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SAMMENDRAG
Formålet med notatet er først og fremst å gi et innspill til diskusjon av videre forvaltning av
Forollhogna. Notatet gir på ingen måte en fullstendig dokumentasjon og analyse av
utviklinga i området. Vi belyser noen av hovedtrekkene med vekt på hva som har skjedd i
området siden det ble verna som nasjonalpark med tilgrensende landskapsvernområder i
desember 2001 og diskuterer hvordan verneverdiene i Forollhogna blir ivaretatt og
utfordringer framover.
Forollhogna var et av fire verneområder som var med på forsøket med lokal forvaltning av
verneområder. Forsøket starta 1. mai 2003 og ga hver kommune delegert
forvaltningsmyndighet med et rådgivende samarbeidsutvalg etter en såkalt
«bløtkakemodell». Forsøket varte helt til den nye forvaltningsmodellen for verneområder
ble innført med nytt interkommunalt nasjonalparkstyre fra 1. januar 2011.
Hovedtrekkene i utviklinga i Forollhognaområdet kan oppsummeres i følgende punkter:


Som i andre distriktskommuner er befolkningsutviklinga stabil eller negativ, og
prega av sentralisering til de større tettstedene i regionen. De fleste områdene
utenfor tettstedene har hatt nedgang i befolkninga, men noe av bygdene i randsona
har hatt god utvikling med stabil eller liten økning i befolkninga.



Jordbruket er prega av den samme nedgang og rasjonalisering som i andre deler av
Norge, men nedgangen går saktere enn i Sør‐Trøndelag og Hedmark forøvrig og
landet ellers. Det er økning i jordbruksarealet og det har vært investert i nye
landbruksbygninger i flere bygder, og særlig i Dalsbygda. Det er fortsatt mange
setrer i drift i regionen.



Det er i første rekke de overordna økonomiske rammene som styrer utviklinga i
landbruket. Vernebestemmelsene har mindre betydning.



Tall for reiselivet viser at det skjer en overgang fra hotell til utleiehytter/leiligheter.
Regnskapsdata indikerer at det er et lite omfang på reiselivsvirksomheten knytta til
Forhollhognaområdet og randsona. Verneområdene ser i liten grad ut til å ha
bidratt til reiselivsutvikling. Det er bygget en del nye fritidsboliger i randsona de
siste årene, men relativt få sammenlikna med veksten i kommunene rundt
Forollhogna samla sett.
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Interessen for å utvikle reiseliv er varierende og avhenger blant annet av
eiendomssituasjonen. Det er et potensial i reiselivet som burde kunne utnyttes
bedre.



I landskapsvernområdene er vernebestemmelser og forskrifter fortsatt prega av en
statisk og naturvernorientert tilnærming, som er krevende å praktisere i disse
områdene som har blitt til gjennom en dynamisk og til dels intensiv menneskelig
jordbruksdrift. Verneområdeforvaltning i disse områdene krever i tillegg til
naturfaglig kompetanse også kompetanse innen kulturminneforvaltning,
bygningsforvaltning og landbruksvirksomhet.

Erkjennelsen av den nære sammenheng mellom bruk og vern for utviklinga i
verneområdene, og ambisjonen om i større grad å se verneområdene som en ressurs for
nærings‐ og lokalsamfunnsutvikling, gir et videre perspektiv for vurdering av verneverdier
enn bare biologiske vurderinger av tilstanden for plante‐ og dyreliv på et gitt tidspunkt. Vi
må også se på verneverdiene i sammenheng med bruk av verneområdet og
lokalsamfunnsutvikling.
I nasjonalparken er konklusjonen at verneområdene i biologisk forstand blir ivaretatt. Her
er utfordringa mer å utnytte de bruksmessige mulighetene som verneverdiene gir grunnlag
for. I landskapsvernområdene mener Statens naturoppsyn (SNO) at verneverdien er trua
på grunn av motorisert ferdsel, vegbygging/standardheving og byggevirksomhet. På den
andre sida er deler av den aktiviteten som kan vurderes som trusler for verneområdene
knytta til landbruksdrift, setervirksomhet og beiting som har skapt det kulturlandskapet
som nå er verna. Uten fortsatt bruk vil verneverdiene forsvinne. Dermed er verneverdiene
trua også fra denne mangelen på aktivitet og bruk.
Fordi verneverdiene i Forollhognaområdet er blitt til i et samspill mellom natur og
samfunn er det nær sammenheng mellom tilstanden til verneverdiene i området og
lokalsamfunnsutvikling. Fortsatt bruk og skjøtsel av området er avhengig av
befolkningsgrunnlaget og næringsvirksomheten, spesielt innen landbruket. Derfor kan
nedgang i folketallet og redusert og/eller endra aktivitet i landbruket være en trussel mot
verneverdiene. Lokalsamfunnsutvikling og ivaretakelse av verneverneverdier er to sider av
samme sak.
Utfordringene framover kan deles i to hovedgrupper: Utfordringer for natur og samfunn
og utfordringer for organisering og drift av forvaltning av verneområdene.
Hovedutfordringene for utvikling av natur og samfunn i verneområdene er å finne fram til
en forvaltningspraksis som ikke er ensidig basert på naturfaglig kompetanse og et statisk
og bevaringsorientert perspektiv. Forvaltningsarbeidet må kombinere naturforvaltning,
kulturminneforvaltning, bygningsforvaltning og landbruksvirksomhet. Dette er ingen nye
tanker. Det gjenstår likevel å utvikle kunnskapsgrunnlag, politikk og praksis for denne
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type verneområdeforvaltning. I tillegg er det også i Forollhogna ei stor utfordring å finne
fram til former for naturbasert næringsutvikling som gir økonomisk verdiskapning.
På kort sikt er det også behov for å se nærmere på organisering av drift av
verneområdeforvaltninga. Utgangspunktet er selvfølgelig gitt ved vedtektene for
nasjonalparkstyret. De gir rammene for oppgavene til styret etter naturmangfoldloven og
verneforskriftene. Det er likevel opp til styret hva de «frivillig» vil ta på seg av oppgaver i
tillegg. Det som kan bli et spørsmål, er hvordan arbeidet med slike tilleggsoppgaver skal
finansieres. Samarbeidet mellom nasjonalparkstyret og kommunene bør videreutvikles,
både fordi mange saker må behandles begge steder, fordi kommunene sitter med
lokalkunnskap og er de som møter de fleste søkerne direkte og fordi kommunene både
hver for seg og særlig sett i sammenheng, sitter inne med betydelig fagkunnskap.
Dessuten er det svært viktig å involvere mest mulig av fagkunnskapen som finnes i
tilknytning til Forollhogna i forvaltningsarbeidet, slik som SNO, fylkesmannen og
fylkeskommunen. Det samme gjelder rettighetshavere, ulike brukerinteresser og
lokalbefolkning generelt. Det sier seg sjøl at forvaltning som skal kombinere bruk og vern,
må ha god kontakt og godt samarbeid med nettopp brukerne.
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1 OPPDRAGET
1.1 Formål
Formålet med notatet er først og fremst å gi et innspill til diskusjon av videre forvaltning av
Forolhogna. Notatet gir på ingen måte en fullstendig dokumentasjon og analyse av
utviklinga i området. Vi belyser noen av hovedtrekkene med vekt på hva som har skjedd i
området siden det ble verna som nasjonalpark med tilgrensende landskapsvernområder i
desember 2001. Spørsmålene som notatet skal belyse er:


Blir verneverdiene i området ivaretatt?



Hva truer verneverdiene?



Hvordan kan verneverdiene ivaretas på en måte som samtidig bidrar til utvikling
av lokalsamfunnene rundt Forollhogna?



Hva er de største utfordringene for forvaltning av området på kort og lang sikt?

1.2 Metode og datagrunnlag
Notatet bygger i hovedsak på tilgjengelige materiale fra statistikk, rapporter og
saksdokumenter, dels funnet fram til ut fra vår kjennskap til området og
problemstillingene som skal belyses og dels formidla til oss fra nasjonalparkforvalter
Astrid. A. Haug. I tillegg har vi gjennomført telefonintervju med jordbruksansvarlige i fire
av kommunene.
Dessuten bygger vi på erfaringer fra tidligere arbeid i regionen, først og fremst evaluering
av forsøket med lokal forvaltning av verneområdene i Forollhogna i perioden 2003 – 2007
(Skjeggedal 2008). Terje Skjeggedal, som disse årene var ansatt i Nord‐Trøndelagsforskning
og Norsk institutt for by‐ og regionforskning, var prosjektleder for dette arbeidet. Vi drar
også nytte av at Østlandsforskning nå arbeider med flere forskningsprosjekter, finansiert
av Norges forskningsråd, hvor forvaltning av verneområder står sentralt. Disse prosjektene
gir innsikt som vi anvender i dette notatet. Et av prosjektene dreier seg om utfordringer til
en fjellpolitikk og gjennomføres i perioden 2011 – 2014 (se Skjeggedal m.fl. 2011, Skjeggedal
og Overvåg 2012), et annet om lokal forvaltning av verneområder, 2011 – 2014. Her har
Universitetet for miljø‐ og biovitenskap prosjektansvaret. Et tredje forskningsrådsprosjekt,
som nå er under avslutning, belyser «grønt partnerskap» og avtaler som alternativ til
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tradisjonelle verneformer for natur‐ og kulturlandskap. I dette prosjektet blir to av de 22
områdene som er med i det nasjonale prosjektet: «Utvalgte kulturlandskap i jordbruket»
brukt som eksempler. Norsk institutt for naturforskning har prosjektansvaret. Dessuten
arbeider Østlandsforskning nå på oppdrag fra Miljøverndepartementet med evaluering av
de regionale planene for fjellområder som er viktige for villreinen. Et av disse områdene er
Forollhogna.

1.3 Om innholdet i notatet
Som bakgrunn for vurdering av utviklinga i Forollhogna, følger i kapittel 2 en kort
presentasjon av verneplanprosessen for Forollhogna, av de viktigste resultatene fra
evaluering av forsøket med lokalforvaltning av verneområdene i Forollhogna og av den
nye forvaltningsmodellen som er innført med nytt nasjonalparkstyre fra 1. januar 2011. I
kapittel 3 har vi samla utvalgte tilgjengelige data som kan belyse utvikling av natur og
samfunn i Forollhogna, og vi oppsummerer hovedtrekkene. I kapittel fire følger så en
diskusjon av hvordan verneverdiene i Forollhogna blir ivaretatt, sett i sammenheng med
lokalsamfunnsutvikling i området. Kapittel fem presenterer våre oppfatninger av de
viktigste utfordringene for videre forvaltning av Forollhogna.

