
NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA OG GUTULIA 

 

 

Protokoll fra møte 04.03 2020 

 

Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim 

Tid: Møte 4. mars 2020 kl. 12.30 – 14.30   

 

Til stede fra styret: Eva Nordfjell, Line Storsnes, Christian Elgaaen, Olav Røssum, Hilde Fjorden 

(vara) 

 

Forfall: Inge Even Danielsen, Kari Anita Furunes 

 

Andre til stede: Ragnar Ødegaard, nasjonalparkforvalter 

 

 

Sak 01/2020: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

 

Innkallingen og sakslisten til møtet ble enstemmig godkjent.  

 

 

Sak 02/2020: Valg av to personer til å underskrive protokollen 

 

Eva Nordfjell og Line Storsnes ble valgt til å underskrive protokollen. 

 

 

Sak 03/2020: Referatsaker 

 

De refererte sakene ble godkjent og tatt til orientering  

 

 

Sak 04/2020:  Konstituering av nasjonalparkstyret 

Forslag til vedtak: 

 

Saken lagt fram uten innstilling fra nasjonalparkforvalter. 

 

Behandling i møtet: 

To forslag til ny leder for nasjonalparkstyret ble framlagt: 

- Eva Nordfjell foreslo Inge Even Danielsen som er oppnevnt av Sametinget. 

- Line Storsnes foreslo Christian Elgaaen som er oppnevnt av Røros kommune. 

 

Christian Elgaaen ble valgt til leder med 3 mot 1 stemmer 

 

Det ble foreslått å utsette valg av nestleder og arbeidsutvalg 

 

Vedtak: 

Christian Elgaaen, Røros kommune ble valgt som ny leder av Nasjonalparkstyret for Femundsmarka 

og Gutulia. Valg av nestleder og medlemmer til arbeidsutvalget ble utsatt til neste møte. 



 

 

Sak 05/2020: Valg av arbeidsutvalg for nasjonalparkstyret 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken lagt fram for styret uten forslag til vedtak. 

 

Behandling i møtet: 

 

Det vises til sak 04/2020 foran og behandlingen av denne i møtet, spesielt ønsket om å kunne se 

på vervene leder/nestleder/arbeidsutvalg som ei «pakke». 

 

Vedtak: 

 

Valg av medlemmer til arbeidsutvalget (AU) utsettes til neste møte i nasjonalparkstyret. 

 

 

Sak 6/2020: Møteplan for nasjonalparkstyret i 2020 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken lagt fram for styret uten forslag til vedtak. 

 

Behandling i møtet: 

 

Det ble fremmet forslag til møtedatoer og disse ble vedtatt 

 

Vedtak: 

 

Følgende møtedatoer ble vedtatt for 2020: 

 

• Mandag 27. april, møtested Drevsjø 

• 22. – 23. juni 

• 17. september 

• 27. november 

 

 

Sak 07/2020: Årsrapport for 2019 

 

Forslag til vedtak: 

 

Utkast til Årsrapport for 2019 tas til etterretning. Rapporten oversendes Miljødirektoratet og ulike 

aktører og samarbeidspartnere til orientering. 

 

Behandling i møtet: 

 

Styret ga sin tilslutning til innholdet i Årsrapporten for 2019 

 

Vedtak: 

 

Utkast til Årsrapport for 2019 tas til etterretning. Rapporten oversendes Miljødirektoratet og ulike 

aktører og samarbeidspartnere til orientering. 



 

 

 

Sak 08/2020: Klagesak dispensasjon for gjennomføring av ultraløp Xreid sommeren 2020 

 

Forslag til vedtak: 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir med hjemmel i til § 3 punkt 4.2 i 

verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark dispensasjon for å arrangere Xreid 2020. 

 

Vilkår justeres i forhold til opprinnelig vedtak og blir som følger: 

 

• Arrangement gjennomføres som planlagt i perioden 26. – 28. juni 2020 

• Med bakgrunn i naturmangfoldlovens § 14 gis det ikke tillatelse til strekningen Elgå – 

Elgåhogna – Svukuriset. Det anbefales å benytte opparbeidet DNT sti i stedet 

• Deltagere og tilskuere skal gjøres kjent med at deler av arrangementet skjer i et 

verneområde, og at det skal tas særlige hensyn til naturmiljøet 

• Nasjonalparkforvaltningen kan i forkant av løpet foreslå endringer av traseen for å unngå 

konflikt i forhold til naturmangfold dersom det framkommer kunnskap om dette opp mot 

arrangementstidspunktet 

• Det skal ikke settes opp reklame innenfor verneområdet, eventuell midlertidig merking må 

fjernes så snart arrangementet har funnet sted. 

