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grad berørt de områder som fra et naturvitenskapelig synspunkt er 
de aller mest verneverdige. Men Trollheimen er blitt mindre, og 
nødvendigheten av vernetiltak er blitt større dersom en vil beholde 
de særegne naturkvaliteter som fjellområdet byr på og unngå en 
ytterligere utarming av det. Den økende bruk av motoriserte kjøre
tøyer utenfor veiene gjør sitt til å aktualisere dette ønske. 

Det har vist seg både i vårt land og i andre at det i samband 
med nasjonalparker bør etableres en buffersone. I Rondane f.eks., 
planlegges det hoteller etc. like inn til nasjonalparkens grenser.^Der
ved blir i realiteten en del av nasjonalparken et bruksområde i 
samband med forretningsvirksomhet. Derfor må en trekke grensene 
for et vernet område slik at en unngår et for sterkt press mot det 
man sterkest vil verne. En slik buffersone kan gis status som det 
man i naturvernloven kaller landskapsvernområde. Et slikt om
råde kan i stor utstrekning brukes, men det kan ikke iverksettes 
tiltak som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter. 

I forslaget har jeg antydet at man undersøker mulighetene i 
den del av Trollheimen som er angitt på kartskissen. Den har føl
gende avgrensing: 
Gjørdølas utløp i Gjevilvatnet — Svahøas topp — Grønhøas topp 
— MiniUa — MiniUkroken — Volafjellet — Gravurdfj ellet — 
Raudfjellet — Trollhytta — Tindfjellet — Blånebba — TroUhøtta 
— Tohatten — Gjevilvatnets vestende — derfra Gjevilvatnets 
strand fram til Gjørdølas utløp. 

Jeg forutsetter da at dette omfatter såvel nasjonalpark som 
bufferområde. En mer nøyaktig avgrensing kan man bare komme 
fram til i samarbeid med kommunene, fjellstyrene og grunneierne. 
Det viktigste nå er å komme igang med arbeidet. Jeg er klar over 
at man i dette arbeidet vil møte mange og tildels vanskelige pro
blemer, men hvis det er vilje tilstede, vil det også her kunne finnes 
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en vei. 

•oJT: 

Professor Olav Gjærevoll har i en artikkel i Adresseavisen den 4. 
januar tatt til orde for en nasjonalpark i Trollheimen. Trondhjems 
Turistforenings styre vil støtte Gjærevoll i hans arbeide med dette. 
Da dette er et område som vesendig omfatter privat eiendom, må 
de enkelte grunneiere kontaktes. Det finnes også allerede en del 
hytter i området og foreningen har sine vardede ruter. Om det 
ikke lar seg gjøre å få en ren nasjonalpark vil vi foreslå at det i 
likhet med enkelte naturområder nær byene blir opprettet en såkalt 
rød strek innenfor hvilken all videre utbygging blir nektet og hvor 
tlora og fauna blir tatt vare på i den utstrekning det lar seg gjøre. 

rkr^^""' '̂ "̂"̂  ^̂ "̂  '^^^ ^^" ™°^ ^^ Trondheim Elektrisitets
verk blir gitt konsesjon på utbygging av Granavassdraget med dam 
pa Nerskogen og oppsamling av vann fra Gjøla og Resa, men 
ønsker ikke oppdemming av MiniUa vest for vei over Nerskogen. 

Det er ikke andre steder i Trøndelag at et areal av denne stør
relse kan bevares uten å dra for store veksler på samfunnsmaski
neriet Vi ber publikum om å støtte opp om denne saken. 

I forbmdelse med videre kraftutbygging her i landet burde på 
like linje med Statens konsesjonsavgiftsfond og konsesjonsavgifts
fondet 1 de berørte fylker og kommuner opprettes og betales avgift 
til et naturvernfond. Disse midler kunne så brukes til fremme av 
t n ferdsel i fjellet sommer og vinter og til ivaretagelse av våre 
naturherligheter. 

For styret i T.T. 

Fritz Christensen 
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