12

Vern og bruk i Forollhogna – utvikling og utfordringer

ØF-notat 04/2013

2 VERNEOMRÅDENE I FOROLLHOGNA
2.1 Verneplanprosess og verneområder
Forollhogna ble foreslått verna av Statens Naturvernråd i NOU 1986:13 Ny landsplan for
nasjonalparker. I forbindelse med høringsprosessen for forslagene til Statens Naturvernråd
ble det oppretta et utvalg, ʺForollhognautvalgetʺ, bestående av ordførerne i de seks berørte
kommune. Utvalget ble støtta økonomisk av Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund,
Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet. Utvalget utarbeida rapporter
om naturforhold og brukerinteresser og forslag til verne‐bestemmelser og viser den store
interessen og engasjementet det var lokalt i forbindelse med verneplanene.
I september/oktober 1995 hadde fylkesmennene utarbeida sine forslag til verneplaner, som
ble revidert etter synspunkter fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) i den faglige
godkjenninga og sendt på lokal høring i april 1996. Verneforslaget ble sendt fra
fylkesmennene til DN i november 1997 og DN satte i gang den sentrale høringa i desember
1998. Etter den sentrale høringa oversendte DN sin faglige tilråding til
Miljøverndepartementet i september 2001. Verneområdene i Forollhogna ble vedtatt
oppretta ved Kongelig resolusjon 21. desember 2001.
Fedreheim (2003) summerer opp synspunktene på verneplanprosessen med at de lokale
aktørene mener verneplanprosessen starta fra feil nivå. Initiativet kom fra nasjonalt nivå,
mens det heller burde starta lokalt, hos dem som blir berørt av planene. Dessuten er det en
gjennomgående oppfatning lokalt at de lokale aktørene ikke blir hørt av
vernemyndighetene: de har ikke fått gjennomslag for sine argumenter. Noen mener de til
en viss grad fikk gjennomslag hos fylkesmannen, men at Direktoratet for naturforvaltning
seinere overprøvde disse beslutningene. Det blir også påpekt at tidsfristene for grunneierne
var knappe, særlig sett i forhold til den tida som vernemyndighetene brukte på prosessen.
Sjøl om mange av de lokale aktørene ikke føler de fikk gjennomslag for argumentene, er
det også de som mener at prosessene foregikk som en dialog hvor de lokale
jordbruksinteressene i prosessen ble balansert mot fylkesmannens forsvar av
verneinteressene. Mange er dessuten ikke bare misfornøyde med prosessen i seg sjøl, men
også med byråkratene som gjennomførte prosessen. De oppfatter Stortingsvedtakene om
vern som svært generelle og at det ga stort spillerom for fylkesmannens fagfolk som skulle
ivareta verneinteressene. Vårt inntrykk ut fra intervjuer og observasjoner i forbindelse med
evalueringa av forsøket med lokal forvaltning i Forollhogna er at det nok var stor motstand
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mot verneplanene lokalt, men at det var store variasjoner i oppfatninger og betydelig
interesse for å prøve å gjøre det best mulige ut av verneplaner, som likevel ikke kunne
stoppes.
De store verneområdene i Forollhogna består av Forollhogna nasjonalpark som dekker
1026 km2 og åtte landskapsvernområder som til sammen utgjør 452 km2:


Budalen landskapsvernområde i Midtre Gauldal kommune (34 km2)



Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde i Os kommune (126 km2)



Londalen‐Ørvilldalen landskapsvernområde i Tolga kommune (50 km2)



Ledalen landskapsvernområde m/plantelivsfredning i Holtålen kommune (27 km2)



Øyungen landskapsvernområde i Holtålen og Røros kommuner (72 km2)



Magnilldalen ‐ Busjødalen landskapsvernområde i Tolga og Tynset kommuner (78
km2)



Endalen landskapsvernområde i Midtre Gauldal kommune (36 km2)



Forddalen landskapsvernområde i Midtre Gauldal og Holtålen kommuner (31
km2)

Figur 1: Nasjonalparken og landskapsvernområdene i Forollhogna. Lokalisering og eiendomsstruktur.
Skravert område er statsallmenning. Kilde: Forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark 2004.
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Tabell 1: Nasjonalparken og landskapsvernområdene i Forollhogna (km2). Kilde: Verneforskrifter for
områdene.

Område

Totalt
areal

Sør-Trøndelag fylke
Hedmark fylke
Midtre Holtålen Rennebu Røros Tynset Tolga
Os
Gauldal

Landskapsvern
Magnilldalen –
Busjødalen
Londalen –
Ørvilldalen
Vangrøftdalen –
Kjurrudalen
Budalen
(Synnerdalen)

78

34

44

49

49

126

126

34

34

Endalen

36

36

Forddalen

31

29

Ledalen

26

26

Øyungen

72

66

6

99

94

6

342

200

48

441

294

48

Sum
452
landskapsvern
Forollhogna
1 062
nasjonalpark
Totalt verna
1 514
areal

2

6

34

93

126

206

110

156

240

203

282

I tillegg kommer ni mindre områder som er vernea som naturreservater.
Nasjonalparkstyret for Forollhogna har delegert forvaltningsmyndighet for nasjonalparken
og landskapsvernområdene, pluss et av naturreservatene (Grønntjønnan i Tynset
kommune).
Formålet med opprettelsen av Forollhogna nasjonalpark er (§ 2 i Verneforskriften):


å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørte fjellområde,



å bevare i naturlig tilstand landskapsformer og det biologiske mangfoldet med en variert
vegetasjon med stort innslag av kravfulle plantearter og et rikt dyreliv med en høyproduktiv
villreinstamme,



å verne om kulturminner og kulturlandskapsinnslag.

I dalene rundt selve nasjonalparken finner vi landskapsvernområdene. Formålet med
opprettelsen av landskapsområdene er svært like, men med noen små nyanser i
formuleringene. I arbeidet med regional plan for Forollhogna villreinområde, som nå
pågår, er det laga en sammenfattende formulering som dekker alle formålene (Hedmark
fylkeskommune og Sør‐Trøndelag fylkeskommune, Planforslag 14.12.2012):
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å ta vare på et særpreget natur‐ og kulturlandskap med tilhørende planteliv, der
seterlandskapet med seterbebyggelse og setervoller, kulturminner og vegetasjon, skapt
gjennom aktiv jordbruksdrift, utgjør en vesentlig del av landskapets egenart.
Vi ser at naturlandskapet og «bevaring» av dette er framtredende i nasjonalparken, mens
kulturlandskapet og jordbruksdrift og «å ta vare på» dette er viktig i
landskapsvernområdene. Vern av kulturminner og kulturlandskap er også et av formålene
med nasjonalparken.
I Sør‐Trøndelag dominerer statsallmenning både nasjonalparken og landskapsvern‐
områdene. I Hedmark er alle verneområdene i Tolga og Os i privat eie, mens deler av
nasjonalparken i Tynset kommune er statsallmenning og resten av verneområdene i
kommunen på privat grunn (se figur 1 og tabell 1).

2.2 Forsøk med lokal forvaltning
Forollhogna var et av fire verneområder som var med på forsøket med lokal forvaltning av
verneområder. I alle de fire forsøkene ble forvaltningsmyndigheten delegert fra statlig nivå
ved fylkesmannen til kommunalt nivå, men med ulike modeller. I Forollhogna fikk hver
kommune delegert forvaltningsmyndighet for egne verneområder, både innen
nasjonalparken og landskapsvernområdene. Det ble oppretta et rådgivende
samarbeidsutvalg hvor alle kommunene var representert, de fleste ved ordfører, og et
administrativt fagutvalg hvor alle kommunene var representert. Modellen blir ofte kalt
«bløtkakemodellen». Forsøket starta 1. mai 2003 og varte helt til den nye
forvaltningsmodellen for verneområder som ble vedtatt av Stortinget høsten 2009 i
forbindelse med statsbudsjett for 2010 (Prop. 1S (2009‐2010), ble innført. I Forollhogna
skjedde det ved at Miljøverndepartementet oppnevnte et nytt nasjonalparkstyre fra 1.
januar 2011.
Evaluering av forsøket kom i gang mot slutten av 2003 og ble avslutta høsten 2007
(Skjeggedal 2008). Evalueringa påpekte de tydelige forskjellene mellom forvaltning av
nasjonalparken og landskapsvernområdene. I nasjonalparken er vernebestemmelsene
strenge og spesifiserte og det er liten tvil om hva som er tillatt og ikke. Det er stor enighet
om tolking av bestemmelsene, både internt i kommunene, mellom kommunene og mellom
forvaltningsnivåene. Verneforskriftene avviker ikke vesentlig fra allerede innarbeida
praksis i kommunene.
I landskapsvernområdene er situasjonen vesentlig annerledes. Her skal det være
kombinasjon av bruk og vern, som i seg sjøl åpner for diskusjoner av hva som kan tillates.
Dessuten er det i flere av landskapsvernområdene betydelig næringsvirksomhet knytta til
landbruket. Da kommer også næringsøkonomiske betraktninger inn, og krav til
energitilførsel, veistandard og bygningsutforming blir viktig. Potensielle konflikter mellom
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bruk og vern blir ytterligere stimulert ved uttalte politiske ambisjoner på nasjonalt nivå om
å styrke næringsaktiviteten i verneområder, som for eksempel «Fjellteksten» (St.prp. nr. 65
(2002 – 2003). Landbrukspolitikken blir like viktig som miljøvernpolitikken.
Kulturminnevernet kommer også sterkt inn i bildet. I disse områdene, med stor aktivitet og
mange aktører og interesser involvert, må forvaltningsoppgavene utføres i nær kontakt og
samarbeid med grunneiere og rettighetshavere. Også i disse områdene vil nok de aller
fleste sakene være kurante, men mange saker er kompliserte og utfordrende å håndtere.
Vurdert etter de tre kriteriene: balansen mellom bruk og vern, bedre legitimitet og mer
effektiv forvaltning, viser evalueringa av forsøket med lokal forvaltning at det på et
overordna nivå ser ut til å være få og små forskjeller mellom lokal og statlig forvaltning.
Kommunene viderefører i stor grad den forvaltningspraksis som allerede er etablert for
verneområder. Årsaken kan være at verneforskriftene er så entydig at det er lite rom for
variasjoner, og/eller at verneforskriftene i stor grad er i samsvar med allerede etablert
praksis i kommunene. Forsøket viser at kommunene er i stand til å ta på seg
forvaltningsansvaret, både hva gjelder kapasitet og kompetanse i dagens situasjon.
Kommunene har også ivaretatt de nasjonale verneverdiene.
Forsøket i Forollhogna viser at ʺbløtkakemodellenʺ kan fungere til manges tilfredshet.
Evalueringa konkluderte likevel med at den varianten av ʺbløtkakemodellʺ som var valgt i
Forollhogna er lite egna modell, først og fremst fordi modellen har krav til koordinering
mellom kommunene uten at det koordinerende organet er gitt myndighet.
I forsøket var det stor oppmerksomhet om hvordan behandling av søknader om
dispensasjoner ville bli med lokal forvaltning. Dette ble også vektlagt i evalueringa. I
evalueringsperioden (1. mai 2003 – 30. juni 2007) ble det i nasjonalparken behandla 132
søknader, hvorav 125 ble innvilga. I landskapsvernområdene ble det behandla 47 saker og
gitt 42 dispensasjoner(ibid.: 27). I nasjonalparken gjaldt de fleste dispensasjonene
motorferdsel (100 dispensasjoner), mens bare sju dispensasjoner gjaldt bygge‐ og
anleggsvirksomhet. I landskapsvernområdene var motorferdsel ikke en del av forsøket
med lokal forvaltning. Her var dermed bygg‐ og anleggsvirksomhet den meste omfattende
sakstypen 33 dispensasjoner (ibid. 28). Evalueringa gikk i liten grad inn på vurdering av
innretning, omfang og kvalitet på skjøtsels‐, oppsyns‐ og informasjonsoppgaver, sjøl om
dette var de klart mest tidkrevende oppgavene i forsøket, spesielt i kommunene Os og
Midtre Gauldal som har store landskapsvernområder med betydelig næringsvirksomhet
(ibid.: 33).
Evalueringsrapporten peker på at bruk av verneområdene kom mer og mer på dagsorden i
løpet av forsøksperioden, ikke bare som tradisjonell næringsvirksomhet i landbruket, men
også som satsing på nye aktiviteter som naturbasert reiseliv. Dette krever mer av
forvaltningsmyndigheten enn tradisjonell naturforvaltning, og behandling av
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dispensasjoner. Utvikling av landbruksnæring og bygningsmasse blir også viktige
oppgaver (ibid.: 33).
Av evalueringsrapporten går det også fra at samarbeidet mellom de ulike aktørene som har
ansvar for forvaltning av verneområdene; kommunene, fylkesmennene, Statens
naturoppsyn og Direktoratet for naturforvaltning bærer prega av å være tilfeldig og lite
formalisert. Det kan skape unødvendige konflikter og koordineringsproblemer og svekke
tilgangen til eksisterende kunnskapsgrunnlag. Rapporten mener formalisering av
samarbeid i form for integrert eller nettverksorientert forvaltning bør diskuteres (ibid.: 54).

