
Luft i luka på vernemøte 

 

FJELLHEIM: Etter sommerens bruduljer om gruskjøring og vegutbedring i Kjurrudalen-Vangrøftdalen 

landskapsvernområde, benyttet dalsbygdingene Leif Kåre Kvangraven (til venstre), Arne Grue og Per Ousten 

anledningen til å si hva de innerst inne mener om oppsynsvirksomheten i verneområdene. Foto: A. Nyaas 

VINGELEN: - Ingen bryter bestemmelser eller forskrifter med vilje. Men vernet 
er vedtatt og noen er satt til å håndheve regelverket. For mange er det alvorlig 

å komme i politiets søkelys. Sjekk bestemmelsene på forhånd, og om nødvendig 
søk før tiltak iverksettes, var rådet fra Knut Normann Mælen, miljøkoordinator i 

Hedmark politidistrikt, til nærmere 70 frammøtte i Fjellheim onsdag kveld. 

Tekst: Arne Nyaas arnny@online.no 

I sommer har folk i Dalsbygda og Vingelen fått føle på kroppen hva det vil si å 
komme på kant med bestemmelsene i verneforskriftene.  

                                                  Knut Normann Mælen 

 

- Det er visse ting som det skal søkes om tillatelse til. Gjennomføres søknadspliktige 

tiltak uten slik tillatelse, er Statens naturoppsyn nødt til å reagere. Dersom noen i politiet 

eller oppsynet ikke gjør jobben sin, skal det reageres da også. Slik er det bare, 
poengterte Knut Normann Mælen som benyttet anledningen til å tilbakevise en påstand i 

lokalpressen om at han regner dalsbygdingene som "verstingene" i vernesammenheng. 

- Det har jeg aldri uttalt. Jeg ble intervjuet av hognareinen.no, hvor jeg ble korrekt 
gjengitt. Oppslaget i lokalpressa får stå for avisas regning. Jeg ble ikke oppringt av 

journalisten før saken stod på trykk i avisa, var beskjeden fra miljøkoordinatoren i 
politiet. 

Hardt ut 

- Grunnlaget for vernet er den aktive skjøtselen gjennom generasjoner. Jeg føler at 

Statens naturoppsyn ikke er på bølgelengde med oss. Jordbruket er i sterk utvikling, og 

mailto:arnny@online.no


det må være et realt samspill mellom gardbrukerne og oppsynet. Det var det ikke i 
sommer. Regelverket gjør det vanskelig for oss å satse. Greier vi ikke å rydde opp og bli 

enige, bør lokale "sheriffer" byttes ut. Det må være lov å bruke sunt bondevett. Dette er 

en sak som jeg kommer til å forfølge i organisasjonssammenheng, påpekte Leif Kåre 
Kvangraven, leder i Dalsbygda Bondelag. 

- Jeg kjenner folket i Dalsbygda godt, og det er ærlige og reale folk vi snakker om! 

- Feil taktikk 

- Den største trusselen mot vernet er SNO og politiet. Vi får ikke gardbrukerne med på 

laget ved å anmelde og bøtelegge. I dag risikerer vi å bli anmeldt for det som var 

naturlig å gjøre for fem år siden. Ting må gå seg til, hevdet gardbruker og 
kommunepolitiker Arne Grue. 

- Anmeldelser fremmer ikke samarbeidet. Brukerne har kommet i tottene på SNO. Jeg 

har fulgt med på vernet siden prosessen startet. Den største forskjellen i dag, i alle fall i 
Vingelen, er den enorme økningen i snøskutertrafikken. Og da er det ikke snakk om 

ulovlig kjøring. Direktoratet og Statens naturoppsyn kjører mest. En annen merkbar 

forskjell er valfarten av folk i brunstperioden for villreinen. Trafikken i dag er enorm, 
kunne Jakob Nordvang fortelle. 

- Statens naturoppsyn har fått mye pepper, men har ikke gjort annet enn å forholde seg 

til verneforskriften. Det positive med oppstusset i sommer må være at folk har blitt klar 
over at det må søkes på forhånd, noe vi ellers ser på som helt naturlig - eksempelvis for 

tiltak som krever tillatelse etter Plan - og bygningsloven, påpekte Hallvard Urset, leder i 
Villreinutvalget i Forollhogna. 

- Det er synd at vi har kommet i en "spisset" situasjon, men vi gjør ikke annet enn å 

forholde oss til rammene som er gitt. Sammen må vi prøve å komme ut av dette, var 
beskjeden fra seksjonssjef Kari Kveseth i Statens naturoppsyn. 

- Hadde dere søkt, ville dere trolig fått lov, kommenterte Hans Chr. Gjerlaug fra 

Fylkesmannen i Hedmark. 

 

Mellom 60 og 70 personer fant vegen til Fjellheim i Vingelen. Det burde vært langt flere. Os-ordfører og møteleder 

Arnfinn Nergård med ryggen til (nærmest).Foto: A. Nyaas 

  



 

Nyttige foredrag 

Vertskap for nasjonalparkmøtet i Fjellheim var Os, Tolga og Tynset kommuner, og 
møteleder var Os-ordfører Arnfinn Nergård, som innledningsvis påpekte følgende: 

- Det står i forvaltningsplanen at vi skal ha møter som dette, og da Os, Tolga og Tynset 

har sammenfallende interesser, bestemte vi oss for å arrangere et felles møte. En ting er 
sikkert: Det må en god dialog til om vi skal få nytte av vernet, eller sagt på en annen 

måte - få det beste ut av vernet. 

09.11.2006 

 


