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Har du sett Nelly?
TRETTEN: Engelsk setteren Nelly har vært på rømmen siden hun stakk av på
Nordre Vesleseter før jul. På
Tretten håper vesle Marie,
Håkon og resten av familien
hun snart kommer hjem.

KOM HJEM,
NELLY:
Håkon (8 år) og
Marie (4 år)
savner hunden
sin, Nelly.
Har du
sett henne?
Foto: Privat

Av Camilla Berg Hansen

Det var 19. desember at engelsk setterne Nelly og Mario

stakk av fra fottur med matfar
Øystein Svendsen i Trettenfjellet. Mens Mario ble gjenfunnet på en gård på NordTretten i fin form, er Nelly
fortsatt borte. Familien håper
noen snart får øye på den
svarte og hvite tispa.
- Klart vi håper noen finner
henne. Vi kikker og leter, sukker matfar Svendsen.

Siden Nelly har vært borte
såpass lenge nå, innrømmer
han at han begynner å lure på
om hun er tapt.
- Sjøl om Mario ble funnet i
fin form lenge etter at hun
stakk av, begynner en å tenke
det verste nå. Jeg frykter hun
har havnet i det ulendte terrenget i nord mellom Fåvang
og Tretten. Hun hadde for øv-

rig på seg markeringsdekken,
men Mario ble funnet uten, så
hun har sikkert fått det av seg
nå.
Svendsen, som venter i
spenning med matmor Lene
Heger, sønnen Håkon og datteren Marie, takker alle som
har hjulpet i søket hittil og ber
alle med tips ta kontakt.

Grenseløst år
for Hageland
LIVSOPPGAVE: Bedrevitere i
departement og direktorat har
som livsoppgave å beskytte
fjellet mot bygdefolk, mener
fylkespolitiker Gunnar Tore
Stenseng. Foto: Kjell Haugerud

BARE TULL: Fortsatt ingen lokal forvaltning av fjellområdene, mener Lesja-ordfører Per
Dag Hole.
Foto: Vidar Heitkøtter

- Ikke rom
for diskusjon
Staten vil ikke gjøre tilpasninger eller ha noen diskusjon om hvordan den nye
forvaltningen best kan settes ut i livet lokalt.
LILLEHAMMER: Det skriver Utmarkskommunenes Sammenslutning i et brev til Miljøverndepartementet.
De mener at naturmangfoldsloven ikke er til hinder for å samordne eksisterende forvaltning i et felles organ slik kommunene rundt
Dovrefjell ønsker.
Det påpekes at forvaltningen

av
Dovrefjell-Sunndalsfjella
gjennom Dovrefjellrådet er vurdert som et vellykket eksempel på
lokal forvaltning. Suksessen er
samordnet forvaltning av hele området.
- Miljøvernministerens forslag
om å splitte forvaltningsoppgavene til to organer med separate
sekretariater vil ikke bli møtte
med forståelse hos berørte kommuner og innbyggere, heter det i
brevet der det også påpekes at et
slik system vil gi unødig byråkrati
og føre til dårligere forvaltning.

De nye styrene
Miljøverndepartementet har
oppnevnt nye styrer i flere av
landets nasjonalparker og store verneområder, blant annet
Dovrefjell- Sunndalsfjella, Breheimen og Rondane.
Dovrefjell-Sunndalsfjella
Bengt Fasteraune, Dovre
Eva Tørhaug, Folldal
Per Dag Hole, Lesja
Rolf Jonas Hurlen, Nesset
Ola Røtvei, Oppdal
Hanne Skamfer, Rauma
Ståle Refstie, Sunndal
Bersvend Salbu, Tynset
Anne Marie Jøranli, Oppland fylkeskommune
Toril Melheim Strand, Møre og
Romsdal fylkeskommune
Arne Braut, Sør-Trøndelag fylkeskommune
Gunn Randi Fjæstad, Hedmark fylkeskommune

Breheimen nasjonalpark
Simen Bjørgen, Lom
Torodd Urnes, Luster
Rolv Kristen Øygard, Skjåk
Rannveig Brennhaug, Skjåk almenning
Anne Marie Jøranli, Oppland fylkeskommune
Jorunn Eide Kirketeig, Sogn og
Fjordane fylkeskommune

Rondane nasjonalpark
Bengt Fasteraune,Dovre
Eva Tørhaug, Dovre
Magnar Bratlien, Nord-Fron
Arnhild Baukhol, Ringebu
Dag Erik Pryhn, Sel
Terje Hoffstad, Stor-Elvdal
Aksel Eng, Sør-Fron
Anne Marie Jøranli, Oppland fylkeskommune
Wenche Irene Sæthre Høye, Hedmark fylkeskommune.

