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Invitasjon til drøftingsmøte om utfordringer knyttet til trafikk inn Vangrøftdalen
og økende ferdsel til Forollhogna – toppen. Konsekvenser for villrein, jakt,
beitebruk og seterdrift. Drøfting av utfordringer, muligheter og aktuelle tiltak.
Drøftingsmøte
Med bakgrunn i arbeid med besøksstrategi og resultater fra «villrein og ferdsel» (NINA rapport
1331) inviterer nasjonalparkstyret i første omgang grunneiere og rettighetshavere i indre del av
Vangrøftdalen, styret for vegnettet og Dalsbygda jaktlag til drøftingsmøte om utfordringene og
mulige tiltak:
Tirsdag 21.november kl. 19.30 på Kølbua kafè i Dalsbygda
Økt ferdsel til Forollhogna-toppen (både fra nord og sør) gir utfordringer i forhold til langsiktig
forvaltning av villreinen i Forollhogna. Økt biltrafikk inn Vangrøftdalen skaper utfordringer for
beitebruk og seterdrift. Det er derfor viktig å diskutere utfordringene og aktuelle tiltak som
bidrar til å ta vare på verneverdiene i fjellet og i seterdalene, samtidig som man tilrettelegger
for friluftsliv, gode opplevelser og muligheter for lokal verdiskaping.
NINA-rapport 1331: Ferdsel og bruk av Forollhogna villreinområde, viser til behov for tiltak i
fokusområde «Vangrøftdalen til Forollhogna-toppen» (se side 135, 142 og 143 i rapporten).
Både besøksstrategien og NINA-rapporten viser til mulige tiltak for å ivareta verneverdiene
samtidig som man legger til rette for lokal verdiskaping. I Såttåhaugen har det i lang tid vært
behov for å foreta tiltak for å redusere ulempene som økt biltrafikk medfører. Nasjonalparkstyret har midler til rådighet for ulike typer tiltak både her og ellers i dalføret, men alle tiltak er
avhengige av grunneier/rettighetshavers godkjenning.
Nasjonalparkstyret har ingen hjemler eller myndighet til å gjennomføre fysiske tilretteleggingstiltak uten at grunneier/rettighetshaver er enige i dette.
Tiltak knyttet til setervegnettet som gjelder begrensning eller styring av biltrafikk på ulike måter
(eks. prissetting, vegbom, skilt) styres ikke av nasjonalparkstyret, men av rettighetshaverne til
vegene i samråd med kommunen.
1

Besøksadresse
Doktortjønna
Johan Falkbergets veg 16
7374 Røros

Postadresse
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Postboks 4710, Sluppen
7468 Trondheim

Kontakt
Sentralbord: +47 73 19 90 00
Direkte: 73 19 91 35
E-post: fmstaah@fylkesmannen.no

Det inviteres derfor til et første møte for å drøfte utfordringer og muligheter, mulige tiltak,
samt prosess for vegen videre (hvem gjør hva). Fra nasjonalparkstyret vil styreleder, samt 2-3
styremedlemmer delta.
Det vil på nyåret bli gjennomført åpne møter i bygdene rundt Forollhogna knyttet til oppfølging
av besøksstrategi og villrein og ferdsel-prosjektet.

Med vennlig hilsen
Jan Håvard Refsethås
styreleder

Astrid Alice Haug
nasjonalparkforvalter

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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