
Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia 
Møtested: Femunden, Røros 
Dato: 29.04.2022 
Tidspunkt: 10:00 - 15:00 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Eva Nordfjell Medlem Sametinget / Sámediggi 
Line Storsnes Nestleder Engerdal kommune 
Olav Røssum Medlem Innlandet fylkeskommune 
Christian Elgaaen Leder Røros kommune 
Maths Mortensson Medlem Sametinget / Sámediggi 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Kari Anita Furunes Medlem Trøndelag fylkeskommune 
 
 

Merknader: 

Statskog v/ Astrid Haug og Sjur Åsgård orienterte om Statskogs rolle i Femundsmarka, 
nye stillinger på Røros og om Fjelltjenestens oppsyns- og tiltaksarbeid. 
 
Pr. dags dato er det ingen vara for Trøndelag fylkeskommune. 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Sindre Kolstad Valan 
Kirsten Thyrum 

Nasjonalparkforvalter 
Nasjonalparkforvalter 

 
 
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.)                                         Olav Røssum, medlem (sign.) 
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ST 9/2022 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige 
møte 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 
29.04.2022  

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

Behandling 

Olav Røssum 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 29. april 2022. 
Nasjonalparkstyret velger Olav Røssum som sammen med leder skal godkjenne og 
underskrive protokollen for dette møtet. 
  
 
 

ST 11/2022 Årsrapport for 2021 - Til godkjenning 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 
29.04.2022  

Forslag til vedtak: 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia tar Årsrapporten for 2021 til etterretning. 

  

 

Behandling 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (5-0) 
 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia tar Årsrapporten for 2021 til etterretning. 
 
 

ST 12/2022 Oppnevning av nye medlemmer i Arbeidsutvalget 
(AU) for 2022-2024 



Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 
29.04.2022  

Forslag til vedtak: 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia konstituerer følgende medlemmer til 

arbeidsutvalget for perioden 2022 – 2024: 

  

Leder: Christian Elgaaen  Personlig vara: Kari Anita Furunes 

Nestleder: Line Storsnes  Personlig vara: Olav Røssum 

Medlem:       Personlig vara: 

  

 

C. Elgaaen fremmet følgende forslag: 
Eva Nordfjell som fast medlem og Maths Mortensson som vara. 

  

 

Behandling 

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

Vedtak 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia konstituerer følgende medlemmer til 
arbeidsutvalget for perioden 2022 – 2024: 

Leder: Christian Elgaaen 
Nestleder: Line Storsnes 
Medlem: Eva Nordfjell 

Personlig vara: Kari Anita Furunes 
Personlig vara: Olav Røssum 
Personlig vara: Maths Mortensson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ST 13/2022 Femundsmarka NP, Gutulia NP - Drone - 2022-
2025 - Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 
29.04.2022  

Forslag til vedtak: 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon til nasjonalparkforvalterne 

for å fly drone i henhold til § 3 punkt 6.2 i vernebestemmelsene for Femundsmarka 

nasjonalpark av 21.02.2003 og Gutulia nasjonalpark av 10.09.2004. Dispensasjon gis med 

hjemmel i § 48 i naturmangfoldloven. Dispensasjonen gjelder for 2022-2025. 

  

Vilkår: 

• Flyvningen skal avgrenses til perioden 1. juni - 28. februar, men kan ved særskilte 

behov gjennomføres i perioden 1. mars - 31. mai. 

• Flyving ved sårbare lokaliteter skal unngås. Ved observasjon av rovfugl må dronen tas 

ned til fuglen har trekt vekk. 

• Ved bruk av droner så skal det tas særlig hensyn til dyre- og fuglelivet og reindriften i 

området. 

• For hver flyvning skal det innhentes eventuelle andre tillatelser og flyvingen skal følge 

Luftfartstilsynets regler for bruk av droner. 

• Ved publisering av film og bilder skal det gå klart fram at det er gitt tillatelse fra 

nasjonalparkstyret. 

