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Besøksstrategi for verneområdene i Langsua. Begrenset høring 

 

Saksdokumenter 

 Høringsbrev av 25.10.2017 utsendt av Langsua nasjonalpark  

 Besøksstrategi for verneområdene i Langsua (hoveddokument) 

 Brukerundersøkelsen av 2015 

 

Saksopplysninger 

Fjellstyre har den 3.11.2017 mottatt brev fra Langsua nasjonalparkstyre med begrenset høring om 

besøksstrategi for verneområdene. Frist for uttale er satt til 17.11.2017. Med bakgrunn i en kort 

høringsfrist på 2 uker, søkte fjellstyret om utsatt frist. Dette ble i første omgang avvist, men senere er 

det gitt tilbakemelding om at uttaler som kommer innen 15.12. vil bli vurdert. 

 

Hovedhensikten med besøksstrategien er å fokusere på områder der det bør gjennomføres tiltak for 

den besøkende, gis gode opplevelser og øke lokal verdiskapning. Samtidig tas det hensyn til sårbare 

kvaliteter og andre kvaliteter ut fra verneformålene.  

Kunnskapsgrunnlaget består av brukerundersøkelsen av 2015, erfaringene med bruk og forvaltningen 

av verneområdene og innspill som har kommet fra aktører de siste årene. 

 

Grunnen til at det gjennomføres en begrenset høring nå, er at nasjonalparkstyret ønsker å komme i 

posisjon med tanke på statlige tiltaksmidler for 2018 og for å holde en god framdrift mht. 

gjennomføring av tilretteleggingstiltak.  

Besøksstrategien blir innarbeidet i forvaltningsplanen, som er under utarbeidelse, og som vil bli sendt 

på høring noe senere. Forvaltningsplanen er det helhetlige overordnede plandokumentet for 

verneområdene i Langsua. Det betyr at det seinere kan komme justeringer i besøksstrategien basert på 

en enda mer helhetlig vurdering. Rådgivende utvalg vil for øvrig bli benyttet aktivt i denne runden. 

 

I hoveddokumentet står det innledningsvis: 

Både lokalt og nasjonalt er det et uttrykt mål å øke den lokale verdiskapingen gjennom å øke antall 

besøkende til nasjonalparkene. I Langsua blir det en utfordring å øke antall besøkende samtidig som 

områdets kvaliteter for dagens besøkende opprettholdes, i tillegg til at negative effekter for 

beitebrukere og naturverdier minimeres. 

 

Besøksstrategiens formål:  

 Bidra til å ivareta verneverdiene og øke forståelsen for vernet 

 Bidra til god opplevelse for de besøkende  

 Bidra til lokal verdiskaping  
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Besøksstrategien skal vise veivalg og hvilke tiltak som er nødvendige for å balansere verneverdier, 

ivareta de besøkende og fremme lokal verdiskaping i et verneområde, slik at en oppnår størst mulig 

nytte for alle tre interesser.  

Et viktig prinsipp for besøksstrategien er at det ved motstridende målsettinger mellom ivaretakelse av 

verneverdiene og tilrettelegging for de besøkende og lokal verdiskaping, skal ivaretakelse av 

verneverdiene tillegges størst vekt. 

 

 Utgangspunkt for fjellstyrets uttale bør være rettet spesielt mot det særlige ansvaret fjellstyret har i 

forhold til beitebruksinteresser og øvrige forvaltningsansvar i allmenningen.   

 At kvalitetene i områdene opprettholdes og at produksjonsområdene for vilt ikke forringes 

 Uttalen bør i utgangspunktet konsentreres om de to områdene som utpekes som ”fokusområder” 

og ”tiltakspunkt”, ved Storeskag og Bjødnhølen. 

 

Vurdering 

Høringsfristen på 14 dager i denne viktige saken er uheldig. Det er likevel viktig å gi innspill. 

 

Fjellstyret bør under denne høringen legge spesiell vekt på det forvaltningsansvar som en er tillagt i 

fjelloven. I denne sammenheng berøres særlig beitebruksinteresser og viltforvaltning. Sett i forhold til 

foreslåtte tiltak/utgangspunkt for å øke besøkstallet i nasjonalparken. 

