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Høvringen, 15.04.2008 
Fylkesmannen i Oppland 
Serviceboks  
2626 Lillehammer 
 
 
FORVALTNINGSPLAN/VERNEPLAN FOR RONDANE - VIDERE 
ARBEID 
 
Høvringen Vel representerer ca. 240 hytteeiere på Høvringen, og har som formål å 
ivareta saker av felles interesse for medlemmene.   På årsmøtet til Vel’et i mars i år 
fremkom det et klart ønske om et sterkt engasjement i anledning Fylkesmannens videre 
arbeid med forslag til forvaltningsplan/verneplan for Rondane. 
 
Vi er kjent med at høringsfristen er utgått. På den annen side arbeides det nå intenst fra 
forskjellig hold, også hos Fylkesmannen med den videre behandlingen av forslaget til 
forvaltningsplan, inkl. høringsuttalelser. Vi finner det derfor riktig nå å påpeke følgende;  
 
� Generelt; Høvringen Vel har merket seg det meget sterke engasjementet som 
forslaget har utløst, ikke minst blant hytteeiere og turistbedriftene på Høvringen.  
Hyttefolket frykter at forslaget vil kunne medføre en rekke negative konsekvenser for 
det som tradisjonelt har vært et meget miljøriktig rekreasjons- og friluftsliv på 
Høvringen, med uheldige føringer for områdets utvikling og leveevne.   Det må vi 
unngå. 

 
� Løypekjøring; Det er vel kjent at reiselivsbedriftene på Høvringen var meget 
misfornøyd med forvaltningsplanens opprinnelige forslag til preparering av skiløyper, 
som ikke kunne starte før januar/februar.  Hyttefolket, i likhet med turistbedriftenes 
gjester setter særdeles stor pris på de preparerte skiløypene i Høvringenområdet, og 
at de er tilgjengelige i hele vintersesongen (også jul og nyttår om snøen tilsier det og 
frem til slutten av april). Høvringen Vel og enkeltstående hytteeiere bidrar økonomisk 
til løypekjøringen. Løypene er miljøvennlige, de kanaliserer trafikk, bidrar til skiglede 
og helse, og er skadeforebyggende. Vi registrerer derfor med glede nylige signaler 
om justerte forslag til forvaltningsplan (ref. GD 12.03.08), hvor skiløypene skal kunne 
kjøres opp når snøen kommer og frem til slutten av april. Dersom 2. påskedag faller 
senere enn 20. april, skal stikking/preparering være tillatt til 4 dager etter 2. 
påskedag. Vi anmoder på det sterkeste om at nevnte foreslåtte endring/justering 
forblir det som sendes Direktoratet for Naturforvaltning for endelig godkjenning.   

 
� Lokal forankring og formidling; Forslag til forvaltningsplan berører randsonene 
som Høvringen, bl.a. i forhold til tomter, hyttebygging, bruk og merking av stier, 
skiløyper, turgåing, sykling, riding mv. Det griper inn i det lokale selvstyret, som har 
virket godt og har lang tradisjon i Norge. Forslaget griper direkte inn i hyttefolkets 
hverdag i Høvringenområdet, sommer som vinter, og i handel og turistbedriftenes 
næringsgrunnlag, som også vi hytteeiere og våre gjester på fjellet er avhengig av.   

 
Vi erfarer daglig at vern og bruk av fjellet ikke er et enten/eller, men et både/og.  
Overordnet nedlegging av stier, løyper, traseer mv. vil være vanskelig å forstå, og 
fremmer ikke økt oppslutning om vern. Formidlingsbudskapet må ikke drukne i 
uttalige restriksjoner, forbud og reguleringer.  Forvaltningsplanen bør bidra til å 
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styrke det lokale ansvar for vern og bruk, hvor kommunene bør ha en sentral plass.  
Lokalt næringsliv og andre brukere av fjellet, som hytteeiere må også trekkes inn. 
Det bidrar til tilhørighet og ”eierskap” for hensiktsmessig vern, god forvaltning og 
miljøriktig grensesetting, noe de aller, aller fleste av oss vil finne fornuftig.   

 
Vi støtter en enstemmig uttalelse fra Sel kommunestyre 25.2.08 om at ”det er viktig 
at forvaltningsplanen oppnår lokal aksept, … at ”prøveordningene med lokal og 
regional forvaltning av verneområdene videreutvikles, og at ”bestemmelsene i 
forvaltningssplanen som begrenser menneskelig ferdsel og næringsmessig utnyttelse 
og bruk av verneområdene, må konsekvensutredes i samarbeid med de berørte 
kommunene og næringslivet”. Også hytteeiere har interesse i dette. 

 
� Stor politisk interesse; Vi er for øvrig vel kjent med vurderinger om at forslaget til 
forvaltningsplan må komme til politisk behandling i Stortinget. Vi viser bl.a. til Sel 
kommunes enstemmige uttalelse 25.2.08 og at ”planen må behandles/drøftes og 
vedtas politisk av Stortinget, og ikke av DN”. Som kjent har statsråden i 
Miljøverndepartementet svart negativt på spørsmål om saken. Vi er vel kjent med at 
det på Stortinget eksisterer ulike syn på dette.   

 
Det er imidlertid en kjensgjerning at forslaget til verneplan, med sine retningslinjer 
og omfattende reguleringer og forbud på en rekke områder på en uheldig måte griper 
inn i små lokalsamfunn, som Høvringen. Det er derfor et rettmessig spørsmål om ikke 
slike negative inngrep likevel bør være gjenstand for politisk behandling. Vi finner det 
derfor riktig og støtter at lokalpolitikere og sentrale politiske miljøer på Stortinget nå 
aktivt følger opp fremdriften i forslaget til forvaltningsplan. Det tilsier at de har stor 
forståelse for problemstillingene som reises i denne sammenheng.   

 
En verneplan skal vare over en lengre periode og bør derfor ha bredest mulig politisk 
forankring. Vi anmoder derfor Fylkesmannen ta høyde for innspill fra bredt 
politisk og annet hold for en forvaltningsplan som sikrer et aktivt og 
miljøvennlig rekreasjons- og friluftsliv for hyttefolket på Høvringen, som 
sikrer og videreforedler reiselivet, og derigjennom legger et godt grunnlag 
for positiv utvikling i hele grenda.   Det må være i alles interesse. 

 
Det bør m.a.o. være mulig å få til både vern av villreinen og en fornuftig bruk av 
nærområder til glede for hyttefolket, handel, turistbedriftene, deres gjester, kommunen 
og regionen.   
              
Forslag til forvaltningsplan/verneplan for Rondane, som DN senere i år skal godkjenne 
må hensynta ovennevnte. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Høvringen Vel 
 
 
 

Andreas Krogh 
Styreleder 

Kopi; Sel kommune, v/ordfører 
Sel kommunestyre v/partiene 
Fylkespartiene i Oppland 
Miljøverndepartementet 
Stortingsrepresentantene for Oppland  
Høvringen Aktivitetsselskap   