2.3 Ny forvaltningsmodell for verneområder
Erfaringene fra de fire forsøkene med lokal forvaltning av verneområder ble oppsummert
av Norsk institutt for by‐ og regionforskning (Falleth og Hovik 2008). Hovedkonklusjonen
var at de lokale forvaltningsmyndighetene i hovedsak ivaretok de formelle kravene og
oppgavene som ligger til myndigheten. De behandler de sakene de skal og har utarbeida
forvaltningsplaner som er godkjent av Direktoratet for naturforvaltning. Det er
gjennomført informasjonstiltak, og de fleste kommunene har tilpassa rammer og felles
retningslinjer for vernet og forvalter områdene i tråd med dette. Det finnes også eksempler
på kommuner som har gått ut over rammene for verneforskriftene.
På grunnlag av evalueringsrapporten, egne vurderinger av forsøkene og også av andre
delegeringsforsøk, anbefalte Direktoratet for naturforvaltning (DN) (2008) en ny
forvaltningsmodell for verneområder. DN gikk inn for at staten fortsatt måtte ha
forvaltningsansvaret og foreslo å etablere statlige nasjonalparkforvaltere i lokalsamfunn
nær nasjonalparkene. Stortinget beholdt forslaget til DN med
nasjonalparkforvalter/verneområdeforvalter, ansatt av fylkesmannen, men med
kontorplass lokalt, samlokalisert med andre fagpersoner tilknytta verneområdet.
Stortingspolitikerne ville imidlertid ha større grad av lokalpolitisk styring av forvaltning av
verneområdene. Det ble bestemt at nasjonalparkforvalteren skal underlegges et
interkommunalt nasjonalparkstyre, valgt av kommunestyrene og primært bestående av
ordførere eller andre folkevalgte i kommunene. I tillegg kommer politiske representanter
for aktuelle fylkeskommuner.
Det første nasjonalparkstyret for Forollhogna ble oppnevnt av Miljøverndepartementet,
etter forslag fra kommunene og fylkeskommunene, 29. november 2010. Etter
kommunevalget i 2011 ble dagens nasjonalparkstyre oppnevnt 25. januar 2012 og består av:

18

Vern og bruk i Forollhogna – utvikling og utfordringer

ØF-notat 04/2013

Rolle

Ordinært medlem

Varamedlem

Representerer

Leder

Erling Lenvik

Anita Krigsvoll

Midtre Gauldal kommune

Nestleder

Ragnhild Aashaug

Leif Vingelen

Tolga kommune

styremedlem

Bersvend Salbu

Merete Myhre Moen

Tynset kommune

styremedlem

Hans Vintervold

Signy Thorsvoll

Røros kommune

styremedlem

Birgit Wikan Berg

Arnfinn Nergård

Os kommune

styremedlem

Kristin Bendos

Jan Håvard Refsethås

Holtålen kommune

styremedlem

Ola T. Lånke

Eli Krogstad

Rennebu kommune

styremedlem

Terje A. Hoffstad

Heidi Lundstedt

Hedmark fylkeskommune

styremedlem

Gunn Iversen Stokke

Per Olav Skurdal Hopsø Sør‐Trøndelag fylkeskommune

Fram til nasjonalparkforvalter Astrid Alice Haug ble ansatt, ble sekretariatsfunksjonen
utført av fylkesmennene i Sør‐Trøndelag og Hedmark. Nasjonalparkforvalteren har
kontorplass i Femundsmarka nasjonalparksenter ved Doktortjønna, Røros.
Etter vedtektene for nasjonalparkstyret er styrets oppgaver (pkt. 8) å utarbeide/revidere
forvaltningsplaner, skjøtsel og tilrettelegging, merking og informasjon. Styrene er
oppnevnt med hjemmel i naturmangfoldlovens § 62 (myndighet etter loven) og skal i
utgangspunktet bare arbeide med oppgaver som er direkte knytta til forvaltning av
områdene i henhold til naturmangfoldloven og verneforskriftene. Dette ble presisert av
miljøvernministeren i forbindelse med diskusjonene om oppgavene til det nye
nasjonalparkstyret for Dovrefjell‐Sunndalsfjella og eventuell videreføring av
Dovrefjellrådet (brev av 17. november 2010). Seinere åpna miljøvernministeren for at
nasjonalparkstyret «på frivillig basis» kunne ta på seg andre oppgaver, som koordinering
av planlegging for arealbruken rundt verneområdene. Men dette arbeidet, som faller utafor
forvaltningsmålene, må finansieres på annet vis (brev av 23. juni 2011).
Nasjonalparkstyret skal etter vedtektene oppnevne et faglig rådgivende utvalg (pkt. 9) med
representanter for ulike interesser i området og bør ha minst et årlig dialogmøte med dette
utvalget. Styret i Forollhogna har foreløpig ikke oppnevnt et rådgivende utvalg, men vil
vurdere sammensetning av et slikt utvalg nærmere i samarbeid med aktørene i området
(sak 6/2012).
Vedtektene sier også at det bør oppnevnes et administrativt kontaktutvalg bestående av
representanter fra administrativt nivå i de ulike kommunene (pkt. 10). Det ble gjort på
styre møte 21.9.2012. I tillegg til representanter fra kommunene, har kontaktutvalget også
en representant fra fjellstyreadministrasjonen/Statskog. Etter vedtatte retningslinjer skal
utvalget ha minst 2 møter i året.
Styret kan deleger til et arbeidsutvalg bestående av tre personer fra styret å treffe vedtak
etter naturforvaltningsloven/verneforskriftene i enkeltsaker «som ikke er av stor betydning
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for verneverdiene» (pkt. 5). Ved vedtektsendring 17. desember 2012 ble det gitt hjemmel til
å delegere til nasjonalparkforvalteren myndighet til å treffe vedtak i alle saker som gjelder
søknad om tillatelse etter verneforskriftenes dispensasjonsbestemmelser om ferdsel
(Miljøverndepartementet 2012).
Hvilke saker behandler nasjonalparkstyret? Vi har ikke gjort noen detaljert gjennomgang
av sakene som er behandla, men gått raskt gjennom de fem styremøtene som har vært
holdt i 2012 (www.nasjonalparkstyre.no/Forollhogna). Møtene har gjerne en temadel som
diskuterer prinsipielle spørsmål, som for eksempel i møte 5 2012 som tok opp
nasjonalparkstyrets oppgaver og rolle. Det ble diskutert om nasjonalparkstyret skal være et
reint vedtaksorgan eller også ha en utviklerrolle for Forollhogna? Sakene som er behandla
av styret i 2012 er i all hovedsak knytta til landskapsvernområdene og dreier seg om
bygningsmessige tiltak som rivning og gjenoppbygging av naust og utedo og tilbygg til
seterfjøs, og inngjerding. Bygge sakene kan være krevende og forutsetter bygnings‐ og
kulturminnekompetanse som nasjonalparkstyret ikke sitter inn med. Det forutsetter nært
samarbeid med kommunene og fylkeskommunene (kulturminne) i saksbehandlinga.
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3 HVA HAR SKJEDD I FOROLLHOGNAOMRÅDET?
3.1 Introduksjon
Her har vi samlet de lett tilgjengelige eksisterende data som kan beskrive hovedtrekkene i
hvordan natur og samfunn har utviklet seg i Forollhognaområdet de siste 10 årene Det
finnes etter hvert et omfattende kunnskapsgrunnlag om Forollhogna. Mye av dette er
samlet og presentert i forbindelse med arbeidet med regional plan for Forollhogna
villreinområde (se Hedmark fylkeskommune og Sør‐Trøndelag fylkeskommune
2012b).Her har vi ingen ambisjoner om å gi et komplett bilde, men peker på noen viktige
hovedtrekk i utvikling av området. Vi har sett på statistikk for befolkningsutviklingen og
for næringene landbruk og reiseliv (inkl. fritidsboliger). Alt dette er samfunnsmessige
utviklingstrekk som i større eller mindre grad påvirker, og påvirkes av, verneområdene.
Videre har vi tatt med utviklingen av inngrepsfrie områder og andre tema som mer direkte
angår verneområdene, som biologisk mangfold og kulturminner, villrein, tiltak og ferdsel.
Dataene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), bygningsregisteret i matrikkelen,
Direktoratet for naturforvaltning, Statistikknett og Ravn‐info. Mange av dataene er kun på
kommunenivå, men på noen tema finnes det også data for lavere nivå, blant annet for
befolkningsutviklingen i grunnkretser. Fra bygningsregisteret har vi koordinatene for hvert
enkelt bygg. Da kan vi si noe utviklingen kun i Forhollhognaområdet. Samtidig øker
mulighetene for feilkilder i dataene når en bruker data på så lavt geografisk nivå, og i dette
området hvor det er relativt få innbyggere og bygninger.
Utgangspunktet vårt er å vise utviklingen fra 2002 til 2012. I flere tilfeller er ikke det mulig,
og da har vi benyttet de tidsseriene som har vært tilgjengelige og mest relevante. Øvrige
detaljer om datagrunnlaget er beskrevet underveis i kapitlet.
I notater bruker vi «Forhollhognaområdet» som betegnelse på de store, sammenhengende
verneområdene, dvs. nasjonalparken og landskapsvernområdene. «Forhollhogna‐
kommunene» er de sju kommunene hvor verneområdene er lokalisert. «Randsonen» er
området som ligger innenfor E6, RV 3 og RV 33 og inn mot verneområdene.
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3.2 Befolkning
Kommuner
Tabellen nedenfor viser befolkningsutviklingen i de 7 kommunene fra 2002 til 2012. Vi har
også tatt med utviklingen i tiårsperioden før vernet.
Tabell 2: Befolkning i Forhollhogna-kommunene, Hedmark, Sør-Trøndelag og Norge 1992, 2002, 2012 og
endring i antall og prosent. (SSB)

