
NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA OG GUTULIA 
 
 
Protokoll fra møte 23.09.2019 
 
 

Sted: Femund nasjonalparkhotell, Elgå 
Tid: Kl. 10.00 – 14.30   
 

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

Vintervold  
 
Forfall: Eva Nordfjell, Liv Darell 
 
Andre til stede:  Kirsten Thyrum, nasjonalparkforvalter  
  

 
 
Sak 19/2019: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 
 
Innkallingen til møtet ble enstemmig godkjent.  
 
Sak 20/2019: Valg av to personer til å underskrive protokollen 
 
Inge Even Danielsen og Heidi Lundstedt ble valgt til å underskrive protokollen sammen med 
leder. 
 
Sak 21/2019: Referatsaker 
 
De refererte sakene ble godkjent og tatt til orientering  
 
Sak 22/2019:  Forslag til strategi og organisering for et bramtidig Besøkssenter nasjonalpark for 
Femundsmarka 

Forslag til vedtak: 
 
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 
 
Det er stort behov for formidling til de besøkende i Femundsmarka og Gutulia, et besøkssenter vil ha 
en viktig rolle i denne sammenhengen. Nasjonalparkstyret er positive til prioriteringene og forslag til 
hovedarbeidsområder slik det framkommer i det reviderte  strategidokumentet.  
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia, ser behovet for en ny og forenklet 
organisasjonsform for Besøkssenteret. Etter en samlet vurdering mener nasjonalparkstyret at en 
videreføring av stiftelsen INAF som ansvarlig for driften av senteret vil være den beste modellen.  
 
Når det gjelder sammensetning av stiftelsens styre vil Nasjonalparkstyret anbefale følgende:…. 



 
Behandling i møtet: 
 
Lars Erik Hyllvang foreslo følgende tillegg til vedtaket: 
Det er viktig at det blir tette bånd mellom nasjonalparkstyret og INAF. En modell for å oppnå dette 
kan være at sammensetningen av INAF styret, samsvarer med oppnevningen av representanter til 
nasjonalparkstyret. 
 
Enstemmig i tråd med forslag til vedtak med tillegg fra Hyllvang.  
 
 
Protokolltilførsel fra Hans Vintervold: 
 
Vil uttrykke bekymring for valg av lokalisering av besøkssenteret og måten det er organisert på. 
Henviser til nasjonalparkstyret sitt tidligere vedtak i saken som anbefaler at MIST Rørosmuseet er de 
som søker om autorisasjon for Besøkssenter nasjonalpark for Femundsmarka og Gutulia.  
 
Vedtak: 
 
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 
 
Det er stort behov for formidling til de besøkende i Femundsmarka og Gutulia, et besøkssenter vil ha 
en viktig rolle i denne sammenhengen. Nasjonalparkstyret er positive til prioriteringene og forslag til 
hovedarbeidsområder slik det framkommer i det reviderte strategidokumentet.  
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia, ser behovet for en ny og forenklet 
organisasjonsform for Besøkssenteret. Etter en samlet vurdering mener nasjonalparkstyret at en 
videreføring av stiftelsen INAF som ansvarlig for driften av senteret vil være den beste modellen.  
 
Når det gjelder sammensetning av stiftelsens styre vil Nasjonalparkstyret anbefale følgende: 
Det er viktig at det blir tette bånd mellom nasjonalparkstyret og INAF. En modell for å oppnå dette 
kan være at sammensetningen av INAF styret, samsvarer med oppnevningen av representanter til 
nasjonalparkstyret 
 
 
Sak 23/2019: Uttalelse til rammeplan for vindkraftverk -NVE 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia viser til NVEs forslag til «Nasjonal ramme for 
vindkraft». Med bakgrunn i de forholdene som er beskrevet i saksframlegget vil en be om at 
naturkvalitetene i det foreslåtte vindkraftområde 56 Nordre Hedmark blir bevart, samt at det tas 
hensyn til de landskapsmessige effektene en slik utbygging kan få for besøkende til 
Femundsmarka nasjonalpark.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Behandling i møtet: 
 
Heidi Lundstedt fremmet følgende forsalg til vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia viser til NVEs forslag til «Nasjonal ramme for 
vindkraft». Med bakgrunn i de positive effektene ved utbygging av vindkraft, og at 
nasjonalparken ikke blir direkte berørt, har nasjonalparkstyret ingen innvending til det framlagte 
forslaget.  
 
Forslag til vedtak ble vedtatt med 3 mot 1 stemme. 
 
Vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia viser til NVEs forslag til «Nasjonal ramme for 
vindkraft». Med bakgrunn i de forholdene som er beskrevet i saksframlegget vil en be om at 
naturkvalitetene i det foreslåtte vindkraftområde 56 Nordre Hedmark blir bevart, samt at det tas 
hensyn til de landskapsmessige effektene en slik utbygging kan få for besøkende til 
Femundsmarka nasjonalpark 
 
Sak 24/2019: Oppfølging av sak om motorisert transport i forbindelse med utleie av 
husvære i Femundsmarka nasjonalpark på Hedmarkssiden 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram for styret uten forslag til vedtak 
 
 
Behandling i møtet: 
 
Inge Even Danielsen fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Dagens praksis for motorisert transport i forbindelse med utleie av husvære opprettholdes.  
 
Lars Erik Hyllvang fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret foreslår at den foreslåtte justerte ordlyden til endring i forvaltningsplanen 
oversendes til godkjenning i Miljødirektoratet.  
 
Forslaget fra Lars Erik Hyllvang ble vedtatt med 3 mot 1 stemmer. 
 
Vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret foreslår at den foreslåtte justerte ordlyden til endring i forvaltningsplanen 
oversendes til godkjenning i Miljødirektoratet 
 
 
Sak 25/2019: Fornyet behandling - Langtjønna landskapsvernområde – søknad om 
oppsetting av ny hytte ved Nordvika, søker Helene og Jan Schjølberg 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 



Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vil med dette gi avslag til Helene og Jan 
Schjølberg for bygging av ny hytte innenfor Langtjønna landskapsvernområde, med hjemmel i 
forskrift om verneplan for Femundsmarka, vern av Langtjønna landskapsvernområde, fastsatt ved 
kgl.res. 21. februar 2003, §3 punkt 1.1. «Området er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre 
eller virke inn på landskapets art eller karakter».  
 
 
Behandling i møtet: 
 
Enstemmig i tråd med forslag til vedtak.  
 
Vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vil med dette gi avslag til Helene og Jan 
Schjølberg for bygging av ny hytte innenfor Langtjønna landskapsvernområde, med hjemmel i 
forskrift om verneplan for Femundsmarka, vern av Langtjønna landskapsvernområde, fastsatt ved 
kgl.res. 21. februar 2003, §3 punkt 1.1. «Området er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre 
eller virke inn på landskapets art eller karakter».  
 
 
 
Sak 26/2019: Eventuelt 
 
Handlingsplan for forvaltning av verneområder ble diskutert. Det kan være aktuelt å følge opp 
med konkrete forslag til oppfølging av handlingsplanen.  
 
Berørte kommuner og fylkeskommuner har mottatt brev fra Miljødirektoratet med anmodning om 
å oppnevne nye representanter til nasjonalparkstyret etter valget. Det kan forventes at det vil ta 
noe tid å få oppnevnt nye styrer slik at de sittende representantene må påregne å fungere ut året.  
 
Miljødirektoratet har fastsatt dato for neste nasjonalparkkonferanse til den 5. – 6. mai.  
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
Inge Even Danielsen                    Heidi Lundstedt  Lars Erik Hyllvang 


