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Høring av plan for revisjon av forvaltningsplaner for
verneområdene i Forollhogna.
Forollhogna nasjonalpark med de 8 tilgrensende landskapsvernområder ble opprettet
ved kongelig resolusjon av 21.desember 2001, og i løpet av de første årene etter vernet
ble innført ble det utarbeidet forvaltningsplaner for verneområdene. Mye har endret seg
siden verneområdene ble opprettet og forvaltningplanene godkjente, og det er derfor
nå behov for å foreta en revisjon av alle forvaltningsplanene i verneområdene i
Forollhogna-området.
Alle forvaltningsplanene kan ikke revideres samtidig. Derfor har vi nå lage en felles plan
for revisjonsarbeidet hvor det fremgår bakgrunnen, overordnende føringer, formål,
organisering, og tids- og fremdriftsplan for prosessen. Planen er av generell karakter og
revisjosarbeidet må tilpasses det enkelte verneområdet, og dette vil tas i forbindelse
med melding om oppstart for den enkelte forvaltingsplan. Det er likevel hensiktismessig
å ha en overordnet plan for revisjonsarbeidet for å få en felles platform for alle
verneområdene i Forollhogna.
I kap. 3 i planen er det listet om ulike temaer og utfordringer knyttet til verneområdene,
og disse vil nok ha ulikt fokus i de forskjellinge verneområdnene. Listen er ikke
uttømmende, og det ønskes innspill på temaer og utfordringer.
Videre foreslås det organisering, tidsrammer og rekkefølge for arbeidet som det også
ønskes tilbakemelding på.
Viser til vedlagte Plan for revisjon av forvaltningspalner for verneområdene.
Nasjonalparkstyret for Forollhogna har i møte den 10. mai 2019 i sak 18/2019 fattet
følgende vedtak:
«Nasjonalparkstyret for Forollhogna slutter seg til forslaget til plan for revisjon av
forvaltningsplaner for verneområdene i Forollhogna, og ber om at det legges ut på høring i
perioden 15. mai til 15. september 2019».

Nasjonalpark

Forollhogna

Planen sendes nå ut på høring til berørte kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn.
Det vil bli tatt en gjennomgang av planen på møtet i Administrativt kontaktutvalg for
Forollhogna tirsdag 28.mai. Egen invitasjon vil bli sendt ut til dette møtet.
Planen på høring til berørte kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og fjellstyrer,
samt lagt ut på nasjonalparkstyret sine hjemmesider.
Høringsfristen settes til 15. september 2019.
Høringsuttalelser sendes til:
Nasjonalparkstyret for Forollhogna,
Postboks 2600
7734 Steinkjer
E-post: fmtlpost@fylkesmannen.no
Høringsinnspill vil bli vurderte og innarbeidet i planen, og planen vil bli lagt fram for
nasjonalparkstyret i løpet av oktober 2019 for endelig godkjenning.

Med hilsen
Eli Grete Nisja
Nasjonalparkforvalter i Forollhogna
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Vedlegg
1 Plan for revisjon av forvaltningsplaner for verneområdene i Forollhogna høringsutkast.
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Adresseliste
Holtålen kommune
Midtre-Gauldal kommune
Os kommune
Rennebu kommune
Røros kommune
Tolga kommune
Tynset kommune
Hedmarks fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune
Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Trøndelag
Budal fjellstyre
Haltdalen fjellstyre
Kvikne fjellstyre
Singsås fjellstyre
Soknedal fjellstyre
Ålen fjellstyre
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