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LANGSUA NASJONALPARKSTYRE - OPPSTART AV FORVALTNINGSPLAN - 

HØRINGSSVAR 

 

Høringsinnspillet er administrativt og utformet i fellesskap mellom enhetene landbruk, 

teknisk, næring og miljø i Gausdal kommune. 

Det ble i e-post datert 16.09.2019 fra Morten Liebe gitt utsatt høringsfrist for Gausdal 

kommune til 01.11.2019. 

 

Generelt 

Forvaltningsplanen gir en god oversikt over verneområdene i Langsua og verneverdiene 

innenfor dette området. Planen har gode illustrasjoner og et bredt omfang. Det er positivt at 

det er utarbeidet forvaltningsstrategier og en egen besøksstrategi. I vernebestemmelsene blir 

det derfor ofte vist til forvaltningsplanen med formuleringer om at «- tiltak kan gjennomføres i 

samsvar med forvaltningsplanen» og «– forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til …. i 

samsvar med forvaltningsplanen». Det er derfor viktig at retningslinjene utfyller 

vernebestemmelsene på en god måte. Retningslinjene bør derfor ha en mer ensartet ordlyd for 

alle temaene.  

I en forvaltningsplan som omfatter så store områder med statsallmenning bør fjellstyrenes 

rolle beskrives. Dette mht forvaltningsoppgaver og tilrettelegging av jakt, fiske og friluftsliv 

og i forhold til forvaltning av beitebruk og setring. Fjellstyrene har en viktig rolle for 

friluftsliv, jakt og fiske innenfor verneområdene og det er viktig at de får utført sine oppgaver 

mht forvaltning og tilrettelegging på en god og rasjonell måte. Dette bør beskrives i planen, 

eksempelvis i et eget kapittel/underkapittel.  

Nedenfor følger konkrete innspill per kapittel.  

 



  

 

Kapittel 4.2 Besøksstrategi 

Det er positivt at det er satt mål om økt næringsutvikling i randsonen av verneområdene. Det 

er derfor viktig at Nasjonalparkforvaltningen tar initiativ til god samhandling med 

reiselivsaktørene rundt Langsua. Forvaltnngsplanen bør derfor være tydeligere på hvilken 

måte samhandlingen med næringslivet innen reiseliv, opplevelser og arrangement, skal foregå. 

Kapittel 5.2 Jordbruk 

Jordbruk er den klart viktigste brukerinteressen i Langsuas verneområder. Det er positivt at det 

legges til rette for økt beitebruk, både sett i sammenheng med å holde kulturlandskap i hevd, 

utnytte fôrressursene og som klimaformål. Det er derfor viktig med god dialog med næringen 

og det er ønskelig at dialogmøtene med næringen videreføres. Dette bør presiseres i planen 

gjennom at årlige dialogmøter med næringen settes som tiltak, der nasjonalparkstyret er 

initiativtaker til møtene. 

S. 74 punkt 1: Her gjentas setningen fra blå rute (det er utydelig metodikk mellom blå og 

grønne ruter – gjentagelser/utdypinger). 

S. 74 punkt 5: Foreslår å konkretisere hva som menes med landbruksmyndighet 

(kommune/fylke). Det foreslås også å erstatte «landbruksmyndighetenes retningslinjer» med 

«den til enhver tid gjeldende veileder fra LMD/KLD som gjelder tilleggsnæring basert på 

gårdens ressurser». 

Kapittel 5.3 Skogbruk 

S. 75 punkt 1: I teksten er det referert til «miljøarvenhet» og dette foreslås endret til 

«kulturarv-enhet».   

S. 76 Her beskrives overordnede retningslinjer; hva er dette og hva skiller disse fra de øvrige 

retningslinjene? Dette kunne eventuelt vært inkludert i samme grønne rute som retningslinjene 

for ikke å skape forvirring.  

S. 76 tredje punkt: Her refereres det til forvaltningsmyndighet – hvilken? Kunne vært 

spesifisert? 

S. 76 siste linje før grønn rute; Det skrives begrepet verneskog, men riktig ord er vernskog. 

Kapittel 5.6 Jakt, fiske og friluftsliv 

Generelt er hensynet til jakt, fiske og friluftsliv godt ivaretatt gjennom vernebestemmelsene og 

retningslinjene for Langsua NP. 

