
Med kamera i naturen 

I : : - C « a g KraLlskap - men hans store hobby er naturfoto-

' ' o Æ t t e uwalge. fra hans store biUedsamltag, viser et allsidig 

' " S S o ^ ^ a f e n s motiver er hovedsaklig hentet fra Trøndelagsna-
tu"n men også Dovre og andre fjellområder er representert. Et 
i r ø k på Islid resulterte også i mange gode naturbrlder. 

Tore Wuttudal har hatt flere av sine bilder publisert i UKE 
A^essa og han e, «presenter, i boka «Arets naturbUder». som ble 
,̂̂ W i 1985 med Jon Østeng Hov som redaktør. Han er også premiert 

i ukebladet «Vi Menn»s naturbildekonkurranser. 
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Roltdalen 

En artikkelserie om Roltdalen 
og Garberg-yassdraget 

Noen innledende kommentarer: 
Fongen-området utgjør den vestlige del av fjellturområdet Sylene der 
Trondhjems Turistforening har hytter og ruter. Roltdalen og 
Garberg-vassdraget utgjør selve kjernen i dette fjellområdet som 
hittil har ligget skjermet fra den meget omfattende veg- og 
kraftutbygging som har foregått de siste 40 åra i Nea-dalføret. 

Dersom Roltdalen blir utbygget med kraftverksmagasin, eller 
moderne skogsdrift får komme inn i dalens kjerneområder, vil det 
bety at absolutt hele Trondheims Turistforenings virkeområde i 
Trollheimen og Sylene i løpet av en 40-års-periode er blitt ødelagt 
som uberørte naturområder. Foreninga vil ikke ha noe uberørt 
tilbake. Og det betyr at ett av de meget få gamle seterområder i 
Trøndelag som fremdeles står uten moderne tekniske inngrep, går 
tapt. 

De indre deler av Roltdalen og Garbergvassdraget er av de få 
områder i Sør-Trøndelag som er berettiget til betegnelsen «kvalifisert 
villmark» (minimum 10 km fra veg). Allerede den skogsbilvegbygging 
som er igangsatt, vil redusere villmarksområdet drastisk, og en videre 
vegbygging innover dalen vil gjøre at intet er tilbake. 

Det er altså mange og gode grunner til at Trondhjems Turistfore
ning og de andre instansene som arbeider for naturvern og friluftsliv 
nå søker å sikre mest muhg av Roltdalen og Garbergvassdraget 
skjermet fra tekniske inngrep. 

Garbergelva har gjennom årene vært vurdert både for vern og for 
kraftutbygging, og har hatt sin plass i verneplaner og kraftutbyggings
planer. /?o/f(3?a/en har vært viet mindre oppmerksomhet, den har vel 
vært for «avsides» selv i slike sammenhenger. 

Det er en skjebnetid både for Roltdalen og Garbergvassdraget 
denne våren 1986: 