1992
1 868
5 416
2 054
2 919
5 367
6 048
2 432
26 104

2002
1 808
5 428
2 147
2 675
5 597
5 819
2 193
25 667

2012
1 681
5 564
2 040
2 569
5 604
6 153
2 013
25 624

Hedmark

187 439

187 965

Sør‐Trøndelag

252 781

266 323

Tolga
Tynset
Os
Rennebu
Røros
Midtre Gauldal
Holtålen
SUM

Norge

4 273 634

Endr. ant. Endring End. ant. Endring
92‐02
%
02‐12
%

‐60
12
93
‐244
230
‐229
‐239
‐437

‐3,2 %
0,2 %
4,5 %
‐8,4 %
4,3 %
‐3,8 %
‐9,8 %
‐1,7 %

‐127
136
‐107
‐106
7
334
‐180
‐43

‐7,0 %
2,5 %
‐5,0 %
‐4,0 %
0,1 %
5,7 %
‐8,2 %
‐0,2 %

192 791

526

0,3 %

4 826

2,6 %

297 950

13 542

5,4 %

31 627

11,9 %

4 524 066 4 985 870

250 432

5,9 % 461 804

10,2 %

Forhollhogna‐kommunene har samlet sett hatt en stabil utvikling de siste 10 årene, og en
bedre utvikling enn på 90‐tallet. Det er likevel betydelige forskjeller i utviklingen mellom
kommunene: Tynset og Midtre‐Gauldal har økning, Tolga og Holtålen, Os og Rennebu
nedgang, Røros stabilt. Den største, både absolutte og prosentvise, nedgangen er i de to
minste kommunene, Holtålen og Tolga. Regionen har vesentlig dårligere utvikling enn
Norge totalt og Sør‐Trøndelag, og litt dårligere enn Hedmark.
Tettsteder
Statistisk sentralbyrå har statistikk for tettsteder. Tettsteder er definert som steder der det
bor minst 200 personer og der avstanden mellom husene normalt ikke skal overstige 50
meter.
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Tabell 3: Befolkning i tettstedene i Forollhogna-kommunene, 2002 og 2012, og endring. (SSB)

2002
Tolga
Tynset
Os
Berkåk
Røros
Støren
Soknedal
Renbygda
SUM

2012

611
2360
622
921
3436
1692
270
0
9912

569
2524
626
932
3711
2217
294
293
11166

Endring
‐42
164
4
11
275
525
24
293
1254

Alle tettstedene har en stabil eller økt befolkning, unntatt Tolga. Renbygda var ikke regnet
som tettsted i 2002. Holdes Renbygda utenfor har tettstedsbefolkningen i kommunene økt
med 961 personer, eller ca 10 %. Samtidig har den samlede befolkningsutviklingen i
kommunene vært stabil. Befolkningen i bygdene utenom tettstedene har dermed samlet
hatt en negativ utvikling i kommunene i denne perioden. Denne utviklingen følger den
nasjonale trenden i bosettingen, med en sentralisering både på nasjonalt nivå inn til de
største byregionene, og på regionalt nivå inn fra bygdene og til tettstedene.

Grunnkretser
Kartet i figur 2 på neste side viser befolkningsutviklingen i grunnkretsene de siste 10 årene.
Her er det mange grunnkretser med svært få innbyggere, og en må være særlig
oppmerksom på at små feil i registreringen av statistikken kan gi vesentlige utslag.
Statistikken viser at på grunnkretsnivå er det ganske store forskjeller i utviklingen mellom
de ulike kretsene som ligger helt eller delvis i Forollhognaområdet. Men samlet sett er det
en nedgang i befolkningen.
Noen av bygdene som ligger inne i Forhollhognaområdet, og som ikke ligger i tilknytning
til en riksveg eller europaveg, har hatt følgende utvikling:


Vingelen i Tolga (grunnkretsene Moan/Nordvangen og Østvang/Røe) har en
økning på 39 personer.



Øvre del av Dalsbygda i Os har en økning på 18 personer (grunnkretsen Vangen),
mens det har vært en større nedgang lengre øst i bygda.



Hessdalen i Holtålen (grunnkretsene Nord i Dalen og Ust i Dalen) har en nedgang
på 41 personer.



For Budalen i Midtre‐Gauldal har de øverste delene en liten økning (grunnkretsene
Endal, Kjønnås, Sæterdalene), mens de nedre delene har en større nedgang.



I Midtre‐Gauldal er det ellers en sterk nedgang i grunnkretsen Fløttum, men en
tilsvarende økning i Hauka.
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Flere av grunnkretsene i «kjernen» av Forollhognaområdet, med betydelige verna områder,
har hatt en stabil eller liten økning i befolkningen. I sum er det allikevel et lite antall.
Figur 2: Endring i befolkning (antall) i grunnkretsene i Forollhogna-kommunene. 2002-2012. (SSB). Kart:
Østlandsforskning.
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3.3 Landbruk
Sysselsatte
Tabell 4: Antall sysselsatte (etter arbeidssted) i jordbruk og skogbruk i Forollhogna-kommunene, Hedmark,
Sør-Trøndelag og Norge. Antall 2001 og 2011. Endring i antall og prosent. (SSB).

Tolga
Tynset
Os
Rennebu
Røros
Holtålen
Midtre Gauldal
Totalt
Hedmark
Sør‐Trøndelag
Norge

2001
206
343
207
307
180
94
423
1 760
5 790

2011
Endring ant.
156
‐50
384
41
190
‐17
281
‐26
193
13
79
‐15
336
‐87
1 619
‐141
5 025

Endring %
‐24,3 %
12,0 %
‐8,2 %
‐8,5 %
7,2 %
‐16,0 %
‐20,6 %
‐8,0 %

‐765

‐13,2 %

5 149

3 837

‐1 312

‐25,5 %

66 722

51 810

‐14 912

‐22,3 %

Det har vært en nedgang i sysselsettingen samlet for kommunene i landbruket, men
regionen har hatt en vesentlig mindre nedgang enn i landet for øvrig1. Den relativt store
økningen i Tynset kan trolig delvis forklares ved at det i denne perioden er etablert en
større bedrift som tilbyr avløsertjenester i deler av denne regionen (Landbrukstjenester
Nord‐Østerdalen).

Antall jordbruksbedrifter
I følge SSB er en jordbruksbedrift en virksomhet med jordbruksdrift, medregnet hagebruk
og husdyrhold. Bedriften omfatter alt som blir drevet som en enhet under en ledelse og
med felles bruk av produksjonsmidler. En jordbruksbedrift skal ha sitt driftssenter på en
landbrukseiendom.

1

Sysselsettingsstatistikken kan være noe misvisende for utviklingen i landbruket, blant annet fordi den
registrerer hva den enkelte person har som «hovedarbeid». Dette kan være vanskelig å registrere riktig
når mange i landbruket har inntekter også fra annet arbeid. Våre samtaler med kommunene indikerer
imidlertid at for kommunene samlet sett gir statistikken et noenlunde riktig bilde av utviklingen.
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Tabell 5: Antall jordbruksbedrifter i Forollhogna-kommunene, Hedmark og Sør-Trøndelag. 2000 og 2010,
endring i antall og prosent. (SSB).

Tolga
Tynset
Os
Rennebu
Røros
Holtålen
Midtre Gauldal
Totalt

2000
164
306
189
205
135
151
395
1 545

2010
Endring ant.
128
‐36
249
‐57
139
‐50
158
‐47
87
‐48
91
‐60
307
‐88
1 159
‐386

Endring %
‐22,0 %
‐18,6 %
‐26,5 %
‐22,9 %
‐35,6 %
‐39,7 %
‐22,3 %
‐25,0 %

Hedmark

5 765

3 749

‐2 016

‐35,0 %

Sør‐Trøndelag

4 696

3 204

‐1 492

‐31,8 %

Det er en vesentlig nedgang i alle kommuner, men mindre nedgang i Forhollhogna‐
kommunene enn i Hedmark og Sør‐Trøndelag.

Landbrukseiendommer
En landbrukseiendom er en eiendom som benyttes eller kan benyttes til jord‐ og/eller
skogbruk.
Tabell 6: Antall landbrukseiendommer i Forollhogna-kommunene, Hedmark, Sør-Trøndelag og Norge.
2006 og 2010, endring i antall og prosent. (SSB).

Tolga
Tynset
Os
Rennebu
Røros
Holtålen
Midtre Gauldal
Totalt

2006
306
812
359
518
591
532
792
3 910

Hedma rk
Sør‐Trøndel a g
Norge

2010
311
776
370
523
589
509
801
3 879

Endring ant.
5
‐36
11
5
‐2
‐23
9
‐31

Endring %
1,6 %
‐4,4 %
3,1 %
1,0 %
‐0,3 %
‐4,3 %
1,1 %
‐0,8 %

17 338

16 653

‐685

‐4,0 %

11 683

11 439

‐244

‐2,1 %

190 634

185 098

‐5 536

‐2,9 %

For regionen samlet er det en liten nedgang i disse fire årene, men mindre nedgang enn i
de to fylkene og landet for øvrig.
Det registreres også antall landbrukseiendommer med boligbygning og bosetting, dvs. at
det er minst en person som er registrert med permanent adresse på eiendommen.
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Tabell 7: Antall landbrukseiendommer med boligbygning og bosetting i Forollhogna-kommunene,
Hedmark, Sør-Trøndelag og Norge. 2006 og 2010, endring i antall og prosent. (SSB).

Tolga
Tynset
Os
Rennebu
Røros
Holtålen
Midtre Gauldal
Totalt
Hedma rk
Sør‐Trøndel a g
Norge

2006
238
526
275
314
322
310
587
2 572

2010
Endring ant. Endring %
236
‐2
‐0,8 %
497
‐29
‐5,5 %
281
6
2,2 %
320
6
1,9 %
297
‐25
‐7,8 %
286
‐24
‐7,7 %
561
‐26
‐4,4 %
2 478
‐94
‐3,7 %

11 910

11 305

‐605

‐5,1 %

7 860

7 596

‐264

‐3,4 %

127 156

121 080

‐6 076

‐4,8 %

For landbrukseiendommer med boligbygning og bosetting har regionen nesten like stor
nedgang som landet for øvrig. Situasjonen med at antall landbrukseiendommer totalt er
stabilt, mens de med bosetting går mer ned har trolig sammenheng med den tidligere
omtalte sentraliseringen av bosettingen til tettsteder og byer. Det er også trolig at flere av
landbrukseiendommene tas i bruk som fritidsboliger.
I bygningsregisteret i matrikkelen ligger det informasjon om landbruksbygninger, blant
annet dato for når de ble tatt i bruk. Dataene viser at i Forollhognaområdet og randsonen er
det 315 landbruksbygninger som har en dato etter 1.1.2002 (og til og med januar 2010)2. Se
figur 3 på neste side. 21 av disse er våningshus, det øvrige er ulike driftsbygninger og
setrer. 34 nye bygninger er registrert i verneområdene, 2 bygninger i nasjonalparken og de
øvrige i landskapsvernområdene. Den bygda med størst byggeaktivitet i landbruket har
vært Dalsbygda, både i randsonen og i landskapsvernområdet. I følge våre
telefonintervjuer var det stor byggeaktivitet i Dalsbygda tidlig på 2000‐tallet, men
byggeaktiviteten har gått vesentlig ned de siste årene. I Vingelen har det derimot vært
ganske høy byggeaktivitet de siste årene.

