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Ormtjernkampen nasjonalpark - innspill til arbeid med forvaltningsplan 

Vi viser til brev av 20.12.10. 

 

Oppland Bondelag avga i desember 2009 høringsuttalelse sammen med Viken Skog og 

Mjøsen Skog angående utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark. I disse uttalelsene ga 

vi også innspill på viktige forhold for landbruksnæringa. 

 

Vi uttalte i våre høringsuttalelser at områdene med stølsdrift må tas ut av verneplanen, noe 

som også har vært klart uttalt fra grunneiere og politikere i de berørte kommuner samt fra 

både fylkespolitikere og flere stortingsrepresentanter fra Oppland.  

 

Hvis stølsområdene ikke blir tatt ut landskapsvernområdet, mener vi det er avgjørende at 

forvaltningsplanen gir størst mulig rom for næringsdrift og næringsutvikling. 

 

Landskapsvernområder 

Landbruket er i stadig utvikling. Dette gjelder også i stor grad stølsdriften, og dette må 

forvaltningsplanen gi rom for.  Begrepet ”tradisjonelt landbruk” blir for begrensende for 

framtidig utvikling. Skal en ha muligheter til å opprettholde stølsdrift og aktiv bruk av 

stølsområdene i framtida, må det gis rom for et ”Aktivt og framtidsretta jordbruk”. 

 

Det er viktig at de som berøres av vernet, ikke får begrensninger i framtidige 

produksjonspotensialer. En absolutt forutsetning er at stølsdriften får leve, vokse og ta del i 

naturlig og rasjonell fornyelse samtidig som det gis muligheter for aktiv og framtidsretta 

jordbruksdrift.  

 

Utvidelser, nydyrking, husbygging m.v. opp mot stølsdrift må ikke bli avgrenset til 

eksisterende strukturer. Det må gis rom for oppdaterte driftsformer. Gjerding, 

vegetasjonsrydding, drenering og gjødsling m.v. er andre tiltak som må godkjennes i et 

aktivt driftsopplegg.  

 

Det er videre helt nødvendig og avgjørende at det gis muligheter til å bygge veger inn til 

nye dyrkingsområder og å vedlikeholde og ruste opp vegene i tråd med utviklingen i 
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jordbruksnæringa for øvrig. Det må heller ikke legges begrensinger på dagens muligheter 

for masseuttak for å vedlikeholde veiene i området. 

 

All jordbruksaktivitet som i forslag til forskrifter for landskapsvernområdet står under 

overskriften ”Inngrep i landskapet”, må i forvaltningsplanen beskrives/defineres som ”ikke 

til hinder for”. 

 

Andre forhold 

Det er viktig at grunneierinteressene/-organisasjonene blir godt representert i 

referansegruppene rundt omkring i kommunene. Dette varierte en god del fra kommune til 

kommune i arbeidet med verneplanene. 

 

Avslutning 

Det er helt avgjørende, hvis en skal oppnå hensikten med et evt. vern, at det legges minst 

mulig hindringer for en framtidsrettet næringsutvikling. Denne forvaltningsplanen bør 

stimulere til næringsutvikling og ha stort fokus på ”Bruk” i ”bruk-/vern-tankegangen” slik 

at planen gir rom for et ”Aktivt og framtidsretta jordbruk”. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

         Ola Råbøl 

 

 

 

 

          

 

 

 


