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HALLINGSKARVET NASJONALPARK OG LANDSKAPSVERNOMRÅDE 

KONSEKVENSUTREDNING OG VERNEFORSLAG - HØRINGSUTTALELSE 

 

Vi viser til Deres brev av 12.7.2004 angående sentral høring av konsekvensutredning og forslag til 

opprettelse av Hallingskarvet nasjonalpark og landskapsvernområde. 

 

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer de 12 største friluftslivsorganisasjonene i 

Norge med til sammen over ½ million medlemskap. En av hovedoppgavene for FRIFO er å ivareta 

allemannsretten og det enkle og naturvennlige friluftslivets vilkår i Norge, herunder naturgrunnlaget 

for å drive friluftsliv. 

 

FRIFO støtter forslaget om opprettelse av Hallingskarvet nasjonalpark og landskapsvernområde. Vi 

mener dette vil være den beste måten å sikre de store nasjonale natur- og friluftslivsinteressene som 

finnes i dette området. 

 

FRIFO mener imidlertid at store deler av de 75 km2 fylkesmannen har trukket helt ut av 

verneplanen burde vært med i verneforslaget og foreslått som landskapsvernområde. 

 

 

Verneplanen 

Bakgrunnen for framlegget for vern er Stortingsmelding nr 62 (1991-92) "Ny landsplan for 

nasjonalparker og andre større verneområder i Norge". 

 

Forslaget til vern omfatter Hallingskarvet nasjonalpark (426 km2) og Hallingskarvet 

landskapsvernområde (58 km2). 

 

Formålet med verneforslaget er å bevare et stort, særegent og tilnærmet urørt fjellområde slik at 

landskapet og det biologiske mangfoldet med økosystemer, arter og bestander bevares. Det er også 

et mål at allmennheten skal ha anledning til friluftsliv og naturopplevelse i dette området. 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 

annet for å ivareta friluftslivet som er en del av norsk kulturarv og som en del av det 

helseforebyggende arbeidet i Norge. 

 

FRIFO støtter forslaget om opprettelse av Hallingskarvet nasjonalpark (426 km2) og Hallingskarvet 

landskapsvernområde (58 km2). Vi mener dette vil være den beste måten å sikre de store nasjonale 

natur- og friluftslivsinteressene som finnes i dette området. 

 

FRIFO mener imidlertid at store deler av de 75 km2 som er utredet og vurdert som 

landskapsverneområdet, men som fylkesmannen har trukket helt ut av verneplanen burde vært med. 

Vi mener dette området landskapsmessig hører naturlig sammen med Hallingskarvet, samt at 

området har så store natur- og friluftslivskvaliteter at området burde vært vernet som 

landskapsvernområdet. De aktivitetene som foregår i det aktuelle området mener vi i hovedsak kan 

foregå innefor et landskapsverneområde. 

 

 

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. Blant 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. 

 

Det foreslåtte verneområdet har store naturkvaliteter og er mye benyttet til friluftsliv. FRIFO er 

derfor glad for at mulighetene for å drive friluftsliv er tatt inn i verneforskriftene som en del av 

verneformålet i nasjonalparken. 

 

FRIFO mener også et store deler av det forslåtte landskapsvernområdet har naturkvaliteter som er 

attraktivt for friluftslivet. Vi mener derfor at mulighetene for å drive friluftsliv også bør være en del 

av verneformålet i landskapsvernområdet.  Vi viser i den forbindelse til verneforskriften for 

Frafjordheiane landskapsvernområde der allmennhetens mulighet til friluftsliv er en del av 

verneformålet.  

 

FRIFO er fornøyd med at verneforskriftene ikke er til hinder for vedlikehold av stier, bruer, skilt og 

lignende. FRIFO er også fornøyd med at verneforskriftene gir muligheter for etablering av nye 

merkede stier. 

 

Som vi skriver ovenfor mener vi at det viktig at vernebestemmelsene ikke fører til unødvendige 

restriksjoner eller hindringer på mindre arrangementer i regi av frivillige lag og foreninger, skoler 

m.m. Vi er derfor glad for at forslaget til verneforskrifter ikke er til hinder for slike aktiviteter. 

 



 

 

 

 

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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