
 

Oslo, 11. juli 2007

Fylkesmannen i Oppland,
Miljøvernavdelingen
postmottak@fmop.no

Høring av forslag om vern av sju skogområder i seks kommuner i Oppland 
fylke. Sentral og lokal høring.

Det vises til fylkesmannens høringsbrev av 11. mai.  
Naturvernforbundet i Oppland og Naturvernforbundet sentralt avgir med dette en felles 
uttalelse i denne saken. Vi støtter opprettelsen av de foreslåtte naturreservatene – med 
følgende merknader:

Gardfesthaugen og Gravåsen
Norges Naturvernforbund vil påpeke at Gardfesthaugen og Gravåsen er et av
de aller viktigste områdene med urskognær fjellgranskog i Oppland. Det er avgjørende
at hele området sikres gjennom vern. Det er helt avgjørende at det sørlige og mest
produktive området (Gravåsen) vernes. Dette er også den klart mest verneverdige delen av 
forslaget. 
Gardfesthaugen er siste rest av den grove skogen Åstadalen tidligere var så kjent for. Ingen 
skogområder er vernet i dette dalføret.  Øyer statsallmenning er en statsallmenning selv om 
den drives som en bygdeallmenning. Derfor er området overført fra statskogvernet til frivillig 
vern. 
Norges Naturvernforbund mener det må være en selvfølge at hele området vernes, særlig all 
den tid det regionalt verneverdige området Snultra ikke er foreslått vernet. Dette er 
bemerkelsesverdig; samtlige områder i statskogvernet og frivillig vern- vernet er sendt på 
høring- unntatt Snultra. Norges Naturvernforbund mener bestemt at også Snultra må på 
høring.

Slåseterlia
Vi registrerer at den sørlige delen av området ikke er sendt på høring. Vi vil oppfordre 
myndighetene til igjen å ta initiativ for å få dette inn i en verneprosess. Planlagt skiløype 
lengst vest (ned mot dalen) må ikke bli bygd innenfor verneforslaget.
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Tretjerna
Vi vil bemerke at kun deler av dette kjerneområdet er med i verneforslaget, noe vi vil stille 
spørsmålstegn ved. 

Svenådalen
Naturvernforbundet vil påpeke at om trær langs vegen kan fjernes av sikkerhetssyn, er det 
avgjørende at de felte trærne får ligge i selve reservatet og ikke tas ut. Det er viktig at det 
største alternativet vernes. Utvidelse av vegen må ikke foretas.

Generelt om de foreslåtte verneforskriftene:
For alle de sju områdene er det en unntaksbestemmelse i paragraf 5 hvor det heter at: 
”Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi tillatelse til hogst av etablerte plantefelt.” 

Denne formuleringen er sterkt uheldig fordi den gir hjemmel til eventuell flatehogst. Det bør 
heller hete at det ”kan gis tillatelse til hogst av etablerte plantefelt med formål å restaurere 
naturverdier.” Dette kan innebære å skape sjiktning, framelske løvtrær eller lignende. 

Med vennlig hilsen
Norges Naturvernforbund (sentralt og lokalt)

Lars Haltbrekken
leder

Gjenpart sendt: 
- Naturvernforbundet i Oppland
- Direktoratet for naturforvaltning


