Besøksadresse
Doktortjønna
Johan Falkbergets veg 16
7374 Røros

Postadresse
Postboks 2600
7734 Steinkjer
E- post: fmtlpost@fylkesmannen.no

Kontakt
Sentralbord: +47 74 16 80 00
Direkte: +47
E-post: fmtlegn@fylkesmannen.no

Lars Ivar Jordet
Nordate 36
2542 VINGELEN
Saksbehandler

Eli Grete Nisja

Vår ref. 2020/12415-0
PRIMÆRKLASSERING

Deres ref.

Dato 04.11.2020

Magnilldalen-Busjødalen landskapsvernområde - svar på
henvendelse om oppføring av gjerde rundt buer ved
Busjøen
Vi viser til din henvendelse av 27.10.2020 om oppføring av gjerde rundt buer ved Busjøen i
Magnilldalen – Busjødalen landskapsvernområde.
Du beskriver i din henvendelse at bakgrunnen for behovet for å få satt opp igjen gjerde rundt
buene ved Busjøen er at bufe på beite kommer for nært inntil buene, som benyttes til utleie.
Slik det er nå oppstår det uønska situasjoner med både møkk på trapper og uteplasser, og
bufe som skader parkerte biler.

Kart som viser plassering av gammelt gjerde (t.v.) og nytt gjerde (t.h.) på eiendom
GID 10/3 ved Busjøen.
Nasjonalpark

Forollhogna

Gjerdet som har stått her tidligere, er blitt fjernet pga. manglende vedlikehold. Det vedlagte
kartet viser at det gamle gjerdet strakk seg helt ned i vannet. Det viser seg nå at det er behov
for gjerding rund buene, og du viser på kart at det nye gjerde vil blir satt opp rundt et mindre
område enn det forrige gjerdet og at stransonen langs vannet vil være åpent og tilgjengelig
for allmennheten. Det fremgår imidlertid ikke hvor stort areal som bli inngjerdet.
I verneforskriften for landskapsvernområdet heter det i § 3 vernebestemmelser at området er
vernet mot alle tekniske inngrep eller tiltak som vesentlig kan endre eller virke inn på
landskapets art eller karakter, og her er det listet opp flere eksempler på tiltak av ulike typer
som ikke kan tillates. I § 4 om unntak heter det at bestemmelsene ikke skal være til hinder
for at vedlikehold av eksisterende bygninger, …, gjerder, … o.l. (§4, pkt. 1).
Selv om det gamle gjerdet er tatt ned og muligens helt fjernet, finner forvalter det rimelig at
det kan settes opp et nytt gjerde for å ivareta buene og det nærmeste området rundt for å
unngå ulempene med beitedyr tett innpå buene. Det vil imidlertid være viktig at gjerdet
vedlikeholdes slik at det på sikt ikke kan komme til å utgjøre en fare for verken beitedyr eller
ville dyr. Videre bør det vurderes å åpne opp gjerdet i løpet av beitesesongen slik at beitedyr
kan holde vegetasjonen ned og hindre gjenngroing dersom dette skulle bli en problemstilling.
Det er ikke gjort noe vedtak i denne saken da det oppfattes å være et tiltak som kan
gjennomføres i tråd med vernebestemmelsene – oppsetting/vedlikehold av gjerde der det
tidligere har vært gjerde. Dersom Tolga kommune har egen bestemmelser for inngjerding av
buer og fritidseiendommer, som vil kunne være strengere enn vernebestemmelsene, er det
kommunens bestemmelser som gjelder. Tolga kommune settes derfor i kopi av dette svaret.

Med hilsen
Eli Grete Nisja
nasjonalparkforvalter
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift
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Tolga kommune

http://www.nasjonalparkstyre.no
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