Nye verneområder i Sør-Trøndelag
Av OLAV GJÆREVOLL

Norge har ikke vært noe foregangsland i vernet av naturen. 11872 ble
verdens første nasjonalpark opprettet. Det var den verdensberømte
Yellowstone Nasjonalpark i USA. Nasjonalparkideen fenget også
hos enkelte i Norge i begynnelsen av dette århundre, men noe
praktisk resuhat ble det ikke. Det ble det derimot i Sverige. 11904 ble
Kungl. Vetenskapsakademien bedt om å utrede spørsmålet om
nasjonalparker, og det ble som vanlig i Sverige gjort med stor
grundighet. I 1909 opprettet Riksdagen 9 nasjonalparker, de mest
kjente av disse er Abisko, Storå Sjofallet og Sarek.
Når vårt broderfolk går foran med et godt eksempel, pleier vi
nordmenn å følge raskt etter. Det skjedde ikke denne gang. Den
vanUge norske holdning var at her i landet har vi så mye natur i
forhold tU folketaUet, at den «freder seg selv».
11954 fikk vi en ny lov om naturvern. Den inneholdt bestemmelser
om opprettelsen av et Statens Naturvernråd. Det var dette organ som
tok initiativet til en landsplan for nasjonalparker. Norge fikk også i
1960 en egen naturverninspektør. Kristen Krogh. 11964 kunne rådet
takket være Krogh's utredningsarbeid legge fram «Innstilling om
landsplan for natur- og nasjonalparker i Norge.» Mens arbeidet
pågikk fikk Norge sine to første nasjonalparker, Rondane i 1962 og
BørgefjeU i 1963.
Utenom disse inneholdt planen forslag om ytteriigere 14 områder.
Av disse er SongU fah bort som nasjonalpark (men er fredet). De
øvrige er opprettet med unntak av SaltfjeUet der man har en sterk
interessekonflikt med kraftutbyggingsinteressene. Det foreligger
imidlertid forslag fra Regjeringen om opprettelse av en stor Saltfjellet
nasjonalpark. Saken er nå tU behandling i Stortinget. Men det er
grunn tU å nevne at det har gått 23 år fra planen ble lagt fram og tU
den er blitt gjennomført! I mellomtiden er to andre nasjonalparker
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commet til, Rago i Nordland i 1971 og Reisadalen i 1986. Pr. i dag har
*^orge med andre ord 16 nasjonalparker på tilsammen ca. 10.500 km^.
La meg også legge tU at Norge har gjort en meget viktig
ærneinnsats ved å opprette 3 nasjonalparker og 2 s>tore naturreserva:er på Svalbard. Disse dekker ca. 56% av Svalbards totale landareal.
Ivordan vernes Norges natur
Naturvernloven av 1970 fastlegger hva slags verneområder som kan
)pprettes og hvilke kvaUtative krav som må settes tU disse:
L. Nasjonalparker opprettes for å «bevare større urørte eller i det
vesentligste urørte eller egenartede eller vakre naturområder.»
1. Naturreservater er den strengeste verneform. Det gjelder urørte
laturtyper av forskjellige slag og hvor man ikke tUlater inngrep av
loen art, heUer ikke jakt.
1. Landskapsvernområder opprettes for å «bevare egenartet eller
vakkert natur- eller kulturlandskap». Det kan dreie seg om områder
ler det kan være foretatt inngrep, men hvor verneverdiene fortsatt er
å store at man ønsker å ta vare på det som er igjen. Dessuten kan det
)mfatte rene kulturlandskap. Man har også brukt landskapsvernbesemmelsen på buffersoner mot nasjonalparker, f.eks. i Femundsnarka.
Det gjeldene lov sier at nasjonalparker skal opprettes på statens
;runn eller bestå vesentlig av statsgrunn. Ut fra dette har man ikke
:unnet bruke nasjonalparkbegrepet på Trollheimen tU tross for at
tore deler av det foreslåtte verneområdet oppfyller kvalitetskravene
il nasjonalpark. Det må foreløpig, i hvert faU, kalles landskapsverlområde.
Man var aUerede i 1964 klar over at den første landsplan for
lasjonalparker ikke på langt nær fanget inn aUe de naturtyper man
insker å verne. Det ble mye fjeUnatur av den enkle grunn at det er
ørst og fremst i fjellet at staten er grunneier. Statens Naturvernråd
åtte derfor i 1966 i gang et omfattende utredningsarbeid for å sikre
epresentative naturtyper i alle deler av landet i form av reservater.
Æålet er å få et nettverk av reservater i hele landet av barskog,
armekjær løvskog, myrer, våtmarker, fuglelokaliteter, osv. Etter at
lan fikk miljøvernavdeUnger i alle fylker gjennomføres landsplanene
OT naturreservater fylkesvis. Pr. i dag nærmer man seg 700
eservater, men tallet vU bU langt høyere når arbeidet er fullført.

