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Christian Elgaaen (sign.)    Eva Nordfjell (sign.) 
Leder         Medlem
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ST 34/2022 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige 
møte 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 
25.11.2022  

Forslag til vedtak 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia godkjenner møteinnkalling og sakliste til 
møtet 25. november 2022. Nasjonalparkstyret velger …… som sammen med leder skal 
godkjenne og underskrive protokollen for dette møtet. 

Behandling 

Eva Nordfjell ble foreslått til å godkjenne og underskrive protokoll med leder. Forslag til vedtak 
ble enstemmig vedtatt (5-0) 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia godkjenner møteinnkalling og sakliste til 
møtet 25. november 2022. Nasjonalparkstyret velger Eva Nordfjell som sammen med leder 
skal godkjenne og underskrive protokollen for dette møtet. 
 
 

 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ST 36/2022 Femundsmarka NP - dispensasjon - organisert 
ferdsel - vinter - 2022-2026 - Bringby Nature Guide 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 
25.11.2022  

Forslag til vedtak 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon til Bringby Nature Guide for 

guidede turer i henhold til § 3 punkt 4.2 i vernebestemmelsene for Femundsmarka nasjonalpark 

av 21.02.2003. Dispensasjonen gjelder for 2022 til og med 2026. 

Vilkår 

• Dispensasjonen gjelder i perioden fra 1.12 til 1.04. 

• Størrelsen på gruppa kan være inntil 12 personer. 

• Opplegget forutsettes å være i tråd med søknaden og angitte traseer skal følges. 

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

• Det forutsettes at det ved gjennomføringen av turene tas særlig hensyn til reindriften 
slik at risiko for forstyrrelser unngås. 

• Det må leveres rapport innen 31.12 hvert år. 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. 

• Tillatelsen må medbringes og kunne fremvises under turene. 

 
--- slutt på innstilling -- 

Behandling 

M. Mortensson foreslo et nytt vedtak: 
 
Søknaden avslås med hensynet til reindrifta. Svahken sijte er et helårsdistrikt. Belastningen blir 
for stor og reinen får ikke beitero. På grunn av klimaendringer må alle områder tas i bruk. 
 
Nytt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (5-0). 
 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia avslår søknaden med hensynet til reindrifta. 
Svahken sijte er et helårsdistrikt. Belastningen blir for stor og reinen får ikke beitero. På grunn 
av klimaendringer må alle områder tas i bruk. 
 
 
 
 
 
 
 



ST 37/2022 Femundsmarka nasjonalpark - dispensasjon for 
motorisert ferdsel til utleiebuer tilhørende Haugen gård 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 
25.11.2022  

Forslag til vedtak 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon fra verneforskriften for 

Femundsmarka nasjonalpark, § 3 punkt 5.1, for vintersesongene 2022 til og med sesongen 

2031/2032 for transport av ved, vedlikeholdsmaterialer, proviant, bagasje og personer til 

utleiehusvære. Dispensasjonen gis i henhold til § 3 punkt 5. 3 d) og § 3 punkt 5. 3 e).  

Vilkår: 

• Dispensasjonen gjelder for Svein Bjarne Waldal, og familiemedlemmene Bente Waldal 
og Jon Arve Wålberg, til bruk av snøskuter for til utleiehusvære ved Nedre Roasten, 
Lille Vonsjøen og på Grøtådalssetra. 

• Dispensasjonen gjelder for vintrene 2022 til og med vinteren 2031/2032 forutsatt at det 
er fast bosetting på Haugen. 

• Transportene skal følge den tradisjonelle og etablerte kjøretraseen fram til husværene. I 
henhold til vedlagte kart.  

• Dispensasjonen gjelder for inntil 25 turer pr. vintersesong og husvære. Det skal 
imidlertid legges vekt på å begrense antall turer til det absolutt nødvendige. 

• All kjøring skal skje på en hensynsfull måte slik at skader på vegetasjonen og unødige 
forstyrrelser av dyrelivet unngås. Dette innebærer at det må være frossen snødekt mark 
før kjøringen kan finne sted.  

