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Dette brevet sendes på vegne av Bergen og Hordaland Turlag, DNT Drammen og Omegn, DNT Oslo 
og Omegn, Kongsberg og Omegns Turistforening, DNT Ringerike, Norges Jeger- og Fiskerforbund 
Buskerud, Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland, Naturvernforbundet i 
Buskerud, Naturvernforbundet Hordaland, Birdlife Norge avd. Buskerud, Birdlife Norge avd. 
Hordaland, Drammen klatreklubb, Buskerud KFUK-KFUM Speidere, Buskerud orienteringskrets, NOTS 
Drammen og Omegn, Buskerud Botanisk forening, Skogselskapet i Buskerud og Telemark, Sogn og 
Fjordane Turlag.   

 

Forum for natur og friluftsliv sine organisasjoner i Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane 
representerer til sammen 38 natur- og friluftslivsorganisasjoner, der flere av disse har interesser på 
Nordfjella og Raudefjell, både når det gjelder natur og biologisk mangfold, og tur- og friluftsliv.  

 

Vi ønsker å gi innspill på følgende:  

• Innspill til felles sti- og løypeplan. 
• Forslag til medlemmer av det nyopprettede referanseforumet.  

 
 

2021/ 23887 Innspill til program for felles sti- og løypeplan 
for Nordfjella.  
 
Sendt av FNF Buskerud, FNF Hordaland, FNF Sogn og Fjordane.  

mailto:post@viken.no
mailto:liseberitl@viken.no


  

Side 2 av 4 

Innspill til felles sti- og løypeplan 
 

Høy menneskelig aktivitet i randområdene hindrer villreinens tilgang til og bruk av viktige 
funksjonsområder, og er derfor et problem om må adresseres i sti- og løypeplanen. 
 
Våre tilsluttede organisasjoner har meldt inn til FNF at felles sti- og løypeplan må baseres på et 
helhetlig kunnskapsgrunnlag som både tar hensyn til biologisk mangfold og til friluftslivet. FNF mener 
derfor at prosessen med å utforme en sti- og løypeplan må ha en mer helhetlig tilnærming og 
fokusere på muligheter for bærekraftig bruk/friluftsliv, samtidig som man ivaretar natur og biologisk 
mangfold.  
 
Ellers er det også viktig at sti- og løypeplanen tar hensyn til villrein, fjellrev, fugler og andre sårbare 
og truede arter i Nordfjella. 
 
Fra NOTS (Norsk Organisasjon for Terrengsykling) sin side er det meldt inn at løypeplanen må ta 
hensyn til alle brukergrupper, og at det ikke skal være spesielle restriksjoner på terrengsykling uten 
at det finnes et naturfaglig grunnlag for dette. 

«For villreinområder aksepterer de at man til en viss grad må kunne benytte "føre var"-prinsippet for 
begrensning av ferdsel dersom man ikke har god nok informasjon/kunnskap om konsekvenser av 
ferdsel i det aktuelle området, men det betyr ikke at sykling skal begrenses i større grad enn andre 
former for ferdsel. Her må konsekvenser av menneskelig ferdsel vurderes samlet, og ikke ekskludere 
enkelte brukergrupper basert på tradisjon, spekulasjon eller manglende datagrunnlag». Sitat Simen 
Filseth, NOTS.  

FNF mener derfor at det er særs viktig at sti og løypeplanen gir nøye beskrivelse på hvor aktive 
friluftsgrupper, som sykling, kiting etc. kan oppholde seg i området, uten å forstyrre 
naturmangfoldet, og i særlig grad villrein. Det må være klare føringer, anbefalinger og 
tilrettelegginger for hvor disse aktivitetene kan utføres, og hvor de ikke bør utføres.  

Grunneierinteressene, blant annet knyttet til omfattende hytteutbygging, samt økende 
næringsinteresser, må også ses på som en stor del av utfordringene. Stier og løyper som 
brukes/etableres som følge av slik utbygging må synliggjøres og beskrives. Det bør også kartlegges 
hvor stor del av områdene langs Nordfjella og Raudefjell som er regulert til fritidsbolig, og for å 
minimere videre hytteutbygging (og dermed økt ferdsel innenfor villreinområdet), bør man vurdere 
muligheten for å endre på allerede vedtatte reguleringsplaner som ikke er iverksatt. 
 