  

 

Behandling 

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

Vedtak 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon til nasjonalparkforvalterne 
for å fly drone i henhold til § 3 punkt 6.2 i vernebestemmelsene for Femundsmarka 
nasjonalpark av 21.02.2003 og Gutulia nasjonalpark av 10.09.2004. Dispensasjon gis med 
hjemmel i § 48 i naturmangfoldloven. Dispensasjonen gjelder for 2022-2025. 
 
Vilkår: 

• Flyvningen skal avgrenses til perioden 1. juni - 28. februar, men kan ved særskilte 
behov gjennomføres i perioden 1. mars - 31. mai. 

• Flyving ved sårbare lokaliteter skal unngås. Ved observasjon av rovfugl må dronen 
tas ned til fuglen har trekt vekk. 

• Ved bruk av droner så skal det tas særlig hensyn til dyre- og fuglelivet og reindriften i 
området. 

• For hver flyvning skal det innhentes eventuelle andre tillatelser og flyvingen skal følge 
Luftfartstilsynets regler for bruk av droner. 

• Ved publisering av film og bilder skal det gå klart fram at det er gitt tillatelse fra 
nasjonalparkstyret. 

  



  

ST 14/2022 Femundsmarka NP - Utsetting av røyerogn - 
Kratltjønnan - 2022-2026 - Engerdal fjellstyre 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 
29.04.2022  

Forslag til vedtak: 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon til Engerdal fjellstyre fra 

verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark, § 3 pkt. 3.3, til utsetting av befruktet røyerogn 

i vannene: Øvre Kratltjønna, Stortjønna, Grunnkratlan, Djuptjønna, Langtjønna, Titjønna og 

Vonsjøtjønna i Engerdal. 

Vilkår: 

• Dispensasjonen gjelder for perioden 2022-2026. 

• Røye er eneste art som skal settes ut, og rognen skal være av stedegen stamme for 

samme vassdrag. 

• Tiltaket skal gjennomføres skånsomt og ta hensyn til naturverdiene. 

• Nasjonalparkstyret skal holdes orientert om utviklingen av fiskebestanden i området. 

Det skal gis en tilbakemelding om virkningene av tiltaket etter utført arbeid. 

• Tillatelsen må medbringes og kunne fremvises under arbeidet. 

  

Det forutsettes at grunneier gir tillatelse til det aktuelle tiltaket. Samt nødvendige 

dispensasjoner etter annet lovverk, herunder tillatelse fra Innlandet fylkeskommune. 

  

 

Behandling 

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

Vedtak 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon til Engerdal fjellstyre fra 
verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark, § 3 pkt. 3.3, til utsetting av befruktet røyerogn 
i vannene: Øvre Kratltjønna, Stortjønna, Grunnkratlan, Djuptjønna, Langtjønna, Titjønna og 
Vonsjøtjønna i Engerdal. 
 
Vilkår: 

• Dispensasjonen gjelder for perioden 2022-2026. 

• Røye er eneste art som skal settes ut, og rognen skal være av stedegen stamme for 
samme vassdrag. 

• Tiltaket skal gjennomføres skånsomt og ta hensyn til naturverdiene. 

• Nasjonalparkstyret skal holdes orientert om utviklingen av fiskebestanden i området. 
Det skal gis en tilbakemelding om virkningene av tiltaket etter utført arbeid. 

• Tillatelsen må medbringes og kunne fremvises under arbeidet. 
 
Det forutsettes at grunneier gir tillatelse til det aktuelle tiltaket. Samt nødvendige 
dispensasjoner etter annet lovverk, herunder tillatelse fra Innlandet fylkeskommune. 
  



 

ST 15/2022 Femundsmarka NP - organisert ferdsel - sommer 
- 2022 - Gustav Bringby/Prima Travel 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 
29.04.2022  

Forslag til vedtak: 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon til Gustav Bringby for 

organisert ferdsel til fots i henhold til § 3 punkt 4.2 i vernebestemmelsene for Femundsmarka 

nasjonalpark av 21.02.2003. Dispensasjonen gjelder for inntil 1 tur i perioden 22. august 2022 

til 27. august 2022. 

