
Forum for Natur og Friluftsliv i Oppland med sju natur– og 

friluftslivorganisasjoner har engasjert seg i saken med utvidelse av 

Ormtjernkampen nasjonalpark gjennom flere år. I tillegg til disse 

organisasjonene i vårt fylke støttes budskapetav alle organisasjonene 

tilknyttet Friluftlivets fellesorganisasjon som sammen Norges 

Naturvernforbund som har ytret sin støtte til Fylkesmannen i Opplands sitt 

verneforslag. 

 

Våre organisasjoner mener at Fylkesmannen sitt framlagte forslag til 

framtidig verneområde representerer et absolutt minimum av hva som er 

faglig forsvarlig for å sikre helhet, spennvidde og mangfold i naturtyper og 

landskapsverdier. Vi støtter verneforslaget fordi et langsiktig perspektiv på 

områdebruken er nødvendig. Et robust vernevedtak er etter vårt syn en 

riktig og langsiktig forvaltning av disse naturområdene. I lokal forvaltning 

ligger faren for regimeskifter og ønsker om endring i arealbruken. 

 

Våre organisasjoner vil også understreke at områdereduksjonene gjennom 

verneprosessen i alt for stor grad har gått på bekostning av verneverdiene. 

Om i tillegg foreslåtte Fullsenn landskapsvernområde skulle bli tatt ut av 

verneforslaget, står vi igjen med et verneområde der vernekvaliteter er 

fjernet i et stort omfang.  

 

Området inneholder stølsmiljøer med slåttemark og slåttemyr i alpin sone 

som er av nasjonal verdi. Slike områder er i liten grad innlemmet i andre 

norske verneområder. Fullsenn er et sentralt leveområde for arter som 

Oppland har et spesielt ansvar for i nasjonal og internasjonal sammenheng: 

Myrhauk, dobbeltbekkasin skjeggklokke og handmarinøkkel. Området har 

også viktige kvartærgeologiske forekomster.  

 

Vi er klar over de diskusjonene som går om dette lokalt, men vil peke på at 

de forslagene Fylkesmannen har kommet med vil tillate fortsatt aktiv 

stølsdrift i området. Noe vi også ser på som viktig for å bevare det unike 

kulturlandskapet.  

 

Vi vil også benytte anledningen til å ønske regjeringen lykke til i 

innspurten av arbeidet med de resterende nasjonalparkene i sluttføringen i 

nasjonalparkplanen. Om Fullsenn Landskapsvernområde vernes når 

Ormtjernkampen utvides og blir til Langsua nasjonalpark er et viktig 

bidrag til dette. Dagen nasjonalparkplanen er gjennomført blir en stor dag 

som vi alle ser fram til. 