Ny landsplan
I 1977 nedsatte Miljøverndepartementet et utvalg med Guttorm
Hansen som formann for å trekke opp retningslinjer for naturvernarbeidet i Norge. Utredningen forelå i 1980 og dannet grunnlaget for
St.meld. nr. 68 (1980-81) om «Vern av norsk natur». Stortingsbehandlingen skjedde i 1981. I innstUUngen uttalte Stortingets
kommunal- og miljøvernkomite:
Komiteen er enig med departementet i at arbeidet med opprettelse av
nasjonalparker, landskapsvernområder, naturreservater og naturminner fortsetter. Komiteen ser positivt på departementets forslag om at det
tas initiativ til en vurdering av nasjonalparkene i Norge, for bl.a. å få
vurdert erfaringene med nasjonalparkene fram til nå. I denne
sammenheng bør forhold som hvordan nasjoruilparkene bør forvaltes i
framtiden og behovet for nye nasjonalparker, herunder spørsmålet om
nasjonalparker i skog-, strand- og sjøområder utredes. Nasjonalparker
på privat grunn bør også tas med i en slik utredning.
I 1982 ble Statens Naturvernråd anmodet om å utarbeide en plan
for nye nasjonalparker og større verneområder. Rådet innhentet
forslag fra aUe naturverninspektørene i forbindelse med de enkehe
fylker. Dessuten forelå forslag fra interesseorganisasjoner. Rådet ble
fort klar over at dette viUe være den andre og siste landsplan for
nasjonalparker av den enkle grunn at arealet av større urørte
naturområder som kunne tilfredsstUle de kvalitative krav tU
nasjonalpark, er blitt kraftig redusert. I Sør-Norge finnes det i det
hele tatt ingen shke områder igjen i lavlandet. Rådet ønsket derfor å
få med det som måtte være igjen av aktuelle områder.
Etter vedtak i Nordisk Ministerråd i 1974 ble det oppnevnt et eget
utvalg som skulle foreta en naturgeografisk inndeling av hele Norden.
Denne skuUe tjene som et viktig hjelpemiddel i arbeidet med vern av
Nordens natur. Nordens natur viser meget store variasjoner, og
utvalget kom fram tU hele 60 naturgeografiske regioner, hver av dem
med sitt særpreg. Ikke overraskende er nær halvparten av regionene
representert i Norge. Rådet har forsøkt å få tU et system av
nasjonalparker og landskapsvernområder slik at de fleste naturgeografiske regionene jshr representert. Da har det vært absolutt
nødvendig for rådet å vurdere alle aktuelle områder ut fra
naturkvalitet uavhengig av eiendomsforholdene. Dette var også i
samsvar med mandatet. Den nye landsplan ble lagt fram i juh 1986.
Den inneholder forslag om 26 nye nasjonalparker, hvorav 6 er

kombinert med landskapsvernområder, 14 nye landskapsvernområder og 3 store naturreservater. Dessuten foreslo rådet utvidelse av 9
av de allerede opprettede nasjonalparker.
Det er ikke trukket opp nøyaktige grenser for de enkehe områder,
det skal gjøres under sakens videre gang, men tUsammen dekker de
nye forslagene et areal på ca. 23.000 km^, derav ca. 8.000 km^ på
privat grunn. Sammen med de opprettede nasjonalparker og de
verneområder som er under arbeid vU man derved komme opp i et
vernet areal på ca. 37.000 km^.
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Parti fra Roltdalen. Store Kvernfjellvatn mot Høystakken.