Vilkår: 

• Størrelsen på gruppa kan være inntil 20 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 forutsettes at det ved gjennomføringen av turene tas særlig hensyn til reindriften 
slik at risiko for forstyrrelser unngås. 

• Det skal leveres en rapport etter at turene er gjennomført. 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. oktober 2022. 

• 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. 
  

 

Behandling 

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

Vedtak 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon til Gustav Bringby for 
organisert ferdsel til fots i henhold til § 3 punkt 4.2 i vernebestemmelsene for Femundsmarka 
nasjonalpark av 21.02.2003. Dispensasjonen gjelder for inntil 1 tur i perioden 22. august 
2022 til 27. august 2022. 
 
Vilkår: 

• Størrelsen på gruppa kan være inntil 20 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 forutsettes at det ved gjennomføringen av turene tas særlig hensyn til reindriften 
slik at risiko for forstyrrelser unngås. 



• Det skal leveres en rapport etter at turene er gjennomført. 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. oktober 2022. 

• 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ST 16/2022 Femundsmarka NP - motorferdsel - snødekt mark 
- 2023-2025 - Jo Ivar Løvseth 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 
29.04.2022  

Forslag til vedtak: 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon til Jo Ivar Løvseth fra § 3 

punkt 5.1 i verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark, for bruk av snøscooter til transport 

av ved til bu ved Rundhåen, Grøtådalen. 

 

Vilkår: 

• Dispensasjonen gjelder for inntil 2 turer pr. år i 2023-2025. 

• Kjøringen skal gjennomføres før 30.04 hvert år. 

• 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 transporten tas særlig hensyn til 

reindriften, slik at risiko for forstyrrelser unngås. 

• Det skal benyttes eksisterende trasé fra Svukuriset og fram til Grøtådalen. 

• Det skal føres kjørebok som viser dato og strekning for kjøring. 

Føring av kjørebok kan gjøres på to ulike måter: 

1) Utfylling av kjørebok som sendes til Nasjonalparkstyret etter at kjøringen er utført, 

senest innen 31. mai 2022, eller 2) utfylling i mobilappen Ferdast 

(www.ferdast.no), hvor det legges inn dispensasjon og opplysninger om kjøring 

m.m. ved start og slutt av kjøringen. Ved bruk av Ferdast trengs ikke en 

innsending av rapport. 

• Kjørebok og tillatelse, eller utfylt Ferdast, skal medbringes under transporten og vises 

på forlangelse fra oppsyn. 

  

Det forutsettes at grunneier gir tillatelse til den aktuelle kjøringen. Samt nødvendige 

dispensasjoner etter annet lovverk. 

 

Forslag til vedtak: 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon til Jo Ivar Løvseth fra § 3 

punkt 5.2 i verneforskriften for Femundslia landskapsvernområde, for kjøring på vei til 

Svukuriset i forbindelse med transport av ved til bu ved Rundhåen, Grøtådalen. 

Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldloven § 48. 

  

Vilkår:  

• Dispensasjonen gjelder for inntil 2 turer pr. år i 2023-2025. 

  

Veien til Svukuriset er en privat vei, og kjøringen må avklares med Oddgeir Riseth som er eier 

av veien. 

  

 



 

M. Mortensson foreslo å endre tidspunktet for når kjøringen skal være gjennomført, fra 
30.04 til 20.04. Tidspunktet burde endres med hensyn til kalvingsperioden for rein. 

 

 

Behandling 

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

Vedtak 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon til Jo Ivar Løvseth fra § 3 
punkt 5.1 i verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark, for bruk av snøscooter til 
transport av ved til bu ved Rundhåen, Grøtådalen 
 
Vilkår: 

• Dispensasjonen gjelder for inntil 2 turer pr. år i 2023-2025. 

• Kjøringen skal gjennomføres før 20.04 hvert år. 