• Det stilles ikke krav til medbrakt kjørejournal men det skal føres rapport for kjøringen 
etter hver sesong og det skal innrapporteres til nasjonalparkstyret innen 31. mai hvert 
år. 

• Dispensasjonen skal medbringes under transportene. 
  

--- slutt på innstilling --- 

Behandling 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (5-0). 
 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon fra verneforskriften for 
Femundsmarka nasjonalpark, § 3 punkt 5.1, for vintersesongene 2022 til og med sesongen 
2031/2032 for transport av ved, vedlikeholdsmaterialer, proviant, bagasje og personer til 
utleiehusvære. Dispensasjonen gis i henhold til § 3 punkt 5. 3 d) og § 3 punkt 5. 3 e).  

Vilkår: 

• Dispensasjonen gjelder for Svein Bjarne Waldal, og familiemedlemmene Bente Waldal 
og Jon Arve Wålberg, til bruk av snøskuter for til utleiehusvære ved Nedre Roasten, 
Lille Vonsjøen og på Grøtådalssetra. 

• Dispensasjonen gjelder for vintrene 2022 til og med vinteren 2031/2032 forutsatt at det 
er fast bosetting på Haugen. 

• Transportene skal følge den tradisjonelle og etablerte kjøretraseen fram til husværene. I 
henhold til vedlagte kart.  



• Dispensasjonen gjelder for inntil 25 turer pr. vintersesong og husvære. Det skal 
imidlertid legges vekt på å begrense antall turer til det absolutt nødvendige. 

• All kjøring skal skje på en hensynsfull måte slik at skader på vegetasjonen og unødige 
forstyrrelser av dyrelivet unngås. Dette innebærer at det må være frossen snødekt mark 
før kjøringen kan finne sted.  

• Det stilles ikke krav til medbrakt kjørejournal men det skal føres rapport for kjøringen 
etter hver sesong og det skal innrapporteres til nasjonalparkstyret innen 31. mai hvert 
år. 

• Dispensasjonen skal medbringes under transportene. 
  

--- slutt på innstilling -- 

ST 38/2022 Femundsmarka nasjonalpark - dispensasjon for 
motorisert ferdsel til utleiebu tilhørende Jonasvollen 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 
25.11.2022  

Forslag til vedtak 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon fra verneforskriften for 

Femundsmarka nasjonalpark, § 3 punkt 5.1, for vintersesongene 2022 til og med sesongen 

2031/2032 for transport av ved, vedlikeholdsmaterialer, proviant, bagasje og personer til 

utleiehusvære. Dispensasjonen gis i henhold til § 3 punkt 5. 3 d) og § 3 punkt 5. 3 e).  

Vilkår: 

• Dispensasjonen gjelder for Kjell Magne Svendsen og familiemedlemmene Nina 
Svendsen og Kjetil Svendsen til bruk av snøskuter for transport til utleiehusvære ved 
Øvre Roasten. 

• Dispensasjonen gjelder for vinteren 2022 til og med vinteren 2031/2032 forutsatt at det 
er fast bosetting på Jonasvollen. 

• Transportene skal følge den tradisjonelle og etablerte kjøretraseen fram til husværene. I 
henhold til vedlagte kart.  

• Dispensasjonen gjelder for inntil 35 turer pr. vintersesong. Det skal imidlertid legges 
vekt på å begrense antall turer til det absolutt nødvendige. 

• All kjøring skal skje på en hensynsfull måte slik at skader på vegetasjonen og unødige 
forstyrrelser av dyrelivet unngås. Dette innebærer at det må være frossen snødekt mark 
før kjøringen kan finne sted.  

• Det stilles ikke krav til medbrakt kjørejournal men det skal føres rapport for kjøringen 
etter hver sesong og det skal innrapporteres til nasjonalparkstyret innen 31. mai hvert 
år. 

• Dispensasjonen skal medbringes under transportene.  

--- slutt på innstilling --- 

Behandling 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (5-0). 
 