Utsikt nedover Roltdalen fra StubbvoUen.
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Foreslåtte verneområder i Sør-Trøndelag
Innen TTs interesseområde er det foreslått 4 nye nasjonalparker og
ett landskapsvernområde.
1. Roltdalen. Her er foreslått en nasjonalpark på ca. 350 km^. Den vU
omfatte statsallmenningen i Rohdalen, Fongenmassivet med Ramsjøen og deler av Torsbjørkdalen i Nord-Trøndelag. I årboken for
1986 er Rohdalen meget inngående behandlet.
2. Sylane. Det foreslås en nasjonalpark på østsiden av Essandsjøen.
Sammen med Rangeldalen i Nord-Trøndelag og Blåhammarmyrene i
Jåmtland (ev. også ytterligere områder på svensk side) vU man kunne
få et verneområde med mange kvaliteter, storslått høyfjeU, rik
variasjon i myrtyper og meget interessant kvartærgeologi. På norsk
side vU arealet bU ca. 175 km^.
3. Hyllingsdalen. Her er foreslått et landskapsvernområde på ca. 150
km^ med meget varierende natur, høystaudebjørkeskoger, veldige
vierkratt, elvekløfter og rike myrer. Det er betydelige verneverdier
av både botanisk, zoologisk og kulturhistorisk art. Området er noe
påvirket av menneskehg aktivitet. Det kan bh aktueh med ett eller
flere reservat innen området.
4. Gauldalsvidda. Her kan man få et av de store verneområder i
Norge. Man regner med ca. 700 km^ innenfor Sør-Trøndelag fylke
pluss et betydelig område innen Hedmark fylke. Mesteparten vU være
fjeU, men av en annen karakter enn det man har i Trollheimen eUer
på Dovre. Det er viddeformasjonene som dominerer. Verneverdiene
er store, særlig må tievnes verdens mest produktive villreinstamme.
Sannsynligheten taler for at det kan bh aktueh å opprette både
nasjonalpark, landskapsvernområde og naturreservater.
5. SunndalsQella. Også dette området Ugger i høyeste grad innenfor
TTs interessesfære, bl.a. fordi det henger sammen med DovrefjeU
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Fra Gauldalsvidda - Hessdalsfjella med Øiungen
Nasjonalpark. Det foreslåtte verneområde er på ca. 900 km^ (tU
sammenlikning kan nevnes at DovrefjeU Nasjonalpark er på 256
km^). Av dette ligger omlag 535 km^ i Møre og Romsdal og 300 km^ i
Sør-Trøndelag mens en mindre del på 60 km^ ligger i Oppland.
SunndalsfjeUa har hva biologiske kvaliteter angår den samme høye
kjerneverdi som Dovre og Trollheimen. Særlig gjelder dette dalførene
Skirådalen, Reppdalen, Grøvudalen og Geitådalen. Landskapet er
preget av juv, fosser, mektige grusterrasser og merkeUge agnordaler.
4motan (Jenstadjuvet) er imponerende med fosser og juv. Her møtes
Lindøla fra øst, Reppa med Skiråa fra sør, Grøvudalselva med Geitåa
Era sørvest og Svøu fra vest i et fosse- og juvlandskap som det neppe
[innes maken tU i vårt land.
Rådet foreslår at den ah overveiende del av området får status som
lasjonalpark. Av hensyn tU kulturlandskapet omkring Åmotan vU
iet her være aktuelt med et landskapsvernområde. SunndalsfjeUa
'"Nasjonalpark vil sammen med DovrefjeU Nasjonalpark gi et

