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Forvaltningsplanutkast for verneområdene i Langsua - offentlig høring
Høring - høringsfrist
Utkast til samlet forvaltningsplan for alle de 11 verneområdene i Langsua sendes herved ut på
offentlig høring. Fristen for å gi merknader er 15.oktober.
Planen er sendt til offentlige etater, organisasjoner, foretak, fjellstyrer, grunneiere og festere i
statsallmenningene. Selve plandokumentet finner dere på www.nasjonalparkstyre.no/Langsua/planarog-publikasjonar. I hver kommune samt på forvaltningsknutepunktet i Segalstad bru er det også lagt ut
et antall planutkast for gjennomsyn. Høringen er annonsert i regionens aviser. Merknader sendes til
Fylkesmannen i Innlandet, fminpost@fylkesmannen.no.
Grunnlag
Langsua nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet for verneområdene med unntak av Hynna
naturreservat (Ramsarområde) som forvaltes av Fylkesmannen i Innlandet. De to etatene har
utarbeidet og samordnet innholdet i planen. Planutkastet er nylig faglig godkjent av Miljødirektoratet.
Etter at forvaltningsplanen er ferdig godkjent vil de deler som omhandler Hynna naturreservat, i tillegg
til å være en del av forvaltningsplanen for verneområdene i Langsua, også trekkes ut som et eget
frittstående dokument.
Planforutsetningene er verneplanen for områdene vedtatt i Kgl. res. av 11.03.11 med hjemmel i
naturmangfoldloven med verneforskrifter og vernegrenser. Det konkrete innholdet bygger også på det
forvaltningsplanutkastet som ble laget i forbindelse med vernevedtaket og forvaltningspraksisen i
årene etter vernevedtaket. Vedtatt besøksstrategi er innarbeidet i utkastet, og utgjør dermed en del av
helheten i høringsdokumentet. For noen temaer er også avklaringer gjort gjennom
erstatningsoppgjøret etter vernet av direkte betydning.
Hensikten med forvaltningsplanen er å gi utfyllende retningslinjer til verneforskriftene.
Forvaltningsplanen er ikke juridisk bindende, bortsett fra de punktene der verneforskriften viser direkte
til forvaltningsplanen. Forvaltningsplanen bør derfor leses sammen med verneforskriftene for hvert
enkelt verneområde. Disse ligger på www.nasjonalparkstyre.no/Langsua/verneomrade og
www.lovdata.no der man søker via navnet på det enkelte verneområdet.
Høringsperioden - kontaktmøter
I høringsperioden holdes åpne regionale informasjonsmøter dvs. ett på Fagernes (22.aug,
Kommunehuset, Festsalen, kl. 1900.), ett i Skåbu (20.aug., Skåbu fjellhotell, kl. 1900) og ett i
Segalstad bru (Gausdal folkebibliotek, 3.sept., kl. 1900). Det blir videre avholdt møter med rådgivende
utvalg (Gausdal kommune, Møterom Skeikampen, 3.sept., kl. 1200) og med administrativt
kontaktutvalg i kommunene noe seinere i prosessen.
Evt. spørsmål til planutkastet kan rettes til:

-

Hele planen: Ulf Ullring, fmopuul@fylkesmannen.no, tlf. 48197979

Nasjonalpark

Langsua

Naturreservat

Hersjømyrin, Kjølaåne, Oppsjømyra, Røssjøen, Skardberga

Landskapsvernområde

Dokkfaret, Espedalen, Haldorsbu, Storlægeret

-

Hele planen: Morten Liebe, fmopmli@fylkesmannen.no, tlf. 41677672
Vedr. Hynna naturreservat: Alexandra Abrahamson, fmopaab@fylkesmannen.no ,
tlf. 61266063

Bearbeiding av høringsuttalelser
Innkomne uttalelser vil bli vurdert, og det vil evt. bli foretatt endringer i planen innen utgangen av 2019.
Planen sendes deretter til Miljødirektoratet for endelig godkjenning. Avhengig av innholdet i
uttalelsene kan det i den perioden bli aktuelt med møter med forskjellige aktører, herunder rådgivende
utvalg.
Vi ber om at uttalelser til forvaltningsplanutkastet gjøres mest mulig konkrete. Det er viktig å angi
hvilke retningslinjer som eventuelt ønskes endret, hvorfor de ønskes endret og at det fremmes forslag
endring. Dette for å best mulig kunne behandle uttalelsene i etterkant.
Vi ser fram til en god høringsrunde og videre forvaltning av naturen i Langsua.

Med hilsen
Olav Olstad
Styreleder Langsua nasjonalparkstyre

Vebjørn Knarrum
Avdelingsdirektør Fylkesmannen i Innlandet

Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift
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