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Dette brevet sendes på vegne av DNT Nord Trøndelag, Naturvernforbundet i Trøndelag, Norsk Botanisk 

forening Trøndelagsavdelinga og BirdLife Norge avdeling Trøndelag.  

 

Sammendrag 
Vi er svært positive til dette forslaget som tar sikte på å inkludere en «øy» uten vern inn i Blåfjella 

Skjækerfjella nasjonalpark. Innlemmingen av foreslåtte områder i Gaundalen og Heinådalen gir 

mening fra mange perspektiver. Økologiske funksjoner i dette enorme naturområdet blir bedre 

ivaretatt, samtidig som man sikrer at det ikke kommer flere permanente inngrep. Dette vil også gi de 

som søker det enkle friluftslivet uten tilrettelegging bedre muligheter.  

Vårt syn 
I en tid der naturen til stadighet er under press fra utbyggingskrefter til alle mulige formål er det 

positivt at stat og grunneiere ser en verdi i å permanent sikre verdifull natur. Utbygging av energi, 

kraftlinjer, veibygging, hyttebygging og hogst av verdifull gammelskog er prosesser som skjer rundt 

oss hele tiden og gradvis spiser mer og mer urørt natur. Selv om vi i Norge har store urørte 

naturområder så er disse stadig krympende. Dette viser seg i tilbakegang av ville dyr og arter som 

trives best der mennesket ikke setter sine spor. Styrking av eksistende verneområder med logiske 

arronderinger er en fin måte å ta enda bedre vare på den verdifulle naturen vi har.  

Eiendommen som nå foreslås delvis innlemmet i Blåfjella Skjækerfjella nasjonalpark passer perfekt 

inn i så måte. Den er stor nok til at en innlemming av denne vil være et svært verdifullt tilskudd inn i 

nasjonalparken. Spesielt er den gamle skogen helt opp mot tregrensa som ikke har vært hugget på 

svært lenge både stor og verdifull. Disse utilgjengelige ødeskogene er leveområder for noen av 

Trøndelags mest sjeldne lavarter og det eneste kravet for disse er at skogen får vokse og visne i 

naturlige prosesser som skaper helt spesielle økosystemer. Det samme gjelder de rike 

høyereliggende myrene i Gaundalen som er hjem til et rikt plante- og fugleliv. Blåfjella og 

Skjækerfjella nasjonalpark er en av våre største nasjonalparker og det største urørte naturområdet i 

midt-norge. En av kvalitetene er en liten grad av tilrettelegging med kun et par åpne Turisthytter og 

ødestuer i tilknytning til parken. Nettopp den lave graden av tilrettelegging gjør at friluftsfolk som 

søker villmarksliv med eget telt og oppakning trives svært godt her. Dette vil også styrkes nå. 

Verneforslaget er vinn-vinn for både natur og friluftsliv.  

Utvidelse av Blåfjella Skjækerfjella nasjonalpark i 
Gaundalen 
Høring 
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Vi støtter derfor helhjertet forslaget om innlemmelse av 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Trøndelag 
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