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AU 1/2023 Femundsmarka nasjonalpark - dispensasjon - 
organiserte turer til fots - 2023 - 2024 - Espen Evensen - 
Nordic Outdoor Experience 2021/5170 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for nasjonalparkstyret Femundsmarka 
og Gutulia - 03.01.2023  

 

Forslag til vedtak 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia ved delegert myndighet til arbeidsutvalget gir 

dispensasjon til Nordic Outdoor Experience for guidede turer i henhold til § 3 punkt 4.2 i 

vernebestemmelsene for Femundsmarka nasjonalpark av 21.02.2003. Dispensasjonen gjelder 

fra 01. februar 2023 og er gyldig fram til 01. november 2024. 

 

Vilkår 

• Det gis dispensasjon for 1 tur i februar-mars og inntil 2 turer fra juli til november pr. år. 

• Størrelsen på gruppa kan være inntil 8 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 må leveres en 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. 

 

Behandling 

E. Nordfjell foreslo to tillegg i vilkårene: 
 
Nytt punkt 

• Hund skal ikke medbringes på turene. 
Tillegg til pkt. 5. 

• Berørte reinbeitedistrikter skal varsles før turene. 
 

Forslag til vedtak med tillegg ble enstemmig vedtatt (3-0). 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia ved delegert myndighet til arbeidsutvalget gir 

dispensasjon til Nordic Outdoor Experience for guidede turer i henhold til § 3 punkt 4.2 i 

vernebestemmelsene for Femundsmarka nasjonalpark av 21.02.2003. Dispensasjonen gjelder 



fra 01. februar 2023 og er gyldig fram til 01. november 2024. 

 

Vilkår 

• Det gis dispensasjon for 1 tur i februar-mars og inntil 2 turer fra juli til november pr. år. 

• Størrelsen på gruppa kan være inntil 8 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. 

• Hund skal ikke medbringes på turene. 

• Det forutsettes at det ved gjennomføringen av turene tas særlig hensyn til reindriften slik 

at risiko for forstyrrelser unngås. Berørte reinbeitedistrikter skal varsles før turene. 

• Det må leveres en 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 --- 

 

AU 2/2023 Femundsmarka NP - dispensasjon - organisert 
ferdsel til fots - 2023-2026 - Experience Grövelsjön 
2022/12569 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for nasjonalparkstyret Femundsmarka 
og Gutulia - 03.01.2023  

 

Forslag til vedtak 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia ved delegert myndighet til arbeidsutvalget, gir 
dispensasjon til Experience Grövelsjön for organiserte turer i henhold til § 3 punkt 4.2 i 
vernebestemmelsene for Femundsmarka nasjonalpark av 21.02.2003. Dispensasjonen gjelder 
for 2023 til og med 2026. 
 
Vilkår 

• Dispensasjonen gjelder i periodene 01.08 til 31.09 på sommer/høst og 01.01 til 31.03 
på vinteren 

• Størrelsen på gruppa kan være inntil 5 personer inkludert guide. 

• Opplegget forutsettes å være i tråd med det som er angitt i søknaden og med fokus på 
sporløs ferdsel. Angitte traseer i vedlagte kart 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. 
 

 
Traseer for turer på sommer/høst (grønn linje). 
 



 
Traseer for turer på vinteren (blå linje). 

 
 
 

Behandling 

E. Nordfjell foreslo to tillegg i vilkårene: 
 
Nytt punkt 

• Hund skal ikke medbringes på turene. 
Tillegg til pkt. 5. 

• Berørte reinbeitedistrikter skal varsles før turene. 
 
Forslag til vedtak med tillegg ble enstemmig vedtatt (3-0). 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia ved delegert myndighet til arbeidsutvalget, gir 

dispensasjon til Experience Grövelsjön for organiserte turer i henhold til § 3 punkt 4.2 i 

vernebestemmelsene for Femundsmarka nasjonalpark av 21.02.2003. Dispensasjonen gjelder 

for 2023 til og med 2026. 

Vilkår 

• Dispensasjonen gjelder i periodene 01.08 til 31.09 på sommer/høst og 01.01 til 31.03 
på vinteren 

• Størrelsen på gruppa kan være inntil 5 personer inkludert guide. 

• Opplegget forutsettes å være i tråd med det som er angitt i søknaden og med fokus på 
sporløs ferdsel. Angitte traseer i vedlagte kart skal følges. 