Vedtak 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon fra verneforskriften for 

Femundsmarka nasjonalpark, § 3 punkt 5.1, for vintersesongene 2022 til og med sesongen 

2031/2032 for transport av ved, vedlikeholdsmaterialer, proviant, bagasje og personer til 

utleiehusvære. Dispensasjonen gis i henhold til § 3 punkt 5. 3 d) og § 3 punkt 5. 3 e).  

Vilkår: 

• Dispensasjonen gjelder for Kjell Magne Svendsen og familiemedlemmene Nina 
Svendsen og Kjetil Svendsen til bruk av snøskuter for transport til utleiehusvære ved 
Øvre Roasten. 

• Dispensasjonen gjelder for vinteren 2022 til og med vinteren 2031/2032 forutsatt at det 
er fast bosetting på Jonasvollen. 

• Transportene skal følge den tradisjonelle og etablerte kjøretraseen fram til husværene. I 
henhold til vedlagte kart.  

• Dispensasjonen gjelder for inntil 35 turer pr. vintersesong. Det skal imidlertid legges 
vekt på å begrense antall turer til det absolutt nødvendige. 

• All kjøring skal skje på en hensynsfull måte slik at skader på vegetasjonen og unødige 
forstyrrelser av dyrelivet unngås. Dette innebærer at det må være frossen snødekt mark 
før kjøringen kan finne sted.  

• Det stilles ikke krav til medbrakt kjørejournal men det skal føres rapport for kjøringen 
etter hver sesong og det skal innrapporteres til nasjonalparkstyret innen 31. mai hvert 
år. 

• Dispensasjonen skal medbringes under transportene. 
 

--- slutt på innstilling – 
 

ST 39/2022 Femundsmarka nasjonalpark - dispensasjon for 
motorisert ferdsel til utleiebuer tilhørende Nordre Svukuriset 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 
25.11.2022  

Forslag til vedtak 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon fra verneforskriften for 

Femundsmarka nasjonalpark, § 3 punkt 5.1, for vintersesongene 2022 til og med sesongen 

2031/2032 for transport av ved, vedlikeholdsmaterialer, proviant, bagasje og personer til 

utleiehusvære. Dispensasjonen gis i henhold til § 3 punkt 5. 3 d) og § 3 punkt 5. 3 e).  

Vilkår: 

• Dispensasjonen gjelder for Oddgeir Riseth og Olav Riseth til bruk av snøskuter for 
transport til utleiehusvære ved Nedre Revlingsjøen, og Øvre Revlingsjøen, bu ved 
Kratlan og en bu sørøst for Revlingsjøene. 

• Dispensasjonen gjelder for vintrene 2022 til og med vinteren 2031/2032 forutsatt at det 
er fast bosetting på Nordre Svukuriset. 

• Transportene skal følge den tradisjonelle og etablerte kjøretraseen fram til husværene. I 
henhold til vedlagte kart.  

• Dispensasjonen gjelder for inntil 25 turer pr. vintersesong til bu ved Kratlan, 50 turer til 
bu ved Nedre Revlingsjøen og 50 turer til bu ved Øvre Revlingsjøen, samt 15 turer til bu 
sørøst for Revlingsjøene. Det skal imidlertid legges vekt på å begrense antall turer til 
det absolutt nødvendige. 



• All kjøring skal skje på en hensynsfull måte slik at skader på vegetasjonen og unødige 
forstyrrelser av dyrelivet unngås. Dette innebærer at det må være frossen snødekt mark 
før kjøringen kan finne sted.  

• Det stilles ikke krav til medbrakt kjørejournal men det skal føres rapport for kjøringen 
etter hver sesong og det skal innrapporteres til nasjonalparkstyret innen 31. mai hvert 
år. 

• Dispensasjonen skal medbringes under transportene. 
  

--- slutt på innstilling --- 

Behandling 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (5-0). 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon fra verneforskriften for 

Femundsmarka nasjonalpark, § 3 punkt 5.1, for vintersesongene 2022 til og med sesongen 

2031/2032 for transport av ved, vedlikeholdsmaterialer, proviant, bagasje og personer til 

utleiehusvære. Dispensasjonen gis i henhold til § 3 punkt 5. 3 d) og § 3 punkt 5. 3 e).  

