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FRAMLEGG TIL BLEIA NATURRESERVAT OG BLEIA-STOREBOTNEN
LANDSKAPSVERNOMRÅDE - HØRINGSUTTALELSE
Vi viser til Deres brev av 10.07.2003 angående framlegg til Bleia naturreservat og BleiaStorebotnen landskapsvernområde. Vi ser også til vårt brev av 22.04.2003 i forbindelse med
oppstart av verneplanarbeidet.
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer de 13 største friluftslivsorganisasjonene i
Norge med til sammen nesten ½ million medlemskap. En av hovedoppgavene for FRIFO er å
ivareta allemannsretten og det enkle og naturvennlige friluftslivets vilkår i Norge.
FRIFO støtter forslaget til opprettelse av Bleia naturreservat og Bleia-Storebotnen
landskapsvernområde. Vi mener dette vil være den beste måten å sikre de store nasjonale natur- og
friluftslivsinteressene som finnes i dette område.
Verneplanen
Stortingsmelding nr 62 (1991-92) "Ny landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder i
Norge" danner bakgrunnen for verneplanarbeidet i Bleiaområdet.
Fylkesmannen har sendt på høring et forslag om opprettelse av: (1) Bleia naturreservat på 21.8 km²,
og (2) Bleia-Storebotnen landskapsvernområde på 66 km² derav 5 km² sjøareal. Disse to områdene
grenser mot hverandre. Landskapsverneområdet vil videre grense mot Nordheimsdalen
naturreservat og Nærøyfjorden landskapsvernområde. Området rundt Nærøyfjorden er sammen med
Geirangerfjorden (Vestnorsk Fjordlandskap) nominert til FNs Verdensarvliste av
Miljøverndepartementet.
Behov for vern
Den generelle samfunnsutvikling fører 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. Blant annet har inngrepsfrie naturområder
i Norge blitt redusert dramatisk i løpet av de siste 100 årene som følge av ulike typer utbygginger
og inngrep. Dessverre fortsetter denne utviklingen, og FRIFO mener derfor det nå er svært viktig at
vi tar vare på de naturverdiene som fortsatt finnes, både i og utenfor inngrepsfrie områder, blant
________________________________________________________________________________________________________________________
Organisasjoner tilsluttet Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO): Den Norske Turistforening, Norges Folkesportforbund,
Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges KFUK-Speidere, Norges KFUM-Speidere, Norges Klatreforbund, Norges Orienteringsforbund,
Norges Padleforbund, Norges Røde Kors Hjelpekorps, Norges speiderforbund, Norske 4H, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening

Side 2/2

annet for å ivareta friluftslivet som er en del av norsk kulturarv og som en del av det
helseforebyggende arbeidet i Norge.
Friluftsliv og 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
og naturvennlige friluftslivet. Bant annet er det viktig at vernebestemmelsene ikke fører til
unødvendige restriksjoner eller hindringer på mindre arrangementer i undervisningssammenheng.
At medlemmer i frivillige lag og foreninger, skoleelever og studenter blir tatt med på tur i
verneområdene og på den måten får et positivt forhold til disse områdene vil være et viktig bidrag
til å sikre en framtidsretta forvaltning av disse områdene spesielt, men også for naturen generelt.
Området som er foreslått vernet er et viktig område for friluftslivsaktiviteter som jakt, fiske og
fotturer. Aurlandsfjorden er også et populært område for kajakkpadling. Det er derfor viktig at
verneforskriftene tar hensyn til dette. FRIFO savner derfor at friluftslivet er en del av verneformålet
i landskapsvernområdet. Vi mener derfor at følgende setning (eller noe liknede) må tas inn i
verneformålet (slik det blant annet er gjort i forslaget til verneforskrift for Frafjordheiane
landskapsvernområde): ”å ta vare på de store opplevelseskvalitetene for et enkelt og naturtilpasset
friluftsliv”.
FRIFO er fornøyd med at verneforskriftene ikke er til hinder for merking, rydding og vedlikehold
av stier, løyper og gamle ferdselsveier og vedlikehold av hytter som er til glede og nytte for
allmennheten og for det enkle og naturvennlige friluftslivet.
Som vi skriver ovenfor mener vi at det viktig at vernebestemmelsene ikke fører til unødvendige
restriksjoner eller hindringer på mindre arrangementer i undervisningssammenheng. Vi er derfor
glad for at forslaget til verneforskrift for landskapsvernområdet ikke er til hinder for slike
aktiviteter. I naturreservatet stiller saken seg litt annerledes, men vi ber likevel om at behovet og
ønskeligheten av å legge restriksjoner på slik aktivitet vurderes nøye også i naturreservatet, jf § 5
punkt 4 i verneforskriften.
Motorferdsel
FRIFO mener det er viktig å redusere eller begrense motorferdsel i utmark til et minimum. Det er
derfor viktig at verneforskriften kun åpner for det som er ytterst nødvendig, og at det gjennomføres
en streng forvaltningspraksis.
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