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



• Hund skal ikke medbringes på turene. 

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

• 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. 
 

 
Traseer for turer på sommer/høst (grønn linje). 
 



 
Traseer for turer på vinteren (blå linje). 
--- slutt på innstilling --- 
 
 
 
 

AU 3/2023 Femundsmarka nasjonalpark - dispensasjon for 
kjøring til drift av Røvollen turisthytte 2022/12180 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for nasjonalparkstyret Femundsmarka 
og Gutulia - 03.01.2023  

 

Forslag til vedtak 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia ved delegert myndighet til arbeidsutvalget, gir 

dispensasjon fra verneforskriftens § 3 punkt 5.1 for bruk av snøskuter for nyttetransport til 

Røvollen, dispensasjonen gis til DNT for bruk av snøskuter til nødvendig transport av ved, 

utstyr og lovpålagt ettersyn av Røvollen. Dispensasjonen gis med hjemmel i verneforskriften for 

Femundsmarka nasjonalpark, § 3 punkt 5.3.d. 

  



Vilkår 

• Dispensasjonen gjelder for inntil 8 turer med snøskuter i vintersesongen. 

Dispensasjonen gjelder for 4 sesonger, dvs tom 20.04.2026 

• Transporten utføres av Kåre Tørres som er hyttevakt og leiekjører i Røros kommune 

• Transporten skal følge kjøretrasé over Femunden til Røosen og videre langs trase langs 

Røa.  

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

forstyrrelser av dyrelivet unngås, kjøringen avsluttes senest 20. april. 

• Det skal føres kjørejournal med opplysninger om kjøringen. Turen skal føres i 

kjørejournalen før transporten begynner.  

• Kjørejournalen skal sendes i utfylt stand til nasjonalparkstyret for Femundsmarka innen 

31. mai det aktuelle år kjøringen finner sted.  

• Dispensasjonen og kjørejournalen skal medbringes under kjøring. 

 

Behandling 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (3-0). 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia ved delegert myndighet til arbeidsutvalget, gir 

dispensasjon fra verneforskriftens § 3 punkt 5.1 for bruk av snøskuter for nyttetransport til 

Røvollen, dispensasjonen gis til DNT for bruk av snøskuter til nødvendig transport av ved, 

utstyr og lovpålagt ettersyn av Røvollen. Dispensasjonen gis med hjemmel i verneforskriften for 

Femundsmarka nasjonalpark, § 3 punkt 5.3.d. 

  

Vilkår 

• Dispensasjonen gjelder for inntil 8 turer med snøskuter i vintersesongen.  

• Dispensasjonen gjelder for 4 sesonger, dvs tom 20.04.2026 

• Transporten utføres av Kåre Tørres som er hyttevakt og leiekjører i Røros kommune 

• Transporten skal følge kjøretrasé over Femunden til Røosen og videre langs trase langs 

Røa.  

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

forstyrrelser av dyrelivet unngås, kjøringen avsluttes senest 20. april. 

• Det skal føres kjørejournal med opplysninger om kjøringen. Turen skal føres i 

kjørejournalen før transporten begynner.  

• Kjørejournalen skal sendes i utfylt stand til nasjonalparkstyret for Femundsmarka innen 

31. mai det aktuelle år kjøringen finner sted.  

• Dispensasjonen og kjørejournalen skal medbringes under kjøring. 

--- slutt på innstilling --- 

 



AU 4/2023 Innspill om ønsket SNO-ressurs - Femundsmarka 
og Gutulia - 2023 2022/10294 

Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for nasjonalparkstyret Femundsmarka 
og Gutulia - 03.01.2023  

 

Forslag til vedtak 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia ved delegert myndighet til arbeidsutvalget, 

vedtar det fremlagte forslaget for ønsket SNO-ressurs mellom nasjonalparkstyret og Statens 

naturoppsyn for 2023. Nasjonalparkforvalterne sender inn ønsket innen fristen 10. januar. 

Behandling 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (3-0). 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia ved delegert myndighet til arbeidsutvalget, 

vedtar det fremlagte forslaget for ønsket SNO-ressurs mellom nasjonalparkstyret og Statens 

naturoppsyn for 2023. Nasjonalparkforvalterne sender inn ønsket innen fristen 10. januar. 

--- slutt på innstilling --- 

 
 
 
 
 