Vilkår: 

• Dispensasjonen gjelder for Oddgeir Riseth og Olav Riseth til bruk av snøskuter for 
transport til utleiehusvære ved Nedre Revlingsjøen, og Øvre Revlingsjøen, bu ved 
Kratlan og en bu sørøst for Revlingsjøene. 

• Dispensasjonen gjelder for vintrene 2022 til og med vinteren 2031/2032 forutsatt at det 
er fast bosetting på Nordre Svukuriset. 

• Transportene skal følge den tradisjonelle og etablerte kjøretraseen fram til husværene. I 
henhold til vedlagte kart.  

• Dispensasjonen gjelder for inntil 25 turer pr. vintersesong til bu ved Kratlan, 50 turer til 
bu ved Nedre Revlingsjøen og 50 turer til bu ved Øvre Revlingsjøen, samt 15 turer til bu 
sørøst for Revlingsjøene. Det skal imidlertid legges vekt på å begrense antall turer til 
det absolutt nødvendige. 

• All kjøring skal skje på en hensynsfull måte slik at skader på vegetasjonen og unødige 
forstyrrelser av dyrelivet unngås. Dette innebærer at det må være frossen snødekt mark 
før kjøringen kan finne sted.  

• Det stilles ikke krav til medbrakt kjørejournal men det skal føres rapport for kjøringen 
etter hver sesong og det skal innrapporteres til nasjonalparkstyret innen 31. mai hvert 
år. 

• Dispensasjonen skal medbringes under transportene. 
 

--- slutt på innstilling --- 

 
 
 
 
 
 
 



ST 40/2022 Femundsmarka nasjonalpark - dispensasjon for 
motorisert ferdsel til utleiebu tilhørende Røsten 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 
25.11.2022  

Forslag til vedtak 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon fra verneforskriften for 

Femundsmarka nasjonalpark, § 3 punkt 5.1, for vintersesongene 2022 til og med sesongen 

2031/2032 for transport av ved, vedlikeholdsmaterialer, proviant, bagasje og personer til 

utleiehusvære. Dispensasjonen gis i henhold til § 3 punkt 5. 3 d) og § 3 punkt 5. 3 e).  

Vilkår: 

• Dispensasjonen gjelder for Katrine Røsten, og familiemedlemmer Robin Øyen (sønn) 
og Henning Flobak (samboer) til bruk av snøskuter for transport til utleiehusvære ved 
Store Vonsjøen. 

• Dispensasjonen gjelder for vinteren 2022 til og med vinteren 2031/2032 forutsatt at det 
er fast bosetting på Røsten. 

• Transportene skal følge den tradisjonelle og etablerte kjøretraseen fram til husværene. I 
henhold til vedlagte kart.  

• Dispensasjonen gjelder for inntil 25 turer pr. vintersesong. Det skal imidlertid legges 
vekt på å begrense antall turer til det absolutt nødvendige. 

• All kjøring skal skje på en hensynsfull måte slik at skader på vegetasjonen og unødige 
forstyrrelser av dyrelivet unngås. Dette innebærer at det må være frossen snødekt mark 
før kjøringen kan finne sted.  

• Det stilles ikke krav til medbrakt kjørejournal, men det skal føres rapport for kjøringen 
etter hver sesong og det skal innrapporteres til nasjonalparkstyret innen 31. mai hvert 
år. 

• Dispensasjonen skal medbringes under transportene. 
 

--- slutt på innstilling -- 

Behandling 

M. Mortensson foreslo en justering av kjøretrasè og pkt. 3 i vilkårene: 
 
Transporten skal følge veien fra Elgå til Svukuriset, og videre derifra til Vonsjøen. I henhold til 
vedlagte kart. 
 
Forslag til vedtak med endringsforslag ble enstemmig vedtatt (5-0). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  
 

  
 

 
 

  
 

  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Vedtak

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon fra verneforskriften for 

Femundsmarka nasjonalpark, § 3 punkt 5.1, for vintersesongene 2022 til og med sesongen 

2031/2032 for transport av ved, vedlikeholdsmaterialer, proviant, bagasje og personer til 

utleiehusvære. Dispensasjonen gis i henhold til § 3 punkt 5. 3 d) og § 3 punkt 5. 3 e).

