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Forum for Natur og Friluftsliv Oppland: Norges Jeger- og Fiskerforbund – Oppland,
Oppland Orienteringskrets, DNT Gjøvik og Omegn, Naturvernforbundet i Oppland,
Vestoppland Krets - Norges Speiderforbund, Gudbrandsdal Krets - Norges
Speiderforbund og Norsk Ornitologisk Forening – Oppland.
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Forum for Natur og Friluftsliv Hedmark: Hamar og Hedemarken Turistforening, Finnskogen
Turistforening, Norsk Folkesportforbund, Glåmdalskrets av Norges Speiderforbund, Hedmark
Orienteringskrets, Naturvernforbundet i Hedmark og NJFF-Hedmark.
Elverum/Lillehammer, 1. februar – 2011
Oppland fylkeskommune
2626 Lillehammer
Hedmark fylkeskommune
2325 Hamar
Regional plan for Rondane - Sølnkletten – felles høringsinnspill.
Forum for Natur og Friluftsliv i Hedmark og Oppland(FNF) har gjort seg kjent
med utsendt forslag til regional plan for Rondane - Sølnkletten og har følgende
kommentarer:
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.
Fylkeskommunale myndigheter i Hedmark og Oppland har gjennom sitt ansvar
for regional forvaltning med regional plan for Rondane – Sølnkletten; som er
blant de viktigste leveområdene for den opprinnelige villreinen, et betydelig
ansvar for en bærekraftig forvaltning som gir tilstrekkelig beskyttelse for
villreinen.
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FNF i Hedmark og Oppland mener fylkeskommunene i forslaget
til regional plan for Rondane – Sølnkletten, ikke tar dette
ansvaret tilstrekkelig alvorlig. På en rekke områder gir ikke
planforslaget dette fjelløkosystemet en tilstrekkelig beskyttelse:
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- Det nasjonale villreinområdet i Rondane er mindre enn leveområdet i
gjeldende fylkesdelsplan.
- Grensen for nasjonalt villreinområde ivaretar ikke helt de sentrale
funksjonsområdene for villreinen.
- Retningslinjene for nasjonalt villreinområde åpner i større grad for nye
tiltak også inne i selve det nasjonale villreinområdet.
- Retningslinjene i nasjonalt villreinområde er ikke strenge nok.
- ”Føre-var”-sonene i gjeldende plan for Rondane (observasjonsområder) er
ikke videreført.
- Gradienttenkningen som ligger i dagens plan ved at tiltak vurderes
strengere jo nærmere leveområdet de ligger, er brutt når det flere steder
ligger utviklingssoner helt inn til nasjonalt villreinområde. Videre åpner
retningslinjene i buffersona for at eksisterende bygningsmasse for
fritidshus, utenfor regulerte områder, nesten kan fordobles.
- Planforslaget svekker muligheten for gjenoppretting av det historiske
villreintrekket mellom Rondane og Snøhetta villreinområder.
- Planen følger ikke i tilstrekkelig grad opp Miljøverndepartementets
bestilling om å ”komme fram til en langsiktig og helhetlig strategi for
forvaltningen av prioriterte fjellområder som er spesielt viktige for
villreinens framtid i Norge” eller departementets påpekning om at
hensikten med revisjonen ikke er å svekke gjeldende fylkesdelplan m.h.t
å ivareta villreininteressene.
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- Planbeskrivelse og vurderinger for Sølnkletten er
tilfredsstillende, med unntak for felles retningslinjer og
antydning om utviklingsmuligheter nord for Atnsjøen.
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- Klimautfordringer for villrein - FNs klimapanel er enige
om at vi står framfor store utfordringer knyttet til klimaendringer.
Klimaeksperter mener endringene vil gi utslag i temperaturstigning og
mer ekstremvær. Vi mener dette ikke er viet stor oppmerksomhet i
planforslaget, konsekvensene av klimaendringer nevnes i annen
samfunnsplanlegging av samme format. I fjellet er det overhengende
sannsynlig at disse miljøtruslene får store negative konsekvenser.
Villreinen vil kunne påføres større stress med insektsplage, vanskelig og
isete beitegrunnlag, og reduksjon eller bortfall av viktig snødekke for
dyrene på sommeren. Dette i sum med andre faktorer som stresser
villreinen, tegnes det med andre ord et dystert fremtidsbilde for
fjelløkologien. Det må være en målsetning å ikke redusere de marginale
leveområdene for en arealkrevende art som villreinen ytterligere. 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. Vi mener at rapporten – “Forventede klimaendringer og ei
framtid for villreinen” av Olav Strand, Norsk institutt for naturforskning
(NINA) dokumenterer dette.
- 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 1980tallet, i strid med Stortingets målsettinger om sikring av villreinens
leveområder. Til tross for at det har vært en fylkesdelplan i Rondane
siden 1992 med hovedmål om å ivareta villreinens leveområder, har det
vært samme vekst i hyttebyggingen i dette området. FNF i Hedmark og
Oppland mener derfor at et metningspunkt når det gjelder antall hytter
nå er nådd. Vi mener derfor det er av betydning at den regionale planen
legger opp til en utbyggings- og utvidelses-stopp for hytter i de viktigste
villreinområdene/randsoner til verneområder. Planforslagets forslag til
retningslinjer på dette området er ikke tilstrekkelig. Vi mener på
bakgrunn av den økte ferdselen det store antallet hytter gir inn i
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villreinområdene at det er viktig å ha fokus på
kanaliserende ferdselstiltak.
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- Det må i planarbeidet tas ekstra hensyn til villreinens bruk
av skogarealer. Omfanget av villreinens bruk av disse
områdene er lite dokumentert, men velkjent i Sølnkletten og Rondane
Sør.
- Vi vil påpeke at fylkeskommunene må fokusere på målsetningene i
naturmangfoldsloven i forbindelse med planarbeidet. Viktige momenter
som bør gi grunnlag for tilstrekkelige overordnede og helhetlige
forvaltningsrammer er; § 1. (lovens formål), § 4. (forvaltningsmål for
naturtyper og økosystemer), § 5. (forvaltningsmål for arter), § 6.
(generell aktsomhetsplikt), § 8. (kunnskapsgrunnlaget), § 9. (føre-varprinsippet) og § 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning).