• 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 transporten tas særlig hensyn til 
reindriften, slik at risiko for forstyrrelser unngås. 

• Det skal benyttes eksisterende trasé fra Svukuriset og fram til Grøtådalen. 

• Det skal føres kjørebok som viser dato og strekning for kjøring. 
Føring av kjørebok kan gjøres på to ulike måter: 
1) Utfylling av kjørebok som sendes til Nasjonalparkstyret etter at kjøringen er utført, 
senest innen 31. mai 2022, eller 2) utfylling i mobilappen Ferdast 
(www.ferdast.no), hvor det legges inn dispensasjon og opplysninger om kjøring 
m.m. ved start og slutt av kjøringen. Ved bruk av Ferdast trengs ikke en 
innsending av rapport. 

• Kjørebok og tillatelse, eller utfylt Ferdast, skal medbringes under transporten og vises 
på forlangelse fra oppsyn. 
 

Det forutsettes at grunneier gir tillatelse til den aktuelle kjøringen. Samt nødvendige 
dispensasjoner etter annet lovverk. 
 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon til Jo Ivar Løvseth fra § 3 
punkt 5.2 i verneforskriften for Femundslia landskapsvernområde, for kjøring på vei til 
Svukuriset i forbindelse med transport av ved og materialer til bu ved Rundhåen, Grøtådalen. 
Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldloven § 48. 
 
Vilkår:  
 

• Dispensasjonen gjelder for inntil 2 turer pr. år i 2023-2025. 
 
Veien til Svukuriset er en privat vei, og kjøringen må avklares med Oddgeir Riseth som er eier 
av veien. 
 
 
 
 
 
 
  



 

ST 17/2022 Femundsmarka NP - søknad om oppsetting av 
lavvo på Svukuriset - DNT Oslo og Omegn 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 
29.04.2022  

Forslag til vedtak: 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon fra verneforskriften § 3 

punkt 1.1 til DNT Oslo og omegn for oppsetting av en Finstadlavvo, innenfor tunet til Svukuriset 

turisthytte. Dispensasjon gis i henhold til naturmangfoldlovens § 48. 

  

Vilkår: 

• Lavvoen skal ha en maksimal diameter på 5,5 meter 

• Høyde på bygget skal ikke være over 3 meter 

• Lavvoen settes oppå en egen platting, og det forutsettes at det ikke er nødvendig med 

større planerings- eller gravearbeider 

  

Behandling 

C. Elgaaen foreslo å legge til et generelt vilkår om at det gis dispensasjon under forutsetning av 
tillatelser fra grunneier og annet lovverk. 
 
Forslag til vedtak med endringsforslag ble enstemmig vedtatt (5-0). 
 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon fra verneforskriften § 3 
punkt 1.1 til DNT Oslo og omegn for oppsetting av en Finstadlavvo, innenfor tunet til Svukuriset 
turisthytte. Dispensasjon gis i henhold til naturmangfoldlovens § 48. 
 
Vilkår: 

• Lavvoen skal ha en maksimal diameter på 5,5 meter 

• Høyde på bygget skal ikke være over 3 meter 

• Lavvoen settes oppå en egen platting, og det forutsettes at det ikke er nødvendig med 
større planerings- eller gravearbeider 

 
Det forutsettes at grunneier gir tillatelse til det aktuelle tiltaket. Samt nødvendige 
dispensasjoner etter annet lovverk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ST 18/2022 Femundsmarka NP - klage på vedtak om kjøring 
til bu ved Røosen - Arne Langen 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 
29.04.2022  

Forslag til vedtak: 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir dispensasjon til Arne Langen fra 

verneforskriftens § 3 punkt 5.1 for bruk av snøscooter for transport til hytte ved Røosen. Med 

hjemmel i verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark, § 3 punkt 5.3.d. 

 

Vilkår: 

• Dispensasjonen gjelder for inntil 6 turer pr år til utøvelse av næring og utleie av bua 

• Dispensasjonen gjelder for inntil 4 turer pr år til den private bruken av hytta for 

vedlikehold og supplering av ved og gass etc.  

