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Lillehammer, 17.07. 2015 

 

Langsua nasjonalparkstyre 

Postboks 987 

2626 Lillehammer 

 

Oppstartmelding for forvaltningsplan for Langsua nasjonalpark – høring. 

 

Melding om oppstart av arbeid med forvaltningsplan for forslag til Langsua 

nasjonalpark med tilgrensende verneområder - høringsuttalelse fra Forum for 

natur og friluftsliv Oppland (FNF Oppland). 

 

Vi er fornøyde med at arbeidet med forvaltningsplanen nå har kommet videre ut 

fra lengre tids opphold i denne prosessen. Framdriftsplanen oppfattes som 

akseptabel. En helhetlig forvaltningsplan for dette og de øvrige verneområder 

tilknyttet Langsua nasjonalpark er viktig å få på plass; vi vil vise til våre 

påklagingsmomenter fra dispensasjonssaken med planlagt hogst i Espedalen 

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.  

 

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. 
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FNF Oppland har i mange år fulgt prosessen med som startet 

med en utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark og er opptatt 

av å ta vare på natur- og friluftslivskvalitetene i det foreslåtte verneområdet. 

Langsua nasjonalpark omfatter mange viktige og varierte naturtyper som få 

andre eksisterende nasjonalparker kan vise maken til. Fjellområdet mellom 

Øystre Slidre og Nord Aurdal i nordvest/vest, Etnedal og Nordre Land i sør og 

Gausdal og Fron i øst/nordøst er et fjellområde som i dag brukes i høy grad av 

befolkningen til setring, jakt, fiske, friluftsliv og høstingsaktiviteter – med andre 

ord et ”bruksfjell”. 

 

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 FNF 

Oppland 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. 

   

Opprettelse av store verneområder har hatt som formål å verne: villmark/uberørt 

natur, biologisk mangfold (arter og økosystemer), vakre naturlandskap og 

områder for friluftsliv. Stortinget har også understreket at varig sikring av 

muligheter for naturopplevelse gjennom et enkelt friluftsliv er et viktig motiv for 

etablering av verneområder.   

 

Forvaltningen skal være langsiktig og planen må gjøre gode avveininger mellom 

bruk og vern innenfor rammen av verneforskriften. I de tilfellene det er 

motstridende interesser mellom bruk og vern, må som hovedregel 

brukerinteressene vike til fordel for verneformålet. Et områdevern er viktig ved 

at det settes en grense mot framtidige utbygginger og nye tekniske inngrep som 

bryter med verneformålene. 
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Med hensyn til vernebestemmelsene vil FNF Oppland be om 

restriktive forvaltningsplanbestemmelser vedrørende 

motorferdsel i utmark i verneområdet, dette også spesielt av hensyn til den 

stedegne elgstammen i Dokkfaret som vi oppfatter som sårbar ovenfor 

påvirkninger utenfra. 

 

FNF Oppland har også innenfor rammene av det overordnede hensynet til 

verneformålene, forståelse for ønsket om sterkere bruk av verneområdene til 

grønn lokal næringsutvikling. Dette vil også være med på å legitimere 

verneområdene lokalt. Distrikts-Norge trenger flere bærekraftige og varige 

arbeidsplasser. Utvikling av økoturisme, altså en turisme som er i pakt med 

verneformålet og ikke i strid med det, kan bidra sterkt til å skape levende bygder 

fordi flere turister etterspør unik og urørt natur.  

 

Verneområder får et stadig større fokus som viktige og attraktive reisemål for 

utenlandske og norske turister, og det er de siste årene også åpnet opp for en mer 

utstrakt bruk av verneområder til organiserte turer som gir økonomiske 

forutsetninger til lokale bedrifter. Det er imidlertid veldig viktig å poengtere at 

aktiviteten i området bør foregå mest mulig skånsomt og på naturens premisser 

etter norsk tradisjon, der livet i fjellet forbindes med et liv i all enkelhet. 

 

Seterdriften i deler av området utgjør en viktig bruk av ressursene i utmarka som 

et tilskudd til gårdsdrift og det er positivt at landbruksnæringen gis mulighet til 

fortsatt å bruke utmarka på en fornuftig måte samtidig med at de til en viss grad 

må kunne modernisere driften uten at dette gir negative konsekvenser for vernet. 

Vi tenker her f.eks. på høstingsmetoder, seterturisme, etc. Tradisjonell seterdrift 

med beitedyr og slått er viktig for opprettholdelse av seterlandskapet og det er 

veldig viktig å stimulere til fortsatt bruk for å ta vare på det biologiske 

mangfoldet, kulturlandskapet og for attraksjonsverdien for besøkende i 

områdene. 

 

Området er viktig for utøvelse av friluftsliv, jakt og fiske for lokalbefolkning og 

tilreisende. Sentrale deler av fjellet er lett tilgjengelig og meget godt egnet for 

familier med barn. Det er viktig at Jotunheimstien og andre T-merkede stier kan 

vedlikeholdes og at det legges til rette for det enkle friluftsliv. 

mailto:oppland@fnf-nett.no
http://www.fnf-nett.no/oppland


 

 

__________________________________________________________________________________________ 

FNF Oppland 
Forum for natur og friluftsliv Oppland,  

Pb. 368, 2602 LILLEHAMMER 
Tlf. 40049819   

e-post: oppland@fnf-nett.no 

www.fnf-nett.no/oppland 
 

 
forum for 

natur og friluftsliv 
 

Oppland 
 
 

  

 

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. 

 

 

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

Orienteringskrets, Naturvernforbundet i Oppland, Vestoppland Krets - 

Norges Speiderforbund, Gudbrandsdal Krets - Norges Speiderforbund, 

Norsk Ornitologisk Forening – Oppland og DNT Gjøvik og Omegn. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

Forum for natur og friluftsliv Oppland 

Ole Morten Fossli - Koordinator 
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