FNF i Hedmark og Oppland vil på bakgrunn av overnevnte momenter gi sin
støtte til Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland sin felles
høringsuttalelse til fylkeskommunenes forslag til ny regional plan for Rondane
og Sølnkletten. Vi vil også gi vår støtte til det felles grunnlagsdokumentet for
Fylkesmannen i Oppland, Fylkesmannen i Hedmark og Villreinnemda for
Rondane-Sølnkletten som er relatert til planforslaget. Vi støtter også
Fylkesmennenes anbefaling om en omfattende revisjon av det foreliggende
planforslaget.
FNF Oppland har også deltatt i prosjektgruppa tilhørende planforslaget, vi
opplever med bekymring at våre innspill her i liten grad har vært tema, verken
som innhold i prosjektgruppemøte-referater eller som del av planforslaget. I
forhold til målsetninger om medvirkning forøvrig har FNF Oppland oppfordret
representantene fra fylkeskommunene til å invitere FNF Hedmark inn i
prosjektgruppearbeidet, uten at dette har funnet sted.
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Med vennlig hilsen

Forum for Natur og Friluftsliv Hedmark
Roar Lundby(s) – Koordinator
Forum for Natur og Friluftsliv Oppland
Ole Morten Fossli(s) - Koordinator

Kopi til av uttalelsen sendt til:
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Hedmark
Miljøverndepartementet
Villreinnemda for Rondane-Sølnkletten
Friluftslivets fellesorganisasjon
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Naturvernforbund
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