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Høringsuttalelse om fem verneforslag i Sør-Trøndelag.
Høringssvaret gjelder:
Vikalian (408 dekar)
Gråurda (1572 dekar)
Gølløvtjønnberget (1242 dekar)
Utvidelse av Grytelva naturreservat (1157 dekar)
Utvidelse av Seterelva naturreservat (181 dekar)
FNF er et samarbeidsnettverk for naturvern- og friluftsorganisasjoner på fylkesnivå. I SørTrøndelag er elleve organisasjoner tilknyttet FNF som til sammen har over 33 000
medlemskap. Vi arbeider for å bevare natur og mulighetene å utøve friluftsliv, både i
nærmiljøet og i villmark, i skogen og på fjellet.
Vi mener at forslaget på verneforskrifter er en bra avveining mellom bærekraftig bruk for
allmennheten og ivaretakelse av naturtyper som trenger lenger tid uten større inngrep for å
få et stort mangfold av truede arter.
Fylkesmannen bør tilstrebe å innlemme omkringliggende arealer til verneområdene, dersom
disse også har høye verneverdier, kan forbedre økologiske korridorer, kan koble sammen
flere naturområder, eller øker tilgjengeligheten med tanke på friluftsliv.
Vi anser det som akseptabelt at forskriftene er tilpasset samiske tradisjoner, reindrift og
beitedrift (gjerder, saltstein, uttransport av skadde dyr o.l.) i enkelte av naturreservatene, jf.
punkter under §7 i respektive forskrifter.
For Grytelva (§ 7h) og Gølløvtjønnberget (§ 7f) er det foreslått å tillate gjennomfart for
skogsmaskiner på snødekket mark. Med tanke på slik skogsdrift i tilgrensende områder
minner vi om § 49 i naturmangfoldloven om virksomhet utenfor verneområder som kan ha
innvirkning på verneverdien.

I forskrift om vern § 5 b for alle fem naturreservatene tillates bruk av sykkel, hest og kjerre
og ridning på eksisterende veier og stier. Vi mener det må i terrenget (med skilting e.l.) eller i
forskriftene framgå klart hvilke stier som kan brukes til dette, ellers må «stier» fjernes fra
forskriften.
Ellers er det små eller ingen forskjeller på forskriftene mellom områdene, og vi kan
kommentere samlet for disse:
For områder brukt til friluftsliv på etablerte veier og stier i eksisterende friluftsområder er
viktig for trivsel, helse og bevissthet om naturens verdi. Det er derfor viktig at det fremdeles
tillates vedlikehold av disse veiene/stiene, samt at alle nye tiltak må være søknadspliktige,
slik at man kan kanalisere ferdselen på slik måte at naturverdiene sikres. Også i fremtiden
må man ha muligheten til å bruke slike områder på en bærekraftig måte.
Aktiviteter «som ikke setter varige spor» er et underliggende prinsipp, og bør gjelde all
aktivitet i naturreservatene. Dette prinsippet bør derfor stå som et eget punkt i forskriftene
(egen bokstav under den relevante paragraf), og skal ikke kun gjelde for uttransport av felt
vilt.
Vi foreslår også å stryke «belte» fra «lett beltekjøretøy» alle steder. Dette fordi det finnes
flere typer kjøretøy med tilsvarende liten slitasje på terrenget.
Vi understreker at vi med dette ikke ønsker å åpne for å tillate mer varige spor i terrenget,
men at formålet med endringene er å likestille aktivitetene. Vi ber om at Fylkesmannen
formulerer endringene på slik måte at dette blir ivaretatt.

Uttalelsen støttes av: FIVH-Trondheim, Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Norges Jeger og
Fiskerforbund i Sør-Trøndelag, Norsk Botanisk forening Trøndelagsavdelinga, Norsk
Ornitologisk Forening avdeling Sør-Trøndelag, Syklistenes Landsforening, Trondhjems
Turistforening og Trondheim Turmarsjforening.
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