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BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE - UTTALELSE TIL RAPPORT FRA GRUPPE OM FORENKLING AV 

UTMARKSFORVALTNINGEN  
 

Vi viser til høringsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om faggrupperapport 
«Forenkling av utmarksforvaltningen» datert 15.12.2014.  
 
Breheimen nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet for verneområdene i Breheimen og 
diskuterte saka i styremøte den 06.02.2015. Breheimen nasjonalparkstyre er positive til formålet i 
fagrapporten om å forenkle utmarksforvaltningen, og til at kommunene skal være førstelinjeorgan i 
spørsmål om utmarksforvaltningen. Når det gjelder forslaget om etablering av strategiske 
utmarksstyrer har vi imidlertid noen innvendinger. 
 
Etablering av strategiske utmarksstyrer 
Forslaget om at det bør etableres strategiske utmarksstyrer med ansvar for store verneområder og 
villreinforvaltning i områder der det er villrein berører nasjonalparkstyrets arbeidsområde spesielt. 
 
Ottadalen villreinområde omfatter et mye større areal enn verneområdene i Breheimen, og 
inkluderer også Reinheimen. For verneområdene i Reinheimen er det et eget nasjonalparkstyre. 
Breheimen nasjonalparkstyret mener et slikt styre ikke bør være større enn inntil 6 representanter 
for at en skal kunne gjennomføre oppgavene som er tillagt styret på en god måte, og for å få til 
gode diskusjoner i styrene, samt for å få til å møtes jevnlig og ved behov. Videre er det et viktig 
formål med den nye forvaltningsmodellen for verneområdene at alle kommunene som er berørt av 
vernet er representert i nasjonalpark-/verneområdestyret. Ulike organ i utmarksforvaltningen har 
svært ulik struktur, ikke alle kommuner er representert i alle organ. Vi mener at lokal forvaltning 
fortsatt skal være lokal. 
 
Videre vil nasjonalparkstyret bemerke at vi i Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på 
villrein, og det krever god faglig kompetanse å forvalte arten. Vi mener at Ottadalen Villreinnemnd 
og Ottadalen Villreinutvalg med sin spisskompetanse fortsatt skal ha dette ansvarsområdet.  
 
Å forvalte villrein krever både god faglig kompetanse og en god organisasjon med påvirkning på 
arealforvaltningen innenfor leveområdet. Nasjonalparkstyret mener det vil være vanskelig å ivareta 
denne kompetansen godt nok slik det foreslås. Nasjonalparkstyret frykter at utmarksstyrer med 
ansvar for villreinforvaltningen vil føre til at både hensynet til villreinens leveområder og 
ivaretakelse av verneverdiene i verneområdene vil bli dårligere ivaretatt enn i dag. Vi mener at 
både de statlige villreinnemndene og nasjonalparkstyrene bør opprettholdes. 
 

mailto:fmsfpost@fylkesmannen.no
mailto:fmoppost@fylkesmannen.no


   

 
NASJONALPARKSTYRET FOR BREHEIMEN 
 

 
SIDE 2 

 

Rapporten sier ikke noe om hvordan utmarksstyrene skal være sammensatt, hvordan de er tenkt 
organisert eller hvilket geografiskområde et slikt styre skal dekke. Nasjonalparkstyret mener derfor 
at forslaget om å opprette strategiske utmarksstyrer er for dårlig utredet. 
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Rolv Kristen Øygard 
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