
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia 
Møtested: Galten gård, Engerdal 
Dato: 16.09.2020 
Tidspunkt: 09.00–14.00 

 
 
 
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 
Kirsten Thyrum 
Sindre Kolstad Valan 

Nasjonalparkforvalter 
Nasjonalparkforvalter 

 
Andre møtte: 

 

Navn Stilling 
Kari Kveseth SNO 
  

 
Merknader: 
Kari Kveseth orienterte om Statens naturoppsyn, rollefordeling mellom oppsyn og forvaltning, 
anmeldelser og ressurssituasjonen for området.  
 

 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteprotokollen er i samsvar med det som ble 
vedtatt på møtet. 
 
______________________  _______________________ 
Christian Elgaaen (sign.)  Inge Even Danielsen (sign.) 
Leder  Styremedlem 
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ST 29/2020 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 16.09.2020  
 
Behandling 
 
Inge Even Danielsen ble foreslått til godkjenning og underskriving av protokoll med leder. 
Innstilling til vedtak med forslag ble enstemmig vedtatt (6-0). 
 

Vedtak 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia godkjenner møteinnkalling og sakliste til 
møtet 16.september 2020. 
Nasjonalparkstyret velger Inge Even Danielsen som sammen med leder skal godkjenne og 
underskrive protokollen for dette møtet. 
 
 



DS 1/2020 Delegerte saker 

DS 2/2020 Dispensasjon til organiserte turer i Femundsmarka og Gutulia 
nasjonalpark og Femundslia landskapsvernområde - Lars Monsen Femund 
Lodge 

DS 3/2020 Dispensasjon for 2 organiserte turer i Femundsmarka nasjonalpark - 
Espen Evensen/Nordic Outdoor Experience 

DS 4/2020 Dispensasjon til Innlandet fylkeskommune for filming med drone inntil 
2 dager i området Svuku i Femundsmarka nasjonalpark 

DS 5/2020 Vedtak om anmeldelse til Hedmarktoppen folkehøyskole – 
Arbeidsutvalget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ST 30/2020 Disponering av tiltaksmidler for 2020 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 16.09.2020  

Innstilling til vedtak: 

 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vil disponere de tildelte tiltaksmidlene 
på 690 000,- i henhold til forslag i tabellen. 
 
Behandling 
 
Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt (6-0) 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vil disponere de tildelte tiltaksmidlene 
på 690 000,- i henhold til forslag i tabellen. 
 

ST 31/2020 Forslag til retningslinjer for droner i Femundsmarka og 
Gutulia nasjonalparker 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 16.09.2020  

Innstilling til vedtak: 

 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vedtar det framlagte forslaget til 
retningslinjer for bruk av droner i Femundsmarka nasjonalpark og Gutulia nasjonalpark. 
Retningslinjene vil gjelde fra dags dato.  
 
Behandling 
 
Inge Even Danielsen foreslo en endring i kriteriene for å gi dispensasjon: 
 
Punkt 2c. tidsperioden som reindrift kan få dispensasjon for, endres til å gjelde fra  
«juni – 15. februar».  
Punkt 2d. «at reindrifta kan gis dispensasjon ved spesielle behov i perioden   
16.februar – mai».  
 
Innstilling til vedtak med endret ordlyd under pkt. 2c og 2d ble enstemmig vedtatt (6-0). 
 

Vedtak 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vedtar det framlagte forslaget til 
retningslinjer for droner i Femundsmarka nasjonalpark og Gutulia nasjonalpark med en 
endring i ordlyd for pkt. 2c og 2d. Retningslinjene vil gjelde fra dags dato.  
 



ST 32/2020 Høring av besøksstrategi for Femundsmarka nasjonalpark 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 16.09.2020  

Innstilling til vedtak: 

 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vil med dette oversende utkast til 
besøksstrategi for Femundsmarka på høring, med en to måneders frist for 
tilbakemelding. 
 
Behandling 
 
Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt (6-0).  

Vedtak 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vil med dette oversende utkast til 
besøksstrategi for Femundsmarka på høring, med en to måneders frist for 
tilbakemelding.  

ST 33/2020 Klagesak fra Svahken sijte - Organiserte turer i 
Femundsmarka nasjonalpark - Lars Monsen Femund Lodge 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 16.09.2020  

Innstilling til vedtak: 

 

På bakgrunn av de nasjonale føringene om at ferdsel til fots skal være tillatt i 
nasjonalparken, den praksis/presedens som er skapt ved tilsvarende saker og denne 
sakens omfang så velger Nasjonalparkstyret og avvise klagen fra Svahken sijte.  

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia opprettholder dispensasjon til Lars 
Monsen Femund Lodge for guidede turer i henhold til § 3 punkt 4.2 i 
vernebestemmelsene for Femundslia landskapsvernområde, Femundsmarka 
nasjonalpark av 21.02.2003 og Gutulia nasjonalpark av 10.09.2004. Tillatelsen må 
medbringes og kunne fremvises under turene. Dispensasjonen gjelder denne 
sesongen på barmark fra 10.08.2020 og er gyldig fram til 31.10.2020. 

Dispensasjonen gis med følgende vilkår: 

 Opplegget forutsettes å være i tråd med det som er angitt i søknaden og med 
fokus på sporløs ferdsel. 

 Ferdselen må foregå hensynsfullt og varsomt slik at det ikke skjer skade på 
naturmiljø eller kulturminner. Dyrelivet må ikke forstyrres. 

