Dato: 30.10.2015

MØTEREFERAT

Møte om forvaltningsplanen for verneområdene i Langsua med Fram tamreinlag

Møtet innkalt av

Ulf Ullring

Referent

Ulf Ullring

Møtedato

29.10.2015

Møtetid

11:00-13:00

Møtested

Nord-Aurdal kommune,
Fagernes

Deltakere

Hallgeir Opdal, Fram tamreinlag, og Ulf Ullring, nasjonalparkforvalter

1.

Nasjonalparkforvalteren informerte først om forvaltningsplanarbeidet. Opdal hadde også lest
informasjon om dette på nasjonalparkstyrets nettsider, og der lest innspillet fra Fylkesmannen i SørTrøndelag, reindriftsavdelingen. Opdal mente innspill et dekket godt Fram tamreinlags behov.

2.

Vernebestemmelser og saksbehandlingsrutiner som angår/kan angå tamreindriften i Langsua ble
gjennomgått. Det ga også Opdal anledning til å fortelle om tamreindrifta til Fram i Langsuaområdet.
Anlegg: Fram har i dag ingen skilleanlegg eller andre anlegg innenfor verneområdene, og hadde ingen
planer om dette heller. Om et slikt behov skulle oppstå i framtida, så er det søknadspliktig.
Bygg: Fram har ei gjeterbu ved Skagstjerna.
Motorferdsel: Utover snøskuterkjøring, som er direkte hjemlet for reindriften i verneforskriftene, kan
det år om annet være behov for assistanse fra helikopter. Slik lavt-flyging er søknadspliktig. Behov for
helikopter oppstår ofte raskt, noe som gjør det vanskelig å vente på søknadsbehandling når behovet
oppstår. Fram ønsker derfor en stående tillatelse, slik at det bare er nødvendig å melde fra til SNO når
behovet oppstår.
Det er to områder hvor helikopterbruk av og til er aktuelt:
Ved Hersjømyrene før vårløsning, for å hindre at dyr, og spesielt kalvende simler, skal bli «fanget»
i myrområdet på nordsida av Vinstra (elva) når elva går opp. Førefall gjør det år om annet
vanskelig å bruke snøskuter til dette.
Ved inndriving i skilleanlegget på Selstølshøgda, like på utsiden av Kjølaåne naturreservat.
Flygingen her foregår da i hovedsak utenfor verneområdet, men kan komme til å berøre dette
med overflyging.

Beiteressursen/arealbruk: Det foreligger en beiteplan for reindriften, laget av professor Øystein
Holand ved NIMBU. Planen skal sikre bærekraftig bruk av beiteressursen, og den følges i praksis.
De får også bistand fra reindriftsavdelingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, og her er Helge Hansen
og Sondre Sundmoen kontaktpersoner.
Fram tamreinlag skal nå utarbeide en «Distriktsplan for reindrift», inkl. oppdatert kart.