• Dispensasjonen gjelder tom 31.12.2024 

• Dispensasjonen gjelder i hovedsak for transport av ved, bagasje og 

vedlikeholds materialer. Persontransport kan ikke utføres som et selvstendig formål, i 

henhold til vernebestemmelsene og motorferdsellovens bestemmelser. 

• All kjøring skal skje på en hensynsfull måte slik at skader på vegetasjon og unødige 

forstyrrelser av dyrelivet unngås.  

• Kjørebok må fylles ut i forkant av turen, og leveres til forvaltningsmyndigheten innen 

den 1. juni i etterkant av sesongen. 

 

Det forutsettes videre at kommunen gir nødvendige tillatelser til formålet i henhold til lov 

om motorferdsel i utmark. 

 

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 gis det dispensasjon til å parkere motorbåt i 

Røosen innenfor vernegrensen, men avgrenset av naturlige strømningsforhold i elva. 

Dispensasjonen gjelder for nødvendig bruk av båt, og gjelder for 4 år tom 31.12.2025. 

  

Da søknaden bare delvis innvilges i forhold til klagerens ønsker, så sendes saken med dette 

over til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.  

  

  

 

Behandling 

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



Vedtak 

Med hjemmel i verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark, § 3 punkt 5.3.d, innvilger 
nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia Arne Langen dispensasjon fra 
verneforskriftens § 3 punkt 5.1 for bruk av snøskuter for transport til hytte ved Røosen. 
 
Vilkår: 

• Dispensasjonen gjelder for inntil 6 turer pr år til utøvelse av næring og utleie av bua 

• Dispensasjonen gjelder for inntil 4 turer pr år til den private bruken av hytta for 
vedlikehold og supplering av ved og gass etc. 

• Dispensasjonen gjelder tom 31.12.2024 

• Dispensasjonen gjelder i hovedsak for transport av ved, bagasje og 
vedlikeholds materialer. Persontransport kan ikke utføres som et selvstendig formål, i 
henhold til vernebestemmelsene og motorferdsellovens bestemmelser. 

• All kjøring skal skje på en hensynsfull måte slik at skader på vegetasjon og unødige 
forstyrrelser av dyrelivet unngås.  

• Kjørebok må fylles ut i forkant av turen, og leveres til forvaltningsmyndigheten innen 
den 1. juni i etterkant av sesongen. 

 
Det forutsettes videre at kommunen gir nødvendige tillatelser til formålet i henhold til lov 
om motorferdsel i utmark. 
 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 gis det dispensasjon til å parkere motorbåt i 
Røosen innenfor vernegrensen, men avgrenset av naturlige strømningsforhold i elva. 
Dispensasjonen gjelder for nødvendig bruk av båt, og gjelder for 4 år tom 31.12. 2025. 
Da søknaden bare delvis innvilges i forhold til klagerens ønsker, så sendes saken med dette 
over til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ST 19/2022 Femundslia LVO, Femundsmarka NP - Klage på 
vedtak AU 09/2022 - Organisert ferdsel - Hundekjøring - 2022 
- Femund Lodge 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 
29.04.2022  

Forslag til vedtak: 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia avslår klagen fra Femund Lodge og gir ikke 

dispensasjon for organiserte turer med hundespann i henhold til § 3 punkt 4.2 i verneforskriften 

for Femundslia landskapsvernområde av 21.02.2003 og § 3 punkt 4.2 i verneforskriften for 

Femundsmarka nasjonalpark av 21.02.2003.  

  

Klagen oversendes Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. 

  

 

L. Storsnes fremmet forslag til nytt vedtak med følgende tre punkter: 
 
1. Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia tar sterk avstand fra klagers 

karakteristikker av sørsamene som etnisk gruppe og på personangrepene mot 
enkeltpersoner i nasjonalparkstyret. Dette bidrar kun til å hemme god kommunikasjon. 