Under 5.6.1, Organisert ferdsel, telting og camping, er retningslinjene strengere enn 

vernebestemmelsene. På s. 91 står det i vernebestemmelsene: «Bestemmelsene i denne 

forskriften er ikke til hinder for organisert turvirksomhet til fots så lenge naturmiljøet ikke blir 



  

 

skadelidende». I etterfølgende retningslinje på s. 93 står det: «I nasjonalparken er organisert 

ferdsel til fots langs det fastsatte sti- og skiløypenettet som vist i denne planen tillatt, se 

temakartene». Retningslinjen gir en innstramming av vernebestemmelsene for organisert 

ferdsel, og dette bør begrunnes. 

Kapittel 5.6.5 Stier og skiløyper 

Under dette punktet blir det hørt på ny skiløype fra Vestfjellhytta mot Gryttjørnet og 

Vetafjellrunden. Gausdal kommune behandlet og godkjente dette som en midlertidig løype i 

2017. Hvis det ikke har blitt avdekket negative forhold / konsekvenser knyttet til denne traseen 

har ikke Gausdal kommune merknader til dette forslaget. 

S.99: Vedlikehold står oppført under nasjonalparkens blå rute, men dette mangler utdyping i 

retningslinjene. Retningslinjene under dette tema fremstår som en vurdering og strategi av 

omfanget stier og løyper. Retningslinjer må på en tydelig måte svare opp 

vernebestemmelsene; i denne sammenheng eksempelvis «vedlikehold av skiløyper kan gjøres 

iht temakart friluftsliv vinter». 

Kapittel 5.7 Motorferdsel  

Det har gått mange år fra Langsua Nasjonalpark med tilhørende verneområder ble vedtatt til 

forslag til forvaltningsplan foreligger. I denne perioden har forvaltningen gjort seg erfaringer i 

forhold til utøvelse og praktisering av ulike tema. Dette ser man innenfor bestemmelsene 

knyttet til motorferdsel. Her er retningslinjene utfyllende, samtidig som de gir praktiske 

avklaringer. 

Kapittel 5.7.3 Transport av ved, varer, utstyr og materialer til buer, hytter og setrer/støler; I 

teksten under dette kapitlet står det «For låste utleiehytter omfatter transport av ved, varer og 

utstyr til buer, hytter og setrer/støler også transport av bagasje. Det understrekes at dette kun 

skal gjelde låste utleiehytter med formål utmarksnæring, ikke buer og hytter som er åpne for 

allmenheten og heller ikke DNT`s hytter». 

Spørsmålet i forhold til dette er om fjellstyrets utleiehytter (låste) kommer innunder 

definisjonen – med formål utmarksnæring. Fjellstyret er vel nærmere å regne en 

utmarksforvaltning? Dette bør fremkomme tydeligere i retningslinjene. 

Kapittel 6 Saksbehandling 

Innenfor et verneområde er det ofte slik at tiltak må behandles etter flere lovverk og av ulike 

myndigheter. Det er da viktig at det utarbeides tydelige og konkrete retningslinjer slik at man 

får god saksbehandling og ryddige prosesser som brukerne kan forholde seg til. Det bør være 

tydelig når en søknad skal sendes først til nasjonalparkstyret.  

Et innspill til planen er at kapittelet om saksbehandling flyttes frem i planen, f.eks. til kapittel 

2. Dette for at brukeren tidlig ser hvilken forvaltningsgang som er gjeldende i ulike prosesser. 



  

 

Det bør tydeliggjøres hva som er det juridiske i forvaltningsplanen, det vil si hva som kan 

anvendes til hjemling av vedtak. Det bør også stå omtalt hvem retningslinjene er til for; er det 

for brukerne/saksbehandlere etc? Det ønskes også en innledning i dette kapittelet på hvordan 

forvaltningsplanen er tenkt brukt. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Gausdal kommune – landbruk, teknisk, næring og miljø 

 

 

 

Ved Marie Skavnes         

Enhetsleder landbruk 

Tlf: 61104116/ 91158452 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent etter våre rutiner, og sendes uten signatur. 

 

 

Kopi: 

1. Gausdal bondelag v/Sondre Forseth 

2. Gausdal bonde-og småbrukarlag v/Trond Klaape 

3. Gausdal Skogeierlag v/Mjøsen  

 

 

 

 

 

 


