
11Fredag 1. april 2005N Y H E T E R  O G  R E P O R T A S J E RGudbrandsdølen Dagningen

DOMBÅS: - Vi overlater til
Dovre kommune å bestemme
hvor Statens Naturoppsyn
(SNO) skal ha sine kontor, sa
direktør Kai Erik Tørdal da
han møtte de folkevalgte i
Dovre i går. Han hadde ikke
ventet at det skulle bli så stor

strid om plasseringen av SNO
da Dovre fikk de tre stillinge-
ne. Det står fortsatt om tre al-
ternativ: Joramo Utmarkssen-
ter, Veksthuset på Dombås, el-
ler det gamle Postbygget i sen-
trum.

- Dit Dovre vil ha oss,

dit skal vi flytte. Men vi vil aller
helst samlokaliseres med både
Statskog og fjellstyret. Gjerne
også turistkontoret og nærings-
foreningen. Aller best vil det
være hvis stiftelsen ”iNasjonal-
parker” kommer under samme
tak. Da kan ”iNasjonalparker”

fronte et sterkt fagmiljø, sa
SNO-direktør Kai Erik Tørdal,
etter en bred orientering om
naturoppsynets oppgaver og
arbeidsområder.

SNO lar Dovre bestemme

Ord må bli handling
DUGNAD:  - Nå må
store ord og gode
ideer bli til handling,
sier turistvertinne
og geolog Ellen Eck-
hoff Planke, Dovre-
skogen/Oslo. I går
var hun både tilhø-
rer og deltaker på et
sju timer langt kom-
munestyremøte om
næringssatsing i ver-
neområder.

Av Vidar Heitkøtter

vidar.heitkoetter@gd.no
Mobil 911 63 733

DOMBÅS: Hun inviterte seg
selv til temadagen, og hun ang-
rer ikke et øyeblikk på at hun
brukte den strålende finværsda-
gen til idédugnaden sammen
med kommunestyremedlemme-
ne i Dovre.

- Det var et konstruktivt
møte. Spørsmålet er bare om vi
greier å få handling ut av alle
gode ord og ideer.

Gode foredrag
- Hvordan opplever du å eta-

blere ei turistbedrift omgitt av
verneområder og nasjonalpar-
ker?

- Det er både fordeler
og ulemper. Negativt dersom
vernet stopper skiløypene som

er vår viktigste inntektsgrunn-
lag. Men samtidig åpner verne-
områdene for store muligheter.
Turistene kommer for å opple-
ve nasjonalparkene, sier Ellen
E. Planke som i fjor vinter åpnet
Dovrehytta på Dovreksogen.
Familien fra Oslo har investert

over fire millio-
ner kroner, og
storsatsingen er
verd hver eneste
krone.

- Dette ville vi ikke vært
foruten. Det vi har skapt, er
verdt alt vi har satset.

- Hva husker du best fra
sju timer i kommunestyremø-
tet?

- Alle de gode foredra-
gene. Temamøtet kan stå som et

godt eksempel for andre kom-
munestyrer. Det er viktig å trek-
ke inn mennesker som står
utenfor daglige gjøremål og
oppgaver i en kommune, sier
Ellen Eckhoff Planke.

Nasjonalparkrike

Hun gir sin fulle støtte til
den regionale storsatsingen på
”Nasjonalparkriket”, og håper
de mange gode ideene som pro-
sjektleder Marit Vorkinn pre-
senterte for kommunestyre-
medlemmene, kan gjennomfø-
res. Vorkinn var en av de åtte
foredragsholderne som var invi-
tert til temadagen om utmarks-
forvaltning og næringsutvikling
i nasjonalparkene. Ordfører Er-
land A. Løkken er godt fornøyd
med møtet, og understreker
hvor viktig det er at alle er best
mulig informert om oppgaver
og utfordring de forskjellige in-
stansene har når verneområde-
ne skal utnyttes for å sikre le-
vende fjellbygder.

Statens Naturoppsyn (SNO)
og stiftelsen ”iNasjonalparker”
var invitert til kommunestyre-
møtet. Også Dovre fjellstyre og
Dovre næringsforening deltok
sammen med representanter fra
lag og organisasjoner i Dovre-
bygda.

Kai Erik Tørdal, direktør i
Statens Naturoppsyn
(SNO).

DOMBÅS: - Dovre og Ronda-
ne kan få Europas første geo-
park. Her er det bare snakk
om å gripe en mulighet, sier
styreleder i stiftelsen ”iNasjo-
nalparker”, Bjørn A. Folle-
stad, Trondheim. Tidligere har
han gjennom GD presentert
unike kart som forteller om
geologien i Nord-Gudbrands-
dal. Fjellformasjoner, grus-
masser og elvedaler viser hvor-
dan landet ble skapt. Blant tu-
ristene i Europa er det økende
interesse for geologi, sier Fol-
lestad, som var direktør i Nor-
ges Geologiske Undersøkelser
i 18 år. I dag er han seniorfor-

sker som bruker all sin tid på å
spre informasjon om naturgeo-
logi. Han har arbeidet mye i
Nord-Gudbrandsdal, og impo-
nerte alle deltakerne på det
store kommunestyremøtet på
Dombås i går. Til nå har ”iNa-
sjonalparker” brukt nærmere
30 millioner kroner til etable-
ring av besøkssenter og et
nettverk som er enestående i
Norge. Follestad er opptatt av
å bygge videre på dette, og vil
mer enn gjerne være med på å
etablere den første Europeiske
geoparken – nettopp i Dovre-
området og Rondane.

Europas første Geopark

Bjørn A. Follestad.

- Nå gjelder det å skape handling av store ord og gode ideer, sier Ellen Eckhoff Planke (t.v.), etter møtet med ordfører Erland A. Løkken og prosjektleder Marit Vorkinn på Dovrefjell Ho-
tell i går.

Næringssatsing i nasjonalparkene




