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Høring av forslag til forvaltningsplan for Hovden 

landskapsvernområde, Vidmyr naturreservat og Lislevatn 

naturreservat i Bykle kommune 
 

FNF Agder takker for muligheten til å komme med innspill og støtter verneområdestyrets forslag til 

forvaltningsplan for Hovden LVO, Vidmyr NR og Lislevatn NR. 

 

Det er viktig at verneverdiene knyttet til landskap i Hovden LVO blir kartlagt og verdsatt slik at de kan 

bli ivaretatt for fremtiden. Frem til denne kartleggingen er foretatt, bør det ikke gis dispensasjon til 

inngrep i landskapsvernområdet. 

 

Vi støtter forslaget om en systematisk kartlegging av fuglelivet i Vidmyr NR og Lislevatn NR. Det vil gi 

en enda bedre oversikt over det rike mangfoldet i de to naturreservatene. Forslaget til 

forvaltningsplan nevner en eldre observasjon av Hvitkurle (Pseudorchis albida) i Lislevatn NR, og at 

det er behov for oppdatert informasjon om denne arten fremdeles finnes her (s.11). Derfor ber vi om 

en kartlegging av vegetasjonen også i dette området. 

 

Dersom man tillater fugletårn og bålplass i Lislevatn NR, må dette skje i et område som er mindre 

sårbart og lett tilgjengelig, slik at økt ferdsel ikke fører til skader i naturreservatet. Vi er enig at en slik 

tilrettelegging kan være med på å kanalisere ferdsel, og at det kan være et tiltak som vil øke 

publikums tilgjengelighet på området samtidig som det ikke kommer i konflikt med verneformålet. 

Men da må dette komme på rett sted. 

 

På side 21 står det at «verneområdestyret har utarbeida fem forvaltningsmål…», men det står listet 

opp seks forvaltningsmål i boksen under denne teksten. Her er det kanskje en skrivefeil? 

 

Det er positivt at man vi utarbeide en egen besøksstrategi for verneområdene. Gjennom dette 

arbeidet håper vi at verneverdiene blir ytterligere kartlagt, og at man finner gode strategier for 

ferdsel i verneområdene. Vi ber om at besøksstrategien kommer på høring slik at 

interesseorganisasjonene får mulighet til å komme med innspill. 

 

mailto:agder@fnf-nett.no


 

 

Hensynet til villrein er ett av de prioriterte forvaltnings- og bevaringsmålene. Vi ønsker at arbeidet 

med en egen forskrift for motorferdsel i Hovden LVO kommer raskt i gang, og støtter forslaget om å 

ikke utvide parkeringsmulighetene ved Breivatn. Når det gjelder annen ferdsel er det viktig at man 

ikke tilrettelegger for mer ferdsel i viktige områder for villreinen, spesielt over tregrensa vinterstid. 

Når det gjelder villrein og bygninger og installasjoner, må man være svært restriktiv i å gi 

disposisjoner til nye tiltak. Dette gjelder spesielt nord for Lislevatn, da dette er et viktig trekkområde 

for villreinen. Det samme gjelder å legge til rette for ferdsel i dette området. 

I besøksstrategien for verneområdene bør man se på hvilken virkning dagens ferdsel har på villreinen 

i områdene, og vurdere om det må gjøres tiltak for å legge om eller kanalisere ferdsel på andre 

områder enn dagens løypenett. 

 

 

 

For organisasjonene Agder botaniske forening, Aust-Agder Turistforening, DNT Sør, NJFF Aust-

Agder, NZF Sørlandsavdelingen 
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