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Videre fremdrift for besøksforvaltningsarbeidet i
fokusområdet - avklaring knyttet til parkeringsplass på
Spranget
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har i den godkjente besøksstrategien følgende målsetning
i fokusområdet Mysusæter-Rondvassbu-Høvringen i Sel kommune:




Bedre muligheten for villrein til å trekke nord-sør på vestsiden av Rondanemassivet
Legge til rette for økt verdiskaping i randområdene
Legge til rette for en bedre opplevelse for turisten på de ulike innfallsportene i
området

Nasjonalparkstyret vedtok den 21.mars 2017 at det skulle gjennomføres en mulighetsstudie i
området Mysusæter-Spranget for å se på de næringsmessige mulighetene som lå i det å
eventuelt flytte Spranget. Dette blant annet med bakgrunn i NINA rapport «Villrein og
ferdsel i Rondane» der flytting av Spranget ble vurdert å være et tiltak av vesentlig
betydning for å få reetablert trekket slik at villreinen kan trekke mellom sine
funksjonsområder. Nasjonalparkstyret skulle be Sel kommune om en avklaring på en
eventuell flytting av parkeringsplassen på Spranget så snart som mulig etter at
mulighetsstudien var gjennomført.
Mulighetsstudien gjennomført av MIMIR gjør en vurdering av de næringsmessige
konsekvensene knyttet til en eventuell flytting av p-plassen på Spranget samt effekten av en
eventuelt slik flytting vil ha for opplevelsen til den besøkende (kundereisen). Her er ikke
andre hensyn vurdert, noe rapporten også understreker. Sel kommune behandlet MIMIR
rapporten i kommunestyremøte den 4.juni 2018. I vedtaket står det at Sel kommune tar
mulighetsstudien Mysusæter-Spranget til orientering, og kommunestyret legger til grunn at
dagens parkeringsplass på Spranget opprettholdes i tråd med mulighetsstudiens
anbefalinger. I kommunestyrets vedtak er det kun de næringsmessige hensynene som er
vurdert.

Nasjonalpark

Dovre, Rondane

Naturreservat

Flakktjørna, Grimsdalsmyrene, Hemmeldalen, Hovdsjømyrene, Kattuglehøi, Mesætermyre, Myldingi,
Veslehjerkinntjønnin

Landskapsvernområde

Dørålen, Frydalen, Grimsdalen, Vesle Hjerkinn

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har ikke fulgt opp styrevedtaket om å be Sel kommune
om en avklaring om en eventuell flytting av parkeringsplassen på Spranget. Det vises i
denne sammenhengen også til møteprotokoll fra styremøte i Rondane-Dovre
nasjonalparkstyre den 30.november 2018, der styret pekte på behovet for bredere
medvirkning i det videre besøksforvaltningsarbeidet i dette området.
Det er startet opp arbeid med prosjektet «Villreinfjellet som verdiskaper i Rondane» der Sel
kommune leder et delprosjekt. Gjennom dette delprosjektet forventes det at en kommer frem
til gode tiltak som ivaretar næringslivet på Mysusæter og Otta. Skal helheten og
sammenhengene mellom besøksforvaltningsarbeidet for nasjonalparken og
verdiskapningsprosjektet ivaretas, ses det på som nødvendig at Sel kommune aktivt tar en
beslutning om en eventuell flytting av Spranget er aktuelt der også andre hensyn enn de
næringsmessige er en del av vurderingen.
Kunnskapsgrunnlaget i fokusområdet i Sel kommune er bredt og inkluderer
sårbarhetsanalyser knyttet til både kulturminner og vegetasjon. NINA-rapport «Villrein og
ferdsel i Rondane» belyser utfordringer knyttet til menneskelig ferdsel og villreinens
arealbruk i dette området.
Rondane-Dovre nasjonalparkstyre ber på denne bakgrunn, om en avklaring fra Sel
kommune på hvordan kommunen stiller seg i forhold til en eventuell flytting av
parkeringsplassen fra Spranget og ned til Mysusæter. Tilbakemeldinga fra kommunen
må synliggjøre at også andre hensyn enn de rent næringsmessige er lagt til grunn, jf.
omtalen av kunnskapsgrunnlaget over. Det vises til at det i nasjonalparkstyrets vedtak
av 2017 er forutsatt at ulike hensyn skal avveies i besøks-forvaltningsarbeidet i dette
fokusområdet.

Vi ber om en tilbakemelding senest innen 1. juni 2019 om når en slik avklaring kan foreligge.

Med hilsen
Eirin Berge
nasjonalparkforvalter
Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift
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