2

Det kan også være bygninger som er revet eller gått ut av bruk (forfall ol.) på annen måte i denne
perioden. Våre data gir ikke grunnlag for å si hvor mange bygg dette kan omfatte.
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Figur 3: Landbruksbygninger (våningshus, seterhus, driftsbygninger mv.) registrert mellom 2002 og 2010 i
Forhollhognaområdet og randsonen. (Norges Eiendommer). Kart: Østlandsforskning.
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I 2008 gjennomført Skog og Landskap en kartlegging av setrer i drift som fikk tilskudd
gjennom Regionalt miljøprogram. Det ble registrert 215 setrer i Forollhogna‐kommunene ,
og av disse var hele 140 i Forhollhognaområdet og i randsonen (se kart). De største
seterdalene er innenfor Vingelen i Tolga (ca 25), innenfor Dalsbygda i Os (ca 35) og
innenfor Budalen i Midtre Gauldal (ca 15). Det er Os og Midtre‐Gauldal som i første rekke
har setrer i drift inne i verneområdene.
Figur 4: Setrer i drift pr. 2008 i Forollhognaområdet og randsonen (Skog og Landskap). Kart:
Østlandsforskning.
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Jordbruksareal i drift
Statistikken omfatter både dyrket mark og annet jordbruksareal (eng, innmarksbeite mv.).
Tabell 8: Jordbruksareal i drift i Forollhogna-kommunene, Hedmark, Sør-Trøndelag og Norge. 2000 og
2010, endring i antall og prosent. (SSB).

Tolga
Tynset
Os
Rennebu
Røros
Holtålen
Midtre Gauldal
Totalt
Hedma rk
Sør‐Trøndel a g
Norge

2000
31 207
55 841
30 694
35 095
23 559
18 628
54 114
249 138

2010
33 840
60 270
33 347
38 922
23 415
15 639
52 340
257 773

1 086 887

1 056 384

Endring Endring %
2 633
8,4 %
4 429
7,9 %
2 653
8,6 %
3 827
10,9 %
‐144
‐0,6 %
‐2 989
‐16,0 %
‐3,3 %
‐1 774
8 635
3,5 %
‐30 503

‐2,8 %

768 436

747 224

‐21 212

‐2,8 %

10 269 265

10 054 358

‐214 907

‐2,1 %

Det har vært en liten økning i Forollhogna‐kommunene, mens det har vært en liten
nedgang i fylkene og landet for øvrig. Det er store forskjeller mellom kommunene: økning
på 8‐11 % i Tolga, Tynset, Os og Rennebu, mens det er en betydelig nedgang i Holtålen. I
følge intervjuene med kommunene skyldes økningen i arealet både en viss nydyrking og
en økning i innmarksbeite. Økt interesse for innmarksbeite henger blant annet sammen
med økningen i kjøttfe.

Husdyr
Tabell 9: Antall kyr (melkekyr og ammekyr) og sauer (over 1 år) i Forollhogna-kommunene, Hedmark, SørTrøndelag og Norge. 2000 og 2010, endring i antall og prosent. (SSB).

Tolga
Tynset
Os
Rennebu
Røros
Holtålen
Midtre Gauldal
Totalt

2000
Kyr
Sauer
1 700
2 198
2 782
7 648
1 706
3 473
1 504
6 739
1 232
1 197
603
3 163
2 802
7 260
12 329 31 678

2010
Endring kyr
Endring sau
Kyr
Sauer
Antall
%
Antall
%
1 527
1 981
‐173 ‐10,2 %
‐217 ‐9,9 %
3 019
6 227
237 8,5 % ‐1 421 ‐18,6 %
1 613
3 568
‐93 ‐5,5 %
95
2,7 %
1 368
6 486
‐136 ‐9,0 %
‐253 ‐3,8 %
981
1 227
‐251 ‐20,4 %
30
2,5 %
453
2 790
‐150 ‐24,9 %
‐373 ‐11,8 %
2 710
6 455
‐92 ‐3,3 %
‐805 ‐11,1 %
11 671
28 734
‐658 ‐5,3 % ‐2 944 ‐9,3 %

Hedma rk

21 967

54 129

22 033

47 827

66

0,3 %

‐6 302

‐11,6 %

Sør‐Trøndel a g

33 213

57 617

27 342

58 620

‐5 871

‐17,7 %

1 003

1,7 %

950 985 299 532

919 011

‐29 262

‐8,9 % ‐31 974

‐3,4 %

Norge

328 794
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Forollhogna‐kommunene har en mindre nedgang i kyr enn i Norge og Sør‐Trøndelag, men
større enn i Hedmark. Tynset er eneste kommune med økning. Antallet sauer viser en
vesentlig nedgang, på linje med Hedmark, men større enn i Sør‐Trøndelag og Norge.
Et utviklingstrekk både i Norge og Forhollhogna‐kommunene er en nedgang i melkekyr og
økning i ammekyr. I Forollhogna‐kommunene har det blitt ca 850 flere ammekyr, og ca
1500 færre melkekyr i denne 10‐års perioden. Det tilsier mer kjøttproduksjon og mindre
melkeproduksjon,
Skog og Landskap har tall for antall dyr på beitelagene i Norge, og utviklingen fra 20043 til
2011. Kartet på neste side viser beitelagene som ligger helt eller delvis inne
verneområdet/randsonen:
Figur 5: Beitelag som ligger helt eller delvis innenfor Forollhognaområdetog randsonen.. (Skog og
Landskap). Kart: Østlandsforskning.

3

For noen av beitelagene er tallene fra 2005 og 2006.
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For sau er nedgangen i Forollhognaområdet og randsonen omtrent like stor som i
kommunene som helhet, på ca 10 % fra 2004 til 2011. Som tabell 9 viser, var nedgangen i
kommunene som helhet på 9 % fra 2000 til 2010.
For kyr er det en økning av kyr på beite i Forhollhognaområdet og randsonen, noe som har
sammenheng med økt satsing på kjøttfe. Økningen er enda større i beitelagene utenfor
Forollhognaområdet og randsonen, og særlig i Gammeldalen sankelag, øst for Tynset
sentrum.

3.4 Reiseliv og fritidsboliger
Sysselsatte
Tabell 10: Antall sysselsatte i reiselivsnæringene (overnatting, servering, aktiviteter, opplevelser) i
Forollhogna-kommunene, Hedmark, Sør-Trøndelag og Norge. 2002 og 2011. Endring i antall og prosent.
(det er ikke beregnet prosentvis endring pr. kommune på grunn av lave antall). (SSB)

2002
Tolga
Tynset
Os
Rennebu
Røros
Holtålen
Midtre Gauldal
SUM

2011

4
130
4
23
319
20
52
552

Endring

10
114
13
25
290
10
55
517

6
‐16
9
2
‐29
‐10
3
‐35

Endring %

‐6,3 %

Hedmark

2 525

2 482

‐43

‐1,7 %

Sør‐Trøndelag

5 583

6 306

723

13,0 %

85 647

92 323

6 676

7,8 %

Norge

Antallet sysselsatte i reiselivet har hatt en nedgang i Forollhogna‐kommunene, mens det
har vært stabilt i Hedmark og økning i Sør‐Trøndelag og Norge. Røros er den største
reiselivskommunen, og har også hatt størst nedgang. Det aller meste av reiselivet på Røros
er ikke knyttet til Forollhognaområdet.
En nærmere analyse av statistikken viser at det i denne regionen er størst nedgang innenfor
overnatting (hotell ol.), mens det innenfor aktiviteter og opplevelser er det en liten økning.
Dette er den samme utviklingen som en har i de fleste distrikter i Norge hvor det ferie‐/og
fritidsbaserte reiselivet er det viktigste, og har blant annet en sammenheng med at flere av
de besøkende i overnatter i selvstellsenheter (utleiehytter/leiligheter, fritidsboliger) og
dermed genererer mindre sysselsetting i overnatting og servering, men bruker
aktiviteter/opplevelser.
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Tallene i tabell 10 viser at utviklingen i dette området følger den nasjonale trenden, ved at
en økende andel av verdiskapingen og sysselsettingen i reiselivet i Norge skjer i de større
byene.

Gjestedøgn
For hoteller har vi gjestedøgn fra det Statistikknett.com har definert som Røros‐regionen
(Røros, Tolga, Os, Rennebu, Holtålen, Midtre‐Gauldal, Melhus og Klæbu), og for Tynset.
Tabell 11: Gjestedøgn på hotell ol. For Røros-regionen og Tynset (her kalt Forollhogna-kommuner). 2002
og 2011. Antall og endring i antall og prosent. (Statistikknett.com).

Forollhogna kommuner
herav Røros

2002
150 138

2011
138 667
104 349

517 604

413 198

Hedmark
Sør‐Trøndelag
Norge

Endring
Endring %
‐11 471
‐7,6 %
‐104 406

‐20,2 %

905 991

1 184 108

278 117

30,7 %

16 187 526

19 203 237

3 015 711

18,6 %

Det har vært en nedgang i denne regionen. Hedmark har hatt en enda sterkere nedgang.
Dette i motsetning til Sør‐Trøndelag og Norge, som har hatt en vesentlig vekst.
For gjestedøgn på camping og utleiehytter har vi også tall for Røros‐regionen, som omtalt
ovenfor, men ikke for Tynset.
Tabell 12: Gjestedøgn på camping og utleiehytter. For Røros-regionen (her kalt Forollhogna-kommuner).
2007 og 2011. Antall og endring i antall og prosent (Statistikknett.com)

Forollhogna kommuner
herav Røros
Hedmark
Sør‐Trøndelag
Norge

2007
108 406

2011
168 186
29 320

767 408

754 034

Endring
Endring %
59 780
55,1 %
‐13 374

‐1,7 %

414 428

420 621

6 193

1,5 %

10 137 453

9 871 076

‐266 377

‐2,6 %

Regionen har hatt en svært sterk vekst, og har en mye bedre utvikling en landet for øvrig.
Vi har blant annet drøftet dette med Destinasjon Røros, og det er trolig tre faktorer som
forklarer denne veksten:


En faktisk økning i turisttrafikken på camping og utleiehytter (jfr overgangen fra
hotell til selvstell, som vi drøftet ovenfor)



Flere bedrifter melder inn gjestedøgn til SSB



Bygningsarbeidere som har arbeidet på større byggeprosjekter i regionen.
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Gjestedøgnstatistikken registrerer ikke alle overnattingsdøgn. I dette området er det blant
annet mange setrer som brukes til overnatting i forbindelse med jakt mv., og som ikke blir
registrert i statistikken.