2^ •

"••*

'
•

i

ii^yi^.

verneområde som i kvalitativ henseende vU være noe av det fineste i
Norden.
Den nye nasjonalparkplanen er nå ute tU høring i kommuner,
fylker og forskjellige organisasjoner. Når høringsrunden er over, vU
Direktoratet for naturforvaltning legge materialet tU rette for en
stortingsmelding som Miljøverndepartementet vU fremme for Stortinget. Stortinget vil da formodentlig ta en prinsippdebatt om planen.
Deretter vil det være opp til Regjeringen å fremme de enkelte forslag.
En del vU trolig vedtas ved Kgl.res. For noen av de større og mer
kontroversielle områdene kan det tenkes at saken vU bU lagt fram for
Stortinget.
Jeg håper at TT vil engasjere seg sterkt i arbeidet med å få vernet
de foreslåtte deler ajf Trøndelags natur. Nå gjelder det å få tatt vare
på noe av det fineste som er igjen. Det haster. I morgen er det for
sent. Det er ennå noen som sier at vern er å legge en død hånd over et
område. Det er det motsatte som er tilfeUe. Vern er å bevare livet,
rikdommen og mangfoldet i vårt ytre miljø.

,. ^ .

•'•r, ^ i j e ^ S S ^ b ^ ^ ^

"%iif-

t.
^^^^^^S'i

Fra Amotan - med et fosse- og juvlandskap som det neppe finnes maken tU i
vårt land
OLAV GJÆREVOLL

Inngrep gjennom 50 år
En gjennomgåelse av naturinngrep i
Sylene og Trollheimen de siste 50 år

Av ERIK STABELL
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Også andre kan gå på vannet - Gjevilvatnet

FRODE ROLVSJORD

«Det går ikke an å forbeholde landets naturherUgheter for en hten
eksklusiv krets av Feinschmeckere som anser apostlenes hester for
det eneste fremkomstmiddel som er respektabelt! Det gjelder å få
flest mulig inn i fjeUet, og her streifer man også inn på spørsmål av
betydning for landets økonomi. Det kan naturligvis være generende
med bilene for dem som vU gå alene i fjeUet. Men det nytter ikke å
stampe imot utviklingen på dette feh - man er barn av sin tid, ikke av
fortiden!»
Carl Schulz var Trondhjems Turistforenings (TT) første formann
og uttahe dette i et intervju i årboka for 1937, da foreninga var 50 år.
Slutten av 30-taUet representerte et tidspunkt da veg- og
jernbanebygging i vesentlig grad hadde lettet adkomsten til de
fjellområder der TT drev sin virksomhet. Trollheimen og Sylene.
Bedre veger og buss- og togforbindelser som knyttet bygder og
landsdeler sammen, ga også adkomst tU fjellet. I løpet av 30-taUet
fikk Gjevilvasshytta kjøreadkomst for bU som den eneste av TT's
hytter.
Kraftutbygging som berørte fjeUområdene var i 1937 ikke kommet
i gang, men mange tanker og planer forelå.
Det organiserte naturvern hadde vokst fram parallelt med starten
på turistforeningsvirksomheten på siste halvdel av 1800-tallet. Store
deler av Nedalen ble fredet i 1917 på grunn av dalens rike planteliv.
Denne fredningen kom på samme tid som Trondheim kommune kom
i gang med oppkjøp av faU og rettigheter for vasskraftutbygging i
Tydals-området, og Trondheim elektrisitetsverk tok tU med planlegging av vassdragsreguleringer til fjells.
Det var i 40-årene veg- og kraftutbygging for alvor tok tU innover i
fjellområdene og som i løpet av 40-50 år har redusert det vi kan kalle
uberørte fjeUområder tU et minimum.

