
Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia 
Møtested: Grøvelsjøen 
Dato: 28.06.2022 
Tidspunkt: 13:00 - 17:30 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Kari Anita Furunes Medlem Trøndelag fylkeskommune 
Eva Nordfjell Medlem Sametinget / Sámediggi 
Maths Mortensson Medlem Sametinget / Sámediggi 
Olav Røssum Medlem Innlandet fylkeskommune 
Christian Elgaaen Leder Røros kommune 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Line Storsnes Nestleder Engerdal kommune 
 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Terje Langfloen Line Storsnes Engerdal kommune 
 

Merknader: 
 
Orientering fra reiselivet i Sverige/Grövelsjön v/ Experience Grövelsjön og Svenska 
Turistföreningen. 
 
Ny utstilling og planer videre for Besøkssenteret v/ May Britt Trydal 
 

 

 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i 
møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
 
 
 
Christian Elgaaen, leder (sign.)      Terje Langfloen, varamedlem (sign. 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn  

Sindre Kolstad Valan Nasjonalparkforvalter 
Kirsten Thyrum Nasjonalparkforvalter 



Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

ST 21/2022 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige 
møte 

  

ST 22/2022 Referatsaker   

RS 4/2022 Delegering av myndighet etter naturmangfoldloven 
til Statsforvaltere og nasjonalpark- og 
verneområdestyrer - Stans, retting og tvangsmulkt 

 2022/197 

DS 9/2022 Delegerte saker   

DS 10/2022 Femundsmarka nasjonalpark - innvilget 
dispensasjon for frakt av materialer til bru ved 
Starrhåen - søker Kåre Tørres 

 2022/4356 

DS 11/2022 Femundsmarka og Gutulia nasjonalpark - justering 
av tillatelse til å etablere trelavvo ved Svukuriset 
turisthytte 

 2022/2798 

DS 12/2022 Femundsmarka nasjonalpark - dispensasjon for 
motorferdsel - transport av ved og materialer - 
Berit Gjellan 

 2022/3128 

DS 13/2022 Femundslia LVO - Dispensasjon - Biltransport til 
Svukuriset - 2022 - DNT Oslo og omegn 

 2022/4650 

DS 14/2022 Delegert vedtak - Femundsmarka nasjonalpark - 
dispensasjon - lavtflyvning med helikopter - 
Statsforvalteren i Trøndelag v/reindriftsavdelingen 

 2022/5907 

ST 23/2022 Femundsmarka NP - Uttransport av felt elg - ATV 
m/belter - 2022-2025 - Jaktlag Svartvika/Mugga B 

 2022/5802 

ST 24/2022 Langtjønna LVO, Femundsmarka NP - organisert 
ferdsel til fots - sommer - 2022-2024 - Olivia Milan 

 2022/6327 

ST 25/2022 Tiltaksmidler - forslag til revidert fordeling for 2022  2022/6285 

ST 26/2022 Eventuelt   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ST 21/2022 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige 
møte 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 
28.06.2022  

 
 

Forslag til vedtak 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia godkjenner møteinnkalling og sakliste til 
møtet 28-29. juni 2022. Nasjonalparkstyret velger….som sammen med leder skal godkjenne og 
underskrive protokollen for dette møtet. 
  

Behandling 

Terje Langfloen ble foreslått til å godkjenne og underskrive protokoll med leder. 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (6-0). 
  

Vedtak 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia godkjenner møteinnkalling og sakliste til 
møtet 28-29. juni 2022. Nasjonalparkstyret velger Terje Langfloen som sammen med leder skal 
godkjenne og underskrive protokollen for dette møtet. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ST 23/2022 Femundsmarka NP - Uttransport av felt elg - ATV 
m/belter - 2022-2025 - Jaktlag Svartvika/Mugga B 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 
28.06.2022  

Forslag til vedtak: 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon til jaktlag Svartvika/Mugga B 

v/ jaktleder Håkon Fredriksen for bruk av ATV m/belter til utfrakting av felt elg. Dispensasjon for 

bruk av ATV m/ belter gis med hjemmel i §48 i naturmangfoldloven. 

 

Vilkår: 

• Dispensasjonen gjelder for perioden 07.10-20.10 i 2022-2025. Den er kun for frakt av 

elg, og ikke transport av personell eller utstyr. Antall turer er begrenset til 1 tur pr. 

felte elg, pr. år. 

• Det skal ikke kjøres i bløtt terreng med dårlig bæreevne, heller ikke i bratte skråninger 

med ustabil grunn. 

• Det skal kun kjøres i ganghastighet eller lavere. 

• Motorferdselen innenfor nasjonalparken skal begrenses til det aller nødvendigste. All 

kjøring skal skje på en hensynsfull måte slik at unødig forstyrrelse av dyrelivet 

unngås. 

• Det gis ikke tillatelse å rydde trasé eller lignende i forbindelse med transport. 

• Tillatelsen skal medbringes og kunne fremvises under kjøring. 

• Rapport med oversikt over antall turer og trasè/GPS-spor skal sendes 

nasjonalparkstyret innen 31. desember hvert år. 

