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HØRINGSUTTALELSE – VERNEPLAN FOR MYRER I HEDMARK FYLKE
Vi viser til Deres brev av 05.04.2001 angående sentral høring for verneplanen for myr i Hedmark
fylke.
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer de tolv største friluftslivsorganisasjonene i
Norge med til sammen nesten ½ million medlemskap. En av hovedoppgavene for FRIFO er å
ivareta allemannsretten og det enkle tradisjonelle (ikke-motoriserte) friluftslivets vilkår i Norge.
Verneplanen
Det foreslås å verne 15 områder med et samlet areal på ca 73 km2 som naturreservat i Hedmark
fylke. Myrene som foreslås vernet er verneverdig i nasjonal eller regional sammenheng og
representerer et variert utvalg av myrtyper i fylket.
FRIFO støtter gjennomføringen av den foreslåtte verneplanen for myr i Hedmark. Vi vil i vår
høringsuttalelse ikke gå inn på avgrensinger av de enkelte områdene, men ta for oss
problemstillinger vi mener er viktig ut fra friluftslivets interesser. Vi forutsetter likevel at
verneplanprosessen fører fram til et resultat der vernekvalitetene blir tatt vare på i det enkelte
område.
Friluftsliv
Friluftslivet er en viktig del av den norske kulturarven og er samtidig et viktig bidrag til det
helseforebyggende arbeidet. Den generelle samfunnsutviklingen fører imidlertid til et stadig
sterkere press på naturen. Mulighetene for å drive friluftsliv svekkes kontinuerlig ved at attraktive
naturområder reduseres i størrelse og kvalitet, og gjenværende områder gjøres vanskeligere
tilgjengelig. Bl.a. har inngrepsfrie naturområder i Norge blitt sterkt redusert de siste 100 åra. FRIFO
mener derfor det nå er svært viktig at vi tar vare på de naturverdiene som fortsatt finnes, både i og
utenfor inngrepsfrie områder.
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Organisasjoner tilsluttet Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO): Den Norske Turistforening, Norges Folkesportforbund,
Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges KFUK-Speidere, Norges KFUM-Speidere, Norges Orienteringsforbund, Norges Padleforbund,
Norges Røde Kors Hjelpekorps, Norges speiderforbund, Norske 4H, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening
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Retten til fri ferdsel
Den frie ferdselsretten (allemannsretten), jf friluftsloven er et grunnleggende fundament for
utøvelse av det tradisjonelle friluftslivet i Norge. FRIFO er derfor i prinsippet i mot enhver
regulering som kan rokke ved denne retten. Vi kan imidlertid se at det i noen spesielle tilfeller kan
være behov for å regulere ferdselen av hensyn til sårbare naturtyper og/eller arter. Det er imidlertid
svært viktig at reguleringen ikke legger unødvendige og ikke begrunnede restriksjoner på det enkle,
naturvennlige og ikke-motoriserte friluftslivet.
FRIFO stiller på den bakgrunn spørsmålstegn ved nødvendigheten av å innføre forbud mot
teltslagning i reservatene, jf kap IV, punkt 5. Myrene i seg selv vil være en strekt begrensende
faktor i forhold til hvor attraktivt det vil være å telte i reservatene. Vi ber derfor Direktoratet for
naturforvaltning om å vurdere nødvendigheten av en slik innskrenkning av allemannsretten i
forhold til det reelle behovet for dette.
FRIFO vil også understreke viktigheten av forskriftene ikke er til hinder for rydding og preparering
av eksisterende turstier og skiløyper, jf kap V, noe det ser ut til at forskriftene tar hensyn til.
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