Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark – kortversjon - høringsuttalelse fra Forum for
Natur og Friluftsliv Oppland.
FNF Oppland er glad for at prosessen med å verne større deler av dette flotte lavalpine fjellområdet
nå nærmer seg sin avslutning. Forslaget til verneområde for en utvidelse omfatter mange viktige og
varierte naturtyper som få andre eksisterende nasjonalparker kan vise maken til. Vi har gjort oss
kjent med det utsendte verneforslaget og utkastet til forvaltningsplan vedrørende utvidelse av
Ormtjernkampen nasjonalpark og vil gi vår støtte til at disse områdene nå gis vernestatus.
Vi vil vil framheve viktigheten av å bevare verneområdene med den framlagte avgrensingen. I
verneplanprosessen fra 2004 har det vært et betydelig press på yttergrensene fra ulike hold, i
hovedsak nærings- og grunneierinteresser. Dette har resultert i at over 250 km2 er tatt ut fra det
opprinnelige utredningsområdet. Flere av disse områdene, både på Valdres- og Gausdal/Fron-sida,
har betydelige naturkvaliteter og er klart kvalifisert for vern etter Naturmangfoldloven. Sammen
med en harmonisering av vernebestemmelsene har derfor myndighetene allerede kommet
grunneiere, næringsinteresser og berørte kommuner i møte. Det framlagte forslaget til framtidig
nasjonalpark/landskapsvern/naturreservat representerer derfor et absolutt minimum av hva som er
faglig forsvarlig for å sikre helhet, spennvidde og mangfold i naturtyper og landskapsverdier.
FNF Oppland mener på bakgrunn av overnevnte at verneområdet ikke må ytterligere reduseres og at
vernebestemmelsene utfra en fare for sumvirkninger av negative konsekvenser for verneformålene
ikke må være gjenstand for et ytterligere liberalisering.
Vern og helhetlig vurdering av Gudbrandsdalslågen med sideelver – kortversjon.
Forum for Natur og Friluftsliv i Oppland støtter Fylkesmannen i Oppland sitt forslag om helhetlig
vurdering av Gudbrandsdalslågen med sideelver, og at de gjenværende urørte delene vernes ved en
ny supplering av verneplanen/omlegging av samlet plan.
Det arbeides nå med flere planer om kraftverk i Lågen. Etter vårt syn er det svært viktig at alle disse
planlagte inngrepene vurderes under ett og ikke enkeltvis. En bit for bit-utbygging av vassdragene
vil på flere måter være svært uheldig, og det vil være stikk i strid med vanndirektivets mål om
helhetlig vassdragsforvaltning. Hver for seg vil disse utbyggingene kunne gi store negative
konsekvenser for naturmangfold og friluftsliv. Sumvirkningene av alle de planlagte inngrepene vil
trolig kunne bli svært omfattende.
Utbyggingsplanene for Kåja kraftverk er en del av "bit for bit-utbyggingen", der vi til slutt sitter
igjen med et vassdrag nesten fritt for elvestryk og fosser. Lågen blir mer og mer et "terskelvassdrag"
styrt av oss mennesker.
Vi mener at vassdraget snarest mulig må gis et varig vern. Vi støtter Fylkesmannen i Oppland sitt
initiativ til dette.

