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Gausdal kommune ble tildelt rollen som forvaltningsknutepunkt for Langsua nasjonalpark. Et knutepunkt er 

etablert i kommunehuset på Segalstad Bru. Knutepunktet består av kontorfellesskap for 

nasjonalparkforvaltere, SNO, Gausdal Fjellstyre og Kittilbu Utmarksmuseum. I tillegg skal det på plass en 

nasjonalparkutstilling på knutepunktet, og på Kittilbu Utmarksmuseum blir det besøkssenter med nye 

utstillinger. 

Vi i knutepunktet ønsker å invitere til folkelig biomangfolddag og offisiell åpning av forvaltnings- 

knutepunktet. 

10 – 16 

 Aktivitetsdag for alle 5.klasser i Gausdal i parken ved kommunehuset 

 Bål og friluftsaktiviteter 

 Informasjon og stand ved SABIMA, SNO, Fjellstyret, FNF-Oppland, Kittilbu Utmarksmuseum 

     16 – 17 

 Fylkesmannen i Oppland, Kristin H. Valla foretar den offisielle åpningen av knutepunkt for Langsua   

 Underholdning 

 Presentasjon av nye utstillingskonsept 

     18 – 21 

 Fagseminar 

 



 

 

 

 

 

 

 

Program  

 

18.00 Velkommen 

Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet og tidligere ordfører i Lom 

Lokal næringsutvikling i og rundt verneområder. Er nasjonalparkene for folk eller natur?  

Kristoffer Bøhn, SABIMA  

Naturen er i endring. Er gjengroing en trussel og i tilfelle mot hva? Hvordan vil endret bruk endre det 

biologiske mangfold? Hva tåler naturen?   

Sigurd Tremoen, ass.fylkesmann Fylkesmannen i Oppland  

Langsua nasjonalpark er i verneplanen definert som en brukspark. Hva ligger i ordet og hva betyr 

dette for fremtidig forvaltning? 

Thor Flogenfeldt, førsteamanuensis ved Høgskolen i Lillehammer  

Hvordan gjøre verneområder attraktive for turisten uten å gå på akkord med biomangfoldet?  

Beinstrekk og påfyll av kaffe 

Dag Høiholt Vågsnes, leder for Gausdal næringstorg  

Hva betyr det for det lokale næringslivet at ca. 40% av kommunens areal er innenfor verneområdet?  

Arnfinn Beito, leder for Oppland sau og geit  

Hva slags muligheter og utfordringer opplever beitenæringen ved at store deler av beiteområdene 

ligger i nasjonalparken?  

Geir Høitomt, FNF Oppland v/Ornitologisk forening  

Hvordan kan fugleturisme bli en del av Langsua og utviklingen av lokalt næringsliv? Er det forenlig 

med verneformålet?   

 

 

 

 

 

 

 

FAGSEMINAR 

Gausdal – 21. mai kl. 18-21 

 

 

Næringsutvikling i og rundt verneområdene i Langsua - hva er naturens tålegrense? 

 

 

     