• Støy skal holdes på et lavt nivå 

• Gjennomføringa av løpet skal skje i samsvar med søknaden med krav til deltagerne om 

utstyr for å klare seg i fjellet og med opplegg for fjerning av søppel 

 

Behandling i møtet: 

 

Eva Nordfjell fremmet følgende forslag til vedtak:  

 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir med hjemmel i § 3 punkt 4.2 i 

verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark og naturmangfoldlovens § 14 Xreid 2020 avslag 

for å arrangere terrengløp fra Elgå til Røros i tidspunktet 26.-28.juni 2020. 

Nasjonalparkstyret mener at avveiing etter naturmangfoldloven § 14 om samiske interesser, vil 

det omsøkte tiltaket berøre samiske interesser direkte, og være direkte til hinder for utøvelsen av 

samisk kultur og næring på omsøkte tidspunkt, da dette vil komme i direkte konflikt med 

kalvemerking. 

Nasjonalparksyret anmoder Xreid Norway om å finne et annet tidspunkt for arrangementet som 

ikke foregår i tidsrommet for kalvemerking eller at det benyttes andre traseer, for eksempel på 

vestsiden av Femunden. 

 

Forslag til vedtak fra Eva Nordfjell ble enstemmig vedtatt 

 

Vedtak, enstemmig: 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia gir med hjemmel i § 3 punkt 4.2 i 

verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark og naturmangfoldlovens § 14 Xreid 2020 avslag 

for å arrangere terrengløp fra Elgå til Røros i tidspunktet 26.-28.juni 2020. 

Nasjonalparkstyret mener at avveiing etter naturmangfoldloven § 14 om samiske interesser, vil 

det omsøkte tiltaket berøre samiske interesser direkte, og være direkte til hinder for utøvelsen av 

samisk kultur og næring på omsøkte tidspunkt, da dette vil komme i direkte konflikt med 

kalvemerking. 



Nasjonalparksyret anmoder Xreid Norway om å finne et annet tidspunkt for arrangementet som 

ikke foregår i tidsrommet for kalvemerking eller at det benyttes andre traseer, for eksempel på 

vestsiden av Femunden. 

 

 

Sak 09/2020: Besøksstrategi Femundsmarka 

 

Forslag til vedtak: 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia tar det framlagte forslaget til 

besøksstrategidokument til etterretning. Styret mener at dokumentet er godt gjennomarbeidet og 

kan legges til grunn for den formelle oversendelsen til Miljødirektoratet for faglig gjennomgang. 

 

Behandling i møtet: 

 

Eva Nordfjell fremmet følgende tilleggsforslag: 

 

Styret får tilsendt forslaget til dokument til gjennomlesning og for eventuelle kommentarer etter 

eventuelle justeringer/endringer som følge av direktoratets gjennomgang før det sendes ut på 

høring 

 

Forslag til vedtak med tillegg fra Eva Nordfjell ble enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia tar det framlagte forslaget til 

besøksstrategidokument til etterretning. Styret mener at dokumentet er godt gjennomarbeidet og 

kan legges til grunn for den formelle oversendelsen til Miljødirektoratet for faglig gjennomgang. 

 

Styret får tilsendt forslaget til dokument til gjennomlesning og for eventuelle kommentarer etter 

eventuelle justeringer/endringer som følge av direktoratets gjennomgang før det sendes ut på 

høring 

 

 

Sak 10/2020: Forvaltningsplan for cirkumferensen 

 

Forslag til vedtak: 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia er svært positive til den framlagte 

forvaltningsplanen, og mener den på en god og faglig relevant måte presenterer verdiene i 

verdensarvområdet og cirkumferensen. Den illustrerer også på en god måte det store omfanget av 

relevante objekter, og behovet for økonomiske ressurser og relevant kompetanse og kunnskap, for 

ivaretakelse av dette området, slik at det fortsatt kan utmerke seg i verdensklasse. 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vil gjerne bidra til et samarbeid om å bevare og 

løfte fram kulturminnene innenfor verneområdene der vi har forvaltningsansvar. Men ser gjerne at 

Verdensarvkoordinator sammen med Røros kommune, tar et ledende ansvar når det gjelder 

restaurering av tømmerrennene som vil bli et stort og kostbart løft i nær framtid. 

 

Behandling i møtet: 

 

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia er svært positive til den framlagte 

forvaltningsplanen, og mener den på en god og faglig relevant måte presenterer verdiene i 



verdensarvområdet og cirkumferensen. Den illustrerer også på en god måte det store omfanget av 

relevante objekter, og behovet for økonomiske ressurser og relevant kompetanse og kunnskap, for 

ivaretakelse av dette området, slik at det fortsatt kan utmerke seg i verdensklasse. 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vil gjerne bidra til et samarbeid om å bevare og 

løfte fram kulturminnene innenfor verneområdene der vi har forvaltningsansvar. Men ser gjerne at 

Verdensarvkoordinator sammen med Røros kommune, tar et ledende ansvar når det gjelder 

restaurering av tømmerrennene som vil bli et stort og kostbart løft i nær framtid. 

