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Saksbehandler, innvalgstelefon

Marit Vorkinn, 61 26 60 68

Invitasjon til informasjonsmøte om supplerende vern hos Statsforvalteren
i Innlandet på Lillehammer, fredag 20.mai, kl. 10-12.00,
Møterom Femunden2
Statsforvalteren i Innlandet har fått i oppdrag av Miljødirektoratet å utrede om det er lokal aksept
for å utvide Jotunheimen nasjonalpark, Dovre nasjonalpark og Vesle Hjerkinn landskapsvernområde
(Dovre kommune). Formålet med eventuelle utvidelser er å danne økologiske nettverk og gjøre
norsk natur meir robust mot klimaendringer.
For Jotunheimen omfatter utredningsområdene arealer i Vang, Øystre Slidre, Vågå, Lom, Sel og
Nord-Fron kommuner (se kart). Saksbehandler for denne prosessen er Harald Klæbo.

For Dovre nasjonalpark er utvidelse aktuelt for de tilgrensende snaufjellsområdene i vest, mot
Dombås sentrum og sørover. Eventuell utvidelse av Vesle Hjerkinn landskapsvernområde omfatter
et myrområde i vestenden av Avsjøen (ca. 0,2 km2 ). Saksbehandler for prosessen i Dovre
kommune er Marit Vorkinn.
Det er kommunene som skal beslutte om det er aksept for å starte opp verneplanprosesser. Som
grunnlag for kommunenes beslutning skal det bl.a. gjennomføres dialogmøter med
grunneierorganisasjoner og naturvern- og friluftslivorganisasjoner regionalt/lokalt.
Møter med kommunene og lokale grunneiere startet opp i mars. Vi inviterer herved regionale
organisasjoner til et informasjonsmøte om det oppdraget vi har fått, og for å få synspunkter på
utvidelsesforslagene.
Lokalt har det vært gjennomført/skal det gjennomføres møter med grunneierne, og vi antar at lokale
landbruksinteresser i hovudsak dekkes av disse møtene. Dersom dere mener at dette ikke er
tilstrekkelig, så kan representanter fra lokale landbruksorganisasjoner inviteres med på møtet 19.mai.
Vi gjør oppmerksom på at skogarealer skal holdes utenfor denne verneplanprosessen; her er det ordningen
med frivillig vern som fortsatt gjelder. Det kan imidlertid være utmarksinteresser, som hyttebygging, som
gjør det aktuelt å delta for skogorganisasjonene.
Vi ber om at FNF Innlandet videreformidler brevet til sine medlemsorganisasjoner.
Påmelding til møtet skjer til fmopmvo@statsforvalteren.no, innen tirsdag 10. mai.

Vel møtt!

Med hilsen
Vebjørn Knarrum (e.f.)
avdelingsdirektør

Harald Klæbo og Marit Vorkinn
seniorrådgivere
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