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Høgfjellets almanakk – litt om
ferdselsundersøkelser i 2014
Av Vegard Gundersen, Yennie Bredin
& Odd Inge Vistad, Norsk institutt for
naturforskning (NINA)

Trenger vi flere undersøkelser i
Forollhogna?
Det kan være betimelig å spørre seg
hvorfor i all verden trenger man flere
undersøkelser i Forollhogna? Fjellet
ligger der og har vært brukt i generasjoner, og vil også bli brukt fremover. Tidligere, bare noen få tiår tilbake, var det
ikke behov for å dokumentere bruken av
fjellet. Folk brukte fjellet til næring og
tur, og bruken ble ikke ansett som noe
problem. Men tidene forandrer seg, og
ny bruk av fjellet brer om seg. Opprettelsen av nasjonalpark i Forollhogna har
også på mange måter bidratt til å endre
bruken. Besøkende kommer langveis
fra for å gå tur og oppleve fjellet, og
I månedsskiftet juni/juli 2014 ble det utplassert
26 svarkasser ved de viktigste innfallsportene til Forollhogna-området. Dette er
svarkassa i Falken i Dalsbygda.
Foto: Arne Nyaas
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også lokalbefolkning og hytteeiere bruker fjellet hyppig til dagsturer. I Forollhogna er jakt, fiske og bruk av området
til landbruk fortsatt fremtredende, men
i tillegg har man altså fått mange nye
brukere av fjellet. Disse endringene har
kommet raskt, veldig raskt i forhold til

Bildet over: Toppen av Forollhogna er et
svært populært turmål. Bildet viser skigruppa i IL Nansen på toppen i august i år.
Foto: Erik Lillebakken

hva bygdebøkene skildrer av lokal bruk
av fjellet. Hvilke konsekvenser har det-
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te på de verdiene man ønsker å bevare
og utvikle i fjellet? Og spesielt, hvilke
konsekvenser har denne økte bruken på
villreinens arealbruk og trekk?
Registreringene 2014
I 2014 startet NINA (Norsk institutt for
naturforskning) opp med ferdselsundersøkelser i Forollhogna. Prosjektet eies
av en bredt sammensatt styringsgruppe
av lokale og sentrale aktører, der det er
et «spleiselag» av mange finansiører.
Gjennomføringen av prosjektet skjer i
nært samarbeid med styringsgruppen,
og en rekke aktører er med å samle inn
data: i første rekke Statens Naturoppsyn,
nasjonalparkforvalteren og fjelloppsyn.
Målet i 2014 er å skaffe dokumentasjon
på bruken av hele villreinområdet. Hvor
går de besøkende, hvem er de og til hvilke
tider brukes fjellet? Fjellet er mest
brukt om sommeren, og vi har fokus på
barmarksperioden fra juni til oktober.
Metodene for å samle informasjon om
brukerne er basert på selvrapportering
gjennom utplasserte svarkasser (26 stk)
ved de viktigste innfallsportene. I tillegg er det plassert i alt 10 automatiske
tellere langs de mest brukte stiene i området.
Svarkassene
I svarkassene henstiller vi de som parkerer
bilen og går inn i fjellet, om å stoppe opp
noen minutter og fylle ut et kort spørreskjema. Men det vil alltid være en del
som ikke stopper for å svare i kassene,
og vi har delt ut skjemaer manuelt i tillegg. En fare med undersøkelser som baserer seg på selvrapportering, er at noen
grupper unnlater å svare på skjemaene.
Utdeling av skjema ansikt til ansikt vil i
større grad få med de som vegrer seg for
å svare i kassene. Dette materialet kan
man da bruke til å si noe om hvor representativt svarene fra kassene er. I tillegg
ble det også lagt ut spørreskjema på en
rekke mindre hytter og buer. Svarkassene blir inspisert gjennom sommeren,
og vi ser allerede nå at det er relativt få
brukere av Forollhogna sammenlignet
med andre områder vi har undersøkt
med samme metode. Dette vil vi også
se på de automatiske tellingene som er
gjennomført.
Spørreskjema
Spørreskjemaet som er i svarkassene,
er et ganske standard skjema som blant
annet er brukt i Rondane, Nordfjella
og Snøhetta villreinområder. Dette er

nøkkelinformasjon om personen, turen
vedkommende er på, og litt om kjennskap til området, og ønsker og behov
til forvaltningen av området. Til slutt i
skjemaet ber vi personen om å skrive
ned epostadressen sin. Dette gir mulighet for å kontakte personen i løpet av
vinteren 2014/2015, og henstille om at de
fyller ut et mer omfattende spørreskjema

Trafikken til og fra Hogna-toppen er stor,
både fra Såttåhaugen i Os (bildet) og fra
Synnerdalen i Midtre Gauldal kommune.
Dette bildet er tatt på en heller "ruskete"
ettermiddag, værmessig, i august 2014.
Foto: Arne Nyaas

hjemme foran datamaskinen. Dette vil
gi et detaljert bilde av brukerne av For49
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ollhogna i 2014.
Automatiske tellere
Vi har brukt automatiske tellere siden
2008, og turfolk er telt på mer enn 200
stier i ulike fjellområder i Norge. Telleren består av en sensor som registrerer
kroppsvarme når vi passerer, og det er
mulig å skille om personen går inn eller
ut av området. Dataene gir detaljkunnskap om hvor mange som er på tur til
hvilke tider. Bruken av Forollhogna er
svært dynamisk, og varierer stort fra
dag til dag etter værforhold eller ukedag, og mellom uker og måneder i året.

Typisk nok er ferdselen på topp ca. 1.
august hvis vi ser på tall fra alle tellerne
i Forollhogna, men det er store variasjoner fra lokalitet til lokalitet. For eksempel har en del lokaliteter spesielt stor utfart under villreinjakta og småviltjakta,
mens andre har stor utfart av fiskere og
ettersyn av budskap gjennom hele sommeren.
Hva skal kunnskapen brukes til?
Vi takker alle som har fylt ut svarkort i
sommer for verdifulle bidrag til å få mer
kunnskap om Forollhogna. Vi vil bruke
denne kunnskapen videre i prosjektet,

Ferdselen av folk er liten vinters dag i
Forollhogna, men desto større i sommerhalvåret. Hvilken innvirkning har dette på
villreinen i området?
Foto: Erik Lillebakken

enten med å finne gode løsninger på
problematisk bruk i forhold til villrein,
eller å foreslå tiltak som gir brukerne
bedre opplevelser og betingelser. Dataene fra 2014 blir et viktig grunnlag for
videre gang i prosjektet. Neste steg i
prosjektet er å lytte til lokalbefolkningen,
og gjennom fellesmøter og intervjuer få
bedre kunnskap om betydningen fjellet
har for individ og lokalsamfunn. Hva
vil lokalbefolkningen med fjellet sitt:
Hvordan skal det bevares og utvikles for
fremtiden? Hvilken signatur skal vi etterlate oss til kommende generasjoner? Vi
tror Forollhogna-området på mange måter
er spesielt, og må ha en forvaltning tilpasset denne situasjonen av stor andel
lokale brukere og et fjell som har veldig
stor betydning for mange lokale verdier.
På gjensyn og vi håper på godt samarbeid videre i prosjektperioden.
Trivsel ved Bjønntjønnan i Vingelen.
Foto: Vegard Gundersen
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