 

Sak 11/2020: Søknad fra Kartverket om dispensasjon for skjøtsel langs riksgrensa i 

Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker 

 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, første alternativ gis det dispensasjon fra 

verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark § 3 punkt 5.1.   

- Dispensasjonen gjelder for transport med helikopter for Kartverkets arbeid med skjøtsel 

langs grensa til Sverige 

- Det gis også dispensasjon til å vedlikeholde og eventuelt erstatte nødvendige grensepunkt 

- Det forutsettes at transporten skjer med helikopter og at aktiviteten begrenses til det som er 

høyst nødvendig 

- Ved oppstart av arbeidet må Svahken sijte varsles, de driver reindrift i området sør for 

Røa, dette er et helårsområde for reindrift.   

- Dispensasjonen gjelder for sommeren 2020 i ukene 23 -25, eventuelt flyttes til september 

dersom været gjør det nødvendig.  

 

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, første alternativ gis det dispensasjon fra 

verneforskriften for Gutulia nasjonalpark § 3 punkt 2.1 

- Dispensasjonen gjelder for vedlikehold av grensegata mellom Norge og Sverige langs 

Gutulia nasjonalpark 

- Det gis også dispensasjon til vedlikehold og nedsetting av nødvendige grensepunkt  

- Dispensasjonen gjelder for sommersesongen 2020 

 

Behandling i møtet: 

Line Storsnes forslo at vilkårspunktet 4  erstattes med følgende:  

 

Det må foreligge en dialog med Svahken sijte i forkant av oppstart av arbeidet der det kan 

bekreftes at tidspunktet for arbeidet ikke kommer i konflikt med deres reindrift. 

 

Forslag til vedtak med forslag til endring som foreslått av Line Storsnes ble enstemmig godkjent 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, første alternativ gis det dispensasjon fra 

verneforskriften for Femundsmarka nasjonalpark § 3 punkt 5.1.   

- Dispensasjonen gjelder for transport med helikopter for Kartverkets arbeid med skjøtsel 

langs grensa til Sverige 

- Det gis også dispensasjon til å vedlikeholde og eventuelt erstatte nødvendige grensepunkt 

- Det forutsettes at transporten skjer med helikopter og at aktiviteten begrenses til det som er 

høyst nødvendig 

- Det må foreligge en dialog med Svahken sijte i forkant av oppstart av arbeidet der det kan 

bekreftes at tidspunktet for arbeidet ikke kommer i konflikt med deres reindrift. 

- Dispensasjonen gjelder for sommeren 2020 i ukene 23 -25, eventuelt flyttes til september 

dersom været gjør det nødvendig.  

 



Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, første alternativ gis det dispensasjon fra 

verneforskriften for Gutulia nasjonalpark § 3 punkt 2.1 

- Dispensasjonen gjelder for vedlikehold av grensegata mellom Norge og Sverige langs 

Gutulia nasjonalpark 

- Det gis også dispensasjon til vedlikehold og nedsetting av nødvendige grensepunkt  

- Dispensasjonen gjelder for sommersesongen 2020 

 

 

 

Sak 12/2020: Eventuelt 

 

Det ble ikke tatt opp noen saker under dette punktet. 

 

 

Saker til orientering og diskusjon: 

 

Nasjonalparkforvalter orienterte om følgende: 

• For gjennomførte tiltak i 2019 ble det vist til tilsendte forslag til årsrapport fra 

nasjonalparkstyret. 

• Det ble orientert om at styret har fått tildelt følgende midler for 2020: 

- Drift av styret - kr. 430 000. 

- Tiltaksmidler - kr. 690 000. 

- Planleggingsmidler - kr. 140 000 

- Utvikling av nettside – kr. 75 000 

• Ny kontaktperson for Statens naturoppsyn i Femundsmarka blir inntil videre Erik Ydse. 

• Som daglig leder for Besøkssenter Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker, Elgå er 

tilsatt John Olof Halvarsson, Särna. Han kommer fra stilling som naturvårdshandläggare 

hos Länsstyrelsen Dalarnas Län, Sverige. 

• Det er gjennomført intervjuer av aktuelle kandidater til stillingen som ny 

nasjonalparkforvalter for Femundsmarka og Gutulia med kontorsted Drevsjø. Et tilbud om 

ansettelse i stillingen er forventet å bli utsendt i nær framtid. 

 

 

 

 

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

Eva Nordfjell                           Line Storsnes     Christian Elgaaen 

 