Nasjonale føringer 

På side 4 i planprogrammet er det listet opp en del nasjonale føringer for det aktuelle planarbeidet. 
Her mener vi at også Lov om naturmangfold § 4 (forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer) og § 
5 (forvaltningsmål for arter) bør nevnes som et premiss for arbeidet. 

Kvalitetsnormen for villrein er naturligvis en viktig nasjonal føring. Resultatet for de ti nasjonale 
villreinområdene ble presentert av Miljødirektoratet og NINA 25. april, og her kommer det frem at 
Nordfjella ikke blir godkjent. Tre av måleparameterne får dårlig karakter, hvorav den ene av disse er 
for funksjonell trekkpassasje. Det fremkom da av presentasjonen av vurderingen at hele 48,9 prosent 
av arealet av influensområdet for sommer- og høstbeiter hadde høy (> 90 %) grad av redusert trekk. 
FNF regner med at disse resultatene er relevante å ha med i det videre arbeidet med sti- og 
løypelanen, selv om det vel pr. i dag ikke er rein i sone 1 av Nordfjella. 
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Lokale føringer 

Når det gjelder lokale føringer (side 5) minner vi her om at det både i for eksempel Hol kommune og 
Ulvik kommune er pågående planprosesser om kommunedelplaner for naturmangfold. Disse må også 
ligge til grunn for det aktuelle planarbeidet. 

Aktuelle planføringer i kommuner som grenser til planområdet må også tas med i den videre 
planprosessen. 

 

Referanseforum 
 

FNF mener at det nyopprettede referanseforumet må bestå av medlemmer som har mye kunnskap 
om Nordfjella, og at representantene samlet må representere både natur- og 
friluftslivsorganisasjoner.  

Følgende organisasjoner har meldt sin interesse for å være medlem av referanseforumet:  

 
• DNT Oslo og Omegn 
• Naturvernforbundet i Buskerud 

 

Forslag til representanter i referansegruppen 

DNT har meldt inn at de ønsker en representant i referansegruppen. Dette blir Jan Erik Reiten fra 
DNT Oslo og Omegn. DNT skriver at Reiten bl.a. har vært med i styringsgruppen for «Horisont 
Snøhetta», NINAs prosjekt som vurderte villreinens bruk av Dovrefjell sett i sammenheng med 
menneskelig ferdsel, sitter i referansegruppa for NINAs villreinprosjekter i Rondane, er i 
styringsgruppa for NINAs villreinprosjekter på Hardangervidda, og sitter i Rådgivende utvalg for 
Dovre og Sunndalsfjella nasjonalpark og Rådgivende utvalg i Rondane nasjonalpark. DNT Oslo og 
Omegn har aktivitet i 11 nasjonalparker og mange andre verneområder, og Reiten leder avdelingen 
som har ansvaret for dette i foreningen.  

Naturvernforbundet i Buskerud, som er engasjert i arbeidet med ny sti- og løypeplan på Nordfjella 
har også meldt inn en kandidat, Martin Lindal. Lindal har vært leder for villreinnemda for Nordfjella 
og Fjellheimen i to kommunestyreperioder, og har vært medlem av plangruppen for Nordfjella-
raudafjellplanen. Lindal sitter også i styret til FNF Buskerud.  

Vi oppretter gjerne kontakt mellom Viken fylkeskommune og organisasjonene ved behov for mer 
informasjon om aktuelle kandidater for referanseforumet. 

 

 

 

 

 

 



  

Side 4 av 4 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv i Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane.  
 

 

    

Kaja Høgås   Gunvar Mikkelsen  Ket Fossen 
Koordinator    Koordinator    Koordinator 
FNF Buskerud                 FNF Hordaland    FNF Sogn og Fjordane 

 

 


