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Arbeid med merkevarestrategifor nasjonalparker og større verneområder –
behov for avklaring av offentlig skilting til og i verneområder
Nasjonalparkstyretfor Forollhognavisertil Miljødirektoratetspågåendearbeidmedmerkevarestrategifor nasjonalparkene,
besøkfra prosjektettil Forollhognai juni i år, samttidligereepost fra undertegnede
datert24.06.2014 til Miljødirektoratetv/HegeHusbyTalsnesog Asgeir
Meland.Det visesogsåtil brevfra Miljøverndepartementet
datert23.10.2013 (vedlagt), og kopi
av brevfra nasjonalparkstyret
til kommunenerundt Forollhogna(vedlagt).
Bakgrunn
I følgematrikkellovens§ 57 hardenenkeltekommuneansvarfor adresseringav gater,veier,
stier,områderog plassersomer nødvendigfor å oppnågodmerkingav adressene.
For riksveg
og fylkesvegharregionvegkontoretdetteansvaret.Det er utarbeidetenadresseveileder
der
kapittel11 gir retningslinjerfor skilting. Kommuneneer tilrådd å brukestandardskilt medhvit
bunnog svartskrift påbådeadressenavnskilt
og adressenummerskilt
langsalle vegerut fra bla.
sikkerhetshensyn.
I Forollhognaer detet betydeligsetervegnettog et betydeligomfangav seterbebyggelse
innenfor vernegrensene
(landskapsvern),derdeto hoveddalføreneSynnerdalenog Vangrøftdalenogså
er utvalgtekulturlandskapog hovedinnfallsportertil nasjonalparken
f ra nordog sør.
Behandling av søknadom skilting og adresseringi Os kommune
Flereav kommunenerundt Forollhognaer i gangmedå følgeoppsentralekrav til skilting og
adressering.Miljøverndepartementet
hari brevav 23.10.2013 avklartat nasjonalparks
tyret har
myndighettil å vurdereom skilting innenforverneområdene
er i strid medverneformåleteller
ikke. Samtidiger kommunenepålagtoffentlig skilting ettermatrikkellovenmedretningslinjer
for utforminggitt i adresseveileder.
Nasjonalparkstyretfor Forollhognabehandletsøknadfra Oskommuneom skilting (adresse
navnskiltog adressenummerskilt)
i verneområdene
i Osi møte13.06.2014 og fattetdafølgende
vedtak:
«I og medat Miljødirektoratetnå har kommeti gangmedarbeidetmedenmerkevarestra
tegi for
nasjonalparkene,såsernasjonalparkstyretfor Forollhognaat deter ønskeligmedenenhetlig
skilting sompasserinn i merkevarestrategien.
Nasjonalparkstyretber Miljødirektoratetomå avklareomutformingav adressenavnskilt
og
adressenummer
skal væreendel av merkevarestrategien.
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Nasjonalparkstyretber kommunene
rundt Forollhognaomå avventevidereutformingav skilting
innenfornasjonalparkområdetog tilhørendelandskapsvernområder
til vi har fått en
tilbakemeldingfra Miljødirektoratet.»
In formasjons- og besøksstrategifor Forollhogna
Nasjonalparkstyretfor Forollhognaskal i løpetav 2014/2015utarbeideeninformasjons- og
besøksstrategi
for verneområdene.
Nasjonalparkstyretharet ønskeom enhetligskilting og
informasjonsformidlingi nasjonalparkenog landskapsvernområdene,
og i innfallsportenetil
disse.Skilting til nasjonalparkene
fra hovedvegnett,til aktuellebesøksmåli og i randsoneneav
verneområdene
måsesi sammenheng.
Det børogsåvurderesom adressenavnskilt
og
adressenummerski
lt kanhaenannenutformingenndengenerellestandardeninnenfor
verneområdene
for å synliggjøreområdenesstatusog for tilpasningtil områdenesnatur- og
kulturverdier.
Kommuneneer pålagtå utformeskilt i trådmedadresseveileder.
Dersomdetskalkunne
vurderesannentypeoffentlig skilting innenforverneområdene
ennstandardutformingetter
adresseveilederen
er detteet forhold sombørtasopp,vurderesog avklarespånasjonaltnivå av
Miljødirektorateti samarbeidmedvegmyndighetene.
Gjennomarbeidet medenmerkevarestrategi
for nasjonalparkene
børdetvurderesom det
bør/kanværeannentypeskilting innenforverneområdene,
hvaslagsskilting dettei såfallkan
værei forhold til kravenei matrikkelloven,samthvaslagsrolle offentlig skilting kan/bør/skalha
somendel av enhelhetligmerkevarestrategi.
Nasjonalparkstyretfor Forollhognaberderforom at Miljødirektoratetvurderer disseforholdene
somendel av arbeidetmedmerkevarestrategien.
Styretbersamtidigom enskriftlig
tilbakemeldingom detteblir gjort og nårmankanforventekonkretesvar.Detteav hensyntil
framdriftenmedskilting og adresseringi kommunene,og detpågåendearbeidetmeden
informasjons- og besøksstrategi
for Forollhogna.
Med vennlighilsen
Astrid Alice Haug
nasjonalparkforvalter
Dettedokumenteter elektroniskgodkjent og har derfor ingensignatur.
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