 
 
2. Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia tar klagen til følge. Det gis dermed 

dispensasjon til Femund Lodge for organiserte turer med hundespann i henhold til § 3 
punkt 4.2 i verneforskriften for Femundslia landskapsvernområde av 21.02.2003 og § 3 
punkt 4.2 i verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark av 21.02.2003. 

 
Vilkår: 

• Dispensasjonen gjelder for inntil 8 turer i perioden 1. februar-31. mars 2023.  

• Dispensasjonen gjelder langs aksen Storvika-Røvoltjønnan (se kart). 

• Antall i følge kan være opptil 6 hundespann. 

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

• Det må leveres en rapport innen 01.06.2023. Denne må inneholde informasjon om 
omfanget/antall turer, hvor mange deltakere det har vært og hvilke områder/traseer 
som er benyttet. 

• Dispensasjonen gis som en forsøksordning, og evalueres av alle berørte parter før en 
eventuell vurdering av videreføring. 

• Brudd på vernebestemmelser, retningslinjene i forvaltningsplan eller vilkårene i dette 
vedtaket vil kunne medføre at tillatelsen trekkes med umiddelbar virkning. 

• Tillatelsen må medbringes og kunne fremvises under turene. 

 

 



3. Nasjonalparkforvalter(e) inngår en dialog med Miljødirektoratet for å innhente deres 
generelle holdning til hundekjøring i nasjonalparker på vinterstid, samt deres tanker om 
interessekonflikten mellom forsvarlig reindrift vs annen type ferdsel, deriblant hundekjøring. 

Behandling 

Nytt punkt 1. fremmet av L. Storsnes ble enstemmig vedtatt (5-0). 
 
Opprinnelig forslag til vedtak om å avslå klagen ble vedtatt (4-1). Nytt punkt 3. fremmet av L. 
Storsnes kom derfor ikke til realitetsvurdering. 
 

Vedtak 

1. Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia tar sterk avstand fra klagers 
karakteristikker av sørsamene som etnisk gruppe og på personangrepene mot 
enkeltpersoner i nasjonalparkstyret. Dette bidrar kun til å hemme god kommunikasjon. 

 
2. Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia avslår klagen fra Femund Lodge og gir 

ikke dispensasjon for organiserte turer med hundespann i henhold til § 3 punkt 4.2 i 
verneforskriften for Femundslia landskapsvernområde av 21.02.2003 og § 3 punkt 4.2 i 
verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark av 21.02.2003. 

  
Klagen oversendes Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. 
 
 

ST 20/2022 Eventuelt 

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia - 
29.04.2022  

 

I lys av økende bruk av hundespann i nasjonalparken og økte konflikter knyttet til dette, 
fremmet L. Storsnes følgende forslag til vedtak: 
 
Nasjonalparkforvalter(e) gis i ansvar å initiere en dialog med bakgrunn i at interessen for 
hundekjøring har økt de siste årene, også tilknyttet nasjonalparken. Det kan være ønskelig å 
se på gode og organiserte alternativer for å ivareta hundekjørerinteressen uten at dette går 
utover andre nærings- og forvaltningsinteresser i nasjonalparken og områdene rundt, 
herunder reindrift. Naturlige aktører å inngå dialog med vil være politisk og administrativ 
representasjon i kommunene, reindriftsnæringa, hundekjørermiljøet og nasjonalparkforvaltere. 

 

 

Behandling 

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

Vedtak 

Nasjonalparkforvalter(e) gis i ansvar å initiere en dialog med bakgrunn i at interessen for 
hundekjøring har økt de siste årene, også tilknyttet nasjonalparken. Det kan være ønskelig å se 
på gode og organiserte alternativer for å ivareta hundekjørerinteressen uten at dette går utover 
andre nærings- og forvaltningsinteresser i nasjonalparken og områdene rundt, herunder 
reindrift. Naturlige aktører å inngå dialog med vil være politisk og administrativ representasjon i 
kommunene, reindriftsnæringa, hundekjørermiljøet og nasjonalparkforvaltere. 
 


