
SKRAUTVAL:

Naturvernerne i
Oppland mener
de har sammenfal-
lende interesser
med grunneierne
i Skrautval.
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- Grunneierne i Skrautval sani-
eie har gjort en vcldig god jobb i
generasjoner. Mye av mangfoldet
i naturen her er takket va;re god
seterdrift. Mange arter her er av-
hengig av at naturen blir brukt,
sier Geir Hoitoml i Oppland or-
nitologisk forening.
Sammert med Valdres narurvern-
forening °8 Oppland nahirvern-
forening hadde de i helga et mote
hvor de s£ pS den kommende
utvidelsen av Ormtjernkampen
nasjonalpark. I planenc er ogsa
store deter av Skrautval sameige
tatt med som en del av land-
ska p s ve rn omraden e .

Motstand
Grunneiere i Skrautval kjemper
mot ptancn fordi de selv vii ha
raderctt over egen eiendom, og

IIC: - Slolsvidda i Skrautval sameige ma inn i den nye NATURVERMERE PA TUR: Foran fra venstre, Ellen Bakken, Annaguli
Langsua nasjonalpark, som er en utvidelse av Ornvtjernkampen na- Yiltian, Jorgen Frosaker. Bak, Kjell Ffedrik L0veid, Bjorn Frosaker, Geir
sjonalpark, mener Oppland naturvernforbund. Hoitomt og Ole Morten Fossil.

R0DLISTA: Bakkesele er en plan-
teart som trives best der kultur-
landskapet blir brukt. Den finnes
i Skrautval sameige.

mener at de forvalter eiendom-
mene resiriktivt nok.
- Vi gir full honner til grunnei-
erne i Skrautva! sameige, men vi
ma tenke mer langsiktig. Da vii
bare et nasjonalt vernevedtak
ivareta naturverninteressene her
opp. sier Bjorn Frssaker i Opp-
land Naturvemforening.
- Samfunnet endrer seg sfl fort na,
For feniti 5r siden var del ingen
som kuiine forulse utviklingen pa
Beilostolen. Det er et eksempel
pa at vi p4 noen omrader rnS ha
en langsiktig nasjonal sirategi
for a ta vare pa noen omrader i
Norge, sier Ole Morten Fossli i
Valdres naturvernforening.

Stygge eksempler
- Vi har sett styggc eksempler pa
al et folkevalgt organ i en kom-
mune pa Vestiandet plutselig
vedtok at det var lov til a bygge
langs strandlinja. Na utbyggingen
forst var gjort. var det umulig S
reversere det, sier Fossli.
- Vi har ikke noen garanti for at
neste generasjons grunneiere i

Skrautval har det samme positive
synet som dagens grunneiere, til a
bruke naturen her pa den maien
det har blitt gjort i generasjoner.
Derfor m5 vi n^i fa noen langsik-
tige nasjonale retniiigslinjcr p6
hvordan omradet skal brukes,
sier Frosaker, som ikke skjenner
livorfor moistanden av vern er sa
star Want grunneierne i Skrautval
KUWMgC.
- Vi har etter mitt syn sammen*
fallende interesser. Vi onsker
ogsa al setrene skal brukes. Vi
onsker sagar at setrene ska) bli
brukt enda mer, 0kt beite vii
holde kuiturlandskapet oppe.
Det er ingen ting i landskaps-
vemreglene som forbyr det. Nir
dette omradet kommer inn un-
der landskapsvemomradene, vi!
det ogsa VEBIC mulig ft sake om
inidler for ft ivareta interessene,
papeker Frasaker.

Utrydningstruet
~ Dette omradet har flere arter
som er rodUstet, og sum med det
er i fare for a bli utiyddet Noen

av artene, som for eksempel Bak-
kesate, en vakkergul blomst, fin-
nes her, og finnes pS selervoller
og landskap som blir brukt. Det
finnes ogsa mange fugler som
har sine hekkeomrader her. 70
til 80 present av Fjellmyrleperen
i Oppland har sine hekkeomra-
der her. Det er en fugleart som er
rodlistet, sier Gcir Heitomt, som
gjerne vii komme i dialog med
grunneieme i omradet.
- Vi har felles intercsaer, De
opprinneSige planene er justert
mye. Omrader, som for eksempel
rundt Hovsjaeji er tatt ut av pla-
nen. Grunneierne har hlitt hart i
de heringene som har viert ute.
Na ligger planen til endeliggod-
kjenning hos Miljeverndeparte-
mentet. Det var i sin lid staten
som selvbestilte en utredning om
utvidelse av Ormljemkampen na-
sjonalpark. Den nye parken som
skal hete Langsua nasjonalpark,
skal vaere en park som skal bli
brukL Men vi ma sette restrik-
sjoner pa uansket bruk, som for
eksempel at omradene blir lagt

Fradomt
forerkortet
CJ0VlK:En19-aringerfra-
domt fererkortet for en pe-
riode pa 15 maneder etter
promillekjoring.

Mannen ma ogsa betale en
bot pS 10.000 kroner. Protnil-
lekjoringen fant sted pa Ha-
delandsveien i Lunner I januar.
Promillenble milt til 0,52.

Feil navn
BVCDIN: t Oppland Arbei-
derblads artikkel om lav
vannstand i Bygdin i lerdag-
ens utgave, har vi kommet
i skade for a bruke et feil
navn. Kvinnen til venstre pa
bildet er styremedlem i FRIFO
Tone Israelsen, ikke fagkon-
sulent Anette Braathen som
vi kom i skade for a skrive. Vi
beklager.


