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FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN FOR REINHEIMEN – HØRINGSUTTALELSE 

Vi viser til Deres brev av 21.8.2008 angående høring av forslag til forvaltningsplan for Reinheimen 

nasjonalpark og seks landskapsvernområder. 

 

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer de 13 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 synes det er positivt at det nå lages en konkret forvaltningsplan for Reinheimen nasjonalpark 

og de seks landskapsverneområdene i dette området.  

 

Forvaltningsplanen 

Forvaltningsplanen for nasjonalparken og landskapsvernområdene skal så langt som mulig gi 

konkret og detaljert tolkning av verneforskriftene. I forvaltningsplanen skal det også tas hensyn til 

krav om likebehandling i saker av lik karakter. 

 

Forvaltningsplanen er ikke juridisk bindende, bortsett fra de punktene der forskriften viser direkte 

til forvaltningsplanen. Forvaltningsplane kan ikke gi føringer som er i strid med verneformålet. 

 

Forslag til forvaltningsplan tar opp mange viktige temaer og har mange konkrete forslag til 

forvatningstiltak. FRIFO har ikke muligheter til å gå inn i alle disse konkrete forslagene eller 

problemstillingene, men vi vil ta opp problemstillinger rundt friluftslivet og den frie ferdselsretten 

på et mer prinsipielt grunnlag da forslag til forvaltningsplan i høy grad berører dette. FRIFO er også 

opptatt av at natur- og friluftslivsorganisasjonens muligheter til å være en aktiv part i saker som 

berører natur- og friluftslivsinteresser. 

 

Friluftsliv og retten til fri ferdsel 
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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. Innenfor 

Reinheimen nasjonalpark og landskapsvernområdene erkjenner vi at det kan være konflikter 

mellom bruk og vern, da spesielt i forhold til villreinen i området, men også i forhold til en del 

andre arter. Det er imidlertid svært viktig at reguleringen ikke legger unødvendige og ikke 

begrunnede restriksjoner på det enkle og naturvennlige friluftslivet. Det er derfor viktig at 

eventuelle restriksjoner som innskrenker allemannsretten er velbegrunnet og godt dokumentert. 

 

Stier og løyper 

Det store flertallet av besøkende i verneområdene følger merkede stier og løyper. Bevist bruk av 

merkede stier og løyper kan derfor i stor grad kanalisere det meste av ferdselen innenfor 

verneområdene. 

 

Vi har forståelse for at det i enkelte tilfeller kan være behov for å legge ned merkede løyper eller 

legge om løyper av hensyn til sårbare naturtyper og/eller arter. Det er imidlertid viktig slike tiltak 

skjer i tett dialog med de som merker løyper slik at resultatet blir best mulig både for de 

naturtypene/artene det gjelder og for friluftslivet. 

 

Nye former for friluftsliv 

Det tradisjonelle friluftslivet er ikke statisk og utvikler seg hele tiden. Nye former for friluftsliv som 

for eksempel kiting dukker derfor opp som en utvikling av friluftslivet. 

  

Kiting vil ha potensial til å vokse en god del utover dagens nivå, men vil sannsynligvis ikke bli en 

allmenn friluftslivsaktivitet. Denne formen for friluftsliv er likevel viktig blant mange unge og en 

del av rekrutteringen til friluftsliv skjer gjennom denne aktiviteten. Når vi samtidig vet at 

friluftslivet sliter med selvrekrutteringen er det viktig at forvaltningsmyndighetene ikke i 

utgangspunktet har en negativ holding til slike nye aktiviteter, men forholders seg til disse 

aktivitetene på lik linje med andre friluftslivsaktiviteter. I stortingsmeldingen om friluftsliv brukes 

også begrepet ”romslig friluftsliv”, noe som betyr at forvaltningen skal ha et romslig syn på hva 

friluftsliv er. 

 

Det er derfor viktig at forvaltningsmyndighetene ser på virkningen av disse nye formene for 

friluftsliv på lik linje med andre aktiviteter, og ikke på om aktiviteten er ny eller ikke. 

 

Organisert ferdsel 

FRIFO har forståelse for at det kan være behov for å regulere organisert ferdsel innenfor 

verneområdet av hensyn til villreinen eller andre sårbare arter. FRIFO mener likevel det er viktig at 

vernebestemmelser og forvaltningsplaner 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/befaringer i verneområdene og på den måten får et 

positivt forhold til disse områdene, og vil være et viktig bidrag til å sikre en framtidsretta 

forvaltning av disse områdene spesielt, men også for naturen generelt. 

 

Motorferdsel 

FRIFO mener det er viktig å redusere eller begrense motorferdsel i utmark til et minimum. Det er 

derfor viktig at forvaltningsplanen kun legger til rette for det som er ytterst nødvendig, og at det 

gjennomføres en streng forvaltningspraksis. 
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Medvirkning fra organisasjonene 

FRIFO mener det er viktig at natur- og friluftslivsorganisasjonene gis muligheter til å være med i 

alle saker som har betydning for natur og friluftsliv. Dette gjelder selvsagt også forvaltningen av 

verneområder. Vi mener derfor at det må legges til rette for at organisasjonene kan medvirke på 

egnet måte i alle relevante saker og fora. 

 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) bør være et viktig kontaktpunkt mot organisasjonene. 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Friluftslivets fellesorganisasjon 

       
Harald Tronvik       Hans Erik Lerkelund 

generalsekretær       fagkonsulent 
 

 

 

 

 
Kopi: Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Oppland og Møre og Romsdal 

 

 