Økonomi
Vi har forsøkt å se på regnskapstall (omsetning, resultat, kostnader mv.) for de
reiselivsbedriftene som er knyttet til Forhollhognaområdet og randsonen (fra en oversikt
gitt i forbindelse med den regionale planen for villreinen i Forhollhognaområdet, Hedmark
fylkeskommune og Sør‐Trøndelag fylkeskommune 2012b). De aller fleste av disse
bedriftene har ikke levert regnskap til Brønnøysundregisteret. Det betyr at de enten har en
omsetning på under kr. 50 000,‐, eller har en selskapsform som ikke har plikt til å levere
regnskap (enkeltpersonforetak, BA mv.). Dette er vanligvis indikasjoner på at
virksomhetene har et lite omfang og ofte inngår som en del av et mangesysleri. For de
bedriftene som har levert regnskap, er omsetningstallene små. Til sammen indikerer dette
at omfanget på reiselivsvirksomheten, i form av omsetning og sysselsetting, som er knyttet
til Forollhogna er relativt lite.

Overnattingsbygninger
Matrikkelen har informasjon om overnattingsbygninger, som omfatter hoteller,
vandrehjem, appartement, campinghytter, øvrige utleiehytter mv. Det var pr. januar 2010
ca 150 slike bygninger i Forollhognaområdet og randsonen. Ca 100 av disse er camping‐
/utleiehytter. De aller fleste er lokalisert langs hovedvegene i ytterkanten av randsonen. Det
er kun registrert 1 utleiehytte i verneområdet. Det er i Londalen‐Ørvilldalen
landskapsvernområde.
6 av disse bygningene er registrert for bruk etter 2002. Det er 3 campinghytter i Rennebu
langs E6, 1 langs RV 30 i Ålen, og 2 i Dalsbygda i Os.
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Fritidsboliger
Tabell 13: Antall fritidsboliger i Forollhogna-kommunene, Hedmark, Sør-Trøndelag og Norge. 2002 og
2012. Endring i antall og prosent. (SSB)

2002
542
1 707
988
1 474
2 308
946
1 241
9 206

2012
688
1 819
1 064
1 797
3 144
1 071
2 005
11 588

Hedmark

29 657

33 413

3 756

12,7 %

Sør‐Trøndelag

24 561

30 145

5 584

22,7 %

358 997

410 333

51 336

14,3 %

Tolga
Tynset
Os
Rennebu
Røros
Holtålen
Midtre Gauldal
SUM

Norge

Endring Endring %
146
26,9 %
112
6,6 %
76
7,7 %
323
21,9 %
836
36,2 %
125
13,2 %
764
61,6 %
2 382
25,9 %

Antall fritidsboliger har økt med ca 2400 de siste 10 årene i Forholhogna‐kommunene.
Dette utgjør en vekst på 26 %, som er omtrent den samme som i Sør‐Trøndelag, og sterkere
enn i Hedmark og Norge. Veksten har vært særlig sterk i Røros og Midtre‐Gauldal.
I Forollhognaområdet og randsonen var det i følge matrikkelen 3636 fritidsboliger pr.
januar 2010. Totalt 211 av disse var innenfor verneområdene, av disse var 30 i
nasjonalparken, 1 i naturreservat og de øvrige 180 i landskapsvernområdene. Det er ca 330
fritidsboliger som har en registrert dato mellom 2002 og 20104 (se kart neste side). Dette
indikerer at det i Forhollhognaområdet og randsonen trolig har vært en vekst på 10‐15 %,
mens den har vært på 26 % for kommunene som helhet.
Av de fritidsboligene som er registrert etter 2002 er det 1 i nasjonalparken (i Holtålen, på 8
m2 i følge matrikkelen) og 7 i landskapsvernområdene (1 i Budalen, 4 i Ledalen og 2 i
Vangrøftdalen‐Kjurrudalen). De øvrige ca 320 er lokalisert hovedsakelig i mindre felt i
randsonen, blant annet:
‐ Nord for Røros (ca 25 stk)
‐ Sør for Renbygda (ca 50 stk)
‐ Hessdalen (15‐20 stk)
‐ To samlinger i Midtre‐Gauldalen på 10‐15 og ca 20 stk.
For øvrig har det kommet nye fritidsboliger mange ulike steder i randsonen.

4

Det kan også være bygninger som er revet eller gått ut av bruk (forfall ol.) på annen måte i denne
perioden. Våre data gir ikke grunnlag for å si hvor mange bygg dette kan omfatte.
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Figur 6: Fritidsboliger i Forollhognaområdet og randsonen registrert mellom 2002 og 2010. (Norges
Eiendommer). Kart: Østlandsforskning.
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3.5 Inngrepsfrie naturområder (INON)
INON er en kartfesting av såkalt inngrepsfri natur basert på registrering av tyngre tekniske
inngrep, slik som veier, jernbanelinjer, kraftlinjer og regulerte vannmagasin
(www.dirnat.no/inon). INON er delt i tre ulike soner, basert på avstanden til registrerte
tekniske inngrep: 1 – 3 km, 3 – 5 km og mer enn 5 km (såkalte villmarkspregende områder).
«Bortfall» av INON blir også registrert, jfr. figur 7, som viser «bortfall» av INON i perioden
2003 til 2008. Vi ser at det i denne perioden er registrert ett inngrep som har ført til bortfall
av INON innafor Endalen landskapsvernområde og også i nasjonalparken.
Figur 7: Bortfall av inngrepsfrie naturområder 2003-2008. (Direktoratet for Naturforvaltning). Kart:
Østlandsforskning.
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3.6 Biologisk mangfold og kulturminner
I Forollogna skjer de største endringene i landskapsvernområdene. Dermed er det også i
disse områdene mulige trusler er de største. I nasjonalparken er aktiviteten og endringene
mye mindre og dermed blir mulig trusler mot verneverdier langt mindre. De største
endringene i landskapsvernområdene er knytta til jordbruksdrift og seterbebyggelse og
setervoller, som nettopp er et av formålene med vernet. Derfor er det naturlig å se biologisk
mangfold og naturminner og kulturminner i sammenheng.
Budalen landskapsvernområde er ett av fire studieområder i Norges teknisk‐
naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet sitt forskningsprosjektet DYLAN
(Hvordan skal vi forvalte DYnamiske LANdskaper?) støttet av Norges Forskningsråd
(NFR) sitt program Miljø 2015 (Solem m.fl. 2011). Dette er et flerfaglig/tverrfaglig prosjekt
der arkeologer, historikere, vegetasjonshistorikere og økologer har jobba sammen for å
undersøke og dokumentere hvordan bruk av landskapet har forma landskap og
vegetasjon. Formål har vært å dokumentere hvilke driftsformer som har prega landskapet
opp gjennom historia, og hvordan bruken av landskapet har påvirka vegetasjon og
landskap. Dette prosjektet gir etter vår vurdering et godt grunnlag for å vurdere
forvaltningsutfordringene ikke bare i Budalen, men i alle landskapsvernområdene i
Forollhogna. Her følger videre noen av hovedkonklusjonene fra prosjektet (Solem m.fl.
2011):
Prosjektet beskriver den menneskelige aktiviteten de siste 350 årene og viser at det har vært
allsidig og omfattende påvirkning av vegetasjon og landskap. Den menneskelige
aktiviteten har vært i konstant endring. Endring i bruk har ført til endring i vegetasjon og
landskap, men også uavhengig av mennesker skjer det enderinger. Naturen er alltid
dynamisk.
For å kunne oppfylle verneformålet kreves drift, men i hvor stor grad det kommer til å skje
er avhengig av rammevilkårene for landbruket i tida framover. Bidrag fra ulike
tilskottsordninger kan pynte på bedriftsregnskapet, men gir ikke noe økonomisk
fundament som familieinntekt. Å ivareta kultur‐ og naturarv i et landskapsvernområde
som Budalen er altså i stor grad avhengig av at eierne av de gårdene som har bruksretter
eller eiendom der, har økonomisk interesse av å opprettholde drifta. En kan ikke forvente
at kultur‐ og naturverdier blir ivaretatt ut fra nostalgi eller idealisme.
En må også regne med at eventuell framtidig drift vil variere i omfang og karakter, på
samme måte som i tidligere tider. Det reiser et klart dilemma i forhold til verneforskriften
hvor det heter at området er verne mot alle inngrep eller tiltak som vesentlig kan endre
eller virke inn på landskapet art eller karakter. Det gjelder slikt som oppføring av
bygninger og faste innretninger og også rivning av gamle seterbygninger, vegbygging og
mange andre tiltak som kan innebære påvirkning av eksisterende. Vernet legger altså opp
til et statisk bilde, mens den historiske undersøkelsen har vist dynamikk og variasjon. Det
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paradoksale i dette er at vernet kan skape hinder for framtidig drift i området, men det
avhenger av tolking og praktisering av verneforskriftene.
Både «Seterdalene i Budalen», i landskapsvernområdene Budal og Endal i Midtre Gauldal
kommune, og «Vangrøftdalen – Kjurrudalen» i landskapsvernområdet med samme navn i
Os kommune er med blant de 22 områdene som er pekt ut som «Utvalgte kulturlandskap i
jordbruket».

3.7 Villrein
Villreinstammen i Forollhogna er med i verneformålet for nasjonalparken og er et
hovedtema i forvaltning av Forollhogna. Forollhogna er et av 10 nasjonale villreinområder i
Norge og et av områdene som det nå, etter oppdrag fra Miljøverndepartementet ved brev
av 12. april 2007, blir utarbeida regionale planer for, som skal bidra til helhetlig forvaltning
av fjellområder som er spesielt viktige for villreinens framtid i Norge. Planforslag, datert
14. desember 2012, er nå til behandling i fylkeskommunene i Sør‐Trøndelag og Hedmark
(Hedmark fylkeskommune og Sør‐Trøndelag fylkeskommune 2012a)
Planområdet av grensens av Rv 30 på strekningen Tynset – Røros – Støren, E6 på
strekningen Støren – Berkåk – Ulsberg og Rv 3 på strekningen Ulsberg – Tynset. Sentralt i
området ligger Forollhogna nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder, som vi i
vårt notat kaller Forollhogna.
I forbindelse med regional plan er det utarbeida et omfattende kunnskapsgrunnlag
(Hedmark fylkeskommune og Sør‐Trøndelag fylkeskommune 2012b). Hovedtema er:


Naturgrunnlaget



Lokalsamfunnene i planområdet



Villreinen i Forollhogna



Kulturhistorie, kulturminner og kulturmiljø



Landbruk, seterdrift og utmarksnæring



Friluftsliv, idrett og ferdsel



Reiseliv



Fritidsbebyggelse



Tamrein



Mineraler og løsmasser



Energiproduksjon og kraftledninger



Informasjon og kunnskapsformidling

Alt dette gir aktuell kunnskap også for annen forvaltning av Forollhogna, men forholdsvis
generelt og overordna, tilpassa innholdet i en regional plan.
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Den regionale planen viderefører i stor grad dagens praksis for forvaltning av villreinens
leveområde, som i planforslaget beskrives som bra (s. 25). Planområdet er delt inn i tre
soner:


Nasjonalt villreinområde – sone 1, som omfatter hele nasjonalparken og de viktigste
delene av områdene for villreinen innafor landskapsvernområdene. I tillegg
strekker de nasjonale verneområdene seg til noen områder utafor
verneområdegrensene.



