
Uttalelse om regional plan for Forollhogna 

Gjennom Bern-konvensjonen og den internasjonale konvensjonen om biologisk mangfold, har 
Norge forpliktet seg til å ta vare på sin opprinnelige flora og fauna. Villreinen har fått status som 
norsk ansvarsart. Stortinget har fulgt opp det spesielle ansvaret for villreinen blant annet gjennom to 
stortingsmeldinger, med forslag om å opprette 10 nasjonale villreinområder for å sikre villreinens 
leveområder. 

Planen må ivareta utfordringene vi står foran ved klimaforandringer for villreinen- og 
fjelløkosystemet på en tilstrekkelig måte. Villreinen vil kunne påføres større stress med 
insektsplage, vanskelig og isete beitegrunnlag, og reduksjon eller bortfall av viktig snødekke for 
dyrene på sommeren. Større sammenhengende og lite påvirkede naturområder er mer robuste og vil 
være bedre i stand til å møte dette trusselbildet. Dette viser at villreinflokkene vil trenge større 
leveområder enn i dag og at randsonene rundt dagens villreinområder vil bli viktigere i årene som 
kommer. Det gjør at om man skal bevare villreinstammen i Forollhogna kan man ikke minske 
kjerneområde eller randområde. Klimaendringene med mer ising kan gjøre at de østre delene der 
planen åpner for gruvedrift blir viktigere framover. Vi mener derfor at man må fjerne muligheten å 
bedrive gruvedrift i den østre delen av planområdet.  

Riksrevisjonen undersøkte i 2007 om arealplanlegging og arealdisponering i Norge var bærekraftig. 
Undersøkelsen viste bl.a. at bygging av hytter i og nær villreinområder hadde økt kraftig siden 
1980-tallet, i strid med Stortingets målsettinger om sikring av villreinens leveområder. Vi finner 
ikke noen faglig begrunnelse for at en eventuell utvidelse av Knausvola hyttefelt skulle være så mye 
mindre konfliktfylt enn andre hyttefelt så man skulle kunne tillate inngrepet. I rapportene finner vi 
ikke heller at noe tilsier at det skulle være ekstra stort behov for hytter i dette område. Dersom det 
likevel vurderes 30 nye hytter i området, er det viktig at villrein og viktige trekkområder kartlegges 
og ivaretas. Et eventuelt nytt hytteområde skal ligge tilknyttet eksisterende vei og infrastruktur, 
samt mest mulig bygdenært. Det er allerede mange usolgte tomter som man burde bruke før man 
regulerer enda flere. Vi mener dette kan skape presedens for andre områder når man skal rullere 
planen, da andre kommuner ønsker å legge ut nye tomter. Flere av kommunene har ikke oversikt 
over hvor mange hyttetomter som er ledige. Av den statistikk som finnes tilgjengelig kan man se at 
det er en betydelig tomtereserve. I Tolga kommune er det regulert 77 hyttetomter, 60 er ennå ikke 
bygget. I tillegg regulerer man også Våttåsen med et antall tomter som ikke framgår i vedlegget om 
hyttetomter rundt Forollhogna. Vi mener på bakgrunn av den økte ferdselen det store antallet hytter 
gir inn i villreinområdene at det er viktig å ha fokus på kanaliserende ferdselstiltak.  
 
Vi mener at beste forvaltningen av naturområder er å ha en soneinndeling med ulik tilrettelegging. 
Alle verneområder må ikke ha en stor sone som er godt tilrettelagt, men det trengs et variert utbud 
av tilrettelegging i regionen. En viktig kvalitet med Forollhogna i dag er kort vei fra start til 
villmark. Å bevare denne kvaliteten er både viktig for friluftslivet og villreinen.  
 
Organisasjoner i Sør-Trøndelag som støtter uttalelsen: 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. 
 
Organisasjoner i Hedmark som støtter uttalelsen: Hamar og Hedemarken Turistforening, 
Finnskogen Turistforening, Hedmark Orienteringskrets, Naturvernforbundet i Hedmark, Norges 
Turmarsjforbund, Glåmdal Krets av Norges Speiderforbund og Norges Jeger- og Fiskerforbund 
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