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Forollhogna-området er helt unikt
Av Vegard Gundersen, Ingrid Nerhoel,
Jon Gunnar Dokk & Manuel Panzacchi
Norsk institutt for naturforskning
(NINA) har siden 2009 skaffet til veie
data på ferdsel i en rekke villreinområder. I Forollhogna har man nå fått på
plass mye av den samme kunnskapen.
Formålet med denne artikkelen er å
sammenligne ferdsel i Forollhogna med
noen av de andre villreinområdene.
Det er helt klart at Forollhogna har en

Kartet viser forekomst av infrastruktur i
fjellområdene i Sør-Norge (hovedveger,
toglinjer, kraftutbygginger, kraftlinjer,
mindre veger, turisthytter, private hytter og
merkede stier). Forollhogna er markert med
en firkant. Illustrasjon: NINA
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spesiell bruk og ferdsel som i stor grad
er preget av lokal bruk. Ferdselen er
spredt i fjellet og formålene er spesielt
knyttet til dagstur, ettersyn, fiske, oppsyn og jakt.
Ser vi fjellet i Sør-Norge under ett, er
de store folkemengdene knyttet til infrastruktur av veger, hytter, merkede stier
og annen tilrettelegging for friluftsliv.
I Forollhogna er det mye mindre av
denne type infrastruktur enn i de fleste
andre fjellområder i Sør-Norge: Det er
ingen turisthytter, få veger inn i fjellet,
få private hytter, nesten ingen merkede
stier, liten tilrettelegging for friluftsliv osv. Dette er den viktigste årsaken
til at ferdselen i Forollhogna skiller
seg fra de andre fjellområdene. Forollhogna er også - i hovedtrekk - spart for
vannkraftutbygginger, kraftlinjer, og
fjellveger. Derimot er det et nettverk
av umerkede stier og tråkk som går til
buer, vann, topper og til områder viktig
for beite, fiske og jakt.
Ferdselen i Knutshø og Forollhogna
er vesentlig forskjellig. Knutshøområdet
er perforert av fjellveger i forbindelse
med vannkraftutbygginger. Det er stor
trafikk på vegene gjennom hele sommeren, og folk holder seg mest langs vegen
eller går korte turer. Men heller ikke i
Knutshø er det turisthytter, merkede stier
eller særlig tilrettelegging for friluftsliv
(med unntak av langs vegene). Den lo-

I sommerhalvåret er ferdselen størst langs
aksen Såttåhaugen-Synnerdalen, med
Hogna-toppen som et sentralt turmål for
svært mange. Foto april 2016: Arne Nyaas

kale bruken er stor i Knutshø også, og
ferdselen er spredt med utgangspunkt
i vegene. Villreinen i Knutshø må i tillegg til spredt ferdsel i terrenget gjennom hele sommeren, også forholde seg
til stor biltrafikk på vegene. Vegene fungerer dels som barrierer for trekk. Tiltak
i Knutshø for å bedre situasjonen for
villrein er i første rekke knyttet til regulering i bruken av vegene, enten dette er
stopp-forbud i soner, åpningstider veg
eller utvikling av rasteplasser på egnete
steder.
Ferdselen i Rondane og Forollhogna
er helt forskjellig. Rondane er preget
av turisttrafikk. Det er tett nettverk av
merkede stier og turisthytter og ellers
mye tilrettelegging for friluftsliv. Det er

Figuren viser andel av de besøkende som
er i området for første gang (Forollhogna
markert med grønt). Illustrasjon: NINA
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svært intensiv bruk av stinettet i sommersesongen, og stiene utgjør barrierer
for trekk og arealbruk for villreinen. I
Rondane utgjør bruken av lokalbefolkningen bare ca 4% av den totale bruken.
Villreinen i Rondane tilpasser seg situasjonen med å stå «rolig» i konsentrerte
områder gjennom høysesongen sommerstid. Det er omfattende tiltak som må til
for å bedre situasjonen for villreinen i
Rondane, knyttet til utvikling av attraksjoner og besøkssenter i randområder,
flytting av stier og turisthytter.
De vestlige delene av Snøhetta øst og
Snøhetta vest har en ganske lik ferdsel
som Forollhogna. Det er relativt liten
ferdsel, den er spredt og preget av lokal
bruk. Derimot er bruken i Hjerkinnområdet preget av stor turisttrafikk. Attraksjonene er knyttet til Snøheim-Snøhetta,
Viewpoint Snøhetta, Villreinsenteret
og moskus. I dette området er det satt
i gang en rekke tiltak (attraksjoner, kanaliseringstiltak, skyttelbuss, informasjon osv.) for å tilpasse turisttrafikken til
villreinen.
Reinheimen og Forollhogna har
mange fellestrekk ved at det er store arealer med liten, spredt og lokal bruk. Men
i Reinheimen er det i tillegg mange viktige turiststeder med mange besøkende.

Dette gjør sitt til at andelen utlendinger
og også de som er der for første gang er
meget stor i Reinheimen. I Forollhogna
derimot er det motsatt, svært lav andel
utlendinger og svært få som er der for
første gang.
Sammenligner vi Forollhogna med
Nordfjella er det også her store forskjeller.
Nordfjella, og spesielt Hallingskarvet
nasjonalpark, er preget av stor andel
hyttefolk og utenlandske besøkende.
Det er store hyttebyer i randsonen rundt
Nordfjella i øst, ved Hemsedal, Ål, Gol
og Hol. Bruken i Nordfjella er stor på
DNT-stinettet til turisthyttene, spesielt i
området Finse, Geiterygghytta og Aurlandsdalen. Hyttefolket i Nordfjella
er veldig positive til tilrettelegging for
friluftslivet. Tiltak for villreinen i Nordfjella er spesielt knyttet til å regulere
vinterbruken i de østlige vinterbeiteområdene.
Som denne korte oppsummeringen
viser skiller Forollhogna seg stort fra
de andre villreinområdene vi har presentert her. Vi kan si at trender for tilrettelegging, friluftsliv og turisme og
turer, er i mindre grad tilstede her enn i
de andre områdene. Det er den enkle lokale bruken som preger området, og der
kvaliteter som identitet, lokalkunnskap,

Fig. viser ferdselsintensiteten i Forollhogna i
høysesongen sommerstid (15. juli-15. august)
beregnet ut i fra 26 svarkasser (navn kart)
og i alt 15 tellelokaliteter. Kart: NINA

tradisjoner, opprinnelighet og ressursutnyttelse er den viktigste motivasjon for
besøk.
Ferdselen er oppsummert i intensitetskart som viser bruken på de ulike
stiene i området. I høysesongen, altså i
tiden før og etter 1. august, er trafikken
størst. Erfaringer fra villreinområdene
viser at i de tilfeller det er mer enn cirka
30 personer på en sti i løpet av en dag,
vil villreinen kunne få problemer med
å krysse stien. Vi ser av kartet at dette
inkluderer stier som er gule eller sterkere farget. I all hovedsak er dette stier
i utkanten av området, med unntak av
midtaksen Såttåhaugen-Forollhognatoppen-Budalen. Lokalkjente (grunneiere,
fjellstyrer og villreinutvalget) har pekt
på at ferdselen langs denne aksen er et
problem for villreinen, for utnytting av
områdene sentralt og lenger øst i Forollhogna.
I neste fase i ferdselsprosjektet vil
vi se om det kan gjøres noen tiltak for
å stabilisere eller redusere ferdselen i
denne midtaksen.
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