for styret uten forslag til vedtak 
 
Behandling i møtet: 
 
Det ble fremmet forslag om følgende møtedatoer i 2020 
 

• 13. mars 
• 25. -26. ev 27.  mai 
• 17. september 
• 27. november 

 
 
Vedtak: 
 
De aktuelle forslagene til møtedato ble vedtatt som et utgangspunkt for det nye styret.  
 



 
 
Sak 35/2019: Eventuelt 
 
Ole Vangen orienterte om sitt virke som naturoppsyn i området, han ble deretter takket for det 
gode samarbeidet av leder  
 
Det ble gjennomført en enkel form for evaluering av erfaringene fra sittende styre, det kan 
oppsummeres slik: 

• Det er viktig å bli kjent i området, befaringer er viktige 
• Nødvendig å treffe folk i området 
• Gjerne ha møter i tilknytning til lokale bedrifter 
• Nyttig med innspill og bidrag fra fagfolk –  dialog med disse 
• Har vært gode møter og diskusjoner – godt samarbeidsklima som oppleves positivt 

 
Opplæring av nytt styre er fastsatt til 14. februar i Trondheim. 
 
Miljødirektoratet har fastsatt dato for neste nasjonalparkkonferanse til den 5. – 6. mai.  
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
Hans Vintervold                    Heidi Lundstedt  Lars Erik Hyllvang 


