Hvordan håndterer vi belastningen på veinære og sårbare friluftsområder ?
Oppdal kommune har noen helt unike men særdeles sårbare veinære friluftsområder som krever spesiell
beskyttelse. Med det sterkt økende antall fritidsinnbyggere, sammen med den økte tiden de bruker i bygda
vår. En stadig mer friluftsaktiviteter befolkning. Kraftig økning i dagsbesøk, er det viktig at vi tar denne
delen av nærnaturen vår på alvor.
Allemannsretten er sterk her i landet. Disse områdene befinner seg i utmark hvor retten til ferdsel og
overnatting er regulert gjennom en lov som ivaretar den enkelt bruker mer enn den ivaretar de sårbare
områdene og grunneierinteressene. Dette har gitt store utfordringer de siste årene.
Det er spesielt to områder som i første rekke utpeker seg. Den unike Rauøra og det spektakulære klatrefeltet
ved Ishol. Begge disse områdene forvaltes av private grunneiere som fortvilet opplever at områdene preges
av slitasje, forsøpling, manglende infrastruktur og en overhengende trussel om varig ødeleggelse.
Dette er helt spesielle områder i nasjonal sammenheng med hver sine kvaliteter. De har derimot en felles
utfordring. De er satt under et voldsomt press med fare for uopprettelig skade hvis vi ikke greier å finne en
forvaltningsmodell med tilhørende økonomi som fungerer - og det haster. Det er bare å se på de
utfordringene vi hadde på Rauøra i fjor med telting, engangsgriller, søppel, trafikk og hyppige toalettbesøk
alle andre steder enn der det er toaletter. Klatrefeltet på Ishol, hvor den sårbare elvenære furuskogen med
dekkvegetasjon nesten er slitt ned til grunnfjellet, parkeringsutfordringer, avfall og toaletthåndtering er
tydlige og reelle problemstillinger også her.
Vi er helt avhengige, i samarbeid med grunneierne, så raskt som mulig å finne en fungerende modell for
forvaltning av disse områdene. Det er ingen tvil om at disse friluftsperlene genererer et stort
inntektspotensialet i store deler av Oppdal sitt næringsliv. Det vil være helt naturlig at det samme
næringslivet bidrar til å sikre disse umistelige verdiene. Kanskje en løsning vil være at Fellesgoder a/s tar
større ansvar. Kanskje statlig sikring av områdene med fortsatt privat eierskap er løsningen. Det viktigste er
at Oppdal kommune nå setter seg ned med grunneierne og kommer frem til en løsning som er fremtidsrettet
både med hensyn på naturmangfold, grunneierinteresser og friluftsverdier
Samtidig er også dette områder vi ønsker å gjøre mer tilgjengelig for den mindre mobile delen av
befolkningen vår. Dette gjelder spesielt Rauøra. Universell utforming er også en viktig del av friluftsansvaret
vi som kommune har. Her er det også tilgang på statlig drahjelp. Dette er veinære friluftsområder som kan
spre stor glede og livskvalitet hos den delen av befolkningen som sliter med funksjonsnedsettelse.
Som alle ser, er dette en kompleks problemstilling, et mangehodet troll. Vi i Venstre ønsker at
kommunedirektøren utreder mulighetsrommet. Dette for på en god måte å ivareta naturmangfold,
grunneierinteresser og friluftverdiene i disse sårbare områdene, i samarbeid med lokalt næringsliv,
sektormyndigheter og grunneiere.
Hilsen oss i Oppdal Venstre.

