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Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder
og naturreservater - Høring av verneforslag og konsekvensutredning

Etter mange år med langsom utvikling i Synnadalen i Synnfjell øst har området de siste
årene blitt et pressområde, med stor utbygging av nye hytter og medfølgende anlegg.
Synnadalen hytteeierlag har som formål å fremme fellesinteressene til hytteeierne i
området, herunder å delta i aktuelle høringer. Vi takker for tilsendt høringsmateriale.
Synnadalen hytteeierlag er glad for planarbeidet og de foreslåtte planene om utvidelse av
Ormtjernkampen nasjonalpark samt planer om tilliggende verneområder, og vil
kommentere noen punkter som er særlig relevante for fritidsbrukere med utgangspunkt i
Synnadalen.
Vi tror Ormtjernkampen som godt innarbeidet navn fortsatt vil være det beste navnet på
ny, utvidet nasjonalpark, selv om det blir mindre dekkende enn hittil. Blant de nye
navneforslagene vil vi holde en knapp på Fjelldokka nasjonalpark.
I forslag til forskrifter for nasjonalparken har vi en kommentar til punkt 5.7 i
vernebestemmelsene om ferdsel. Det må selvsagt være anledning til nødvendig ferdsel
ved ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, men vi mener det
ikke bør være åpning for militær operativ virksomhet i selve nasjonalparken. Vi regner
med at en her tenker på sommer- og vinterøvelser i fredstid, og dette bør kunne
gjennomføres andre steder enn akkurat i nasjonalparken.
Hytteeierlaget vil kommentere avgrensningen for Oppsjømyrene naturreservat, jfr
forskriften og omtalen i del C, kap. 5.9. Vi mener det er viktig at reservatet kan strekke
seg lenger sørover. Området bør inkludere Goplesætra, Skjervangen og myrområdet ned
mot Spåtind hotell, og strekke seg oppover nordskråningen av Skjervungfjellet og gjerne
videre østover til Kvannlia. En slik utvidelse sørover er viktig blant annet for å unngå
ytterligere hyttebygging nordover fra hotellet, slik det nå er ønske om (jfr. side 30 i del B
- Konsekvensutredning). Med den massive hyttebyggingen i Synnadalen og rundt
hotellet de siste årene er det allerede stort press på områdene fra hotellet og
Skjervungfjellet mot Oppsjøen som område for fritidsbruk. Samtidig er det fortsatt et
stort antall regulerte tomter i Synnadalen som ennå ikke er solgt eller bebygd. For å
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unngå urimelig stort press på verneområdene er det viktig å bevare eksisterende
ubebygde arealer i nærområdet til alle disse hyttefeltene. Vi kan nevne at det allerede er
tatt inn i reguleringsplanen en varmestue helt oppe på snaufjellet ved øvre del av
slalåmbakken ved hotellet i tillegg til varmestue nede i bakken, når bakken nå skal
utbygges helt opp mot varden på Skjervungfjellet. Hytteeierlaget protesterte overfor
kommunen og viste til at det burde være tilstrekkelig med én varmestue i en såpass liten
slalåmbakke, men protesten falt for døve ører. Nå er det viktig å unngå ytterligere
utbyggingstiltak i dette området.
Forvaltningen av verneområdene må vurderes nøye. Synnadalen hytteeierlag er bekymret
over forslaget om at kommuner som ønsker det, under visse forutsetninger kan få
forvaltningsansvaret for små verneområder. Selv om en kommune mener de har
tilstrekkelige ressurser og god naturfaglig kompetanse, vil likevel det politiske flertall i
små landkommuner lett falle ned på utbyggings- og næringsinteresser framfor
verneinteresser. Kommunens administrasjon vil svært ofte ha kapasitetsproblemer og vil
dermed vanskelig kunne sikre at vedtatte reguleringsbestemmelser blir etterlevd. Vi har
sett dette under behandlingen i Nordre Land kommune av kommunedelplanen for
Synnfjell øst og de påfølgende reguleringsplanene. Deretter har vi under utbyggingen i
Synnfjell øst sett tallrike eksempler på at utbyggere tøyer reguleringsbestemmelsene ut
over intensjonen, ikke minst når det gjelder terrassering og oppfylling av hyttetomter
samt andre terrenginngrep, uten at kommunen makter å gjøre noe.
Vi ønsker lykke til med dette viktige planarbeidet.

Med hilsen

Anne Alvik, sign.
leder, Synnadalen hytteeierlag
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