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Forum for natur og friluftsliv er et samarbeidsforum for frivillige 

organisasjoner innen natur og friluftsliv.  
 

 

Lillehammer, 15. november, 2015. 

 

 

Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 

Postboks 987 

2626 Lillehammer 

E-post: fmoppost@fylkesmannen.no 

 

 

Oppstart forvaltningsplan for Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen 

landskapsvernområde. 

 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Sogn og Fjordane og Oppland har gjort 

seg kjent med utsendte høringsdokumenter og ønsker å gi følgende 

høringsinnspill: 

 

Vi er positive til en oppstart i arbeidet med revisjon av forvaltningsplanen for 

Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde. 

 

En forvaltningsplan må sette definerte rammer for tiltak i nasjonalparken og 

verneområdene rundt. Den må også utrede konsekvenser tiltak kan gi på 

verneverdiene.   

 

Verneområdet har nasjonal og internasjonal betydning. Forvaltningen må derfor 

sees i et større geografisk perspektiv og for å ivareta dette hensynet må 

forvaltningsplanen gi definerte rammer for tiltak.  
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Ved interessekonflikter mellom naturverdier og 

næringslivsinteresser er det betydningsfullt at naturens tåleevne 

legges til grunn og at forvaltningen av verneområdene skjer i samsvar med 

målsetningene i naturmangfoldsloven. 

 

Verneområdene har stor betydning for våre organisasjoner både når det gjelder 

natur- og friluftslivsverdier og vi er opptatt av å ta vare på disse kvalitetene.  

 

Vi er imidlertid bekymret for at den generelle samfunnsutviklingen fører til et 

stadig sterkere press på naturen. Blant annet har inngrepsfrie naturområder i 

Norge blitt redusert dramatisk i løpet av de siste 100 årene som følge av ulike 

typer utbygginger og inngrep. Dessverre fortsetter denne utviklingen, og vi 

mener derfor det nå er svært viktig at vi tar vare på de naturverdiene som fortsatt 

finnes, både i og utenfor verneområdene, blant annet for å ivareta friluftslivet 

som er en del av norsk kulturarv og som en del av det helseforebyggende 

arbeidet i Norge. 

 

Med hensyn til vernebestemmelsene vil vi be om restriktive 

forvaltningsplanbestemmelser vedrørende motorferdsel i utmark i verneområdet, 

dette også med hensyn til nyere former for motorisert ferdsel som bruk av el-

sykkel og flygende droner.  

 

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. Villreinområdet i Vest-Jotunheimen er blant disse områdene. 

Villreinens behov må være tema i forvaltningsplanarbeidet.  

 

Vi vil også be om at en utvidelse av verneområdene blir et tema i 

forvaltningsplanen. Fylkesmennene i begge fylker viste tidligere i arbeidet til 

betydelige verneverdier utenfor verneområdene: 

- Valdresflya vest og Øvre Leirungsdalen 

- Nord for Bygdin 
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- Sjodalen vest 

- Smådalen, Lauvhø og Kvitingskjølen 

- Juvflya - Visdalen 

- Storgjuvbreen – Leirdalen 

- Nord for Smørstabbtindane med Loftet 

- Fantestein 

- Vest for Steindalsnosi  ned mot Sognefjellsvegen 

- Kring Berdalsfjellet nordvest for Soleiebotntindane 

 

Vi vil vise til fylkesmennenes uttalelser tidligere i arbeidet: ”Område som 

grensar til verneområda er viktige både i høve til sjølve verneområdet og i høve 

til forvaltninga av desse. Dei har store naturkvalitetar og er innfallsportar til 

nasjonalparken og landskapsvernområdet. Større utbyggingar og inngrep tett 

opp til vernegrensa kan føre til at verneområda blir utsette for uheldige 

påverknad som slitasje, støy og uro. Det at eit område har fått vernestatus gjev 

og signal om forvaltninga av dei areala som grenser til.” 

 

”Før Jotunheimen nasjonalpark vart oppretta var det fleire grenseforslag. Dei 

grensene som vart vedtekne fekk fleire stader ei uheldig utforming i høve til 

naturkvalitetane. Dette skuldast i første rekkje eigedomstilhøva og 

utbyggingar/inngrep som hadde skjedd før vernet vart vedteke. Det har gått 

kring 25 år sidan verneområda vart oppretta, noko som har gjeve meir erfaring 

og kunnskap om områda. Dette kan, vurdert ut i frå naturvernomsyn, gje 

grunnlag for grenseendringar/grensejusteringar. I tillegg har presset på 

naturområde som grensar til verneområda auka mange stader dei seinare åra. Det 

ligg m.a.o. ikkje føre noko formelt framlegg om utvida vern, berre ei påpeiking 

av verdiar." 

 

 

Medvirkning: 

Vi mener at en bred medvirkning i prosessen er viktig og ber om at vi og våre 

lokalorganisasjoner inviteres til å delta i arbeidsgrupper og lignende. 
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Uttalelsen støttes i Sogn og Fjordane av: Norges Jeger- og Fiskerforbund – 

Sogn og Fjordane, Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane og Sogn og 

Fjordane Turlag ved Naturvernutvalet. 

 

Uttalelsen støttes i Oppland av: Norges Jeger- og Fiskerforbund – Oppland, 

Oppland Orienteringskrets, Naturvernforbundet i Oppland, Vestoppland 

Krets - Norges Speiderforbund, Gudbrandsdal Krets - Norges 

Speiderforbund og Norsk Ornitologisk Forening – Oppland. 
 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Forum for natur og friluftsliv Sogn og Fjordane 

Elisabeth Dahle - Koordinator 

 

Forum for natur og friluftsliv Oppland 

Ole Morten Fossli - Koordinator 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi til av uttalelsen sendt til: 

Klima- og Miljødepartementet 
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