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Forslag til vern av Forelhogna med tilliggende seterdaler - sentral 
høring 

 

Vi viser til høringsbrev av 22.12.98. 

 

FRIFO er positive til hovedtanken om å verne Forelhogna med omkringliggende seterdaler 

etter naturvernloven, forutsatt at friluftsliv nevnes som et av formålene med vernet. FRIFO 

slutter seg i hovedtrekk til verneforslaget. 

 

FRIFO ser det som avgjørende at friluftsliv kommer inn som et av formålene for opprettelse 

av Forelhogna nasjonalpark.  St.meld nr 62 (1991-92) om Ny landsplan for nasjonalparker og 

andre større verneområder i Norge sier at det ved utvelgelse av områder er lagt til grunn at 

"områdene skal sikre mulighetene for friluftsliv og naturopplevelse" (s. 6)  videre at "vern av 

naturområder for friluftsliv har vært et sentralt motiv" (s. 29) og at "hensynet til friluftsliv er et 

selvstendig kriterie for oppretting av nasjonalpark" (s. 30). Friluftslivet fikk også et eget kap. 

i St. meldingen (4.2.6) der det blant annet heter at "Opprettelsen av nye nasjonalparker vil 

være et nødvendig og svært viktig bidrag for å oppfylle sentrale mål i friluftslivpolitikken med 

hensyn til sikring av arealer for befolkningens friluftslivmuligheter i helger og ferier. 

.......Dette vil således bidra til at vil vil kunne tilby framtidige generasjoner "urørte" 

naturområder som representerer de fleste av landets landskaps- og naturtyper. Departementet 

fastslår at ved siden av vern av naturmiljøet, er sikring av områder for friluftsliv et svært 

viktig formål med opprettelse av nasjonalparker."  FRIFO mener at disse føringene i 

stortingsmeldingen bør avspeile seg i verneformålet for Forelhogna nasjonalpark. 

 

Av forslaget framgår det blant annet at forvaltningsmyndighetene ser for seg at 

friluftslivaktivitetene jakt og fiske skal kunne fortsette innenfor verneområdene. Forelhogna  

egner seg svært godt for friluftsliv med liten tilrettelegging og vi ser det som ønskelig at 

området brukes til turer både av lokalbefolkningen og andre som ønsker å gå dagsturer eller 

turer med telt i disse områdene. FRIFO mener at en slik friluftsbruk (jakt, fiske, fotturer og 

skiturer m.m.) både er ønskelig og ikke kommer i er konflikt med de øvrige verneformålene. 

Hedmark Naturvern og DNT foreslo at friluftsliv bør inn i verneformålet i den lokale 

høringsrunden. Etter FRIFO sin vurdering er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sin avvisning av 

forlaget fra DNT ulogisk, siden Fylkesmannen selv peker på at det enkle og lite 

ressurskrevende og tilrettelagte friluftslivet er ønskelig i verneområdene. At 

høringsuttalelsene med unntak av to ikke nevner at friluftsliv bør inn som et formålene med 

vernet kan ikke taes til inntekt for at høringspartene støtter at friluftsliv ikke skal nevnes i 

formålet (det ble såvidt vi vet ikke spurt spesielt om dette i den lokale høringsrunden). Tvert 

om nevner en rekke av høringspartene friluftslivaktiviteter de er opptatt av som jakt, fiske, 

hundekjøring m.m. i sine uttalelser. 

 

Konkret vil FRIFO foreslå et nytt strekpunkt  under verneforskriftens punkt II Formål:  

"-  å bevare området for naturopplevelser gjennom et enkelt lite ressurskrevende tradisjonelt 

friluftsliv" 
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