Randområder ‐ sone 2, som i hovedsak følger grensene for villreinens leveområde
slik at utbygging, ferdsel og annen aktivitet vil kunne ha betydning for villreinen. I
kommuneplanene er disse områdene i hovedsak LNF (R)‐områder og hensynssoner
for naturmiljø med strenge føringer for utbygging. Alle landskapsvernområdene
ligger i randområdet, bortsett fra Endalen, som ligger i nasjonalt villreinområde,
sone 1.



Bygdenære områder – sone 3, som er områder som ikke er viktige for villreinen og
hvor tiltak av stor samfunnsmessig betydning skal vektlegges.

Den regionale planen for villreinområdet bygger på en omfattende planprosess som i stor
grad må følges opp gjennom kommunens planlegging og forvaltning. Planen skal iflg.
hovedmålet i tillegg til å ivareta villreinenes leveområde også avklare rammer og
muligheter for bærekraftig verdiskaping og næringsutvikling i området og samordne
hensynet til forsvarlig villreinforvaltning og hensynet til lokalsamfunnenes behov for
utvikling.

3.8 Naturoppsyn
Statens naturoppsyn har to lokale kontorer som deler ansvaret for naturoppsyn i
Forollhogna, et med kontorplass Støren og et med kontorplass Kvikne. SNO utarbeider
årlige rapporter om aktivitet og utvikling i Forollhogna nasjonalpark med tilliggende
landskapsvernområder (SNO 2006 – 2010, 2011‐2012). Rapportene avsluttes med å peke på
utviklingstrekk/utfordringer.
Helt fra rapporten for 2006 og fram til rapporten for 2012 blir det hvert år pekt på den
merkbare økninga i biltrafikken i Vanggrøftdalen og Synnerdalen med Forollhogna som
sannsynlig turmål. Det økte trafikken fører til at stien i skråningen sørvest for Forollhogna
er utsatt for erosjon. Det samme gjelder traktorvegen fra Såttåhaugen til Forollsjøen. I 2009
blir det kommentert at Forollhogna Villreinutvalg er bekymra for denne økte ferdselen.
Stien til toppen av Forollhogna er likevel unntaket. SNO sier i rapporten fra 2010 at
generelt har nasjonalparken og landskapsvernområdene få utfordringer knytta til
menneskelig ferdsel.
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I rapporten for 2008 blir det pekt på at kjøring på barmark gjennom mange år, spredt over
et stort areal sørøst for Forollsjøen, har satt dype og godt synlige spor. SNO skriver i 2009
at «en akkumulering av mange enkeltvise og hver for seg uproblematiske dispensasjoner,
bidrar til en reduksjon av verneverdiene som er uheldig med tanke på å sikre verneformåla
i et langsiktig perspektiv». I rapporten for 2010 blir dette spesifisert til å gjelde spesielt
dispensasjoner for motorferdsel i utmark. I landskapsvernområdene behandles disse av
kommunene etter motorferdselloven og ikke av nasjonalparkstyret. SNO er særlig bekymra
for aktiviteten i landskapsvernområdene og skriver i rapporten for 2011 at: «Alle
landskapsvernområdene rundt Forollhogna nasjonalpark er karakterisert som truet».
Ulovlig byggeaktivitet og andre ulovlige tiltak og inngrep knytta til veger, hytter og setrer
har bare skjedd i landskapsvernområdene. SNO peker på at vegbygging fører til
fragmentering av områdene og påvirker trekkmønsteret til villrein og trolig også andre dyr
som trekker over større områder.

3.9 Oppfatninger om jordbruket
Vi har hatt telefonsamtaler med 4 personer som arbeider med jordbruket for en eller flere
av Forholhogna‐kommunene. Temaene vi tok opp var blant annet vernebestemmelsene
betydning for jordbruket, og mulighetene for å utvikle tilleggsnæringer i tilknytning til
Forhollhognaområdet og randsonen. .
Hovedpunkter fra samtalene:


Landbruket har holdt bedre stand i denne regionen enn i fylkene for øvrig. Men
noen frykter at det skal bli et stort frafall fra næringen i de nærmeste årene i
forbindelse med generasjonsskifter. Videre skjer det i stor grad en nedtrapping til
mindre arbeidsintensiv drift, gjennom blant annet overgang fra melkeproduksjon
til kjøttproduksjon.



Noen gårdbrukere har valgt å flytte beitet fra dalførene og inn i verneområdene,
dels for å unngå rovdyr (bjørn og gaupe), og dels fordi det der er mer felles tilsyn
og sanking. Det har derimot vært større tap på grunn av jerv enn det de forventet.



Antall jerv i Forollhognaområdet har økt de siste årene, og det er negativt for
jordbruket. Det er uheldig at det er to forvaltningsregioner for rovvilt i dette
området, og at det har vært ført en ulik politikk i Hedmark og i Sør‐Trøndelag. Det
samme gjelder for villreinstammen. Burde ha vært forvaltet mer helhetlig for hele
Forollhognaområdet.



Vernebestemmelsene for nasjonalparken og landskapsvernområdene har i liten
grad påvirkning for hvordan landbruket utvikler seg i Forhollhognaområdet. Det
er de overordna økonomiske rammene for landbruket som i første rekke
bestemmer utviklingen.



Andre bestemmelser kan ha like stor betydning som vernebestemmelsene, blant
annet bestemmelsene for Statsallmenningene og seterforskriften.

41

Vern og bruk i Forollhogna – utvikling og utfordringer



ØF-notat 04/2013

I noen områder er det betydelig nedgang i aktiv setring. Det fører til at landskapet
endres, og at noe av verneformålet med landskapsvernområdene er truet.



De to områdene som er med blant utvalgte kulturlandskap i jordbruket
(Vanggrøftdalen‐Kjurrudalen i Os og seterdalene i Budalen), har fått mer tilskudd.
Dette har vært positivt.



Vernebestemmelsene og verneforvaltningen fører til noe mer byråkrati. Sakene skal
behandles av flere og behandlingen av saker kan ta lengre tid. Saker kan bli
unødvendig vanskelige, det er viktig å bruke fornuft.



Merker at det har skjedd en stor økning i ferdselen opp til Forollhogna. Stier blir
trampet ned, og det er stor ferdsel over setervollene.



I deler av området er det liten interesse for å utvikle reiseliv som tilleggsnæring,
mens andre steder er det ideer om å utnytte potensialet i nasjonalparken bedre. Det
er mye dagsturisme nå, som kunne ha vært bedre utnyttet. Med det ligger ikke for
alle i landbruket å starte med turisme.



Det er eksempler på at vernebestemmelsene for nasjonalparken har begrenset
mulighetene for å lage attraktive aktiviteter/opplevelser som tilleggsnæring. Dette
har vært negativt.



Eiendomssituasjonen har stor påvirkning på interessen for å utvikle reiseliv som
tilleggsnæring. Det er få muligheter i Holtålen og Midtre‐Gauldalen hvor det er
mye statsallmenning, mens det større interesse og mer tradisjon for å utvikle slike
næringer på privat grunn i de andre kommunene, særlig i Tolga og Os.

3.10 Oppsummering
Oppsummering av hovedtrekkene


Som i andre distriktskommuner er befolkningsutviklingen stabil eller negativ, og
preget av sentralisering til de større tettstedene i regionen. De fleste områdene
utenfor tettstedene har hatt nedgang i befolkningen, men noe av bygdene i
randsonen har hatt en god utvikling med en stabil eller liten økning i befolkningen.



Jordbruket er preget av den samme nedgang og rasjonalisering som i andre deler
av Norge, men nedgangen går saktere enn i de to fylkene og landet ellers. Det er
økning i jordbruksarealet og det har vært investert i nye landbruksbygninger i flere
bygder, og særlig i Dalsbygda. Det er fortsatt mange setrer i drift i regionen. I
landskapsvernområdene er det krevende å kombinere statiske og
bevaringsorienterte verneforskrifter med kravene til dagens landbruksdrift.



Det er i første rekke de overordna økonomiske rammene som styrer utviklingen i
landbruket. Vernebestemmelsene har mindre betydning.
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Tall for reiselivet viser at det skjer en overgang fra hotell til utleiehytter/leiligheter.
Regnskapsdata indikerer at det er et lite omfang på reiselivsvirksomheten knyttet
til Forhollhognaområdet og randsonen. Verneområdene ser i liten grad ut til å ha
bidratt til reiselivsutvikling. Det er bygget en del nye fritidsboliger i randsonen de
siste årene, men relativt få sammenlignet med veksten i Forhollhogna‐kommunene
samlet sett.



Interessen for å utvikle reiseliv er varierende og avhenger blant annet av
eiendomssituasjonen. Det er et potensial i reiselivet som burde kunne utnyttes
bedre.



