
NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA OG GUTULIA 

 

 

Protokoll fra møte 22.06.2020 

 

 

Sted: Femund nasjonalparkhotell, Elgå 

Tid: 09.30 – 15.30 

 

Til stede fra styret: Christian Elgaaen, Line Storsnes, Kari Anita Furunes, Inge Even Danielsen 

og Eva Nordfjell 

 

Forfall: Olav Røssum 

 

Andre til stede:  Kirsten Thyrum, nasjonalparkforvalter  

 Sindre Kolstad Valan, nasjonalparkforvalter 

 Tom Johansen, SNO 

  

 

 

 

Sak 22/2020: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

 

Innkallingen til møtet ble enstemmig godkjent.  

 

Sak 23/2020: Valg av en personer til å underskrive protokollen 

 

Eva Nordfjell ble valgt til å underskrive protokollen sammen med leder. 

 

Sak 24/2020: Referatsaker 

 

De refererte sakene ble godkjent og tatt til orientering  

 

Sak 25/2020:  Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret 

 

Forslag til vedtak: 

 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vedtar forslag til delegeringsreglement for 

nasjonalparkstyret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Behandling i møtet: 

 

Christian Elgaaen foreslo en justering / oppretting av reglementet, under avsnitt om – «Rammer og 

ansvar» endres punkt 6. til følgende ordlyd: 

 

6. Videre gjelder kommunelovens kapittel 11 om saksbehandling og samme lov § 8.1 så langt de 

passer. I tillegg gjelder andre lover som regulerer offentlige organers virksomhet som 

forvaltningsloven, offentlighetsloven mv.  

 

Enstemmig i henhold til forslag til vedtak, med justeringer foreslått av Christian Elgaaen 

 

Vedtak: 

 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vedtar forslag til delegeringsreglement for 

nasjonalparkstyret. 

 

Med nytt punkt 6. under avsnitt om Rammer og ansvar 

 

6. Videre gjelder kommunelovens kapittel 11 om saksbehandling og samme lov § 8.1 så langt de 

passer. I tillegg gjelder andre lover som regulerer offentlige organers virksomhet som 

forvaltningsloven, offentlighetsloven mv.  

 

 

 

Sak 26/2020: Markering av 50 års jubileum for opprettelsen av Femundsmarka nasjonalpark 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vil opprette en arbeidsgruppe for å gjennomføre 

jubileumsarrangement for Femundsmarka 50 år.  Arbeidsgruppa bør bestå av en representant fra 

hver av de berørte kommunene, Røros og Engerdal, sammen med nasjonalparkforvalterne og 

representanter fra Besøkssenter nasjonalpark.   

 

Behandling i møtet: 

 

Line Storsnes foreslo å endre andre setning i vedtaket til følgende: 

 

Arbeidsgruppa skal bestå av to representanter fra hver av de berørte kommunene, Røros og 

Engerdal, sammen med nasjonalparkforvalterne og representanter fra Besøkssenter nasjonalpark.   

 

Enstemmig vedtatt med endring foreslått av Line Storsnes 

 

Vedtak: 

 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vil opprette en arbeidsgruppe for å gjennomføre 

jubileumsarrangement for Femundsmarka 50 år.  Arbeidsgruppa skal bestå av to representanter fra 

hver av de berørte kommunene, Røros og Engerdal, sammen med nasjonalparkforvalterne og 

representanter fra Besøkssenter nasjonalpark.   

 

 



 

Sak 27/2020: Forslag til retningslinjer for søknad om bruk av drone i Femundsmarka og 

Gutulia nasjonalparker, Langtjønna og Femundslia landskapsvernområder og Grøvelsjøen 

naturreservat.  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vedtar det framlagte forslaget til retningslinjer 

for bruk av droner i Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Langtjønna 

landskapsvernområde, Femundslia landskapsvernområde og Grøvelsjøen naturreservat. 

Retningslinjene vil gjelde fra dags dato. 

 

Behandling i møtet: 

 

Det ble stilt spørsmål ved om reindrifta kan få innvilget dispensasjon for en lengre periode, 

eksempelvis for ett år om gangen. Hvilke vilkår vil i så fall kunne settes i forhold til dette.  

 

Forslag fra Christian Elgaaen om at dette spørsmålet utredes nærmere og saken utsettes. 

 

Vedtak: 

 

Sak angående retningslinjer for bruk av drone utsettes til neste møte i Nasjonalparkstyret. 

 

Sak 28/2020: Eventuelt 

 

Inge Even Danielsen orienterte nasjonalparkstyret om at reindrifta i Fæmund sijte, mener det har 

skjedd en uheldig utvikling i forhold til SNO-oppsyn relatert til motorisert ferdsel vinterstid i 

Femundsmarka nasjonalpark. Reindrifta vil ta opp dette på eget initiativ. 

Reindrifta i området ønsker også at de åpne buene til Statskog bør stenges på vinteren, det vil bli 

tatt direkte kontakt med Statskog om dette.  

 

Linda Ramberg orienterte på vegne av INAF om de planene og aktivitetene som foreligger for 

nasjonalparksenteret i Elgå. Det ble deretter gjennomført en befaring i Elgå og ved 

nasjonalparksenteret. (Presentasjonen følger vedlagt).  

 

Tom Johansen SNO, hadde en gjennomgang av gjennomførte tiltak i verneområdene, og hva som 

er aktuelle utfordringer i disse verneområdene.  Kirsten Thyrum hadde en gjennomgang av 

forvaltningens arbeid, og hvilke tiltak som har vært prioritert av styret i de senere år. Sindre 

Kolstad Valan presenterte innspill til turforslag for sommeren 2020.  

 

 

 

 

 

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

Eva Nordfjell                        Christian Elgåen 


