FOTOKONKURRANSE
FOROLLHOGNA NASJONALPARK OG
LANDSKAPSVERNOMRÅDER
Som oppfølging av arbeidet med besøksstrategi i
Forollhogna trenger vi flere bilder som presenterer hele
Forollhogna-området: natur- og kulturarv, levende bygder, aktive seterdaler og lettgåtte fjell. Vi
ønsker oss gode natur- og landskapsbilder, og gjerne med dyr eller folk. Vi ønsker ikke fokus på
Forollhogna-toppen (her finnes mange bilder fra før).
Ved å delta gir du oss rett til å bruke bildet ditt til å profilere området, bl.a. på nett og i trykt
materiale. Fotografens navn vil bli oppgitt. Bildene vil ikke bli videresolgt til andre.
VI ØNSKER SPESIELT BILDER INNEN FØLGENDE TEMA:







Fiske
Seterliv og utmarksbruk
Levende bygder
Sykling (i bygd og seterdaler)
Folk på tur – i hele området (gjerne med barn og ungdom)
Bilder knyttet til turer i Outtt-appen* for Forollhogna

*Outtt-appen kan gi deg tips til gode turopplevelser i hele Norge. Appen er under utvikling,
og foreløpig er det lagt inn i overkant av 50 turer fra Forollhogna-området.
Du kan også se de samme turene på nettsida turapp.no/forollhogna

For å delta, send inn ditt bilde via epost til foto.forollhogna@gmail.com senest 1. oktober 2016.
Bildet må være uten tekst eller logo. Minimumsstørrelse 4 MB. Skriv hvor og når bildet er tatt.
Dersom det er gjenkjennelige personer med på bildet må alle gi tillatelse til at bildet kan brukes på
nettsider og/eller i brosjyrer. Husk å oppgi fotografens navn, alder, postadresse og telefonnummer.
Det går an å sende inn mer enn et bilde.
Les mer på facebooksida til nasjonalparkstyret for Forollhogna: Forollhogna - nasjonalpark og
landskapsvernområder https://www.facebook.com/forollhognanasjonalpark/
Se etter
(nasjonalpark-logoen) for å finne riktig facebookside.
Vi har flere fine premier, bl.a overnatting på fjellhytter, rypejakt, fiskekort, fiskestang.
En fullstendig oversikt over premiene blir etter hvert lagt ut på facebooksida.
Arrangør:
Nasjonalparkstyret for Forollhogna i samarbeid med
Fjellstyrene i Budal, Singsås, Soknedal, Ålen og Haltdalen,
Vingelen nasjonalparklandsby, Vingelen utmarkslag,
Vingelen Sameie, Kvikne Utmarksråd,
Stiftelsen Vollan Gård og Dalsbygda jaktlag.
Foto: Erlend Eggen (bildet øverst), Hege Hovd (midten), Vegard Gundersen (nederst)