 Det må tas nødvendige hensyn til at det er beiteområder for tamrein. Ved 
observasjon av tamrein er arrangør ansvarlig for at den enkelte deltaker og 
gruppa samlet opptrer på en slik måte at reinen ikke forstyrres. 

 Det er ønskelig med en rapportering etter sesongen. Denne må inneholde 
informasjon om omfanget/antall turer, hvor mange deltakere det har vært og 
hvilke områder/traseer som er benyttet. 



 Brudd på vernebestemmelse, retningslinjene i forvaltningsplan og vilkårene i 
dette vedtaket vil kunne medføre at tillatelsen trekkes med umiddelbar virkning. 

 
Behandling 
 
Inge Even Danielsen fremmet nytt forslag til innstilling med følgende ordlyd:  
 
«Nasjonalparkstyret tar klagen til følge. Med begrunnelse i at Svahken sijte ikke fikk 
anledning til å uttale seg før vedtaket ble fattet».  
 
Forvalter foreslo at det ble lagt til at: «Klagen oversendes Miljødirektoratet for endelig 
avgjørelse».  
 
Det ble stemt over forvalters innstilling med tillegg og nytt forslag fra Inge Even 
Danielsen.  
 
Opprinnelig innstilling med tillegg ble vedtatt mot to stemmer. (4-2).  
 

Vedtak 
På bakgrunn av de nasjonale føringene om at ferdsel til fots skal være tillatt i 
nasjonalparken, den praksis/presedens som er skapt ved tilsvarende saker og denne 
sakens omfang så velger Nasjonalparkstyret og avvise klagen fra Svahken sijte.  

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia opprettholder dispensasjon til Lars 
Monsen Femund Lodge for guidede turer i henhold til § 3 punkt 4.2 i 
vernebestemmelsene for Femundslia landskapsvernområde, Femundsmarka 
nasjonalpark av 21.02.2003 og Gutulia nasjonalpark av 10.09.2004. Tillatelsen må 
medbringes og kunne fremvises under turene. Dispensasjonen gjelder denne 
sesongen på barmark fra 10.08.2020 og er gyldig fram til 31.10.2020. 

Dispensasjonen gis med følgende vilkår: 

 Opplegget forutsettes å være i tråd med det som er angitt i søknaden og med 
fokus på sporløs ferdsel. 

 Ferdselen må foregå hensynsfullt og varsomt slik at det ikke skjer skade på 
naturmiljø eller kulturminner. Dyrelivet må ikke forstyrres. 

 Det må tas nødvendige hensyn til at det er beiteområder for tamrein. Ved 
observasjon av tamrein er arrangør ansvarlig for at den enkelte deltaker og 
gruppa samlet opptrer på en slik måte at reinen ikke forstyrres. 

 Det er ønskelig med en rapportering etter sesongen. Denne må inneholde 
informasjon om omfanget/antall turer, hvor mange deltakere det har vært og 
hvilke områder/traseer som er benyttet. 

 Brudd på vernebestemmelse, retningslinjene i forvaltningsplan og vilkårene i 
dette vedtaket vil kunne medføre at tillatelsen trekkes med umiddelbar virkning. 

 
Klagen oversendes Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.  
 
 



ST 34/2020 Eventuelt 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 16.09.2020  
 

Orientering 
Statens naturoppsyn v/ Kari Kveseth orienterte om Statens naturoppsyn, rollefordeling 
mellom oppsyn og forvaltning, anmeldelser og ressurssituasjonen for området. SNO vil 
prioritere å styrke ressursene i området. Det ble også konkludert med at god dialog 
med oppsynets arbeid i verneområdene er viktig 
 
Nasjonalparkforvalter Kirsten Thyrum orienterte om statusen for Historisk vandrerute, 
arbeidet med hjemmesider, brosjyre for Femundsmarka og om sommersesongen for 
vertskapet i Gutulia.  
 
Nasjonalparkforvalter Sindre Valan fortalte om sitt arbeid med slitasjeregistreringer på 
leirplasser og stier, ved Røsanden, Røa og Røvolfjellet. Det ble også orientert om 
resultatene fra sårbarhetsvurderingen i Langtjønna LVO. Stien blir med dagens 
ferdselsnivå ansett som robust. En eventuell økning i ferdsel vil kunne føre til et behov 
for tilretteleggingstiltak.  
 
Befaring i Gutulia 
 
Nasjonalparkstyret med forvaltere og ansatte fra besøkssenteret var på befaring i 
Gutulia. Kirsten Thyrum fortalte litt om tilrettelegging og innfallsport ved Gutulisjøen.  
 
Martin Røsand og Tore Stengrundet orienterte om lappmeisprosjektet, som dessverre 
ikke har hatt hekking i de oppsatte kassene. Prosjektet trenger å gå over noen år til, 
slik at de kanskje kan få hekking av lappmeis i kasser. Martin og Tore fortalte om 
sommersesongen i Femundsmarka. Det har vært mye besøk. Oppfatningen er at det 
har vært litt mer søppel og minst like mye skade på vegetasjon.  
 
Statens naturoppsyn v/ Tom Johansen, Martin og Tore drev med skjøtsel og slått av 
beitemarken. I den forbindelse fortalte de om bakgrunnen for arbeidet og om planen for 
videre skjøtsel.  
 
Håndverkere fra Sømåen tradisjonshåndverk fortalte om deres arbeid med restaurering 
av bygningene på setervollene. De fortalte også spesifikt om arbeidet med nytt 
stikketakk på Lillebovollen.  
 
 
 