Vilkår:

• Dispensasjonen gjelder for Katrine Røsten, og familiemedlemmer Robin Øyen (sønn)
og Henning Flobak (samboer) til bruk av snøskuter for transport til utleiehusvære ved 
Store Vonsjøen.

• Dispensasjonen gjelder for vinteren 2022 til og med vinteren 2031/2032 forutsatt at det 
er fast bosetting på Røsten.

• Transportene skal følge veien fra Elgå til Svukuriset, og videre derifra til Vonsjøen. I 
henhold til vedlagte kart.

• Dispensasjonen gjelder for inntil 25 turer pr. vintersesong. Det skal imidlertid legges
vekt på å begrense antall turer til det absolutt nødvendige.

• All kjøring skal skje på en hensynsfull måte slik at skader på vegetasjonen og unødige 
forstyrrelser av dyrelivet unngås. Dette innebærer at det må være frossen snødekt mark
før kjøringen kan finne sted.

• Det stilles ikke krav til medbrakt kjørejournal, men det skal føres rapport for kjøringen 
etter hver sesong og det skal innrapporteres til nasjonalparkstyret innen 31. mai hvert
år.

• Dispensasjonen skal medbringes under transportene.

---  slutt på innstilling  ---

ST 41/2022 Femundsmarka nasjonalpark  -  dispensasjon for 
motorisert ferdsel til utleiebuer tilhørende Ryvang gård

Saksprotokoll i  Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia  -
25.11.2022

Forslag til  vedtak

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon fra verneforskriften for 

Femundsmarka nasjonalpark, § 3 punkt 5.1, for vintersesongene 2022 til og med sesongen 

2031/2032 for transport av ved, vedlikeholdsmaterialer, proviant, bagasje og personer til 

utleiehusvære. Dispensasjonen gis i henhold til § 3 punkt 5. 3 d) og § 3 punkt 5. 3 e).

Det gis også dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i Forskrift om fredning for 

Grøvelsjøen naturreservat, av 22.12.1989, Kap IV.punkt 3. Med hjemmel i naturmangfoldlovens 

§48.

Vilkår:

• Dispensasjonen gjelder for Kjell Ryvang og Eva Thoresen Ryvang til bruk av snøskuter 
for transport til utleiehusvære ved Rønsjøen og Lille Vonsjøen

• Dispensasjonen gjelder for vinteren 2022 til og med vinteren 2031/2032 forutsatt at det 
er fast bosetting på Ryvang gård.

• Transportene skal følge den tradisjonelle og etablerte kjøretraseen fram til husværene. I 
henhold til vedlagte kart.

• Dispensasjonen gjelder for inntil 25 turer pr. vintersesong og husvære. Det skal 
imidlertid legges vekt på å begrense antall turer til det absolutt nødvendige.



• All kjøring skal skje på en hensynsfull måte slik at skader på vegetasjonen og unødige 
forstyrrelser av dyrelivet unngås. Dette innebærer at det må være frossen snødekt mark 
før kjøringen kan finne sted.  

• Det stilles ikke krav til medbrakt kjørejournal men det skal føres rapport for kjøringen 
etter hver sesong og det skal innrapporteres til nasjonalparkstyret innen 31. mai hvert 
år. 

• Dispensasjonen skal medbringes under transportene. 
 

--- slutt på innstilling --- 

Behandling 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (5-0). 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon fra verneforskriften for 

Femundsmarka nasjonalpark, § 3 punkt 5.1, for vintersesongene 2022 til og med sesongen 

2031/2032 for transport av ved, vedlikeholdsmaterialer, proviant, bagasje og personer til 

utleiehusvære. Dispensasjonen gis i henhold til § 3 punkt 5. 3 d) og § 3 punkt 5. 3 e).  

Det gis også dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i Forskrift om fredning for 

Grøvelsjøen naturreservat, av 22.12.1989, Kap IV.punkt 3. Med hjemmel i naturmangfoldlovens 

§48.  

