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Høringsinnspill
Oppstarts melding forvaltningsplan for Reisautløpet
naturreservat.

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Troms er et samarbeidsnettverk for natur- og
friluftsorganisasjonene i regionen. Vårt mål er å ivareta natur- og friluftsinteressene i gamle Troms
fylke ved å styrke og fremme organisasjonenes arbeid, være en møteplass for samarbeid og en arena
for kompetansebygging for natur- og friluftsorganisasjonene med sitt virke i regionen.
Forum for natur og friluftsliv Troms ser svært positivt på at arbeidet med forvaltningsplan for
Reisautløpet naturreservat. Vi har skrevet om saken på vår nettside her: https://fnfnett.no/troms/oppstart-arbeid-med-forvaltningsplan-for-sorkjosleira-og-reisautlopet-naturreservat/

Forvaltningsplaner:
En forvaltningsplan skal sikre forutsigbar forvaltning av verneområder innenfor
rammen av verneforskriften. Planen skal angi retningslinjer for
verneområdeforvaltningens dispensasjonspraksis og informasjonsarbeid, samt
identifisere forvalningsutfordringer og angi tiltak for å opprettholde
verneverdiene.
Noen temaer som ofte er aktuelt i forvaltningsplaner er:

• Fjerning av fremmede arter (f.eks lupiner)
• Restaurering av skadet natur
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• Tiltak for å hindre evt. redusere slitasje på vegetasjon eller forstyrrelser av fugl
etc. (Hentet fra oppstarts melding)

Forum for natur og friluftsliv Troms har engasjert seg i vannforvaltningen og vi er enige i de tema
som henvises til her- dette er tema hvor man har godt potensiale for også dra nytte av lokal økologisk
kunnskap og samarbeid med andre aktører for å få et godt resultat. FNF Troms har i etterkant av at
vannforvaltningsplanene var på høring satt i gang et arbeid der vi blant annet ser på mulighetene for
å løfte arbeidet med fremmede arter langs vassdrag og deres påvirkning på økosystemer der. Videre
også restaurering og god ferdselspraksis av hensyn til fugl og vegetasjon. Vår uttalelse til
vannforvaltningshøringen kan leses her: https://fnf-nett.no/troms/uttalelser/ Det er et ønske at man
blant annet kan få laget en brosjyre som beskriver fremmede arter langs vassdrag, hvilken
skadepåvirkning de har og hvordan man kan fjerne dem.
Vi håper også at forvaltningsplanen ivaretar spørsmål om blant annet marin forsøpling og hvordan
kunnskap om verneverdiene kan være et verktøy for ivaretakelse av verneområdet.

Vi bidrar gjerne i en eventuell referansegruppe eller på annen måte i planprosessen- og ønsker lykke
til med planarbeidet!

Vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv Troms
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