I landskapsvernområdene er vernebestemmelser og forskrifter fortsatt prega av en
statisk og naturvernorientert tilnærming som er krevende å praktisere i disse
områdene som har blitt til gjennom en dynamisk og til dels intensiv menneskelig
jordbruksdrift. Verneområdeforvaltning i disse områdene krever i tillegg til
naturfaglig kompetanse også kompetanse innen kulturminneforvaltning,
bygningsforvaltning og landbruksvirksomhet.
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4 VERNEVERDIER OG LOKAL UTVIKLING?
4.1 Naturforvaltning i endring
Gjennom de siste vel ti årene har det skjedd betydelige endringer i norsk naturforvaltning.
Den mest åpenbare og synlige endringa er at det samla arealet som er verna etter
naturmangfoldloven har økt fra vel 6,5 prosent i år 2000 til nesten 18 prosent når alle
verneplaner som nå er under sluttbehandling er vedtatt. Samtidig har det foregått en
økende delegering av myndighet for forvaltning av verneområder fra staten ved
fylkesmannen og faglig administrativ styring til kommunene og politisk styring. Dette har
sammenheng både med ideer om at beslutninger bør fattes på lavest mulige
forvaltningsnivå, og med økende erkjennelse av økosystemer som komplekse og
dynamiske systemer som krever tilpassende, adaptiv forvaltning som er kunnskaps‐ og
læringsorientert og krever involvering av mange aktører, ikke minst på lokalt nivå.
Endringene betyr mindre segregert og statisk forvaltning av verneområder med ensidig
vekt på naturfaglig kunnskap og minst mulig menneskelig påvirkning, og mer integrert og
dynamiske forvaltning bygd på tverrfaglig kunnskapsgrunnlag og konkret vurdering av
menneskelig påvirkning, i en kombinasjon av bruk og vern. Disse endringene gir
selvfølgelig utfordringer for naturforvaltningsregimet som må tilpasse seg en ny
virkelighet. Det dreier seg om å utvikle en ny forvaltningspraksis. Nasjonalparkstyret for
Forollhoga møter disse utfordringene. Styre har en forvaltningsplan fra 2004 og vedtekter
som i liten grad tar for seg de nye perspektivene.
Likevel finnes det andre initiativ som i større grad tar opp nye utfordringer. Et er
«Fjellteksten» (i St.prp. nr. 65 (2002‐2003) som vil kombinere bruk og utnytting av
verneområder i reiselivssammenheng, et annet er Direktoratet for naturforvaltnings
tildeling av status som «nasjonalparkkommune» og «nasjonalparklandsby». Midtre
Gauldal kommune er en av 33 nasjonalparkkommuner og Vingelen i Tolga kommune er en
av fem nasjonalparklandsbyer. Kommunal‐ og regionaldepartementet lanserte i 2012 et
verdiskapningsprogram for lokale og regionale parker, som er en samarbeidsmodell for

bygdeutvikling og bærekraftig bruk av områder i Norge med viktige natur‐ og
kulturverdier. Programmet «Naturarven som verdiskaper» til Direktoratet for
naturforvaltning skal vise hvordan naturopplevelser og næringsutvikling kan kombineres.
Foreløpig må vi vel si at disse initiativene først og fremst har bidratt til å skape
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forventinger til hva som kan oppnås med naturbasert reiselivsutvikling og i mindre grad
funnet fram til nye løsninger og ny praksis som i vesentlig grad bidrar til økonomisk
verdiskapning.

4.2 Blir verneverdiene i Forollhognaområdet ivaretatt?
Erkjennelsen av den nære sammenheng mellom bruk og vern for utviklinga i
verneområdene, og ambisjonen om i større grad å se verneområdene som en ressurs for
nærings‐ og lokalsamfunnsutvikling, gir et videre perspektiv for vurdering av verneverdier
enn bare biologiske vurderinger av tilstanden for plante‐ og dyreliv på et gitt tidspunkt. Vi
må også se på verneverdiene i sammenheng med bruk av verneområdet og
lokalsamfunnsutvikling.
Den naturfaglige tilstanden for verneområdene blir observert av Statens naturoppsyn
(SNO) og rapportert årlig. Av rapportene går det fram at verneverdiene blir godt ivaretatt
med noen unntak. I nasjonalparken er det stien opp til Forollhogna som er utsatt for
erosjon på grunn av stor ferdsel. Dette blir rapportert hvert år. I nasjonalparken må
konklusjonen likevel være at verneområdene i biologisk forstand blir ivaretatt. Her er
utfordringa mer, som vi kommer tilbake til, å utnytte de bruksmessige mulighetene som
verneverdiene gir grunnlag for.
I landskapsvernområdene mener SNO at verneverdien er trua på grunn av motorisert
ferdsel, vegbygging/standardheving og byggevirksomhet. SNO setter spørsmål ved
dispensasjonspraksisen for motorferdsel og mener at omfanget av antallet dispensasjoner
gir grunnlag for bekymring. Dette taler for restriksjoner på aktivitet og tiltak. På den andre
sida er deler av den aktiviteten som kan vurderes som trusler for verneområdene knytta til
landbruksdrift, setervirksomhet og beiting som har skapt det kulturlandskapet som nå er
verna. Uten fortsatt bruk vil verneverdiene forsvinne. Dermed er verneverdiene trua også
fra denne mangelen på aktivitet og bruk. Kombinasjonen av bruk og vern i forvaltning av
verneområder er det liten tradisjon for i Norge. Det forutsetter at landbruksdrift,
kulturminneforvaltning og bygningsforvaltning blir like viktig som naturforvaltning. Både
kunnskapsgrunnlaget og politikken for å ivareta verneverdien i slike områder vil vi hevde
er mangelfullt utvikla i Norge generelt og også i Forollhogna. Derfor er det etter vår
oppfatning et mer åpent spørsmål om verneverdiene blir ivaretatt i
landskapsvernområdene.

4.3 Hva truer verneverdiene?
Truslene for verneverdiene er delvis omtalt allerede i forrige underkapittel, og de kan
knyttes til tre hovedpunkter: lokalsamfunnsutvikling, nasjonalparken og
landskapsvernområdene.
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Fordi verneverdiene i Forollhognaområdet er blitt til i et samspill mellom natur og
samfunn er det nær sammenheng mellom tilstanden til verneverdiene i området og
lokalsamfunnsutvikling. Fortsatt bruk og skjøtsel av området er avhengig av
befolkningsgrunnlaget og næringsvirksomheten, spesielt innen landbruket. Derfor kan
nedgang i folketallet og redusert og/eller endra aktivitet i landbruket være en trussel mot
verneverdiene. Gjennomgangen av befolkningsutvikling og situasjonen i landbruket i
kapittel tre viser at det ikke har skjedd dramatiske endringer de siste årene, men at det
generelt er nedgang i befolkning og landbruksaktivitet i og i nærheten av verneområdene,
og at det er store variasjoner innen Forollhogna.
I nasjonalparken er det ikke dokumentert vesentlige trusler mot verneformålene. Unntaket
er den økte ferdselen til fots til Forollhogna som fører til at stien utsettes for erosjon. Her
bør tiltak vurderes.
I landskapsvernområdene er situasjonen vesentlig mer uavklart enn i nasjonalparken. Her
kan verneverdier være trua både av for stor aktivitet av nybygging/standardøkning av
veger og utbedring/utviding og nybygging av bygninger og på den andre sida av redusert
beiting og landbruksaktivitet. Truslene for verneverdiene er ikke åpenbare, men det er et
klart behov for å utvikle en ny forvaltningspraksis. Det gir utfordringer for
nasjonalparkstyret, ikke bare i Forollhogna, men i de fleste norske verneområder.

4.4 Vern og lokalsamfunnsutvikling?
Som det går fram av de forrige underkapitlene, er etter vår oppfatning vern og
lokalsamfunnsutvikling to sider av samme sak i verneområder med omfattende
bruksinteresser. Dessuten er selvfølgelig verneområdene en kilde til opplevelse og
rekreasjon også for de bosatte i nærområdene, ikke bare for turister og hyttebeboere, og på
den måten kan bidra til lokalsamfunnsutvikling. Her ligger jo også mulighetene for
naturbasert reiselivsutvikling som i økende grad blir omtalt som et satsingsområde fra
nasjonale myndigheter. Det er liten tvil om at det finnes et potensiale for næringsutvikling i
og i tilknytning til verneområder, men hvordan dett potensialet skal kunne utnyttes på en
måte som både gir økonomisk verdiskapning og ivaretar verneverdiene, finnes det ennå få
eksempler på. Også her har nasjonalparkstyret for Forollhogna, og de andre
nasjonalparkstyrene, store utfordringer.
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5 UTFORDRINGER FRAMOVER
Utfordringene framover er allerede delvis kommentert i forrige kapittel. De kan deles i to
hovedgrupper: Utfordringer for natur og samfunn og utfordringer for organisering og drift
av forvaltning av verneområdene.
Hovedutfordringene for utvikling av natur og samfunn i verneområdene som kombinerer
bruk og vern, er å utvikle en ny forvaltningspraksis som er tilpassa dette formålet. Det må
være en forvaltningspraksis som ikke er ensidig basert på naturfaglig kompetanse og et
statisk og bevaringsorientert perspektiv. Forvaltningsarbeidet må kombinere
naturforvaltning, kulturminneforvaltning, bygningsforvaltning og landbruksvirksomhet.
Dette er ingen nye tanker. Vi finner tankegangen igjen i begreper som adaptiv forvaltning,
økosystem forvaltning, sosial‐ økologiske systemer, dynamisk innovativ forvaltning, osv.
Det gjenstår likevel å utvikle kunnskapsgrunnlag, politikk og praksis for denne type
verneområdeforvaltning. I tillegg er det også i Forollhogna ei stor utfordring å finne fram
til former for naturbasert næringsutvikling som gir økonomisk verdiskapning.
På kort sikt er det også behov for å se nærmere på organisering av drift av
verneområdeforvaltninga. Utgangspunktet er selvfølgelig gitt ved vedtektene for
nasjonalparkstyret. De gir rammene for oppgavene til styret etter naturmangfoldloven og
verneforskriftene. Det er likevel opp til styret hva de «frivillig» vil ta på seg av oppgaver i
tillegg. Det som kan bli et spørsmål er hvordan arbeidet med slike tilleggsoppgaver skal
finansieres. Sett utenfra, virker det noen underlig at mange av sakene som behandles i
nasjonalparkstyret neppe kan være av vesentlig betydning for utviklinga i verneområdene.
Denne undringa forsterkes ved at styret er sammensatt av toppolitikere, stort sett
ordførere, fra alle kommunene og også med to fylkespolitikere. I starten kan det være
nødvendig for styret å utvikle en forvaltningspraksis for slike saker, men etter hvert bør
disse sakene kunne avgjøres uten at styret må sammenkalles. Styret vil da kunne møtes
sjeldnere og ha færre, større og mer prinsipielle saker for utvikling av verneområdene og
lokalsamfunnene.
Samarbeidet mellom nasjonalparkstyret og kommunene bør videreutvikles, både fordi
mange saker må behandles begge steder, fordi kommunene sitter med lokalkunnskap og er
de som møter de fleste søkerne direkte og fordi kommunene både hver for seg og særlig
sett i sammenheng, sitter inne med betydelig fagkunnskap. Derfor er det etter vårt syn
svært viktig å utvikle samarbeidet mellom nasjonalparkstyret og det administrative
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kontaktutvalget som er utpekt, ikke bare ved formaliserte møter, men også gjennom jevnlig
kontakt.
Som vi påpekte også i evalueringa av forsøket med lokal forvaltning i Forollhogna, er det
svært viktig å involvere mest mulig av fagkunnskapen som finnes i tilknytning til
Forollhogna i forvaltningsarbeidet, slik som SNO, fylkesmannen og fylkeskommunen. Det
samme gjelder rettighetshavere, ulike brukerinteresser og lokalbefolkning generelt. Det sier
seg sjøl av forvaltning som skal kombinere bruk og vern, må ha god kontakt og godt
samarbeid med nettopp brukerne. Det rådgivende kontaktutvalget som etter vedtektene
skal oppnevnes kan nok dekke noe av denne funksjonen, men bare ett møte pr. år er neppe
tilstrekkelig. Mye av kontakten kan, og bør, også foregå utenom formaliserte møter.
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Notatet belyser noen av hovedtrekkene i utviklinga av natur og samfunn i
Forollhognaområdet knytta til befolkning, landbruk, reiseliv, fritidsboliger, biologisk
mangfold og kulturminner og gir innspill til diskusjon av videre forvaltning av
verneområdene i Forollhogna.
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