Vilkår: 

• Dispensasjonen gjelder for Kjell Ryvang og Eva Thoresen Ryvang til bruk av snøskuter 
for transport til utleiehusvære ved Rønsjøen og Lille Vonsjøen  

• Dispensasjonen gjelder for vinteren 2022 til og med vinteren 2031/2032 forutsatt at det 
er fast bosetting på Ryvang gård. 

• Transportene skal følge den tradisjonelle og etablerte kjøretraseen fram til husværene. I 
henhold til vedlagte kart.  

• Dispensasjonen gjelder for inntil 25 turer pr. vintersesong og husvære. Det skal 
imidlertid legges vekt på å begrense antall turer til det absolutt nødvendige. 

• All kjøring skal skje på en hensynsfull måte slik at skader på vegetasjonen og unødige 
forstyrrelser av dyrelivet unngås. Dette innebærer at det må være frossen snødekt mark 
før kjøringen kan finne sted.  

• Det stilles ikke krav til medbrakt kjørejournal men det skal føres rapport for kjøringen 
etter hver sesong og det skal innrapporteres til nasjonalparkstyret innen 31. mai hvert 
år. 

• Dispensasjonen skal medbringes under transportene. 
 

--- slutt på innstilling --- 

 

 

 



ST 42/2022 Femundsmarka NP - Grøvelsjøen NR - avslag - 
motorisert ferdsel - snødekt mark - 2023 - Hans Tormod 
Hansen 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 
25.11.2022  

Forslag til vedtak 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir avslag på søknad fra Hans Tormod 

Hansen og Kristin Slyngstad til transport med snøscooter for drift og vedlikehold av bu ved 

Rønsjøen. De 25 turene som er blitt gitt til den faste bosettingen på Ryvang skal også dekke 

nødvendig transport til drift og vedlikehold. 

--- slutt på innstilling --- 

Behandling 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (5-0). 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir avslag på søknad fra Hans Tormod 

Hansen og Kristin Slyngstad til transport med snøscooter for drift og vedlikehold av bu ved 

Rønsjøen. De 25 turene som er blitt gitt til den faste bosettingen på Ryvang skal også dekke 

nødvendig transport til drift og vedlikehold. 

--- slutt på innstilling --- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ST 43/2022 Delegering av myndighet til 
nasjonalparkforvalterne - Overtredelsesgebyr etter 
naturmangfoldloven 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 
25.11.2022  

Forslag til vedtak 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir nasjonalparkforvalterne delegert 

myndighet til å sende over aktuelle overtredelser til Miljødirektoratet med sikte på 

overtredelsesgebyr.  

Vilkår 

• Gjelder overtredelser etter naturmangfoldloven og verneforskriftene som vurderes å 

være mindre alvorlige, der det ikke har medført særlige konsekvenser for naturverdier. 

• Alvorlige overtredelser skal fortsatt vurderes av arbeidsutvalget (AU) eller 

nasjonalparkstyret for eventuell politianmeldelse. 

• Styreleder orienteres om saken for å avgjøre hvilken reaksjon som skal benyttes. 

• Nasjonalparkstyret orienteres om aktuelle saker sendt over til Miljødirektoratet i 

påfølgende styremøte. 

• Delegeringsreglementet for nasjonalparkstyret revideres i tråd med dette vedtaket.  

 

--- slutt på innstilling --- 

Behandling 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (5-0). 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir nasjonalparkforvalterne delegert 

myndighet til å sende over aktuelle overtredelser til Miljødirektoratet med sikte på 

overtredelsesgebyr.  

Vilkår 

• Gjelder overtredelser etter naturmangfoldloven og verneforskriftene som vurderes å 

være mindre alvorlige, der det ikke har medført særlige konsekvenser for naturverdier. 

• Alvorlige overtredelser skal fortsatt vurderes av arbeidsutvalget (AU) eller 

nasjonalparkstyret for eventuell politianmeldelse. 

• Styreleder orienteres om saken for å avgjøre hvilken reaksjon som skal benyttes. 

• Nasjonalparkstyret orienteres om aktuelle saker sendt over til Miljødirektoratet i 

påfølgende styremøte. 