  

Nasjonalparkstyret gjør oppmerksom på at denne dispensasjonen bare gjelder i forhold til 

verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark. Det må også innhentes tillatelse fra Røros 

kommune for kjøring i Langtjønna landskapsvernområde. 

  

 

Behandling 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (6-0). 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon til jaktlag Svartvika/Mugga B 
v/ jaktleder Håkon Fredriksen for bruk av ATV m/belter til utfrakting av felt elg. Dispensasjon for 
bruk av ATV m/ belter gis med hjemmel i §48 i naturmangfoldloven. 
 
Vilkår: 

• Dispensasjonen gjelder for perioden 07.10-20.10 i 2022-2025. Den er kun for frakt 
av elg, og ikke transport av personell eller utstyr. Antall turer er begrenset til 1 tur 
pr. felte elg, pr. år. 

• Det skal ikke kjøres i bløtt terreng med dårlig bæreevne, heller ikke i bratte skråninger 
med ustabil grunn. 

• Det skal kun kjøres i ganghastighet eller lavere. 



• Motorferdselen innenfor nasjonalparken skal begrenses til det aller nødvendigste. 
All kjøring skal skje på en hensynsfull måte slik at unødig forstyrrelse av 
dyrelivet unngås. 

• Det gis ikke tillatelse å rydde trasé eller lignende i forbindelse med transport. 

• Tillatelsen skal medbringes og kunne fremvises under kjøring. 

• Rapport med oversikt over antall turer og trasè/GPS-spor skal 
sendes nasjonalparkstyret innen 31. desember hvert år. 
 

Nasjonalparkstyret gjør oppmerksom på at denne dispensasjonen bare gjelder i forhold til 
verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark. Det må også innhentes tillatelse fra Røros 
kommune for kjøring i Langtjønna landskapsvernområde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ST 24/2022 Langtjønna LVO, Femundsmarka NP - organisert 
ferdsel til fots - sommer - 2022-2024 - Olivia Milan 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 
28.06.2022  

Forslag til vedtak: 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon til Olivia Milan for guidede 

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

21.02.2003. Dispensasjonen gjelder fra 1. juli-1. september i perioden 2022-2024. I Langtjønna 

landskapsvernområde er ferdsel til fots tillat jf. naturmangfoldloven § 36. 

  

Vilkår: 

• Dispensasjonen gjelder for angitt trasé (se kart nedenfor) og for inntill 7 personer. 

• 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 skal rapporteres etter hver sesong. Denne må inneholde informasjon om 

omfanget/antall turer, hvor mange deltakere det har vært og hvilke områder/traseer som 

er benyttet. Frist for innlevering er 1. desember. 

• 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. 

 

 
Trasé som skal benyttes for guidede turer i perioden 1. juli-1. september fra 2022-2024. 

  

 



 

Behandling 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (6-0). 
 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon til Olivia Milan for guidede 
turer i henhold til § 3 punkt 4.2 i vernebestemmelsene for Femundsmarka nasjonalpark av 
21.02.2003. Dispensasjonen gjelder fra 1. juli-1. september i perioden 2022-2024. I Langtjønna 
landskapsvernområde er ferdsel til fots tillat jf. naturmangfoldloven § 36 
 
Vilkår: 

• Dispensasjonen gjelder for angitt trasé (se kart nedenfor) og for inntill 7 personer. 

• 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 skal rapporteres etter hver sesong. Denne må inneholde informasjon om 
omfanget/antall turer, hvor mange deltakere det har vært og hvilke områder/traseer som 
er benyttet. Frist for innlevering er 1. desember. 

• 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. 
 

 
Trasé som skal benyttes for guidede turer i perioden 1. juli-1. september fra 2022-2024. 
 
 
 
 



ST 25/2022 Tiltaksmidler - forslag til revidert fordeling for 
2022 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 
28.06.2022  

Forslag til vedtak: 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia godkjenner justering av budsjett for 

tiltaksmidlene for 2022, i tråd med det som framkommer av saksframstillingen.  

  

 

Behandling 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (6-0). 
 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia godkjenner justering av budsjett for 
tiltaksmidlene for 2022, i tråd med det som framkommer av saksframstillingen.  
 

Tiltak  Tildelt  Merknad  Justering  
Ny 
tildeling 

Åpen seter Gutulia  90 000  

Avtale om vertskap er 
inngått med May Britt 
Trydal og med 
Besøkssenteret i Elgå 

0  90 000 

Ferdigstille innfallsport 
Synnervika 

120 000  

Avtale med Feste as i 
forhold til å ferdigstille 
anlegget og regulere 
ferdsel og parkering 
ved gapahuk, samt 
skilt på brygge. 

+ 20 000  140 000 

Ferdigstille innfallsport 
Gutulisjøen 

70 000  

Nytt vedskjul, med 
betalingsordning. Ny 
bålpanne – nye tavler 
og bladderbok ++ til 
Stallen er på plass. 
Samarbeidsprosjekt 
med Taiga 

-20 000  50 000 

Informasjonspunkt 
Valdalsfjellet 

60 000  

Foreløpig ikke 
igangsatt, litt usikkert 
hva det er mulig å få 
til her. Avtale med 
Taiga for å se 
nærmere på 
muligheter. 

