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GEIRANGER-HERDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE – KOMMENTARER TIL 

FYLKESMANNENS TILRÅDNING 

 

Vi viser til brev fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal til Direktoratet for naturforvaltning (DN) 

datert 31.12.2003 angående Geiranger-Herdalen landskapsvernområde – oppsummering av høring 

og tilrådning fra fylkesmannen. Vi viser også til vår høringsuttalelse til Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal (FM) datert 05.11.2003, (ligger ved saksdokumentene fra FM). 

 

Kommentarer til fylkesmannens tilrådning 

I vår uttalelse til FM støtter FRIFO forslaget om opprettelse av Geiranger-Herdalen 

landskapsvernområde. Vi mener dette vil være den beste måten å sikre de store nasjonale natur- og 

friluftslivsinteressene som finnes i dette område. 

 

Området som blir foreslått vernet er et viktig område for friluftslivsaktiviteter som jakt, fiske, 

fotturer og kajakkpadling. FRIFO mener derfor at hensynet til friluftslivsinteressene bør være en del 

av verneformålet i slikt stort verneområde. Dette går også fram av vår høringsuttalelse til FM og 

gjengitt i saksdokumentene fra FM til DN. FM har imidlertid ikke foreslått noen endring i 

verneformålet, noe de verken har kommentert eller begrunnet. 

 

FRIFO mener derfor at DN i sin videre behandling av denne saken må innarbeide hensynet til 

friluftslivsinteressene i verneformålet, på lignende måte som det er gjort blant annet i 

verneforskriften for Frafjordheiane landskapsvernområde. FRIFO mener at følgende setning eller 

noe liknende må tas inn i verneformålet: ”Ta vare på de store opplevelseskvalitetene i området for 

det enkle og naturvennlige friluftslivet.” 

 

 

Vennlig hilsen 
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