• Delegeringsreglementet for nasjonalparkstyret revideres i tråd med dette vedtaket.  

 

--- slutt på innstilling --- 



ST 44/2022 Endring av grenser og forskrifter for 
Femundsmarka nasjonalpark og Langtjønna 
landskapsvernområde 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 
25.11.2022  

Forslag til vedtak 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia oppfordrer Miljødirektoratet og 

Statsforvalteren i Trøndelag til å justere vernegrensene og verneforskriften for Femundsmarka 

nasjonalpark og Langtjønna landskapsvernområde så raskt som mulig i tråd med den 

opprinnelige intensjonen ved Svartvika, Lorthølet og Røosen. Styret ber derfor om at prosessen 

med utvidelse mot nord i Femundsmarka nasjonalpark prioriteres. 

--- slutt på innstilling --- 

Behandling 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (5-0). 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia oppfordrer Miljødirektoratet og 

Statsforvalteren i Trøndelag til å justere vernegrensene og verneforskriften for Femundsmarka 

nasjonalpark og Langtjønna landskapsvernområde så raskt som mulig i tråd med den 

opprinnelige intensjonen ved Svartvika, Lorthølet og Røosen. Styret ber derfor om at prosessen 

med utvidelse mot nord i Femundsmarka nasjonalpark prioriteres. 

--- slutt på innstilling --- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ST 45/2022 Tiltaksplan for verneområdene i 2023 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 
25.11.2022  

Forslag til vedtak 

Utkast til tiltaksplan tas til etterretning, med de føringene for prioritering av tiltakene som 

framkom i møtet. Nasjonalparkforvalterne delegeres myndighet til å utarbeide prosjektsøknader 

for de aktuelle tiltakene i henhold til styrets prioriteringer, innen fristen 10. januar 2023. 

--- slutt på innstilling --- 

Behandling 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (5-0). 

Vedtak 

Utkast til tiltaksplan tas til etterretning, med de føringene for prioritering av tiltakene som 

framkom i møtet. Nasjonalparkforvalterne delegeres myndighet til å utarbeide prosjektsøknader 

for de aktuelle tiltakene i henhold til styrets prioriteringer, innen fristen 10. januar 2023. 

--- slutt på innstilling --- 

 

ST 46/2022 Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia 
- driftsmidler for 2023 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 
25.11.2022  

Forslag til vedtak 

Budsjett for driftsmidler tas til etterretning. Nasjonalparkforvalterne delegeres myndighet til å 

utarbeide søknad innen fristen 10. januar 2023. 

--- slutt på innstilling --- 

Behandling 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (5-0). 

Vedtak 

Budsjett for driftsmidler tas til etterretning. Nasjonalparkforvalterne delegeres myndighet til å 

utarbeide søknad innen fristen 10. januar 2023. 



--- slutt på innstilling --- 

ST 47/2022 Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia 
- møteplan for 2023 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 
25.11.2022  

Forslag til vedtak 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia godkjenner den framlagte møteplanen. 

--- slutt på innstilling --- 

Behandling 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (5-0). 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia godkjenner den framlagte møteplanen. 

 

ST 48/2022 Eventuelt 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 
25.11.2022  

 
C. Elgaaen orienterte om hans brev til Klima- og miljødepartementet om behov for driftsmidler 
til nasjonalparkstyrene. KLD har besvart spørsmålene i et brev tilbake. Det er i år foreslått en 
økning på 4 mill på post 1420.31. Dette er fortsatt en investeringspost og midlene kan ikke 
benyttes til drift. KLD nevner at det er en ambisjon om en ordning for fast fordeling av 
grunnstøtte til nasjonalpark- og verneområdestyrer for vedlikehold av infrastruktur, 
informasjonsarbeid m.m., men som også skal kunne dekke den type driftsoppgaver som det er 
problematisk å kunne dekke innenfor dagens budsjettrammer. Dette er en ordning som, 
dersom den blir innført, vil gjøre det unødvendig å søke om denne type utgifter fra år til år.  
 
 
 
 
 