0  60 000 

Informasjonspunkt 
Svukuriset og Haugen 

120 000  

Samarbeid med DNT, 
vertskap og Svahken. 
Informasjon inne med 
nye kart, bilder og 
historisk info, samt 

0  120 000 



bruk av nye bilder fra 
drift. 

Skjøtsel Heggrøsta  0    0 

Skjøtsel Muggsjølia  0    0 

Tilsyn og oppfølging av 
åpne buer – Vedkjøring 

50 000  

Vedkjøring 
gjennomført som 
tidligere år. Bla kjøp 
av tjenester fra Arne 
Langen i forhold til 
utkjøring av ved. 
Samt kjøp av ved 
tjenester fra Statskog. 

+10 000  60 000 

Planlegging av 
naturvernbrenning og 
skjøtsel 

100 000  

Kurs planlagt til den 
6.-7. sept på Røros 
med bistand fra 
Kyllesjøskog 
(Sverige). Deltagelse 
fra SNO, Mdir, 
Statsforvaltere, 
brannvesen +++ 
Samt utarbeiding av 3 
skjøtselsplaner for 
brenning. 

+ 10 000  110 000 

Stiforstering Valdalsfjellet - 
Sylen 

0   0 

Fjerne kunstige barrierer 
for fiskevandring – 
Røavassdraget 

20 000 

Aktuelt å fjerne en 
innretning i nedre del 
av Røavassdraget i 
samarbied med 
Engerdal fjellstyre. 
Befaring med 
Innlandet 
fylkeskommune utsatt 
pga stort arbeidspress 
i FK. 

-10 000 10 000 

Leirplasser – 
tilrettelegging 
fjerning av bålringer og 
søppel 

50 000  

Nye faste benker v/ 3 
leirplasser, nye 
sagkrakker og giliotin. 
Nytt vedskjul i 
Synnervika, med 
betalingsordning 

-10 000  40 000 

Fornying av Grenselandet 
tavler 

100 000  

Vil beholde 
skilttavlene, men 
aktuelt å fornye 
plakatene – 
pilotprosjekt i 
samarbeid Hyper og 
Mdir 

+20 000  120 000 

Skjøtsel av beitevoll 
Gutulia  

0  0   

Stiforsterking Gutulia  30 000  
Innkjøp av materialer i 
høst, utkjørøing til 
vinteren. 

-20 000  10 000 

Stiforstering Muggsjølia  40 000  
Befaring 4.7 med 
Statskog og DNT. 

0  40 000 



Ferdigstilling sommer 
2022. 

Restaurering og 
vedklikehold av 
Gutulisetra 

220 000  

Lillebovollen 
restaureres i 
september. 
Nedpåvollen, her er 
nye utebenker på 
plass, gjennomført 
innsetting av nye 
vinduer og takrenne, 
tjæring av tak (juni 
2022). 

0  220 000 

Uforutsette utgifter  50 000  
Noe usikkerhet på 
flere av prosjektene 

 50 000 

TOTALT  
1120 
000 

  1120 000 

 
 
 
 
 

ST 26/2022 Eventuelt 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 
28.06.2022  

 

Grensemerker ved Røosen 
 
C. Elgaaen orienterte styret om en sak angående merking av vernegrensen ved Røosen i 
Femundsmarka nasjonalpark. SNO har nylig merket vernegrensen i sjøen med blåser og 
løveskilt, uten at nasjonalparkstyret har bedt om dette. Hensikten har vært å informere de som 
krysser grensen med motorbåt. Under verneprosessen som ble avsluttet i 2003, ble grensen 
tegnet over elveosen. Hensikten var derimot at grensen skulle følge land lenger opp og at båter 
skulle kunne kjøre opp elveosen for å parkere båtene. Styreleder og nasjonalparkforvaltere 
ønsket en videreføring av praksisen som har vært, der man praktiserer mulighet for å ha båter i 
den aktuelle bukta. Merkene ble etter hvert fjernet, etter mange negative reaksjoner fra brukere 
og besøkende.  
 
C. Elgaaen fremmet derfor følgende forslag til vedtak: 
Nasjonalparkstyret vil ikke ha grensemerker i sjøen ved Røosen. Det har gjennom år ikke vært 
et problem at båter kjører noen meter inn til land og legger til, på en trygg og sikker måte. 
Nasjonalparkgrensa bør følge land i tråd med intensjonen, og nasjonalparkstyret imøteser at 
dette blir endret ved neste revisjon av verneforskriften. 
 

Behandling 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (6-0). 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret vil ikke ha grensemerker i sjøen ved Røosen. Det har gjennom år ikke vært 
et problem at båter kjører noen meter inn til land og legger til, på en trygg og sikker måte. 
Nasjonalparkgrensa bør følge land i tråd med intensjonen, og nasjonalparkstyret imøteser at 
dette blir endret ved neste revisjon av verneforskriften. 


