
 

 

 
Besøksadresse: 
Grindalsvegen 3 
2406 Elverum 
 

 
Postadresse: 
Postboks 1329, Vestad 
2405 Elverum 
 

 
Sentralbord:  
+47 62 43 53 00 
post@glommen-mjosen.no 
NO 988 983 659 MVA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Deres ref.: 2021/12834 – 2022/2114   Vår ref.: Anne Mæhlum Dato: 14.06.2022 

  

Innspill til prosess om supplerende vern 

Vi viser til møte fredag 20. mai 2022 hos Statsforvalteren i Innlandet vedrørende supplerende vern og 
Statsforvalterens oppdrag om å utrede om det er lokal aksept for å utvide Jotunheimen nasjonalpark, 
Dovre nasjonalpark og Veske Hjerkinn landskapsvernområde. 
 
Innledningsvis vil vi bemerke at det er svært uheldig at Staten ønsker å gjennomføre vern etter 
myndighetsstyrte prosesser. Frivillig vern er en svært vellykket ordning for vern av skog og det er ingen 
god grunn til at ikke denne metoden også kunne vært tatt i bruk for andre naturtyper enn skog. 
 
Når det gjelder det konkrete prosjektet, mener Glommen Mjøsen Skog at det er helt avgjørende at alle 
berørte grunneiere blir informert i denne delen av prosessen. Dette gjelder både de som har arealer i, 
inntil eller har rettigheter etter fjelloven knyttet til arealene som utredes. Det er viktig at disse kan 
komme med sine uttalelser før kommunene gjør vedtak om de ønsker å si ja eller nei til å utrede vern 
videre. 
 
Av kartgrunnlagene vist i informasjonsmøtet og som ligger ved i presentasjonen gitt i møte er det svært 
vanskelig å se hvilke grunneiere som blir berørt. Den svært grove inndelingen må ikke være til hinder 
for å informere lokale grunneiere om prosessen. 
 
Vi vil påpeke at det ikke bare er den skogen som er definert som produktiv som har en økonomisk verdi. 
All skog og grunn har en verdi for grunneier. Det vil si at «frivillig vern av skog» må benyttes som 
prinsipp for all skog, ikke bare den produktive skogen, som berøres i denne prosessen. I tillegg vil vi 
påpeke at et vern vil føre til flere restriksjoner ved bruk områdene for jord- og skogbruksinteressene og 
ikke minst en økt byråkratisering knyttet til en del av denne bruken. Det er derfor viktig at 
grunneierinteressene høres i en evt. verneprosess slik at det unngås konflikter. 
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