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Høring - forenkling av utmarksforvaltningen

Viser til utredning om forenkling av utmarksforvaltningen i Norge. Nasjonalparkstyret for Femundsmarka
og Gutulia ønsker a komme med en uttalelse til denne saken.

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia er positive til de foreslåtte endringene som berører
verneomradeforvaltningen, slik som etablering av et bredt sammensatt utmarksstyre for de større
verneområdene.

Nasjonalparkstyret er også positive til forslaget om at det bør utvikles en tydeligere rollefordeling mellom
SNO og forvaltningsmyndighetene ved at forvaltningsmyndighetene får tydeligere ansvar og mer
myndighet til a prioritere kan-oppgavene. En regionalisering av SNO vil ogsa være positivt i forhold til en
styrking av dialogen, og prioritering av ressurser og oppgaver i verneområdene.

Dette ma også innebære en styrking av SNOs ressurser da vi afierede med dagens oppgaveportefelje
opplever at SNO har alt for lite personellressurser i vare verneomrader.

Rapporten om forenkling av utmarksforvaltningen er utarbeidet i perioden juli —november 2014, og har
derfor tatt vekk en del tunge tema/oppgaver. Det er derimot svært viktig at ogsa disse tas med når en
helhetlig endring av utmarksforvaltningen vurderes. Det gjelder spesielt motorferdsel og kulturminner.

I hovedtrekk er forslagene til endringer som berører verneområdeforvaltningen positive. Etablering av
utmarksstyrer vil sikre mer helhetlig forvaltning av større sammenhengende omMder, og gi mulighet til a
samordne verneomMdeforvaltning og forvaltning av villrein / rein. Det vil også sikre grunneiere og
interesseorganisasjoner større innflytelse i forvaltningen. Tydeliggjøring av kommunene som
førstelinjetjeneste for all utmarksforyaltningen vil gjøre det enklere for brukerne, men krever kompetanse
og god samordning med bla. utmarkstyrene.

Nar det gjelder SNO i vare verneområder er det etablert SNO oppsyn på Drevsjø med hovedansvar for
Femundsmarka og Gutulia. Denne personen har imidlertid oppsynsansvar for alle verneomrader i
Hedmark fylke, over 140 ulike verneomrader spredt over hele fylket. Det blir dermed i praksis liten
mulighet til å følge opp med tilstedeværelse i Femundsmarka og Gutulia. Noe som er meget uheldig med
tanke på det store antallet besøkende i disse områdene, og mange besøkende utøver aktiviteter som
pavirker verneformalet, ved leirslaging, balbrenning med bruk av trær og tørrgadd, forsøpling etc. En
overføring av de offentligrettslige oppsynsoppgavene hos Fjelloppsynet til SNO bør innebære mer
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ressurser til SNO, Slik oppsynet er na synes det noe ntea med tjenestekjøp fra fjellstyrer og ulike
private aktører, og lite nærvær av tilsatte ved SNO.

En regionalisering av SNO vil virke svært positivt slik at det blir enklere for forvaltningsstyrene å ha en god
dialog med de som tildeler ressurser og foretar prioriteringer internt i SNO. Forslaget om at det utvittles en
tydeligere rollefordeling mellom SNO og forvaltningsmyndighetene ved at forvaltningsmyndighetene får
tydeligere ansvar og mer myndighet til å prioritere kan-oppgavene, er også et godt og konstruktivt forslag.

Med hilsen

Kirsten Thyrum
nasjonalparkforvaiter
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