 

En sterk økning i menneskelig bruk av de vernede områdene kan komme i konflikt med både 

verneformålet, beitebruk og viltinteresser. 

 

Brukerundersøkelsen fra 2015 er et av grunnlagene for besøksstrategien. Siste avsnitt i 

oppsummering/diskusjon synliggjør noen av problemstillingene: 

 

Både lokalt og nasjonalt er det et uttrykt mål å øke den lokale verdiskapingen gjennom å øke antall 

besøkende til nasjonalparkene. I Langsua blir det en utfordring å øke antall besøkende samtidig som 

områdets kvaliteter for dagens besøkende opprettholdes, i tillegg til at negative effekter for 

beitebrukere og naturverdier minimeres. Dette vil kreve en streng prioritering av hvilke områder en 

skal satse på i reiselivssammenheng. Skal en lykkes kreves det også at alle aktører (særlig 

kommunene, reiselivsnæringen og nasjonalparkstyret) er enige om prioriteringene og samordner 

ressursene. Å diskutere hva en ønsker at Langsua skal bli som rekreasjonsområde og 

reiselivsattraksjon, bør bli ett av hovedtemaene i den besøksstrategien som skal utarbeides for 

verneområdene. 

Brukerundersøkelsen oppsummerer hvor det er størst behov for informasjon, disse er: Ormtjønnsetra, 

Storeskag, Liomseter, Storhøliseter og Storlægerplassen. Og at disse innfallsportene bør prioriteres for 

informasjonstiltak. 

 

Det vil være et skjæringspunkt der tilrettelegging for vesentlig økt ferdsel vil være i konflikt både med 

verneformålet og beiteinteresser. Forholdet til viltforvaltning vil kunne berøres negativt med vesentlig 

økt ferdsel/forstyrrelse i småviltets hekketid. Det kan også medføre økt forsøpling og mattilgang for 

smårovvilt. Samlet sett kan dette påvirke områdets produksjonsevne negativt. Dette er forhold som 

bør vurderes når et av hovedmålene med besøksstrategien er å øke antall besøkende i nasjonalparken. 

 

I Øystre Slidre statsallmenning er det to områder; Storeskag og Bjødnhølen, som begge foreslås som 

fokusområder og tiltakspunkt for informasjon og tilrettelagte tilbud. 

 

Storeskag/Skaget  

Området ble tidlig utpekt som et hovedinnfartsområde og informasjonspunkt for nasjonalparken med 

stor grad av tilrettelegging med parkeringsplasser, rastebord og nå sist en do. Det er lagt ned store 

ressurser med høy grad av tilrettelegging her. En vesentlig grunn for plasseringen av dette punktet, var  
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å hindre økt biltrafikk inn til stølsgrenda. En har i stor grad lykkes med det. De fleste stier har nå 

utgangspunkt her.  

 

Dette er allerede et etablert besøksmål/utsiktspunkt og start for mindre turer og topptur til Skaget. 

Området må ses på som nær å være ferdigstilt. Imidlertid er turen opp til Skaget noe skjemmet av flere 

alternative veivalg, og til dels dårlig merkede leier. Her bør det settes inn noe ressurser, med valg av ei 

hovedlei som merkes godt, og tilrettelegges bedre på vanskelige partier. 

 

Fjellstyret er ikke kjent med at det er økt konfliktnivå i forhold til beitebruken her. Imidlertid er dette 

forhold som bør vurderes under arbeidet med forvaltningsplanen. 

 

Bjødnhølen v/Jotunheimvegen 

I besøksstrategien har dette området fått status med betydelig økt grad av tilrettelegging i forhold til i 

dag. Strategien har en uttrykt utfordring for å øke bevisstheten om nærheten til nasjonalparken og 

kanalisere trafikken. 

 

Det er en målsetting; 

 å gi de besøkende en god opplevelse og legge til rette for friluftsliv, 

 tilrettelegge nye stier og forsterke eksisterende for å forebygge skader, 

 øke folks kunnskap om verneområdene. 

