
Vil informere om vernet og 
mulighetene i Forollhogna 

 

I 1998 var det fortsatt lovlig for alle å kjøre Fjellveien fra Kløftåsen i Dalsbygda til Forollsjøen. Nasjonalparkvernet har 

satt en effektiv stopper for den muligheten. Arkivfoto: A. Nyaas 

VINGELEN: Er det bom stopp for det meste i verneområdene i Forollhogna, eller 
er det fortsatt muligheter? Den som tar turen til Fjellheim i Vingelen onsdag 8. 

november, bør få svar på sine spørsmål. Vertskap for vernemøtet er Os, Tolga 

og Tynset kommuner. 

Tekst: Arne Nyaas arnny@online.no 

- I Os har vi arrangert mange møter hvor vi har informert om landskapsvernet og 

nasjonalparkvernet. I tillegg kjørte vi en aktiv prosess med stor deltagelse fra alle berørte i 

verneprosessen. Til tross for at mange vet hvordan de skal forholde seg, har vi likevel et 

kontinuerlig behov å informere om vernet og bestemmelsene. Møtet i Fjellheim på kveldstid 

onsdag 8. november bør friste mange til å ta turen, mener rådmann Jon Ola Kroken i Os. 

Sammen med sine kolleger i Tolga og Tynset er han vert for møtet. 

- Simen Bjørgen, ordfører i Lom kommune, er en av innlederne på møtet. Temaet for hans 

innlegg er "Naturen som merkevare og trekkplaster". Hva forventer du av hans innlegg? 

- Ordføreren i Lom har sikkert erfaringer som kan komme oss til nytte. Med fire 

nasjonalparker i området, Jotunheimen, Rondane, Dovre og Dovre-Sunndalsfjella, har han 

lengre erfaring med vern enn noen av oss andre. Og snart kommer Breheimen og Reinheimen 

i tillegg. Denne konsentrasjonen av nasjonalparker er unik i internasjonal sammenheng, og nå 

satser kommunene i Nord-Gudbrandsdal målbevisst på å utvikle sitt nasjonalparkrike til en 

nasjonal og internasjonal merkevare. Her har vi sikkert mye å lære. 

- Olav Nord-Varhaug fra Direktoratet for naturforvaltning, og Kari Kveseth og Erik Ydse fra 

Statens naturoppsyn er andre som skal orientere. 
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- Her går det på vernet og vernebestemmelsene. Som sagt, mange har behov for å bli 

oppdatert, mener Jon Ola Kroken.  

Arrangørene har også invitert Tomas Lillehagen som skal orientere om resultatene i 

Forollhognaprosjektet som har til hensikt å utvikle næringer i randsonen av nasjonalparken i 

Dalsbygda og Vingelen. Bak prosjektet står Tolga og Os kommuner, Vingelen 

Næringsselskap, Dalsbygda Næring og Utvikling AS, Hedmark fylkeskommune og 

Fylkesmannen i Hedmark. 

Os-rådmannen presiserer at det var Tolga kommune som tok initiativet til møtet 8. november.  
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