TILLIT: Har sentrale myndigheter tillit til bygdefolk, spør
Skjåk-ordfører Rolv Kristen
Øygard.
Foto: Elias Sperstad

FAKTA
n I 2003 fikk Dovrefjellrådet
og de åtte medlemskommunene (Dovre, Lesja, Rauma, Nesset, Sunndal, Oppdal, Tynset og
Folldal) ansvaret for forvaltningen av verneområdene på
Dovrefjell som et ledd i forsøket med lokal forvaltning av
verneområder.
n Rådet har hatt ansvar for å
se tre områder i sammenheng:
Forvaltning av verneområdene,
samordning av samfunnsplanleggingen samt arbeid med
samfunns- og næringsutvikling
knyttet til verneområdene.
n Regjeringen har nå innført
en ny forvaltningsmodell for
nasjonalparker og verneområder i hele landet.
n De nye styrene består av representanter fra berørte kommuner og fylkeskommuner. Nasjonalparkforvaltere og verneområdeforvaltere skal være sekretariat for styret og de ansettes av fylkesmennene. Miljøverndepartementet skal være
klageinstans for styrenes vedtak og fylkesmennene skal påklage vedtak som styret har
fattet.
n Men verken det nye styret
for Dovrefjell-Sunndalsfjella eller de andre styrene får ansvar
for å samordne samfunnsplanlegging eller drive samfunnsog næringsutvikling slik Dovrefjellrådet har gjort i forsøksperioden. De nye styrene får heller ikke egne økonomiske bevilgninger.

OPTIMIST: Geir Arne Hageland.

350.000 kroner i etablererstøtte ble en fin avrunding
på et hendelsesrikt år for
Geir Arne Hageland.
Av Kari Utgaard
kari.utgaard@gd.no
Mobil: 900 15 734

LILLEHAMMER: Etter at lillehamringen
ble
rikskjendis
gjennom tv-serien «Ingen grenser» har oppdragene stått i kø.
Mange vil høre Hageland fortelle
historien om hvordan en gjeng
funksjonshemmede greide å krysse Nordkalotten med Lars Monsen
som turleder, og hvordan han selv
har taklet utfordringene etter at
han som barn måtte amputere
begge beina.
1. august ble han selvstendig
næringsdrivende
på
heltid.
Gjennom virksomheten Funkibator ønsker han å bidra til at flere
funksjonshemmede i arbeid. I desember fikk han 350.000 kroner
fra Innovasjon Norge til å utvikle
konseptet.
- Det gir rom for å tenke virksomhet, og ikke bare være opptatt
av å tjene penger fra dag til dag,
sier Hageland.

Arkivfoto: Silje Rindal
Han forteller at forretningsideen allerede har fått et litt annet
innhold enn han først tenkte.
- I starten handlet det mye om
ren sysselsetting. Nå fokuserer jeg
mer på livskvalitet. Ikke alle har
mulighet til å komme ut i arbeidslivet. Men mange kan klare mer,
sier Hageland, som ønsker å bruke
naturen som mestringsarena.
I høst har han brukt mye av tiden på å reise rundt og holde foredrag. Samtidig har han startet et
prosjekt sammen med Gudbrandsdal Fjellskole på Fagerhøi
og Thongruppen på Skeikampen.
Målet er å etablere en camp.
- Vi hadde en pilotgruppe på
tur i høst og har fått støtte fra Innovasjon Norge til å bygge en nettverksgruppe av dedikerte aktører,
forteller han.
Hageland liker godt å holde
foredrag. Han er imidlertid klar
over at drahjelpen han har fått
gjennom «Ingen grenser» ikke varer evig. Den samme historien kan
ikke gjenfortelles i det uendelige.
- Derfor må jeg bygge dette videre. Jeg vil også at folk skal sitte
igjen med noe mer enn at de bare
har hørt meg, sier Hageland.