 

Som foreslåtte tiltak er; 

 Etablere informasjons- og startpunkt på Bjødnhølen, 

 Signalementer ved betalingsbommene om at man ferdes inn i et nasjonalparkområde, 

 Vurdere etablering av en sykkelsti fra Skindro til Straumen eller Brendeodden 

 

Dette området som ligger sør for vinstervassdraget, har i lang tid før opprettelse av Langsua 

nasjonalpark vært vurdert som verdifullt å bevare som et ”stille” område med lav tilretteleggingsgrad, 

begrenset til allerede etablerte anlegg som; 

 DNT-sti/vinterløype til Storeskag, sti til Keiseren/Perstjednet og sti til fjellstyrets Titrebu som 

er åpen for allmenn bruk. 

 

Beitebruken med sau har økt betydelig de siste årene med demningen som utgangspunkt.  

 

Samlet sett er det en forholdsvis beskjeden grad av tilrettelegging i dag, hvor området fortsatt har et 

tydelig preg av villmark, noe som bør verdsettes høyt for dette området. 

 

Med økt fokus på området som innfallspunkt til nasjonalparken med foreslåtte tiltak som; etablering 

av informasjonspunkt og nye turstier, samt vurdere anlegg av sykkelsti, så kan trafikken inn i dette 

området øke betydelig. 

 

Med dagens bruk av dette området er parkeringsmulighetene brukt fullt ut i enkelte perioder 

sommer/høst. Hvis planlagte tiltak gjennomføres med Bjødnhølen som utgangspunkt, må det tas 

høyde for å utvide parkeringsarealet. 

 

Det er usikkert i hvilken grad tiltakene i besøksstrategien berører beiteinteressene, og det går ikke 

fram om disse er invitert til høringen. Fjellstyret skal bl.a. ivareta de bruksberettiges interesser. Med 

kort høringsfrist har ikke dette vært mulig under denne høringen. 
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Forslag til vedtak 

Fjellstyret er positiv til at det lages en besøksstrategi for verneområdene i Langsua, men den korte 

høringsfristen er svært uheldig, og det er ikke fullt ut mulig å ivareta interessene til de 

bruksberettigede i denne saken. 

 

Fjellstyret mener den viktigste innfallsporten til nasjonalparken sett fra Øystre Slidre, er Storeskag. 

Det er gjort store tilretteleggingstiltak som langt på vei er ferdigstilt. Det mangler imidlertid noe i 

fullføring av én godt merket sti til toppen av Skaget. 

 

Planlagte tiltak med utgangspunkt Bjødnhølen, er omfattende og kan få negativ innvirkning for både 

beitebruken og i forhold til dagens status som et villmarkspreget område. Dette området bør få noe 

mer dempet status enn det legges opp til i besøksstrategien.  

 

Dersom området likevel tilrettelegges som skissert i besøksstrategien, bør parkeringsarealet økes. 

Kostnader med dette må dekkes gjennom prosjektmidler til nasjonalparken. 

 

 

Vedtak 

Fjellstyret er positiv til at det lages en besøksstrategi for verneområdene i Langsua, men den korte 

høringsfristen er svært uheldig, og det er ikke fullt ut mulig å ivareta interessene til de 

bruksberettigede i denne saken. 

 

Fjellstyret mener den viktigste innfallsporten til nasjonalparken sett fra Øystre Slidre, er Storeskag. 

Det er gjort store tilretteleggingstiltak som langt på vei er ferdigstilt. Det mangler imidlertid noe i 

fullføring av én godt merket sti til toppen av Skaget. 

 

Planlagte tiltak med utgangspunkt Bjødnhølen, er omfattende og kan få negativ innvirkning for både 

beitebruken og i forhold til dagens status som et villmarkspreget område. Dette området bør få noe 

mer dempet status enn det legges opp til i besøksstrategien.  

 

Dersom området likevel tilrettelegges som skissert i besøksstrategien, bør parkeringsarealet økes. 

Kostnader med dette må dekkes gjennom prosjektmidler til nasjonalparken. 

 

Enstemmig 

 

 

 

*** 

 

 

Vedtaket kan iflg. § 28 i forvaltningsloven, påklages. En eventuell klage skal være skriftlig og sendes 

Øystre Slidre fjellstyre innen 3 uker fra mottak av dette vedtak. Parter har rett til innsyn i sakens 

dokumenter jfr. Forvaltningsloven §§ 18 og 19. 


